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STUDIA IURIDICA LXXII

Magdalena Aksamitowska-Kobos, Jakub M. Łukasiewicz
Sąd Okręgowy w Gliwicach

Jakub M. Łukasiewicz
Uniwersytet Rzeszowski

PROBLEM STOSOWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW 
PRAWA ALIMENTACYJNEGO MIĘDZYNARODOWEGO 

W RELACJACH POLSKO-HISZPAŃSKICH 
W KONTEKŚCIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW 

NA RZECZ PRZEBYWAJĄCEGO W POLSCE DZIECKA 
OD ZOBOWIĄZANEGO PRZEBYWAJĄCEGO W HISZPANII

1. UWAGI WSTĘPNE

Niniejsza publikacja prezentuje ewolucję aktów prawa międzynarodowego 
w zakresie egzekucji alimentów od zobowiązanego przebywającego na terenie 
Hiszpanii na rzecz przebywającego w Polsce dziecka posiadającego tytuł wyko-
nawczy. W kontekście tego warto odnotować, że w przypadku omawianych rela-
cji polsko-hiszpańskich prowadzenie dyskursu naukowego na temat egzekucji 
alimentów wydaje się szczególnie interesujące, ponieważ materiał normatywny 
stanowiący pewne osiągnięcie dyplomacji międzynarodowej w aspekcie prak-
tycznym okazuje się częstokroć nieprzydatny. Pomimo formalnego wprowadza-
nia kolejnych aktów prawnych, tj. konwencji nowojorskiej z 1956 r.1, konwencji 
haskiej z 1973 r.2, konwencji lugańskiej z 1988 r.3 oraz rozporządzenia 44/2001 
(zwanego potoczne Brukselą I4), można stwierdzić, że w praktyce stosowania 

1 Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym 
Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r., nr 17, poz. 87 i 88); weszła w życie w stosunku do 
Polski dnia 12 listopada 1960 r.

2 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimen-
tacyjnych (Dz.U. z 2000 r., nr 2, poz. 13).

3 Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i han-
dlowych sporządzona w Lugano dnia 19 września 1988 r. (Dz.U. z 2000 r., nr 10, poz. 132).

4 Rozporządzenie Rady z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orze-
czeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L 12 
z 16.01.2001, s. 1).
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prawa występowała ewolucja skokowa polegająca na tym, że do momentu wejścia 
w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współ-
pracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych5 polskie sądy stosowały wyłącznie 
konwencję nowojorską, pomijając stosowanie innych, tj. wymienionych powyżej 
aktów prawnych. Celem autorów jest wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy 
oraz prezentacja procesu prowadzącego do uzyskania przez uprawnionego należ-
nych mu świadczeń. Problemem badawczym jest więc pytanie, dlaczego konwen-
cja nowojorska zachowała swą doniosłość praktyczną pomimo obowiązywania 
nowszych aktów prawnych.

2. ZNACZENIE KONWENCJI NOWOJORSKIEJ Z DNIA 20 CZERWCA 
1956 R. W RELACJACH POLSKA‒HISZPANIA6

Konwencja nowojorska z dnia 20 czerwca 1956 r., określana mianem „mię-
dzynarodowej karty prawa alimentacyjnego”7, nie tworzyła żadnych nowych 
norm ingerujących w prawa krajowe, a jedynie ułatwiała (jak wynika z treści 
art. 1 konwencji) dochodzenie świadczeń alimentacyjnych, przewidując określone 
mechanizmy współpracy międzynarodowej. Zgodnie z treścią art. 2 konwencji 
realizacja tej współpracy miała się wypełniać przez wzajemne zobowiązanie 
się państw do wyznaczenia odpowiednich organów przesyłających oraz przyj-
mujących. W konsekwencji dla wymiany dokumentów, wniosków oraz orzeczeń 
sądowych w Polsce wyznaczono jako organ przyjmujący polskie Ministerstwo 
Sprawiedliwości, zaś jako organ przesyłający ‒ polskie sądy okręgowe8. W przy-
padku Hiszpanii obie funkcje miał spełniać wyłącznie jeden organ ‒ Subdirección 
General de Cooperación Jurídica Internacional9, działający przy hiszpańskim 
Ministerstwie Sprawiedliwości.

Wśród celów konwencji nowojorskiej trzeba wskazać przede wszystkim 
rozwiązanie takich sytuacji, kiedy uprawniony do alimentów, posiadając pra-
womocny wyrok zasądzający alimenty w państwie-stronie, chciał doprowadzić 

5 Dz.Urz. UE L 7 z 10.01.2009, s. 1, z późn. zm.
6 Konwencja nowojorska została ratyfikowana przez Polskę 13 października 1960 r. i weszła 

w życie 12 listopada 1960 r., zaś Hiszpania ratyfikowała wskazaną konwencję 6 października 
1966 r., która to konwencja weszła w życie 5 listopada 1966 r.

7 Ze względu na fakt, że ponad 100 państw świata przystąpiło do jej ratyfikacji (a obecnie 
związanych jest nią ponad 60 państw świata). M. Karcz, (w:) J. Ignaczewski, M. Karcz, W. Ma-
ciejko, M. Romańska, Alimenty, Warszawa 2009, s. 502; A. Juryk, Alimenty w prawie prywatnym 
międzynarodowym, Warszawa 2012, s. 114.

8 Zob. http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa (dostęp: 10.11.2014 r.).
9 San Bernadro 45, 28071 Madrid.
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do wyegzekwowania należnych mu środków od dłużnika posiadającego dochód 
w innym państwie-stronie. Regulacja art. 6 pkt 1 konwencji zakładała wprawdzie, 
że organ przyjmujący mógł podejmować „w ramach udzielonego mu (…) upoważ-
nienia (…)” wszelkich czynności właściwych do uzyskania alimentów10, niemniej 
jednak z punktu widzenia niniejszego artykułu interesujący jest wyłącznie aspekt 
związany z wykonaniem orzeczenia poprzez rzeczywistą egzekucję alimentów. 
Aby to zrealizować, należało w pierwszej kolejności po uzyskaniu prawomocnego 
wyroku zasądzającego alimenty w Polsce skierować za pośrednictwem organu 
przesyłającego (tj. polskiego sądu okręgowego właściwego ze względu na miej-
sce zamieszkania uprawnionego) wniosek11 wraz z wymaganą dokumentacją12 do 
hiszpańskiego organu przyjmującego, tj. tamtejszego Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Z uwagi na fakt, że konwencja nowojorska nie ingerowała w wewnętrzne 
porządki krajowe, prawomocne orzeczenie sądowe należało uznać i stwierdzić 
jego wykonalność drogą specjalnego postępowania zwanego procedurą exequ-
atur13. Sens tego postępowania sprowadzał się do stwierdzenia, czy zagraniczne 
orzeczenie może być wykonane w państwie przyjmującym, a więc czy stanowi 
tytuł egzekucyjny na równi z krajowymi tytułami egzekucyjnymi14. Pozytywny 
wynik takiego postępowania umożliwiał dopiero nadanie orzeczeniu tradycyjnej 
klauzuli wykonalności.

10 Por. K. Dadańska, (w:) J. M. Łukasiewicz, I. Ramus, Prawo alimentacyjne. Zagadnienia 
systemowe i proceduralne. Tom I, Toruń 2015, s. 66; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
11 marca 1976 r., IV CZP 14/76, OSNCP 1977, nr 1, poz. 10; J. Cagara, Dochodzenie alimentów 
od zobowiązanych i przez uprawnionych zamieszkałych za granicą, Warszawa 1990, s. 26 i n.; 
A. Mączyński, Glosa do postanowienia SN z dnia 11 marca 1976 r., IV CZP 14/76, OPiKA 1977, 
nr 10, poz. 162.

11 Złożenie przez uprawnionego wniosku do organu przesyłającego na podstawie art. 3 ust. 1 
konwencji nowojorskiej jest czynnością, o której mowa w art. 123 § 1 pkt 1 k.c. Uchwała Sądu 
Najwyższego z 24 lutego 2011 r., III CZP 137/10, Legalis.

12 Sama konwencja nowojorska w art. 3 ust. 3. wskazuje, że do wniosku należy dołączyć 
wszelkie mające dla sprawy znaczenie dokumenty. W praktyce dla różnych państw niezbędnymi 
okazywały się różne dokumenty. 

13 Na podstawie przeprowadzonej kwerendy w sądach okręgowych w kraju można dojść 
do przekonania, że często nieprecyzyjne jest obejmowanie pojęciem exequatur zamiast samego 
stwierdzenia wykonalności orzeczenia także uznanie orzeczenia. 

14 Podział na postępowanie o stwierdzenie wykonalności a postępowanie o nadanie klauzu-
li wykonalności można przyrównać do austriackiego podziału na Vollstreckbarkeitsbestatigung, 
tj. potwierdzenie wykonalności zastępujące dawne exequatur w zakresie europejskiego tytułu 
egzekucyjnego, oraz Exekutionsbewilligung, a więc dozwolenie na dokonanie konkretnej egzeku-
cji. Por. K. Weitz, Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych, Warszawa 2009, s. 345. 
Przykładowo w prawie polskim (co do ETE) klauzula wykonalności dla zagranicznych orzeczeń 
jest nadawana. Odmiennie w prawie niemieckim. Por. szerzej: K. Weitz, Europejski tytuł egze-
kucyjny…, s. 345 oraz 355 i n.; A. Okońska, Europejski tytuł egzekucyjny – Polska jako państwo 
wykonania, w: M. Pazdan (red.), Problemy prawa prywatnego międzynarodowego, t. 2, Katowice 
2007, s. 155 i n.
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3. KONWENCJA HASKA Z 1973 R. O UZNAWANIU I WYKONYWANIU 
ORZECZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OBOWIĄZKÓW 

ALIMENTACYJNYCH W RELACJACH POLSKO-HISZPAŃSKICH

Analizując prawo alimentacyjne w ujęciu chronologicznym, występują akty 
prawa międzynarodowego, których prezentacja w kontekście stosunków polsko-
-hiszpańskich jest zbędna. Dwie konwencje haskie z 1956 r.15 zostaną w niniej-
szej pracy pominięte, ponieważ Polska Rzeczypospolita Ludowa nie związała 
się żadną z nich. Natomiast konwencja brukselska z 1968 r.16 okazuje się rów-
nież nieprzydatna, gdyż do jej postanowień nie przystąpiła zarówno strona pol-
ska, jak też strona hiszpańska17. W konsekwencji w relacji między obydwoma 
państwami miały znaczenie dopiero dwie konwencje haskie z dnia 2 paździer-
nika 1973 r.18, z których pierwszą określono konwencją „kolizyjną”19, drugą zaś 
„procesową”20. 

Konwencja „procesowa” (gdyż tylko tą będziemy się zajmować w toku dal-
szych rozważań) weszła w życie w stosunku do Polski 1 lipca 1996 r.21, niemniej 

15 Konwencja haska z dnia 24 października 1956 r. o prawie właściwym dla zobowiązań ali-
mentacyjnych wobec dzieci weszła w życie 1 stycznia 1962 r. Por. Convention of 24 October 1956 
on the law applicable to maintenance obligations towards children, http://www.hcch.net/index_
en.php?act=conventions.listing (dostęp: 14.01.2017 r.); A. Juryk, Alimenty…, s. 119. Konwencja 
haska z dnia 15 kwietnia 1958 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w przedmiocie obowiąz-
ków alimentacyjnych w stosunku do dzieci weszła w życie 1 stycznia 1962 r. Por. Convention of 
15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance 
obligations towards children, http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.listing (dostęp: 
14.01.2017 r.); A. Juryk, Alimenty…, s. 119.

16 Konwencja brukselska z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń 
sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. C 27 z 26.1.1998 r., s. 3, z późn. zm.); 
stronami umowy były: Belgia, Niemcy, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy; por. http://
www.consilium.europa.eu/register/en/content/int/?lang=en&typ=ADV (dostęp: 14.01.2017 r.) (da-
lej: Konwencja brukselska z 1968 r.).

17 A. Juryk, Alimenty…, s. 17.
18 Należy wskazać, że obie konwencje zgodnie z treścią art. 18 konwencji „kolizyjnej” oraz 

art. 29 konwencji „procesowej” zastępowały w stosunkach między państwami będącymi jej stro-
nami dwie konwencje haskie z 1956 r. Por. także M. Domański, Mechanizmy sprzyjające zapew-
nieniu skuteczności wykonywania orzeczeń alimentacyjnych w sprawach międzynarodowych 
– analiza Rozporządzenia (WE) 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania 
i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, Warszawa 
2011, s. 4; A. Juryk, Alimenty…, s. 123; M. Karcz, (w:) J. Ignaczewski, M. Karcz, W. Maciejko, 
M. Romańska, Alimenty…, s. 530.

19 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. z 2000 r., nr 39, 
poz. 444). A. Juryk, Alimenty…, s. 17 i 119.

20 Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimen-
tacyjnych (Dz.U. z 2000 r., nr 2, poz. 13), http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.
text&cid=85 (dostęp: 14.01.2017 r.).

21 Dz.U. z 2000 r., nr 2, poz. 13 i 14.
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jednak z uwagi na fakt, że do jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw doszło dopiero 
po okresie trzech lat i sześciu miesięcy, stąd też w praktyce nie można było jej 
stosować aż do 20 listopada 2000 r.22.

Zgodnie z art. 4 konwencji: „Orzeczenie wydane w jednym z państw będą-
cych stroną konwencji haskiej podlega uznaniu lub wykonaniu w innym państwie 
będącym stroną konwencji, jeżeli [orzeczenie to – J. M. Ł.] zostało wydane przez 
organ, któremu przysługiwała jurysdykcja (…)”. Zważywszy na fakt, że oma-
wiana konwencja nie zawierała przepisów o jurysdykcji bezpośredniej, w rachubę 
wchodziła ocena jurysdykcji dla celów wykonania orzeczenia określona w treści 
art. 7 oraz 8. Jak więc wynika z pierwszej z wymienionych regulacji, jurysdykcja 
przysługiwała określonemu organowi w przypadku, kiedy dłużnik lub wierzyciel 
miał miejsce stałego pobytu w państwie, w którym wydano orzeczenie w chwili 
wszczęcia postępowania (pkt 1), bądź w przypadku kiedy obie strony były oby-
watelami państwa, w którym wydano orzeczenie w chwili wszczęcia postępowa-
nia (pkt 2) lub też jeżeli pozwany poddał się jurysdykcji krajowej (pkt 3). Ponadto 
zgodnie z art. 8 konwencji organ, który wydał orzeczenie o alimentach, uważało 
się za organ posiadający jurysdykcję, jeżeli alimenty te zasądzono w postępowa-
niu o rozwód lub separację bądź też w postępowaniu o unieważnienie lub ustale-
nie nieistnienia małżeństwa, a organ ten posiadał taką jurysdykcję na podstawie 
prawa wewnętrznego państwa, w którym miało nastąpić wykonanie orzeczenia. 

Określone powyżej warunki zastosowania konwencji haskiej nie wyczerpy-
wały wszystkich przesłanek konstytutywnych. Zgodnie bowiem z treścią art. 4 
konwencji haskiej orzeczenie wydane w jednym z państw będących stroną kon-
wencji podlegało uznaniu lub wykonaniu w innym państwie będącym stroną kon-
wencji, jeżeli orzeczenie to nie mogło być już „zaskarżone zwyczajnym środkiem 
odwoławczym”. Oznaczało to konieczność przedstawienia prawomocnego orze-
czenia23. Zważywszy jednak na treść art. 15 konwencji haskiej (zgodnie z którym 
wierzyciel korzystający ze zwolnienia od kosztów lub bezpłatnego zastępstwa 
procesowego w postępowaniu o uznanie lub wykonanie orzeczenia korzystał 
z najbardziej uprzywilejowanego zastępstwa procesowego lub najdalej idącego 
zwolnienia od kosztów, jakie było przewidziane w prawie państwa, w którym 
toczyło się postępowanie), obok załączonego do wniosku poświadczonego odpisu 
orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności orzeczenia, nale-
żało dołączyć dokument potwierdzający zwolnienie od kosztów procesu lub 

22 Zob. https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-z-lu-
gano/dochodzenie-roszczen-alimentacyjnych-za-granica-na-podstawie-konwencji-luganskiej-i-k
onwencji-haskiej/ (dostęp: 16.12.2017 r.).

23 Orzeczeniu takiemu można było odmówić uznania lub wykonania wyłącznie w sytuacjach 
wskazanych w treści art. 5 i 6 konwencji haskiej. Postępowanie w sprawie zezwolenia na uznanie 
lub wykonanie orzeczenia odbywało się zgodnie z przepisami prawa tego państwa, w którym mia-
ło nastąpić wykonanie orzeczenia (por. art. 13 konwencji haskiej z 1973 r.).
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zastępstwa procesowego ze swojego kraju24. Podsumowując ten fragment roz-
ważań, warto wskazać, że warunki określone w treści art. 4 konwencji dotyczyły 
jednocześnie uznawania orzeczenia (tj. rozciągnięcia skutków tego orzeczenia 
na państwo uznające przez stwierdzenie, że alimenty zostały zasądzone) oraz 
stwierdzenia wykonalności orzeczenia (tj. stwierdzenia, iż zagraniczny tytuł 
egzekucyjny jest równoznaczny z tytułem egzekucyjnym państwa dokonującego 
stwierdzenia), co odbywało się w drodze specjalnego postępowania zwanego pro-
cedurą exequatur. 

4. RELACJE POLSKO-HISZPAŃSKIE NA PODSTAWIE KONWENCJI 
Z LUGANO Z 1988 R.

W relacjach polsko-hiszpańskich kolejnym aktem mającym niebagatelne 
znaczenie w zakresie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń była kon-
wencja lugańska z 1988 r., która weszła w życie w stosunku do Polski z dniem 
1 lutego 2000 r. Konwencja ta zawierała niemalże identyczne uregulowania jak 
nieobowiązująca Polskę konwencja brukselska z 1968 r., z tą różnicą, że konwen-
cja podpisana w Lugano nie miała charakteru zamkniętego, lecz otwarty, ponie-
waż mogły do niej przystępować państwa trzecie niebędące członkami EFTA 
oraz Wspólnot Europejskich25. 

Uregulowana w konwencji lugańskiej jurysdykcja nie stanowi wyznaczonego 
przedmiotu rozważań, niemniej jednak z uwagi na dość nieliczne opracowania 
tej problematyki można zasygnalizować najważniejsze postanowienia w tym 
zakresie. Przede wszystkim w kontekście art. 2 ust. 1 konwencji warto zauwa-
żyć, że obywatel Polski mógł pozywać określoną osobę przed sądem państwa, 
w którym osoba ta zamieszkiwała w czasie wytoczenia powództwa i to niezależ-
nie od posiadanego obywatelstwa. W konsekwencji obywatel polski mógł wyto-
czyć pozew przed hiszpańskim sądem przeciw osobie, która w tym czasie tylko 
przebywała w Hiszpanii. Warto jednak pamiętać o występującej na podstawie 
art. 3 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 2 konwencji tzw. jurysdykcji szczególnej. Jej sens 
sprowadzał się do występującej po stronie uprawnionego do alimentów możli-
wości wytoczenia powództwa przed sądem tego państwa, w którym uprawniony 
miał miejsce zamieszkania lub chociażby miejsce zwykłego pobytu. Wskutek 
tego konwencja przyznawała uprawnionemu dwie możliwości, tj. wytoczenia 
powództwa przed hiszpańskim sądem na podstawie art. 2 ust. 1 konwencji bądź 

24 Por. art. 17 ust. 1–2 i 4 konwencji haskiej.
25 A. Włosińska, Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich dotyczące 

konwencji brukselskiej a konwencja z Lugano, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1999, z. 3–4, s. 69.



 PROBLEM STOSOWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWA... 15

też wytoczenia powództwa przed sądem polskim na podstawie art. 5 ust. 2 kon-
wencji. W pierwszym przypadku powód, który uzyskał zagraniczne orzeczenie 
zasądzające alimenty nie był już zmuszony do inicjowania drugiego postępo-
wania, tj. postępowania o zezwolenie na wykonanie orzeczenia zasądzającego 
alimenty, lecz od razu występował o nadanie klauzuli wykonalności. Natomiast 
w drugim przypadku uprawniony był zmuszony w rzeczywistości inicjować dwa 
postępowania, tj. jedno przed sądem krajowym o zasądzenie alimentów (co było 
dla niego korzystniejsze) i drugie przed sądem państwa, w którym znajdował 
się majątek dłużnika, o zezwolenie na wykonanie orzeczenia (exequatur) celem 
nadania hiszpańskiej klauzuli wykonalności26.

W kontekście omawianego zagadnienia warto wspomnieć o jeszcze jed-
nej możliwości przewidzianej w art. 5 ust. 2 konwencji. Zgodnie z treścią tego 
przepisu: „Osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Uma-
wiających się Państw [np. w Hiszpanii – J. M. Ł.], może być pozwana w innym 
Umawiającym się Państwie [przez uprawnionego przebywającego np. w Polsce – 
J. M. Ł.] (…) gdy sprawa alimentacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą doty-
czącą statusu osoby – przed sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy, 
według własnego prawa, chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatel-
stwie jednej ze stron”. Wskazany przepis umożliwiał uprawnionemu wytoczenie 
sprawy o alimenty do polskiego sądu łącznie ze sprawą dotyczącą stanu cywil-
nego (np. ustalenia ojcostwa, rozwiązania przysposobienia) pod warunkiem, że 
prawo polskie przewidywało jurysdykcję dla tego rodzaju spraw, a jurysdykcja ta 
nie byłaby oparta jedynie na obywatelstwie jednej strony. W myśl nieobowiązu-
jącego już art. 1101 § 1 k.p.c.: „Do jurysdykcji krajowej należą sprawy ze sto-
sunków rodziców i dzieci oraz dotyczące przysposobienia, jeżeli choćby jedna 
ze stron ma obywatelstwo polskie lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, ma 
miejsce zamieszkania w Polsce”. W świetle powyższego przepisu, jeżeli w oparciu 
o art. 1101 § 1 k.p.c. jurysdykcja została ustalona w ten sposób, że tylko jedna ze 
stron posiadała obywatelstwo polskie, ale jednocześnie żadna ze stron nie miała 
w tym czasie miejsca zamieszkania ani zwykłego pobytu w Polsce, to należało 
uznać, iż polski sąd rozpoznający sprawę główną nie posiadał jurysdykcji do 
rozpoznania sprawy o alimenty. Natomiast w przypadku, jeżeli np. obie strony 
posiadały obywatelstwo polskie, jak również jeżeli wprawdzie tylko jedna ze stron 
miała obywatelstwo polskie, ale ta lub druga strona zamieszkiwała (lub ewentu-
alnie miała miejsce zwykłego pobytu) w Polsce, wówczas możliwe było docho-
dzenie roszczeń alimentacyjnych na podstawie art. 5 pkt 2 konwencji z Lugano27.

26 Zob. https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-z-lu-
gano/dochodzenie-roszczen-alimentacyjnych-za-granica-na-podstawie-konwencji-luganskiej-i- 
konwencji-haskiej/ (dostęp: 16.12.2017 r.).

27 Zob. https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-
-z-lugano/dochodzenie-roszczen-alimentacyjnych-za-granica-na-podstawie-konwencji-luganskiej- 
i-konwencji-haskiej/ (dostęp: 16.12.2017 r.).
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Przechodząc do zagadnień „procesowych”, należy wskazać, że zgodnie 
z art. 26 ust. 1 konwencji zasadą było, że orzeczenia wydawane w państwie będą-
cym stroną konwencji powinny być uznawane we wszystkich pozostałych pań-
stwach będących stronami konwencji, bez konieczności prowadzenia specjalnego 
postępowania. W konsekwencji dochodziło do rozciągnięcia skutków wyroku 
alimentacyjnego z mocy samego prawa28. Odrębną kwestią było stwierdzenie 
wykonalności orzeczenia, gdyż w świetle art. 31 ust. 1 konwencji „orzeczenia 
wydane w jednym państwie i w tym państwie wykonalne” miały być wyko-
nywane w innym państwie, jeżeli ich wykonalność została w tym państwie na 
wniosek uprawnionego stwierdzona. Oznaczało to w pierwszej kolejności uzy-
skanie klauzuli wykonalności dla polskiego orzeczenia, co w myśl art. 333 § 1 
pkt 1 k.p.c. następowało jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku alimenta-
cyjnego29, a następnie konieczne było przesłanie uwierzytelnionego odpisu orze-
czenia zawierające stwierdzenie jego wykonalności30 wraz z dowodem doręczenia 
drugiej stronie tego orzeczenia31 celem uzyskania przed hiszpańskim sądem 
zezwolenia na wykonanie orzeczenia (exequatur) przed nadaniem takiemu orze-
czeniu hiszpańskiej klauzuli wykonalności32. Właściwość rzeczowa i miejscowa 
sądu stwierdzającego wykonalność następowała na podstawie art. 32 konwencji. 
W myśl art. 44 konwencji uprawniony korzystał przy tym w zakresie zwolnie-
nia od kosztów i możliwości ustanowienia adwokata „z najbardziej dogodnego 
traktowania”, jakie przewidywało prawo państwa, w którym toczyła się sprawa 
o stwierdzenie wykonalności.

5. RELACJA KONWENCJI HASKIEJ Z 1973 R. DO KONWENCJI 
LUGAŃSKIEJ Z 1988 R.

Z poczynionych powyżej rozważań wynika, że 2000 r. był dla Polski szcze-
gólny, ponieważ w tym samym roku opublikowano teksty dwóch konwencji 

28 Powodowało to powagę rzeczy osądzonej.
29 Ponieważ uznanie orzeczenia dokonujące się niejako automatycznie miało obejmować nie-

uprawomocnione orzeczenie, stąd też w praktyce zagraniczne organy wstrzymywały proces reje-
stracji orzeczenia, aż do chwili uprawomocnienia się wyroku alimentacyjnego.

30 Art. 46 ust. 1 konwencji lugańskiej.
31 Art. 47 pkt 1 konwencji lugańskiej.
32 Por. uwagi M. Zych, Wykonywanie i uznawanie orzeczeń zgodnie z rozporządzeniem Bruk-

sela I bis, http://codozasady.pl (dostęp: 11.01.2017 r.); K. Szkodzińska, Ł. Bernatowicz, Uznawanie 
orzeczeń sądów państw obcych, http://mojafirma.infor.pl (dostęp: 11.01.2017 r.). Postanowienie 
Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r., I ACz 693/13, http://orzeczenia.kato-
wice.sa.gov.pl (dostęp: 11.01.2017 r.).
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wielostronnych, tj. konwencję haską z 1973 r. i konwencję lugańską z 1988 r.33. 

Zachodzi więc konieczność rozstrzygnięcia wzajemnych relacji między tymi 
konwencjami.

W myśl art. 23 konwencji haskiej, konwencja ta nie wyłączała stosowania 
innych umów międzynarodowych pomiędzy państwami, które były stronami 
konwencji. Równocześnie wobec braku regulacji nakazującej pierwszeństwo 
stosowania konwencji haskiej w stosunku do innych umów międzynarodowych 
należałoby przyjąć tezę, że wnioskodawca posiadał możliwość dokonania wyboru 
umowy, w oparciu o którą będzie się domagać wykonania orzeczenia. Przepis 
art. 57 ust. 1 konwencji lugańskiej zawierał podobne postanowienie. W praktyce 
oznaczało to, że uprawniony, posiadając możliwość wyboru korzystniejszej dla 
niego konwencji, zwykle decydował się na konwencję lugańską wobec braku 
wymogu uzyskania prawomocności orzeczenia34 oraz braku konieczności prze-
prowadzenia uciążliwej procedury exequatur35.

W kontekście omawianego zagadnienia szczególnie interesująca jest relacja 
art. 57 ust. 1 konwencji lugańskiej do przepisu art. 57 ust. 5 tej samej konwencji. 
Zgodnie bowiem z art. 57 ust. 1 konwencja ta „(…) nie narusza konwencji, któ-
rych Umawiające się Państwa są lub będą stronami (…)”. W regulacji tej zawarta 
była więc reguła, zgodnie z którą wierzyciel dokonywał wyboru między obowią-
zującymi konwencjami. Tymczasem zgodnie z art. 57 ust. 5 konwencji lugańskiej: 
„Jeżeli państwo pochodzenia i państwo wezwane są stronami jednej z konwencji, 
o których mowa w ustępie 1, która reguluje warunki uznawania i wykonywania 
orzeczeń, to obowiązują te warunki (…)”. Jakby się mogło zdawać, cytowany 
przepis przesądzał o obowiązywaniu innej (bo wskazanej w art. 57 ust. 1) kon-
wencji, wyłączając tym samym stosowanie konwencji lugańskiej. Taka interpreta-
cja zdaje się jednak błędna. Przedstawione regulacje należy bowiem odczytywać 
w ten sposób, że wierzyciel miał prawo w myśl art. 57 ust. 1 konwencji lugań-
skiej dokonać wyboru między konwencjami i jeśli przykładowo dokonał wyboru 
poprzez wskazanie konwencji haskiej, to właśnie ta konwencja w myśl art. 57 
ust. 5 konwencji lugańskiej miała obowiązywać. Zgodnie zaś z obowiązującą 
wówczas treścią art. 57 ust. 5 zd. 2 konwencji lugańskiej: „W każdym wypadku 
mogą być stosowane postanowienia niniejszej konwencji w zakresie postępowa-

33 Warto nadmienić, że 6 listopada 1990 r. została podpisana między państwami członkow-
skimi a Wspólnotą Europejską konwencja rzymska o ułatwieniu dochodzenia roszczeń alimen-
tacyjnych, która jednak nigdy nie weszła w życie. A. Juryk, Dochodzenie alimentów za granicą 
w dobie częstych nowelizacji międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego, 
„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2014, 
Vol. XII, s. 93.

34 Por. art. 17 ust. 2 konwencji w Hadze z 1973 r. i art. 38 konwencji lugańskiej.
35 Por. art. 26 z zastrzeżeniem art. 27 i n. konwencji lugańskiej. 
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nia w sprawach o uznanie i wykonanie orzeczeń”, przez co należało rozumieć 
takie sytuacje, kiedy brak było innych konwencji poza konwencją lugańską36.

W tym miejscu warto wskazać, że w stosunkach polsko-hiszańskich rozpa-
trywanie relacji konwencji haskiej z 1973 r. do konwencji lugańskiej z 1988 r. 
nie miało większego przełożenia praktycznego, ponieważ pozycja konwencji 
nowojorskiej w tych relacjach była na tyle silnie ugruntowana, że polskie sądy 
w zasadzie i tak opierały swoje działania wyłącznie na konwencji nowojorskiej. 
Wskazana praktyka wynikała stąd, że zarówno konwencja haska, jak też konwen-
cja lugańska nie przewidywały, w przeciwieństwie do konwencji nowojorskiej, 
pomocy w zakresie przekazywania dokumentów wierzycieli przez tzw. organy 
przesyłające37. W konsekwencji, zmuszeni do samodzielnego i bezpośredniego 
realizowania swoich praw w zakresie egzekucji alimentów, wierzyciele alimen-
tacyjni zgłaszali się o pomoc do polskich sądów okręgowych. Te zaś, starając się 
wesprzeć zdezorientowanych wierzycieli, przesyłały wymagane dokumenty do 
hiszpańskich organów wymiaru sprawiedliwości (dokonując przy tym stosow-
nych tłumaczeń na własny koszt oraz podejmując się kontaktu z tymi organami 
przy jednoczesnym wsparciu merytorycznym wierzycieli alimentacyjnych), 
powołując się na regulacje konwencji nowojorskiej. 

6. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 44/2001 Z 22.12.2000 R. 
– BRUKSELA I

Szczególnie istotnym aktem prawnym w relacjach polsko-hiszpańskich miało 
się okazać rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001, określane w literaturze roz-
porządzeniem Bruksela I, które w stosunku do Polski weszło w życie z dniem 
1 maja 2004 r., czyli z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

W myśl art. 68 rozporządzenia nr 44/2001, rozporządzenie to formalnie 
zastępowało konwencję brukselską z 1968 r. w stosunkach do państw będących 
stronami tej konwencji, co w kontekście niniejszego artykułu nie ma szczegól-
nego znaczenia, ponieważ żadne z dwóch omawianych w tym artykule państw 
nie związało się postanowieniami tej konwencji. W literaturze wskazuje się jed-
nak, że w kręgu państw Unii Europejskiej rozporządzenie to zastępowało także 
konwencję zawartą w Lugano w 1988 r.38. Stwierdzenie takie wynika stąd, że 

36 J. Ciszewski, Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych za granicą na podstawie Konwencji 
lugańskiej i Konwencji haskiej, „Monitor Prawniczy” 2000, nr 8.

37 J. Cagara, Dochodzenie alimentów…, s. 28.
38 Ta ostatnia została zresztą zastąpiona w stosunkach między Unią Europejską a Danią, Nor-

wegią, Szwajcarią i Islandią konwencją o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra-
wach cywilnych i handlowych sporządzoną dnia 30 listopada 2007 r., zwaną też II konwencją 
lugańską. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, Druga konwencja lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu 
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regulacje omawianego rozporządzenia łudząco przypominały unormowania kon-
wencji lugańskiej, choć formalnie brak było przepisu uchylającego tę ostatnią. 

Warto wspomnieć, że rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 obejmowało 
problematykę prawa alimentacyjnego jedynie pośrednio, a ponadto procedura, 
wedle której możliwe było egzekwowanie alimentów, stanowiła proces na tyle 
złożony, że w zasadzie polskie sądy nadal opierały się na konwencji nowojor-
skiej39. Głównym powodem takiego stanu rzeczy był (podobnie, jak w przypadku 
wspomnianych konwencji haskiej i lugańskiej) brak organów przyjmujących 
i pomagających wierzycielom w wykonaniu orzeczenia40. Rozporządzenie 
Bruksela I zalecało jedynie warunki do wykonania orzeczenia oraz dokumenty, 
jakie w tym celu powinny zostać przedstawione, podkreślając jednocześnie, iż 
dokumenty te powinny zostać przekazane do sądu wskazanego w załączniku do 
rozporządzenia w celu przeprowadzenia (w myśl art. 38 i n. rozporządzenia) pro-
cedury exequatur41.

Z punktu widzenia wierzycieli alimentacyjnych zamieszkałych w Polsce 
podstawową przeszkodą prowadzenia postępowania według rozporządzenia 
Bruksela I był jego art. 40(2), w którym przewidziano wymóg, aby wniosko-
dawca wskazał adres do doręczeń w okręgu sądu, do którego składał wniosek. 
Hiszpańskie organy wymagały więc wskazania adresu lub ustanowienia pełno-
mocnika do doręczeń w postaci adwokata z hiszpańskiej rady adwokackiej, co 
z kolei podlegało opłacie i skutkowało dezorientacją wierzycieli, gdyż wszelkie 
pisma sporządzane były w języku hiszpańskim i nie były automatycznie przeka-
zywane wierzycielom domagającym się swoich roszczeń w Polsce. Przeszkodą 
była też konieczność samodzielnego skierowania orzeczenia do właściwego sądu 
hiszpańskiego celem nadania temu orzeczeniu klauzuli wykonalności. Wobec 

i wykonywaniu obcych orzeczeń w sprawach cywilnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, 
z. 4, s. 1007 i n. 

39 Zgodnie z art. 71 rozporządzenia Bruksela I: „Rozporządzenie nie narusza stosowania 
przepisów, które regulują jurysdykcję lub uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach szcze-
gólnych”.

40 Należy wskazać, że przedmiot regulacji rozporządzenia jest niemal taki sam, jak konwencji 
brukselskiej i konwencji lugańskiej. Obejmuje on jurysdykcję międzynarodową sądów państw 
członkowskich, zawisłość sprawy przed sądami tych państw oraz uznanie i stwierdzenie wyko-
nalności orzeczeń sądowych, dokumentów urzędowych i ugód sądowych pochodzących z państw 
członkowskich. Znaczenie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 wyraża się w tym, że wprowa-
dziło ono wiele zmian w stosunku do dotychczasowych rozwiązań przyjętych w konwencji bruk-
selskiej. Z punktu widzenia systematyzacji materiału prawnego rozporządzenia istotne znaczenie 
mają przede wszystkim normy dotyczące jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń. Jest 
to corpus principale. Oryginalność systematyki wyraża się w tym, że w dalszych częściach roz-
porządzenia Rady (WE) nr 44/2001 umieszczono przepisy ogólne i przepisy wspólne. Znacząca 
część przepisów poświęcona jest prawu intertemporalnemu oraz odrębnemu statusowi prawnemu 
niektórych państw członkowskich. 

41 Wcześniejsze uznanie orzeczenia następowało z mocy samego prawa; por. art. 33 rozpo-
rządzenia.
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braku jasno określonych organów42, poza ogólnym wskazaniem rodzaju organu, 
do którego należało skierować orzeczenie oraz wniosek, wierzyciel dochodzący 
swoich roszczeń alimentacyjnych musiał posiadać szczegółową wiedzę w tym 
zakresie. Dodatkowo wszelkie koszty związane z tłumaczeniami określonych 
dokumentów oraz prowadzonej korespondencji obciążały wierzyciela. Wszystko 
to sprawiało, że wierzyciele alimentacyjni zwracali się do polskich sądów okrę-
gowych, otrzymując pomoc na podstawie konwencji nowojorskiej.

7. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) 4/2009

Rozporządzenie 4/2009 jest ostatnim chronologicznie aktem obowiązującym 
obecnie w relacjach polsko-hiszpańskich, który kompleksowo reguluje proble-
matykę międzynarodowego prawa alimentacyjnego, zastępując w kręgu państw 
członkowskich Unii Europejskiej (kolizyjną) konwencję haską z 1973 r. oraz 
rozporządzenie nr 44/2001 w zakresie alimentów43. Trzeba wspomnieć, że roz-
porządzenie 4/2009 nie zawierało samodzielnej regulacji prawa właściwego dla 
zobowiązań alimentacyjnych, lecz w rozporządzeniu tym zamieszczono odesła-
nie do nieobowiązującego protokołu haskiego z 2007 r.44, który zgodnie z posta-
nowieniami art. 25 wymagał do wejścia w życie złożenia dwóch dokumentów 
ratyfikacyjnych, dokumentów przyjęcia, przystąpienia lub zatwierdzenia. Pro-
tokół ten nie był obowiązujący, ponieważ jedynym podmiotem, który do proto-
kołu przystąpił, była Unia Europejska na mocy decyzji Rady z dnia 30 listopada 
2009 r.45. W motywie 7 wspomnianej decyzji czytamy, że: „Protokół powinien 
obowiązywać w stosunkach pomiędzy państwami członkowskimi najpóźniej od 
dnia 18 czerwca 2011 r. (…)”. Motyw 8 wskazuje zaś, że „(…) jeśli protokół (…) 
nie wejdzie w życie do dnia 18 czerwca 2011 r., [gdyż nie dojdzie do złożenia 
drugiego dokumentu ratyfikacyjnego – J. M. Ł.] (…), postanowienia protokołu 
powinny być stosowane we Wspólnocie tymczasowo (…)”. To tymczasowe stoso-
wanie od dnia 18 czerwca 2011 r. było związane z tym, że z tą właśnie datą miało 

42 Według załącznika nr II do rozporządzenia Bruksela I wniosek należało złożyć do hiszpań-
skiego sądu, tj. „Juzgado de Primera Instancia”.

43 A. Juryk, Alimenty…, s. 17; http://www.citizensinformation.ie/en/birth_family_relation-
ships/eu_and_family_law.html (dostęp: 14.01.2017 r.).

44 Protokół haski z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimen-
tacyjnych – opublikowany jako załącznik do decyzji 2009/941/WE o jego zawarciu przez UE 
w Dz.Urz. UE L 331 z 16.12.2009, s. 19 (dalej: protokół haski z 2007 r.); por. art. 18; także A. Juryk, 
Alimenty…, s. 112, 128.

45 Decyzja Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską 
Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyj-
nych (Dz.Urz. UE L 331 z 16.12.2009, s. 17).
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obowiązywać rozporządzenie 4/2009, które zawierało odesłanie do nieobowiązu-
jącego protokołu. Oznaczało to konieczność równoczesnego wejścia w życie pro-
tokołu haskiego z 2007 r., aby rozporządzenie 4/2009 było w pełni realizowane. 

Ponieważ w praktyce, aż do wejścia w życie rozporządzenia 4/2009, stoso-
wano konwencję nowojorską w relacjach polsko-hiszpańskich z pominięciem 
innych aktów prawa międzynarodowego, stąd też istotna jest relacja rozporzą-
dzenia 4/2009 do konwencji nowojorskiej. W kontekście tej kwestii wskazać 
trzeba, że pomimo treści art. 69 ust. 1 rozporządzenia 4/2009, zgodnie z którym 
rozporządzenie to nie uchybia stosowaniu konwencji i umów dwustronnych lub 
wielostronnych, to jednocześnie ust. 2 wskazuje, że rozporządzenie 4/2009 ma 
pierwszeństwo przed konwencjami i umowami, które dotyczą dziedzin regulowa-
nych jego przepisami i których stronami są państwa członkowskie.

Przechodząc do praktycznych aspektów stosowania rozporządzenia, należy 
na wstępie zaznaczyć, że procedurę egzekucji alimentów od osoby przebywającej 
w Hiszpanii należy rozpocząć od tzw. wzywającego organu centralnego. Takim 
organem w Polsce jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Współpracy 
Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, zaś organami wyznaczonymi do wyko-
nywania zadań tego organu w zakresie przekazywania wniosków i podejmowa-
nia wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków 
są polskie sądy okręgowe46. Uprawniony dochodzący alimentów powinien złożyć 
następujące dokumenty:

1) podanie do Prezesa Sądu Okręgowego o przyjęcie wniosku o uznanie, 
stwierdzenie wykonalności lub wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań ali-
mentacyjnych;

2) podpisany przez wierzyciela wniosek (na formularzu nr VI rozporządzenia 
4/2009) w dwóch wersjach językowych z wypełnioną częścią B (od pkt 7 do 14)47. 
Ważne jest też, że we wniosku tym należy podać numer rachunku bankowego 
z numerami IBAN oraz SWIFT48;

3) wyciąg z orzeczenia wydany przez sąd, który wydał orzeczenie na pisemny 
wniosek wierzyciela49 (formularz I lub II)50;

46 Art. 71 ust. 1 lit. e rozporządzenia 4/2009, http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlasci-
vil/html/pdf/vers_consolide_pl_4.pdf, http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzy-
narodowa/alimenty/ (dostęp: 14.01.2017 r.).

47 Por. art. 57 pkt 1 rozporządzenia 4/2009.
48 Por. M. Karcz, (w:) J. Ignaczewski, M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska, Alimenty…, 

s. 514.
49 Por. art. 40 pkt 2 zd. 2 rozporządzenia 4/2009. Przykładowy wzór wniosku wierzyciela 

o wydanie wyciągu na formularzu II, http://www.gliwice.so.gov.pl/index.php?p=new&idg=m-
g,70,79&id=240 (dostęp: 27.12.2016 r.). 

50 Por. art. 28 pkt 1b rozporządzenia 4/2009. Wyciąg z orzeczenia tradycyjnie załącza się na 
wystawionym przez sąd formularzu nr I w przypadku, gdy orzeczenie lub ugoda zostały wydane 
lub zawarte, czy też zatwierdzone w postępowaniu wszczętym od dnia rozpoczęcia stosowania 
rozporządzenia, tj. 18 czerwca 2011 r. Natomiast w przypadku orzeczeń lub ugód wydanych lub za-
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4) odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z nadaną klauzulą wykonalno-
ści51 przygotowany do wykorzystania za granicą.

Wymienione dokumenty zostają przekazane przez polski sąd okręgowy do 
organu centralnego w Hiszpanii, którym jest Ministerio de Justicia. 

Odnosząc się do skuteczności realizacji obowiązku alimentacyjnego przez 
dłużnika zamieszkałego na terenie Hiszpanii, należy stwierdzić, że jest to pań-
stwo, z którego (podobnie jak w przypadku Włoch) najtrudniej jest wyegzekwo-
wać roszczenia alimentacyjne. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak 
należytej współpracy hiszpańskiego organu centralnego z polskimi organami 
wymiaru sprawiedliwości. Najczęściej strona hiszpańska po przesłaniu wniosku 
do organu centralnego nie informuje o przyjęciu wniosku. W przypadkach kiedy 
jednak nastąpi wskazane potwierdzenie, organ centralny informuje jednocze-
śnie stronę polską o przekazaniu wniosku do właściwej adwokatury o podjęcie 
reprezentacji w imieniu wierzyciela oraz żąda pełnomocnictwa do prowadzenia 
sprawy w imieniu wierzyciela alimentacyjnego. Po przesłaniu pełnomocnictwa 
organ centralny Hiszpanii zwykle nie przekazuje już żadnych dalszych informa-
cji i nie odpowiada na liczne ponaglenia ze strony sądów polskich. 

Zgodnie z hiszpańskimi przepisami po otrzymaniu wniosku adwokat wyzna-
czony do reprezentowania wierzyciela powinien złożyć do sądu wniosek, w któ-
rym żąda wydania nakazu egzekucji sądowej. Po sprawdzeniu swojej jurysdykcji 
do rozpoznania wniosku na podstawie art. 36, 45 i 545 hiszpańskiego kodeksu 
postępowania cywilnego (LEC)52 oraz zweryfikowaniu, czy wniosek spełnia 
wymogi procesowe określone w art. 548, 549 i 551 tego kodeksu, sąd zarządza 
przesłuchanie dłużnika, w celu przeprowadzenia egzekucji. Po dokonaniu prze-
słuchania sąd wydaje nakaz egzekucyjny w sposób przewidziany w art. 553 tego 
kodeksu53 dla kwoty głównej z tytułu należności wskazanej we wniosku. Do 
kwoty tej dolicza się stosowne odsetki, jeśli wnosi o to strona występująca o prze-
prowadzenie egzekucji, które zostaną naliczone do czasu zakończenia egzekucji 
oraz koszty jej przeprowadzenia bez szkody dla rozliczenia oraz późniejszego 
wyznaczenia kwoty całkowitej przy spełnieniu wymogu, że ta ostatnia kwota 
nie przekroczy wysokości kwoty granicznej określonej w treści art. 575.1 wska-
zanego kodeksu. 

wartych czy też zatwierdzonych przed datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia, tj. 18 czerw-
ca 2011 r., lub wydanych od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia 4/2009, tj. 18 czerwca 
2011 r., w postępowaniu wszczętym przed tą datą, jeżeli do celów uznania i wykonania orzeczenia 
te są objęte zakresem stosowania rozporządzenia 44/2001, stosowany jest załącznik nr II. Por. 
art. 75 pkt 2 rozporządzenia 4/2009. Ponadto formularz II stosuje się do państw, które nie przystą-
piły do protokołu haskiego. Por. art. 28 rozporządzenia 4/2009.

51 Art. 28 pkt 1a rozporządzenia 4/2009.
52 LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
53 Por. art. 572 hiszpańskiego kodeksu postępowania cywilnego.



 PROBLEM STOSOWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWA... 23

Egzekucję przeprowadza referendarz sądowy (secretario judicial)54, zgod-
nie z hiszpańskim prawem egzekucyjnym55. W myśl art. 551.3 LEC po wydaniu 
nakazu egzekucyjnego tego samego dnia lub następnego dnia roboczego po dacie 
jego wydania referendarz sądowy zobowiązany jest ze swej strony wydać zarzą-
dzenie z podaniem konkretnych środków przeprowadzenia egzekucji, jakie uzna 
za wskazane w danej sprawie, włącznie, jeśli to możliwe, z zajęciem komorni-
czym majątku dłużnika. 

W Hiszpanii można skorzystać z następujących środków egzekucyjnych: 
zajęcie dochodów (poza wyznaczoną przez sąd kwotą zapewniającą utrzyma-
nie na minimalnym poziomie56), wstrzymanie wypłaty zwrotu podatku, zajęcie 
rachunków bankowych, wstrzymanie wypłaty świadczeń z zabezpieczenia spo-
łecznego oraz zajęcie rzeczy i wystawienie ich na licytację publiczną; w nie-
których przypadkach niewywiązanie się z obowiązku alimentacyjnego może 
stanowić przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności57. Warto odnoto-
wać, że zgodnie z treścią art. 551.3 in fine LEC referendarz sądowy informuje 
Rejestr Publiczny Upadłości58 o istnieniu postanowienia, na mocy którego zostaje 
wystawiony nakaz zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym z podaniem NIP dłuż-
nika będącego osobą fizyczną lub prawną, przeciwko któremu zostaje przepro-
wadzona egzekucja. 

Ważnym aspektem wykonywania orzeczenia sądu zagranicznego na terenie 
Hiszpanii jest dodany do ustawy nr 1/1996 z dnia 10 stycznia 1996 r.59 o bez-
płatnej pomocy prawnej rozdział VIII pt. „Bezpłatna pomoc prawna w sporach 
transgranicznych na terytorium Unii Europejskiej”, regulujący wspomniane 
prawo w odniesieniu do osób fizycznych niezależnie od tego, czy są one oby-
watelami Unii Europejskiej czy obywatelami państw trzecich przebywających 
zgodnie z prawem w jednym z państw członkowskich. Dzięki takiemu uregulo-
waniu nie ma przeszkód formalnych do prowadzenia bezpłatnego postępowania 
o wykonanie orzeczenia na terenie Hiszpanii, dla osób które nie są do niej upraw-

54 Na temat referendarza sądowego w prawie hiszpańskim zob. A. Rożnowska, Secretario 
judicial – status referendarza sądowego w Hiszpanii, „IUSTITIA” 2012, nr 4, s. 226–234.

55 Przepisy te są określone w hiszpańskiej ustawie o postępowaniu cywilnym (LEY 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) w księdze III o egzekucji przymusowej i środkach zabez-
pieczających, tytule IV o egzekucji pieniężnej, rozdziale III o zajęciu mienia dłużnika.

56 Art. 575.1 LEC (LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil); http://www.sepin.
es/procuradores/VerDoc.asp?referencia=SP%2FART%2F3824&cod=01-0GA1%3DP1Dj0HF17T-
1jG0H51Db0G%2F09P1LI0ml07a1C301o07a1F41jG0JP0yb1Df0GB0On0XJ (dostęp: 14.01.2017 r.); 
M. Cachón Cadenas, Apuntes de ejecución procesal civil, Ballaterra 2011, s. 48.

57 A. López Contreras, El delito de impago de pensiones alimenticias. Breve guía jurídica, 
Noticias Jurídicas, 07/04/2014.

58 Registro Publico Concursal – hiszpański, ogólnodostępny portal internetowy i darmowe 
narzędzie internetowe udostępniające zainteresowanym informację o wydanych postanowieniach 
sądowych w postępowaniach upadłościowych, decyzjach o upadłości odnotowanych w różnych 
rejestrach publicznych i w sprawach negocjacji uzgodnień pozasądowych dotyczących płatności.

59 BOE nr 11, z dnia 12 stycznia 1996 r., s. 793.
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nione z tytułu rozporządzenia alimentacyjnego60. Problematyczne w przypadku 
Hiszpanii okazuje się natomiast rozpoznawanie wniosków o ustalenie adresu 
dłużnika. Hiszpania poprzestaje jedynie na wynikach prac Interpolu i nie podej-
muje żadnych innych działań wynikających z uprawnień, jakie organ centralny 
posiada w tym celu, np. poprzez działania urzędów podatkowych, urzędów pracy 
czy ubezpieczeń społecznych. 

8. WNIOSKI

Analiza poszczególnych aktów międzynarodowego prawa alimentacyjnego 
w zakresie egzekucji alimentów od zobowiązanego przebywającego na terenie 
Hiszpanii na rzecz uprawnionego w Polsce dziecka skłania autorów artykułu do 
wniosku, że w relacjach polsko-hiszpańskich wiele aktów prawa międzynarodo-
wego nie znajdowało w praktyce zastosowania wskutek lakoniczności, niewła-
ściwej ochrony interesów wierzyciela, czy też braku odpowiedniego wsparcia 
instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Potwierdze-
niem tego faktu było konsekwentne stosowanie przez polskie organy wymiaru 
sprawiedliwości konwencji nowojorskiej, pomimo formalnego wprowadzania 
kolejnych aktów prawa międzynarodowego oraz prawa wspólnotowego. Punk-
tem zwrotnym w ewolucji egzekucyjnego prawa alimentacyjnego na szczeblu 
relacji polsko-hiszpańskich miało się okazać wprowadzenie stosunkowo nowego 
dokumentu prawnego w postaci rozporządzenia alimentacyjnego 4/2009 prze-
widującego instrumenty ułatwiające dochodzenie świadczeń alimentacyjnych 
dzięki zapewnieniu współpracy organów centralnych na wszystkich etapach 
postępowania oraz przejęcia wielu uciążliwych czynności przez sądy. Wierzy-
ciele nie są już zmuszani do bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi organami 
wymiaru sprawiedliwości, a także nie ponoszą kosztów tłumaczeń zagranicznej 
korespondencji. Przepisy jasno określają kompetencje poszczególnych organów 
(zarówno hiszpańskich, jak i polskich), a ponadto wskazują standardowe formu-
larze, które niezwykle ułatwiają współpracę między państwami. Pomimo nie-
wątpliwej przydatności wskazanego rozporządzenia w relacjach Polski z innymi 
państwami członkowskimi, specyfika hiszpańskich organów centralnych utrud-
nia w dalszym ciągu skuteczne realizowanie przekazanego do Hiszpanii wniosku 
o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Skłania to do rozważenia 
wprowadzenia dodatkowych procedur dyscyplinujących. Procedury te jednak 

60 Zgodnie z art. 4 rozporządzenia alimentacyjnego: „Wezwane państwo członkowskie za-
pewnia bezpłatną pomoc prawną w przypadku wszystkich wniosków złożonych przez wierzyciela 
na mocy art. 56, dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku między 
rodzicami i dziećmi w wieku poniżej 21 lat.
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musiałyby być poprzedzone przeprowadzeniem szkoleń dla organów central-
nych. Jak bowiem pokazuje praktyka, same spotkania przedstawicieli państw, 
które odbywają się cyklicznie dla wymiany spostrzeżeń, nie przynoszą efektów61. 
Należałoby więc ustanowić praktykę cyklicznych szkoleń, gdzie organy dobrze 
pracujące przekazywałyby innym organom coś w rodzaju dobrych praktyk, na 
podstawie których miałyby działać pozostałe organy, a następnie działania pod-
jęte na podstawie tych praktyk byłyby kontrolowane przez specjalnie wyznaczony 
organ na poziomie Komisji Europejskiej. Niewykonywanie przyjętych zaleceń 
narażałoby dane państwo na kary finansowe oraz konieczność wzmożonej spra-
wozdawczości z prowadzonych działań, tak aby była ona dla danego państwa 
dodatkowym obciążeniem. Jeśli natomiast takie działania nie przynosiłyby efek-
tów, należałoby rozważyć reorganizację danego organu centralnego z wymianą 
urzędników oraz kadry zarządzającej, którą nakazałaby Komisja Europejska. 
Zwłaszcza że ta ostatnia propozycja jest już wykorzystywana, choć nie przymu-
sowo, przez Komisję Europejską, a wewnętrznie w kraju przyniosła pożądane 
efekty na terenie Wielkiej Brytanii.
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THE PROBLEM OF UTILIZATION OF THE MOST IMPORTANT 
INTERNATIONAL ALIMONY LAW ACTS IN POLISH-SPANISH 

RELATIONS IN THE CONTEXT OF ALIMONY EXECUTION FROM 
THE OBLIGED ONE RESIDING IN SPAIN, FOR THE BENEFIT 

OF A CHILD, RESIDING IN POLAND

Summary

This publication presents the evolution of international law acts in the scope of 
alimony execution from the obliged one residing on the territory of Spain, for the benefit 
of a child, having the enforcement order and residing in Poland. In this context, it is 
worth noticing that in case of the discussed Polish-Spanish relations, the performance 
of scientific discourse concerning alimony execution seems particularly interesting, due 
to the fact that the prescriptive material being a kind of achievement of international 
diplomacy in the practical aspect, is often useless. Despite the formal introduction of 
other legal acts, that is the New York Convention of 1956, the Hague Convention of 1973, 
the Lugano Convention of 1988 and the Brussels I Regulation (regulation 44/2001), it can 
be stated that during the practical use of law, a jumping evolution occurred which was the 
fact that Polish courts only utilized the New York convention and skipped other, indicated 
acts herein, until the moment of implementation of the regulation 4/2009. The aim of the 
authors is to point the reasons of such a condition and the presentation of the process 
leading the obtainment of the benefits due to the entitled one.
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GLOSA KRYTYCZNA DO UCHWAŁY SKŁADU 7 SĘDZIÓW 
SĄDU NAJWYŻSZEGO Z 25 LUTEGO 2016 R. (I KZP 20/15)

1. PROBLEM PRAWNY I SENTENCJA

Artykuł 115 § 11 k.k.1 przedstawia definicję pojęcia „osoba najbliższa”, której 
elementem jest „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”. Wątpliwości wzbudza 
jednakże sposób rozumienia stanu określanego mianem „wspólnego pożycia”. 
Szczególnie zastanawiająca jest tutaj kwestia, czy zawierają się w nim również 
relacje zwane związkami jednopłciowymi. Ważki czynnik stanowi ponadto sfor-
mułowanie zestawu niezbędnych warunków, dzięki których zaistnieniu można 
w ogóle mówić o zainicjowaniu niniejszego „pożycia”.

W związku z powyższymi obiekcjami I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf 13 listopada 2015 r. wystosowała pytanie do Sądu Najwyższego, pro-
sząc o ustosunkowanie się do nakreślonej wyżej rozbieżności w wykładni prawa. 
Tym samym sędziowie zostali skonfrontowani z następującą problematyką: 

1. „Czy odmienność płci jest warunkiem pozostawania we wspólnym pożyciu 
w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.?”2;

2. „Jakiego rodzaju więzi charakteryzują stan wspólnego pożycia w rozumie-
niu art. 115 § 11 k.k.?”3.

Sentencja wraz z uzasadnieniem uchwały „siódemkowej” z 25 lutego 2016 r., 
wydanej przy jednym tylko votum separatum, wykazały, że cecha różnicy płci 
osób pozostających w wyżej wymienionej relacji nie jest wcale nieodzownym 
elementem określenia ich za pozostających we wspólnym pożyciu. Jednocześnie 
podniesiono wymóg istnienia zarazem więzi fizycznych, duchowych (tj. emo-
cjonalnych), a także gospodarczych (tzn. prowadzenia wspólnego gospodarstwa 
domowego). Co istotne, w przypadku gdy deficyt danego rodzaju więzi byłby 

1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2204).
2 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, 

OSP 2017, nr 4, poz 32.
3 Ibidem.
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z obiektywnych względów usprawiedliwiony, również wówczas można by mówić 
o uformowaniu się tejże relacji.

2. DOTYCHCZASOWY STAN PRAWNY I ORZECZNICTWO

Termin „wspólne pożycie”, użyty w Kodeksie karnym z 1997 r., nie jest 
bynajmniej debiutującym polskim konstruktem prawnym, a jego historia sięga 
znacznie wcześniej. 

Początków można doszukiwać się już w art. 6 konwencji dotyczącej uregu-
lowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakresie rozwodu i rozłączenia 
co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r.4 (pisownia ory-
ginalna), do której Rzeczpospolita Polska przystąpiła 27 lat później. Dotyczy on 
jednej z możliwości „spowodowania ustania wspólnego pożycia”, które to „poży-
cie” co do zasady może się skończyć „rozwodem lub rozłączeniem co do stołu 
i łoża”. Ostatnie historyczne określenie, znane już w średniowieczu, a zaimple-
mentowane w prawie małżeńskim w Królestwie Polskim w 1836 r.5, dobitnie 
podkreśla wymiar wspólnoty fizycznej i gospodarczej, jaka powinna łączyć tę 
formę relacji. Wyliczenie to oczywiście nie wydaje się być wyczerpujące. Co wię-
cej, cała tematyka traktatu dotyczy „małżonków”, co wynika explicite z wielu 
przepisów dokumentu. Brakuje tam, co prawda, definicji legalnej tego pojęcia, 
jednakże mając na uwadze wykładnię teleologiczną oraz historyczną aktu nor-
matywnego, jasnym pozostaje, że zgodnie z tradycyjnym ujęciem odnosi się ono 
wyłącznie do zalegalizowanych form związków heteroseksualnych. 

Kodeks Makarewicza z 1932 r.6, definiując w art. 91 § 1 określenie „naj-
bliższy”, wymieniał w definicji zakresowej m.in. „małżonka”, nie wspominając 
jednak nic o jego substytutach. Kodeks karny z 1969 r.7 wprowadził już dodat-
kowo w art. 120 § 5 konstrukcję znaną z przepisów współczesnych, tj. „osobę 
pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu”. Ponad wszelką wątpliwość inten-
cją ówczesnego ustawodawcy było unormowanie w tym określeniu wyłącznie 
konkubinatów heteroseksualnych, na co wskazuje cytowane w dalszej części 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1975 r., V KR 203/758, oparte 

4 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 września 1929 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospoli-
tej Polskiej do konwencji, dotyczącej uregulowania kolizyj ustawodawstw i jurysdykcyj w zakre-
sie rozwodu i rozłączenia co do stołu i łoża, podpisanej w Hadze dnia 12 czerwca 1902 r. (Dz.U. 
z 1929 r., nr 80, poz. 595).

5 Prawo o małżeństwie z 1836 r., art. 62.
6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 

nr 60, poz. 571, z późn. zm.).
7 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 13, poz. 94, z późn. zm.).
8 OSP 1976, nr 10, poz. 187.
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na wykładni językowej tamtejszego kodeksu. Kodeks z 1997 r. powielił przepis 
zawarty w dotychczasowej kodyfikacji, usuwając jedynie zbyteczne dookreślenie 
„faktycznie”. Dzięki temu wskazany sposób interpretacji Sąd Najwyższy pod-
trzymał postanowieniem z 7 lipca 2004 r., II KK 176/049. Zaznaczył wówczas 
w tezie, iż „pojęcie «wspólne pożycie» odnoszone jest wyłącznie do konkubinatu, 
a w szczególności do związku osób o różnej płci, odpowiadającego od strony fak-
tycznej stosunkowi małżeństwa (którym w myśl art. 18 Konstytucji jest wyłącznie 
związek osób różnej płci)”. Jednocześnie – jak słusznie wskazuje w uzasadnie-
niu tytułowej uchwały Sąd Najwyższy – na gruncie Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego z 1964 r.10 (dalej: k.r.o.) w chwili uchwalania kodeksów: karnego oraz 
postępowania karnego z 1997 r.11 (dalej: k.p.k.) w doktrynie oraz judykaturze12 
dominantę stanowiło podejście, iż wspólne pożycie małżonków polega na tria-
dzie duchowej (emocjonalnej), fizycznej (seksualnej) oraz gospodarczej (prowa-
dzenie wspólnego gospodarstwa domowego) więzi, zakładającej cel małżeństwa 
i umożliwiającej realizację jego fundamentalnych zadań. Przez długi czas jednak 
kwalifikowanie na gruncie cywilistycznym „wspólnego pożycia” do związków 
mających charakter małżeństwa wynikało z wielokrotnego orzecznictwa Sądu 
Najwyższego – m.in. w latach 30. i 40. XX w.13. 

Dopiero w wyroku Izby Karnej Sądu Najwyższego z 12 listopada 1975 r., 
V KR 203/75, nastąpił wyraźniejszy powiew liberalizacji, mający swoje implika-
cje w różnych gałęziach prawa. Założył on, iż w przypadku spełnienia enumera-
tywnie określonych kryteriów (tj. „wspólnego pożycia psychicznego i fizycznego, 
wspólnoty ekonomicznej i trwałości związku”) „pomiędzy dwiema osobami 
płci odmiennej zachodzi taki związek, który od związku małżeńskiego różni 
się tylko brakiem prawnej legalizacji faktycznego związku małżeńskiego”14. Od 
tego momentu w orzecznictwie do kategorii „wspólnego pożycia” zaczęto kwali-
fikować również dwupłciowe konkubinaty, opierając uzasadnienie na przesłan-
kach opisania stanu faktycznego, co znalazło swój wyraz w licznych judykatach 
Sądu Najwyższego czy jednym z wyroków Sądu Apelacyjnego w Krakowie15. 

 9 LEX nr 121668.
10 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59).
11 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555).
12 Uchwała Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z dnia 28 maja 1955 r., I CO 5/56, niepubl., 

uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1973 r., III CZP 26/73, OSNC 1974, nr 4, poz. 65, 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1984 r., III CRN 272/84, OSNC 1985, nr 9, poz. 135.

13 Orzeczenia Sądu Najwyższego Izby Cywilnej: z dnia 13 marca 1935 r, I C 2111/34, OSN(C) 
1936, nr 1, poz. 5, z dnia 18 grudnia 1935 r., C I 2435/35, niepubl., z dnia 27 sierpnia 1936 r., I C 
451/36, OSN(C) 1937, nr 8, poz. 278 oraz z dnia 25 lipca 1946 r., C III 383/46, OSN(C) 1947, nr 1, 
poz. 30.

14 Ibidem.
15 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1988 r., I KR 50/88, OSNKW 1988, nr 9‒10, 

poz. 71, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 1997 r., II AKa 226/97, LEX 
nr 33331, uchwały Sądu Najwyższego: z dnia 21 maja 2002 r., III CZP 26/02, OSNC 2003, nr 2, 
poz. 20, oraz z dnia 20 listopada 2009 r., III CZP 99/09, OSNC 2010, nr 5, poz. 74.
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W 2007 r. naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce stwierdził jednak mimo 
wszystko expressis verbis16, że „wypracowane w doktrynie i orzecznictwie poję-
cie konkubinatu traktuje odmienność płci konkubentów jako jedną z jego cech 
istotnych”, zaś „przeciw objęciu pojęciem konkubinatu wspólnot osób tej samej 
płci, zorganizowanych na wzór związków heteroseksualnych, przemawia ugrun-
towana tradycja, także językowa”17, a także „ujmowanie cech wspólnot konku-
benckich w nawiązaniu do modelu wspólnot małżeńskich, a więc dotyczących 
wyłącznie związków osób różnej płci”18.

Przemodelowanie wieloletniej linii orzeczniczej w odniesieniu do wymogu 
różnicy płci nastąpiło dopiero niespodziewanie w uchwale Sądu Najwyższego 
z dnia 28 listopada 2012 r., III CZP 65/1219, gdzie podniesiono, iż „osobą faktycznie 
pozostającą we wspólnym pożyciu z najemcą – w rozumieniu art. 691 § 1 k.c. – jest 
osoba połączona z najemcą więzią uczuciową, fizyczną i gospodarczą; także osoba 
tej samej płci”20. Tym samym związek osób tej samej płci został de facto uznany na 
gruncie wyżej wymienionego przepisu za równoważny konkubinatowi. W ten spo-
sób elementarnie odrzucono permanentną dotychczas tradycję językową, analogię 
do wspólnot małżeńskich oraz odwołanie do aksjologii wynikającej z art. 18 Kon-
stytucji RP21. Niewątpliwie uchwała Sądu Najwyższego stanowiła egzemplifikację 
wykładni dynamicznej, dostosowującej się do następujących zmian społecznych 
i obyczajowych. Budzi ona jednak poważne wątpliwości, mając na uwadze poten-
cjalne możliwości redefiniowania pojęcia „małżeństwa” w odniesieniu do faktu 
nawiązywania konstrukcji konkubinatów do wspólnot małżeńskich. Jak słusznie 
zauważa bowiem Bolesław Banaszkiewicz „słowo «rodzina» pochodzi od słowa 
«rodzić» i nie przypadkiem za rodzinę uważa się rodziców i ich dzieci (choć nie 
zawsze się to udaje). Nie mają więc ‒ i z samego założenia nie mogą mieć ‒ tych 
samych cech małżeństwo i związek osób tej samej płci”22.

3. MERYTORYCZNA OCENA UCHWAŁY

W kierunku zbliżonego systemu wartości co wyżej wymieniona uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2012 r., III CZP 65/12, należy oriento-

16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2007 r., IV CSK 301/07, OSNC 2009, nr 2, 
poz. 29.

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 OSNC 2013, nr 5, poz. 57.
20 Ibidem.
21 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, ze 

sprost. i z późn. zm.
22 B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”. O niektórych implika-

cjach art. 18 Konstytucji RP, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2013, z. 3, s. 625.
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wać przedmiotową sentencję uchwały, stanowiącą clou niniejszego opracowania. 
Wskazuje ona bowiem w uzasadnieniu na socjologiczne ujęcie związków homo-
seksualnych jako „zjawiska społecznego”. Sąd Najwyższy stwierdza dalej, iż 
„trudno zaprzeczyć, iż mogą one cechować się więzami o tożsamym charakterze 
co nieformalne związki heteroseksualne. Oczywiste jest, że także w związkach 
homoseksualnych istnieją te same przeżycia i związki uczuciowe oraz emocjo-
nalne co w związkach heteroseksualnych”23. W ten sposób postawiony zostaje 
explicite nieuzasadniony znak równości pomiędzy związkami jedno- i dwupłcio-
wymi. O ile możliwe jest istnienie podobnych więzi gospodarczych oraz do pew-
nego stopnia duchowych (niewyczerpujących jednakże znamion więzi między 
kobietą a mężczyzną), o tyle istnienie więzi fizycznej w przypadku związków 
heteroseksualnych nosi wymiar prokreacyjny, co o związku homoseksualnym 
trudno powiedzieć. Ten właśnie aspekt jest szczególnie znamienny z punktu 
widzenia społeczeństwa, które uposaża pary w stosowne prawa i uprawnienia, 
mając na uwadze szczególne zadania i cele, jakie stoją przed małżeństwami. 
Cytowany już B. Banaszkiewicz dalej konstatuje, mówiąc o celu małżeństwa, 
jakim jest założenie rodziny oraz należyte wychowanie dzieci: „właśnie to i nic 
innego zawsze było, jest i będzie powodem wyjątkowości instytucji małżeństwa, 
a zarazem powodem preferowania tej instytucji w stosunku do innych typów sto-
sunków międzyludzkich”24. Wszak „zawarcie związku być może wiele znaczy 
dla obu partnerów, ale dla państwa znaczy niewiele”25.

Zwrócenia uwagi wymaga również fakt, że podnoszenie uprawnień właści-
wym małżeństwom ze względu na ich społecznie użyteczną funkcję do innych 
związków faktycznych może być traktowane jedynie jako wyjątek. To odstęp-
stwo – jak już zostało zauważone – miało miejsce na przełomie lat 60. i 70. XX w. 
Charakterystyczne pozostaje, że było ono skorelowane czasowo z rewolucją sek-
sualną, dyskredytującą sens instytucji małżeństwa i postulującą oparcie związ-
ków na spontanicznych relacjach. Już wówczas zatem mogło być umotywowane 
wyłącznie krótkowzroczną chęcią odzwierciedlenia sytuacji zastanej. Dalsze 
rozszerzanie tegoż wyjątku również na związki jednopłciowe stanowi naru-
szenie podstawowej dyrektywy interpretacyjnej – exceptio non sunt extendae. 
Jednocześnie stawia ono pod znakiem zapytania racjonalność uchwałodawcy, 
który z pozycji władzy sądowniczej wciela się niejako w kostium ustawodawcy 
i próbuje na nowo opisywać rzeczywistość, dokonując tzw. twórczej wykładni. 
Istnieje uzasadniona obawa, że w tym przypadku swoiste limes aktywizmu 
sędziowskiego zostało znacznie przekroczone, mając na uwadze, że nie była speł-
niona tutaj przesłanka naruszania przez przepisy prawne w ewidentny sposób 

23 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15, 
pkt III.

24 B. Banaszkiewicz, „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny”…, s. 625.
25 Ibidem.
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„elementarnych wymogów sprawiedliwości lub racjonalności”26. Trudno bowiem 
uznać za takowe wskazywane w uzasadnieniu konstytucyjne: zakaz dyskrymi-
nacji27 i zasadę równości prawa kobiety i mężczyzny28 w świetle istnienia art. 18 
determinującego sui generis normę szczególniejszą o specjalnej doniosłości prio-
rytetowego relatywnie przedmiotu ochrony.

Wspólne pożycie – jak określa to art. 23 k.r.o. – jest jednym z obowiązków 
małżonków. Wskazuje to na zakwalifikowanie tego rodzaju relacji interperso-
nalnych do kategorii małżeństwa. Jednocześnie rola tychże została podkreślona 
przez fakt, iż w przypadku podjęcia przez małżonków wspólnego pożycia nie 
jest możliwe żądanie unieważnienia małżeństwa zawartego przez pełnomoc-
nika. Tym samym wydaje się, że wspomniany akt normatywny wiąże powyższe 
wyrażenie wyłącznie immanentnie z instytucją małżeństwa, nie wspominając 
ani słowem o innych jego substytutach. Stanowi to istotny sygnał do uznania, 
iż ustawodawca zarezerwował niniejsze sformułowanie jedynie dla określonej 
sformalizowanej grupy związków, a zarazem dobitnie wskazuje na jego kierunek 
preferencji, w którym powinna iść interpretacja i analogia iuris.

Jak zostało to już dowiedzione, za relację o analogicznym charakterze nie 
sposób uznać związków jednopłciowych ze względu na różnice o podstawowym 
zakresie co do realizowanej misji społecznej. Według wykładni Sądu Najwyż-
szego wspólne pożycie nie determinuje per se więzi rodzinnych, co znajduje 
jedynie fragmentaryczne odbicie w zarysowanych wyżej rozważaniach. Karyka-
turalną formę przybiera jednak w momencie możliwości istnienia braku określo-
nego rodzaju więzi w sposób niezmieniający w niczym charakteru relacji, o ile 
deficyt ten jest „obiektywnie usprawiedliwiony”29. Rezultatem takiego założenia 
jest konkluzja, że do istnienia wspólnego pożycia nie jest niezbędna zatem sta-
łość związku. Relacja taka więc – w mojej ocenie – przestaje być związkiem, 
zważając, że słowo to pochodzi od czasownika „związać”. Chyba że odwołamy 
się wyłącznie do pickwickowskiego sensu, w którym nawet oksymoron w postaci 
„otwartego związku” jest mimo wszystko ciągle jakimś związkiem. Abstrahując 
jednakże od tej dygresji, założona w uzasadnieniu uchwały ścieżka rozumowa-
nia pozwala w niezwykle sprężysty semantycznie sposób interpretować pojęcie 
„wspólnego pożycia” oraz go z premedytacją nadużywać również na innych 
obszarach prawa. 

Innymi słowy, przedmiotowa uchwała, przyjmując konstrukcję „osoby pozo-
stającej we wspólnym pożyciu” o niezwykle szerokiej konotacji, obciążyła ją 
zarazem – niepożądaną z punktu widzenia transparentności stosowania prawa 
– nieostrością. Zaburza ona zaufanie obywateli do fundamentalnej w polskim 

26 M. Dębiński, R. Pelewicz, T. Rakoczy (red.), Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnie-
nia teorii i praktyki, Tarnobrzeg 2012, s. 10.

27 Por. art. 32 ust. 2 Konstytucji RP. 
28 Por. art. 33 Konstytucji RP.
29 Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15.
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ustroju konstytucyjnym zasady pewności prawa30. Nie pozwala bowiem stwier-
dzić, jak dalece będzie można podciągać interpretację tego pojęcia, mając na 
uwadze brak konieczności spełnienia uważanych dotychczas za koniunkcyjną 
triadę przesłanek wspólnego pożycia. Śmiało można bowiem zakładać, że idąc 
dalej tym duchem myślenia, wkrótce naturalna niemożność realizacji funkcji pro-
kreacyjnej w związku jednopłciowym będzie – zgodnie z nomenklaturą Sądu 
Najwyższego – uważana za „obiektywnie usprawiedliwioną”. Niezrozumienie 
budzi tym samym wykładnia sądowa, niezakładająca kategorii przewidywalno-
ści, nieodzownej do uznania stosowania prawa za pewne31. Jednocześnie stoi ona 
w jaskrawej sprzeczności z postulatem jasności, tj. zrozumiałości sformułowań, 
stanowiącym ogniwo wewnętrznej moralności prawa sformułowanej przez Lona 
Luvois Fullera32.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego wpisuje się, co warto zauważyć, w szer-
szy nurt prób sądowych reinterpretacji zasadniczych pojęć z zakresu prawa 
rodzinnego, które to zostały zainicjowane przez Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu. Zaledwie dwa dni przed wydaniem rzeczonej uchwały 
zapadł we Francji wyrok w sprawie Pajić v. Chorwacja33, w którym uznano, że 
pojęcie „rodzina” nie odnosi się wyłącznie do relacji opartych na małżeństwie, 
a stabilność ani nawet wspólne pożycie nie są warunkami koniecznymi związku 
jednopłciowego. Tym samym europejski kraj wezwano do zmian w prawie. 
Z kolei w orzeczeniu z 2010 r. w sprawie Schalk i Kopf v. Austria34 Trybunał 
ustalił, że w stosunku do osób pozostających w jednopłciowym związku także 
stosuje się określenie „życie rodzinne”. Podobną emanację zawierają w sobie 
wyroki w sprawach Oliari i inni v. Włochy35 oraz Vallianatos i inni v. Grecja36 
promujące skrajnie szerokie rozumienie „życia rodzinnego”, a także rozciągające 
je w tym drugim przypadku m.in. na osoby, które utrzymują stałe relacje homo-

30 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia: 2 marca 1993 r., K 9/92, OTK 1993, nr 1, 
poz. 6; 24 maja 1994 r., K 1/94, OTK 1994, nr 1, poz. 10; 14 czerwca 2000 r., P 3/00, OTK 2000, 
nr 5, poz. 138; 19 marca 2007 r., K 47/05, Dz.U. z 2007 r., nr 57, poz. 390, oraz 18 grudnia 2008 r., 
K 19/07, OTK-A 2008, nr 10, poz. 182.

31 Por.: J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Warszawa 1973, rozdz. IV; A. Aarnio, 
The Rational as Reasonable. Treatise on Legal Justification, Dordrecht–Boston–Lancaster–Tokyo 
1987, s. 166–170; T. Zieliński, Pewność prawna w stosunkach prawa pracy, „Studia Prawnicze” 
1988, nr 3, s. 6; L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznic-
twa, Kraków 2001, s. 49.

32 L. L. Fuller, Moralność prawa, Warszawa 2004, s. 27–38.
33 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Pajić v. Chorwacja z dnia 23 

lutego 2016 r., 68453/13, LEX nr 1982222.
34 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Schalk i Kopf v. Austria z dnia 

24 czerwca 2010 r., 30141/04, LEX nr 584459.
35 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Oliari i inni v. Włochy z dnia 

21 lipca 2015 r., 18766/11, 36030/11, LEX nr 1757403.
36 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Vallianatos i inni v. Grecja 

z dnia 7 listopada 2013 r., 29381/09, 32684/09, LEX nr 1383329.
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seksualne, nawet jeśli mieszkają osobno. Wskazuje to tym samym na wektor, 
w którym zdają się podążać rodzimi sędziowie oraz który to może stać się bodź-
cem do kolejnych dezyderatów wysuwanych przez organizacje międzynarodowe 
względem państwa polskiego. 

Zarazem Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały odwołuje się do stanowiska 
Prokuratury Generalnej. Wyrażenie „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” 
– jej zdaniem – jest jednoznaczne na gruncie wykładni językowej. W przypadku 
natomiast interpretacji systemowej czy funkcjonalnej pojęcie to, występujące 
w wielu gałęziach prawa, z reguły jest również wykładane poprzez nawiązanie do 
znaczenia dominującego w prawie rodzinnym, tj. wspólnoty fizycznej, duchowej 
i gospodarczej. Na tej też podstawie Sąd Najwyższy dokonał implikacji, że okre-
ślenie to może dotyczyć – także w prawie karnym – również osób tej samej płci. 
Tym samym sformułowana w ten sposób dowolność w odniesieniu do płci ma, 
w ocenie sędziów, swoje podglebie w orzecznictwie Trybunału Strasburskiego. 
Przywołane zostają tutaj dwa wyroki mające stanowić egzemplifikację, a może 
wręcz implicite nawet wymóg stanowiska europejskiej judykatury. Jak się jed-
nakże okazuje, oba te orzeczenia dotykają w swojej problematyce orientacji sek-
sualnej w kontekście prawa do prywatności, a nie zasięgu semantycznego prawa 
rodzinnego czy eksplikacji „wspólnego pożycia”. 

Pierwsze z orzeczeń w sprawie Karner v. Austria37 dotyczyło wstąpienia 
w stosunek najmu po zmarłym partnerze, a odmowa sądu austriackiego stanowiła 
– zdaniem Trybunału – dyskryminację ze względu na orientację seksualną. Nie 
jest wykluczone, że polscy sędziowie zdecydowali się tutaj na swoistą wędrówkę 
po linii najmniejszego oporu, redukując problem do refleksji, iż brak dookreśle-
nia jednolitości płci na poziomie „wspólnego pożycia” może być w przyszłości 
zakwestionowane jako dyskryminujące. Czym innym są jednak czynności o cha-
rakterze cywilno-gospodarczym, akcentowane również w drugim przytaczanym 
orzeczeniu Kozak v. Polska38 przy okoliczności dziedziczenia mieszkania komu-
nalnego po zmarłym partnerze homoseksualnym, a czym innym próba utrwalenia 
w kulturze językowej modyfikacji znaczeniowej o bardzo złożonych tego konse-
kwencjach. Co prawda, w sprawie Kozak v. Polska Trybunał prowadził rozwle-
kłe dywagacje na temat stosowania terminu „wspólne pożycie” i różnicowania 
związków heteroseksualnych i homoseksualnych w odniesieniu do wstępowania 
w stosunek najmu po śmierci partnera, zakładając jednakże, iż „blankietowe 
wyłączenie osób pozostających w związku homoseksualnym z możliwości wstę-
powania w stosunek najmu nie może być uznane przez Trybunał za konieczne 
dla ochrony rodziny postrzeganej w sposób tradycyjny”39. Jawnie kłóci się to 

37 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Karner v. Austria z dnia 24 
lipca 2003 r., 40016/98, LEX nr 80318. 

38 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kozak v. Polska z dnia 2 mar-
ca 2010 r., 13102/02, LEX nr 560824. 

39 Ibidem.
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z argumentacją przedstawianą w innych miejscach tej glosy. Rozszerzanie poję-
cia „wspólne pożycie” na związki nieheteronormatywne trudno oznaczać jako 
dyskryminujące, również na tle licznych głosów doktryny prawa karnego40, 
uznających je za domenę konkubinatów męsko-damskich. Kwestia ustalenia 
ewentualnego zaistnienia dyskryminacji sprowadza się bowiem do sprofilowa-
nia problemu poprzez odpowiedź na pytanie, czy w tym przypadku dochodzi 
do szczególnego rodzaju kwalifikowanego nierównego traktowania ze względu 
na określoną cechę sztywną? Mając na uwadze, że możliwe jest pełne warto-
ściowanie tego problemu i w kontekście przedstawionego już całego anturażu tej 
sprawy, o ile w ogóle można tutaj dostrzec jakiekolwiek nierówne traktowanie, 
o tyle za wątpliwe należy uznać, by mogła tu zaistnieć odmiana kwalifikowana, 
a więc dyskryminacja. Tym samym powoływanie się w tym miejscu przez Sąd 
Najwyższy na wskazane orzeczenia strasburskie wydaje się niecelowe.

Za równie niepokojący na powyższej kanwie należy uznać swoisty efekt 
domina polegający na uzasadnianiu kontrowersyjnych wyroków poprzednimi 
– równie wątpliwymi – judykacyjnymi epizodami. W przypadku omawianej 
uchwały takowy proces został już zainicjowany wskutek orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2016 r., II OSK 2982/1441, powołują-
cego się w uzasadnieniu na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., 
I KZP 20/15. Uchyla ono decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych42, 
wyrażając ocenę, iż wieloletni – w tym niezinstytucjonalizowany prawnie – zwią-
zek osób tej samej płci może świadczyć o stanowiących warunek nieodzowny 
nabycia nieruchomości przez cudzoziemca związkach z Polską. Odtrącono tym 
samym spostrzeżenie, że relacja partnerska niekoniecznie odznacza się poważ-
nymi i realnymi więziami z krajem pochodzenia partnera, stanowiąc bardziej 
kategorię o charakterze subiektywnym.

Przełamanie dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wydaje 
się równie nietrafione także na osnowie dorobku Trybunału Konstytucyjnego. 
Uwydatniał on, że „celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu 
rodziny jest bowiem nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obo-
wiązku podejmowania takich działań, które «umacniają więzi między osobami 
tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi 

40 Por. M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006, s. 232; 
S. Zimoch, Osoba najbliższa w prawie karnym, „Nowe Prawo” 1971, nr 9, s. 1303; M. Bojarski, 
W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2005, s. 317; B. Kurzępa, Kodeks wy-
kroczeń. Komentarz, Warszawa 2008, s. 186; K. Marszał, Proces karny, Katowice 1997, s. 187; 
T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001, s. 475; K. Boratyńska, 
A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2007, 
s. 406.

41 LEX nr 2167531.
42 Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych nr 298/13 z 26 lipca 2013 r.
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oraz między małżonkami»”43. W orzeczeniu z dnia 4 września 2007 r., P 19/0744, 
określał z kolei, że „przepis ten nakazuje natomiast podejmowanie przez pań-
stwo takich działań, które umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, 
a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżon-
kami”45. Tym samym należy stwierdzić, że uchwała Sądu Najwyższego została 
podjęta wbrew zapatrywaniom wyrażanym przez polski sąd konstytucyjny na 
podstawie analizy intencji ustrojodawcy. 

Na koniec należy dokładniej pochylić się także nad reperkusjami, jakie 
mogą stać się pokłosiem rozumienia art. 115 § 11 k.k. w sposób proponowany 
przez Sąd Najwyższy. Wskazany przepis stanowi element rozdziału XIV pt. 
Objaśnienia wyrażeń ustawowych, formułując definicję legalną pojęcia „osoba 
najbliższa”. Definiendum to wraz ze sprzężonym definiensem obowiązuje we 
wszystkich aktach normatywnych w systemie prawa polskiego przewidujących 
odpowiedzialność karną, w tym w Kodeksie postępowania karnego, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej46. Na gruncie przyjętej wykładni karkołomne 
staje się precyzyjne określenie, komu przysługują uprawnienia przewidziane 
w prawie karnym, prawie karnym procesowym czy nawet prawie karnym wyko-
nawczym dla osoby najbliższej. W rezultacie powstaje wielopłaszczyznowy pre-
tekst do nadużywania m.in. odmowy zeznań (art. 182 § 1 k.p.k.), uchylania się 
od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić osobę 
dla świadka najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe (art. 183 § 1 k.p.k.), niestosowania do najbliższych osoby składającej 
wniosek o ściganie niektórych tylko sprawców obowiązku ścigania obejmującego 
również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby 
wskazanej we wniosku (art. 12 § 2 k.p.k.), wykonywania praw, które przysługi-
wałyby pokrzywdzonemu w razie jego śmierci (art. 52 § 1 k.p.k.), czy choćby 
wstępowania w prawa zmarłego w razie śmierci oskarżyciela prywatnego (art. 
61 § 1 k.p.k.). Może to potencjalnie prowadzić do kwestionowania normalnego 
funkcjonowania instytucji procesowych, utrudniając pracę organom wymiaru 
sprawiedliwości poprzez usiłowania kunktatorstwa czy wręcz w skrajnych przy-
padkach uniemożliwiania dotarcia do prawdy materialnej. W konsekwencji może 
to także stanowić przyczynek do nadszarpnięcia respektowania przez państwo 
zasady sprawiedliwości oraz funkcji represyjnej na gruncie prawnokarnym. Kry-
tyczny stosunek ustawodawcy do utrudniania śledztwa wyraża wszak art. 239 § 1 
k.k. W tym zaś przypadku Sąd Najwyższy sam funduje pośrednio sądownictwu 

43 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r., SK 62/08, OTK-A 2011, nr 3, 
poz. 22, pkt III.4.

44 OTK-A 2007, nr 8, poz. 94, pkt 6.3.
45 Ibidem.
46 Por. m.in. D. Tarkowska, Udział osoby najbliższej w postępowaniu karnym, „Prokuratura 

i Prawo” 2008, nr 12, s. 127.



 GLOSA KRYTYCZNA DO UCHWAŁY SKŁADU 7 SĘDZIÓW ... 39

w Polsce dyrektywy interpretacyjne mogące prowadzić do zbieżnych skutków 
prawnoprocesowych.

4. TEZA KOŃCOWA

Puentując, należy raz jeszcze krótko i zwięźle zaakcentować dezintegrujący 
wpływ, jaki polskiemu orzecznictwu i doktrynie prawa może przynieść uchwała 
Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15. 

Odrzucanie spetryfikowanej przez lata myśli rodzimej judykatury w pogoni 
za inklinacjami postmodernizmu, zdegradowanie roli i misji społecznej rodziny, 
trudne do zrozumienia stosowanie wyjątku prawnego ponad potrzebę, groteskowe 
na gruncie wskazywanego przykładu ujęcie możności „obiektywnego usprawie-
dliwienia” niedoboru komponentów więzi, objaśnianie pojęcia w ryzykownie 
mglisty i nieprzejrzysty sposób, jawna konfrontacja z dorobkiem orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego w pełni oddaje ducha, w jakim wypada ustosunko-
wać się do przedmiotowej sentencji. 
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CRITICAL GLOSS TO THE RESOLUTION OF 7 JUDGES OF THE 
SUPREME COURT OF 25TH FEBRUARY 2016 (I KZP 20/15)

Summary

The Supreme Court’s resolution of 25 February 2016 states that the statutory term 
„person in cohabitation” permits the absence of gender difference, extending in practice 
new civil and criminal-procedural rights of homosexual couples. It also points to physical, 
spiritual and economic ties between partners, but if one of them is objectively justified, 
it does not change the nature of a relationship at all. This is the same field for numerous 
abuses. Resolution breaks as a consequence with the dominant and long-established 
case law and opinion of doctrine, degrading role and social mission of the family. As 
a result of the broad and inconsistent interpretation of notion as well incompatibility with 
argumentation of the Constitutional Tribunal the use of term for specific situations can 
cause a number of interpretational doubts and deepen legal chaos.
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INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA 
UMOWNEGO

1. UWAGI WSTĘPNE

W ostatnich kilkunastu latach zauważalny jest gwałtowny wzrost znacze-
nia informacji oraz procesów z nią związanych. Informacja jest obecnie ważnym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego, a w powszechnym odczuciu jej przetwarza-
nie niejednokrotnie stanowi znaczącą wartość. Bezsprzecznie podstawą społe-
czeństwa informacyjnego są wszelkiego rodzaju procesy związane z informacją1. 
Społeczeństwem informacyjnym jest zatem społeczeństwo, w którym informacja 
znalazła szerokie zastosowanie w codziennym życiu społecznym, kulturalnym, 
ekonomicznym oraz politycznym2. 

Dokonując ustalenia zakresu pojęciowego informacji na potrzeby niniejszego 
opracowania, należy wskazać, że w wielu dziedzinach nauki akceptowany jest 
podział na obiektywny i subiektywny (kognitywistyczny) model ujmowania 
informacji3. Przyjmuje się, że obiektywny model ujmowania informacji stanowi 
głównie domenę nauk ścisłych, w których informacja jest określana jako parame-

1 Zgodnie z teorią społeczeństwa postindustrialnego stworzoną przez D. Bella dzieje ludz-
kości można podzielić na trzy epoki: agrarną – związaną z pracą wydobywczą, przemysłową 
– uzależnioną od pracy przemysłowej, oraz informacyjną – opartą na pracy informacyjnej. Zob. 
D. Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York 1973. 
Zdaniem A. i H. Toflerów społeczeństwo informacyjne, powstałe w wyniku rewolucji informa-
cyjnej drugiej połowy XX w. po społeczeństwie industrialnym, stanowi obecnie przejaw tzw. 
cywilizacji trzeciej fali, której istotą jest szybko rozwijający się sektor uzyskiwania i wykorzy-
stywania informacji. Zob. A. Tofler, H. Tofler, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, 
Poznań 1996.

2 Zob. K. Krzysztofek, M. Szczepański, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do 
informacyjnych, Katowice 2002, s. 170, a także L. Floridi, Information: A Very Short Introduction, 
New York 2010.

3 Zob. M. Wessel, Komputer i społeczeństwo, Warszawa 1975, s. 69; W. Wiewiórowski, 
G. Wierczyński, Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administra-
cji publicznej, Warszawa 2008, s. 31–33.
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try fizyczne lub strukturalne obiektów4. Z kolei subiektywny model ujmowania 
informacji znacznie częściej znajduje zastosowanie w naukach humanistycznych, 
biologicznych, ekonomicznych oraz prawnych5. Informacja w tym drugim uję-
ciu oznacza indywidualną lub zbiorową interpretację określonego ciągu sygna-
łów (danych). Interpretacja sygnału oznacza, że sygnał ten ma znaczenie dla 
podmiotu dokonującego jego konceptualizacji (semantyczny aspekt rozumienia 
informacji)6. 

Na gruncie niniejszego artykułu przyjęto subiektywny (kognitywistyczny) 
model ujmowania informacji.

Problematyka dotycząca informacji jest szczególnie widoczna oraz istotna na 
gruncie prawa prywatnego. Jednocześnie informacja jako przedmiot zobowiąza-
nia umownego nie została szczegółowo przeanalizowana w nauce prawa cywil-
nego w ramach odrębnego opracowania. W tym względzie również orzecznictwo 
nie dostarcza zadowalającego materiału do badań. 

2. INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT USŁUGI

2.1. INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT USŁUGI PRZEZ PRYZMAT 
OBECNYCH REGULACJI

Świadczenie usług w nauce prawa cywilnego pojmowane jest jako „świad-
czenie – w ramach świadczeń działania (art. 353 § 2 k.c.) – czynienia ( facere) 
nie polegające na daniu (dare)”7. W literaturze podnosi się, że o usługowym cha-
rakterze zobowiązaniowego stosunku prawnego decyduje to, iż „świadczenie 
określone przez przepisy normujące dany typ zobowiązania jest usługą”8. Sto-

4 Zob. M. Górecki, Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regu-
lacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, „HUK – Czasopismo Kwartalne Całego 
Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego” 2007, nr 1, s. 54. 

5 Zob. ibidem, a także M. Barański, Informacja w ujęciu prawnym przez pryzmat zagadnień 
terminologicznych, Katowice 2017.

6 Zob. ibidem.
7 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, 

s. 105–106. Zob. także A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1980, 
s. 100. A. Klein wskazuje, że „świadczenie może być określone jako danie bodaj tylko wtedy, 
gdy dłużnik dał wierzycielowi swą sytuację faktyczno-prawną, w której znajdował się dotąd sam 
w odniesieniu do rzeczy, innego przedmiotu czy dobra materialnego lub niematerialnego, wska-
zanego przez element przedmiotu świadczenia. Jego zachowanie się polega wprawdzie na czynie-
niu, ale to czynienie z uwagi na specyficzny efekt tego zachowania się może być sprowadzone do 
określenia, że dał wierzycielowi coś, co dotychczas należało do niego”. Zob. A. Klein, Elementy 
zobowiązaniowego stosunku..., s. 97.

8 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 108. 
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sując kryterium usługi, przyjmuje się zatem, że wśród unormowanych w usta-
wie z dnia 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny9 umów nazwanych, umowami 
o świadczenie usług są umowy: zlecenia, spedycji, komisu, agencji, przechowa-
nia, składu, rachunku bankowego oraz przewozu.

Natomiast w przypadku, gdy przepisy nie normują danego typu zobowiąza-
nia, usługowy charakter zobowiązaniowego stosunku prawnego należy rozpa-
trywać przez pryzmat art. 750 k.c., zgodnie z którym „do umów o świadczenie 
usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio 
przepisy o zleceniu”10. Przepis art. 750 k.c. dotyczy umów o świadczenie usług, 
które polegają na dokonywaniu wyłącznie czynności faktycznych, innych niż 
te, które są objęte przepisami o umowie agencji pośredniczej, albo o umowie 
przewozu, albo o umowie przechowania, albo o umowie składu, albo o umowie 
spedycji11. Ponadto art. 750 k.c. znajduje zastosowanie także do różnych kom-
binacji czynności faktycznych i prawnych tworzących strukturę czynnościową 
usługi, nieuregulowaną innymi przepisami12.

W literaturze podkreśla się, że do umów uznawanych za umowy o świadczenie 
usług objętych regulacją art. 750 k.c. należą między innymi „umowy o zebranie 
(opracowanie) określonych informacji i ich udostępnienie”13. Wśród takich umów 
należy wyróżnić np. umowy o świadczenie usług: detektywistycznych14, tzw. info- 

 9 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.
10 Zob. M. Sośniak, Umowy o świadczenie usług z art. 750 kodeksu cywilnego, „Państwo 

i Prawo” 1981, z. 5, s. 65.
11 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 157; W. Czachórski, Prawo zobowiązań w za-

rysie, Warszawa 1968, s. 57; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 381; A. Szpu-
nar, Rozdział X. Zlecenie, (w:) S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego. Prawo zobowiązań 
– część szczegółowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 405; L. Stecki, Umowa zlece-
nia a prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 
1980, z. 3, s. 133. 

12 Zob. M. Nesterowicz, (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny z komentarzem, Warszawa 
1980, s. 678; L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 157–158; M. Sośniak, Umowy o świadczenie 
usług..., s. 66.

13 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 169. Zob. także M. Pazdan, (w:) B. Gawlik, 
M. Pazdan, Umowy licencyjne w obrocie międzynarodowym. Biblioteka Rzecznika Patentowego. 
Cz. 2. Opracowania, Katowice 1976, s. 164; M. Pazdan, Umowy licencyjne w obrocie pomiędzy 
państwami RWPG, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1986, t. 10, s. 82 i n.

14 Przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 556, z późn. zm. (dalej: u.u.d.), stanowi, że usługami detektywi-
stycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 
o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zlece-
niodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na 
mocy odrębnych przepisów, przy czym zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 u.u.d. zleceniodawcą 
tych czynności nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych spra-
wach.
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brokerskich15, doradztwa16. Polskie prawo cywilne dopuszcza istnienie innych 
jeszcze zobowiązań, których przedmiotem są usługi informacyjne, a które również 
należy rozpatrywać przez pryzmat art. 750 k.c. Oprócz nieodpłatnego świadcze-
nia usług informacyjnych przez nieprofesjonalistów można także wyróżnić usługi 
informacyjne świadczone przez przewodników turystycznych lub pilotów wycie-
czek w ramach umowy o świadczenie usług turystycznych17.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że przepis art. 750 k.c. nie jest jedyną drogą 
poszukiwania reżimu prawnego dla zobowiązania, którego przedmiotem są 
usługi informacyjne. Oprócz niektórych umów nazwanych (np. umowy agencyj-
nej w zakresie tzw. agencji pośredniczej), odmiennie reżimu prawnego należy 
teraz poszukiwać dla umowy o pośrednictwo zwykłe, będącej obecnie niena-

15 Zgodnie z art. 1 ust. 3 u.u.d. przepisów tejże ustawy nie stosuje się do działalności gospo-
darczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, jeżeli pocho-
dzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych. Tak zwana działalność infobrokerska nie zosta-
ła, jak dotychczas, szczegółowo uregulowana na gruncie normatywnym. W ramach polskiego 
porządku prawnego broker informacji (researcher), jak dotąd nie został zdefiniowany i jako 
pojęcie zaistniał jedynie na gruncie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145, z późn. zm.).

16 W zakresie usług doradztwa należy wyszczególnić: doradztwo podatkowe, doradztwo 
prawne, doradztwo inwestycyjne, doradztwo zawodowe, doradztwo gospodarcze (określane 
również mianem consultingu lub konsultingu). Przedmiotem różnego rodzaju usług informa-
cyjnych (np. uzyskiwania, przetwarzania, przekazywania informacji) jest informacja sensu 
stricto, niezawierająca elementu ocennego lub perswazyjnego (tzw. informacja neutralna). Na-
tomiast przedmiotem usług doradztwa zdaje się być informacja w ujęciu szerokim zawierająca 
element ocenny (np. uwaga, opinia, porada, rekomendacja). Według B. Fuchs, jeżeli umowa 
consultingu zostanie ukształtowana w ten sposób, że w jej wykonaniu dojdzie do osiągnięcia 
określonego rezultatu, należy względem niej stosować przepisy dotyczące umowy o dzieło, al-
bowiem kodeksowe przepisy regulujące tę umowę można stosować w każdym przypadku, gdy 
ma dojść do uzyskania uzgodnionego przez strony rezultatu. Zob. B. Fuchs, Umowa consultingu, 
„Rejent” 2005, nr 9, s. 142–162. Wspomniana autorka podkreśla jednak, że takie przypadki nie 
będą częste. Zdaniem B. Fuchs umowa consultingu z reguły nie będzie zorientowana na osią-
gnięcie określonego wyniku. W takiej sytuacji nie można kwalifikować jej jako umowy o dzieło. 
Z kolei D. Krekora-Zając uważa, że umowa consultingu stanowi umowę nienazwaną wykazującą 
podobieństwo do innych umów występujących w obrocie gospodarczym, a głównie do umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, a także umowy know-how i umowy franchisingu. Zob. D. Krekora, 
Umowa consultingu, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2007, nr 4, s. 87–95. Zdaniem D. Krekory 
najwięcej podobieństw umowa ta wykazuje względem umowy zlecenia i dlatego uregulowania 
prawne tej ostatniej umowy powinny być stosowane odpowiednio także do umowy consultingu. 
Por. D. Krekora-Zając, Istota i charakter prawny umowy consultingu, Olsztyn 2010, s. 87.

17 Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycz-
nych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1553, z późn. zm.) do zadań przewodnika turystycznego 
należy m.in. oprowadzanie turystów lub odwiedzających, udzielanie fachowej i aktualnej infor-
macji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i obiektach. Z kolei stosownie do art. 20 
ust. 3 wspomnianej ustawy do zadań pilota wycieczek należy m.in. przekazywanie podstawowych 
informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca. 



 INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO 45

zwaną umową o świadczenie usług18. Za słuszny należy uznać pogląd, zgodnie 
z którym przepis art. 750 k.c. nie posiada mocy bezwzględnie obowiązującej, co 
jednocześnie dopuszcza możliwość stosowania per analogiam przepisów doty-
czących innych niż zlecenie umów nazwanych, chociażby w stosunku do wspo-
mnianej umowy o pośrednictwo zwykłe19. 

Sformułowane wyżej poglądy pokrywają się z tezą Sądu Najwyższego sfor-
mułowaną w uzasadnieniu uchwały z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 43/0220, 
w której Sąd ten stwierdził, że „przekazanie informacji stanowi (...) usługę, za 
którą przekazujący pobiera stosowną opłatę, w której mieści się zarówno cena 
informacji, jak i należność za jej przekazanie”.

2.2. USŁUGI INFORMACYJNE W DRAFT COMMON FRAME 
OF REFERENCE21

Przepisy dotyczące umów, w ramach których jedna ze stron, usługodawca 
(dostawca), zobowiązuje się do udzielenia informacji lub porady względem swo-

18 Nastręczenie przez pośrednika sposobności do zawarcia umowy może, między innymi, 
polegać na wskazaniu potencjalnego kontrahenta, dostarczaniu informacji o stanie jego stosun-
ków majątkowych, uzyskiwaniu i przekazywaniu informacji o ofertach, jakimi zainteresowani są 
ewentualni kontrahenci, wskazaniu przedmiotu umowy, a także ułatwianiu spotkania ewentual-
nych kontrahentów. Zob. W. Kocot, Glosa do uchwały SN z dnia 18 grudnia 1990 r., III CZP 67/90, 
„Państwo i Prawo” 1993, z. 7, s. 114. Nastręczenie sposobności polega zatem głównie na udzie-
laniu kontrahentowi pośrednika zwykłego „uprzednio mu nieznanych informacji o możliwości 
zawarcia umowy”. Zob. T. Świerczyński, Charakter prawny umowy o pośrednictwo, „Przegląd 
Prawa Handlowego” 1999, nr 1, s. 21.

19 Por. M. Sośniak, Umowy o świadczenie usług..., s. 71–73; G. Grzybczyk, Różne formy po-
średnictwa, „Rejent” 1998, nr 2, s. 58; W. Kocot, Glosa do Uchwały SN z 18 grudnia 1990 r.…, 
s. 112–115; E. Rott-Pietrzyk, Glosa do wyroku SN z 28 października 1999 r., II CKN 530/98, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 7–8, s. 395–396; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 
października 1999 r., II CKN 530/98, OSP 2000, nr 7–8, s. 393–395.

20 „Wokanda” 2003, nr 7–8, s. 36.
21 Opublikowanie przez Komisję Europejską w lipcu 2001 r. Komunikatu o europejskim pra-

wie umów zapoczątkowało intensywną debatę na temat perspektyw dalszego kształtowania się 
europejskiego prawa umów. Zob. Komunikat o europejskim prawie umów z dnia 11 lipca 2001 
r., Dz.Urz. UE C 255 z 13.09.2001, s. 1; M. Boszko, Plan działania Komisji europejskiej w zakre-
sie europejskiego prawa umów, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 1, s. 7. W wyniku 
przeprowadzonych dyskusji Komisja Europejska w lutym 2003 r. wydała Komunikat – „Spój-
niejsze europejskie prawo umów – Plan działania”, Dz.Urz. UE C 63 z 15.03.2003, s. 1. W pla-
nie tym, stanowiącym niejako uściślenie wspomnianego Komunikatu z 2001 r., ukazano przede 
wszystkim potrzebę ujednolicenia narodowych systemów prawnych w zakresie umów. W efekcie 
tego Komisja Europejska rozpoczęła prace nad stworzeniem Common Frame of Reference, który 
w założeniu ma stanowić powszechnie dostępny dokument pomagający „instytucjom wspólnoto-
wym w osiągnięciu większej spójności istniejącego i przyszłego acquis w sferze europejskiego 
prawa umów”. Opracowany przez naukowców ostateczny projekt omawianego dokumentu (Draft 
Common Frame of Reference) został przedstawiony Komisji Europejskiej w grudniu 2008 r. 
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jego kontrahenta, zostały zamieszczone w DCFR w Rozdziale 7 zatytułowanym 
„Informacje i porady” (information and advice) w obrębie Księgi IV zatytuło-
wanej „Szczególne umowy oraz prawa i obowiązki z nich wynikające” (specific 
contracts and the rights and obligations arising from them), w Części C dotyczą-
cej „usług” (services), między innymi przed Częścią D dotyczącą umów „zle-
cenia” (mandate contracts) i częścią E dotyczącą umowy „agencyjnej”, umowy 
„franszyzowej” oraz umowy „dystrybucyjnej” (commercial agency, franchise 
and distributorship)22.

W komentarzu do projektu Rozdziału 7 wskazano, że przepis art. IV.C. 7:101 
DCFR określa zakres stosowania przepisów dotyczących umów o świadczenie 
usług obejmujących udzielanie informacji lub porad23. 

Według autorów komentarza pojęcie „informacja” zamieszczone w analizo-
wanym Rozdziale obejmuje swoim zakresem informacje faktyczne, informacje 
oceniające oraz zalecenia24. Informacje należy uznać za faktyczne, gdy doty-
czą okoliczności faktycznych związanych wyłącznie z opisem obserwowanej 
sytuacji25. Informacja jest oceniająca, gdy wiąże się z subiektywnym osądem 
po stronie usługodawcy (dostawcy) oraz jego oceną faktów26. Z kolei zalecenia 
polegają na udzielaniu porad, stanowiąc sugestię podjęcia określonej decyzji lub 
wyboru sposobu działania27. Rozróżniając informację od porady, autorzy DCFR 
stwierdzają zatem, że porada, co do zasady, stanowi pewien rodzaj informa-
cji28. W pewnych sytuacjach za usługę doradztwa mogą zostać bowiem uznane 

Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, 
P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, 
Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition, Munich 2009, s. 5. Common Fra-
me of Reference został przełożony na język polski jako Wspólny System Odniesienia. Jednakże 
z uwagi na stosowanie w doktrynie także i innych tłumaczeń tytułu tegoż dokumentu (np. Wspól-
ne Ramy Odniesienia) w niniejszym opracowaniu posłużono się tytułem w wersji anglojęzycznej. 
Uwagi te należy również odnieść do projektu wskazanego dokumentu (Draft Common Frame of 
Reference, dalej: DCFR).

22 Zob. art. IV.C. 7:101 (1) DCFR; Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, 
J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model 
Rules..., s. 1895. Zgodnie z przepisem art. IV.C. 7:101 (1) DCFR analizowany Rozdział nie znajduje 
zastosowania względem działalności leczniczej, która została uregulowana w Rozdziale 8. 

23 Zob. art. IV.C. 7:101 (1) DCFR, Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, 
J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model 
Rules…, s. 1895.

24 Por. ibidem.
25 Por. ibidem.
26 Por. ibidem.
27 Por. ibidem.
28 Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, 

S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model Rules…, s. 1898. 
Autorzy DCFR podkreślają, że w ten sposób wypowiadają się przedstawiciele nauki prawa cy-
wilnego takich krajów, jak: Austria, Anglia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia. Zob. 
Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, 
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usługi, których przedmiotem są szczegółowe informacje, których udzielenie nie-
jako samoistnie, bez sformułowania zaleceń przez usługodawcę, doprowadza do 
wskazania określonych konsekwencji danego działania29.

Stworzony trójpodział informacji, zdaniem autorów DCFR, jest nie tylko 
konieczny dla właściwego zrozumienia zakresu stosowania przepisów Rozdziału 
7, lecz także pozwala ukazać możliwość świadczenia usług, których przedmio-
tem będą jednocześnie różne rodzaje informacji30.

Przepisy Rozdziału 7 mają co do zasady zastosowanie do zobowiązań, któ-
rych głównym przedmiotem jest świadczenie usług informacyjnych. Tym nie-
mniej przepisy te należałoby stosować także względem tych zobowiązań, dla 
których świadczenie usług informacyjnych stanowi bądź to świadczenie dodat-
kowe, bądź też jedno z kilku świadczeń głównych31.

Autorzy DCFR podkreślają, że w europejskich systemach prawnych nie ist-
nieją przepisy szczegółowe dotyczące usług informacyjnych. Przeważnie są one 
uregulowane w ramach przepisów ogólnych dotyczących umów o świadczenie 
usług32. Natomiast „wspólne europejskie zasady” można wyprowadzić z boga-
tego orzecznictwa, odnoszącego się do świadczenia usług informacyjnych m.in. 
przez lekarzy, prawników, banki, doradców inwestycyjnych, doradców ubezpie-
czeniowych33.

Dalsze przepisy Rozdziału 7 dotyczą obowiązku zbierania wstępnych 
danych34, obowiązku korzystania z wiedzy eksperckiej35, obowiązku staranności 
oraz posiadania umiejętności36, obowiązku świadczenia usług informacyjnych 
zgodnie z zawartą umową37, przechowywania zapisanych informacji (doku-
mentowania informacji)38, konfliktu interesów39, wpływu świadczenia usług 

A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model Rules…, s. 1899; B. Lewaszkiewicz-
-Petrykowska, Uwagi o zawodowym obowiązku udzielania informacji, „Studia Iuridica” 1994, 
t. XXI, s. 47–54. 

29 Por. ibidem.
30 W tej mierze jako przykład autorzy DCFR podają usługi informacyjne świadczone przez 

prawników.
31 Przykład stanowią usługi informacyjne świadczone przez bank na rzecz klienta.
32 Wyjątek stanowi ustawodawstwo włoskie, które reguluje świadczenie tzw. usług intelektu-

alnych. Zob. art. 2229–2238 c.c. (włoski Kodeks cywilny z dnia 16 marca 1942 r.).
33 Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, J. Herre, J. Huet, M. Storme, 

S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and Model Rules…, s. 1897.
34 Zob. art. IV.C. 7:102 DCFR.
35 Zob. art. IV.C. 7:103 DCFR.
36 Zob. art. IV.C. 7:104 DCFR.
37 Zob. art. IV.C. 7:105 DCFR.
38 Zob. art. IV.C. 7:106 DCFR.
39 Zob. art. IV.C. 7:107 DCFR.
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informacyjnych przez osoby trzecie na rzecz usługobiorcy40, odpowiedzialności 
usługodawcy41.

2.3. USŁUGI INFORMACYJNE W PROJEKCIE NOWEGO KODEKSU 
CYWILNEGO

W październiku 2008 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opubli-
kowała projekt Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego wraz z uzasadnieniem42. 
W trakcie prac nad częścią szczegółową prawa zobowiązań nowego Kodeksu 
cywilnego przedstawiciele nauki sformułowali wiele postulatów dotyczących 
tejże regulacji43.

Wśród wskazanych propozycji, z uwagi na przedmiot niniejszych rozważań, 
należy wyróżnić postulat sformułowany przez M. Pecynę oraz F. Zolla. Wspo-
mniani autorzy oparli swoje rozważania na modelach DCFR i na Zasadach 
Acquis44. Zdaniem M. Pecyny i F. Zolla „definicje poszczególnych typów umów 
powinny być sformułowane w sposób stosunkowo ogólny, odchodząc od ścisłej 
klasyfikacji. Ustawodawca powinien się skoncentrować na uregulowaniu wyjąt-
ków od zasad ogólnych, precyzyjnie pokazując, w jaki sposób w przypadku szcze-
gólnej postaci umowy należy zmodyfikować zasady ogólne. Przepisy powinny 
być formułowane nie jako w pełni samodzielne jednostki redakcyjne, ale w ści-
słym nawiązaniu do przepisów części ogólnej, jako wyjątki od reguł głównych, 
nie powtarzając całych fraz przepisów, ale tylko podając tę treść normatywną, 
która wprowadza odmienność”45.

W ramach części pierwszej projektu M. Pecyny i F. Zolla każda grupa umów 
została podzielona na przepisy wspólne, a następnie wyodrębniono podstawowe 
zagadnienia46. Pierwszą grupę części A stanowią umowy o świadczenie usług, któ-

40 Zob. art. IV.C. 7:108 DCFR.
41 Zob. art. IV.C. 7:109 DCFR. Szczegółowy opis wskazanej wyżej proponowanej regulacji 

znajduje się w komentarzu do DCFR. Zob. Ch. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, H. Beale, 
J. Herre, J. Huet, M. Storme, S. Swann, P. Varul, A. Veneziano, F. Zoll, Principles, Definitions and 
Model Rules…, s. 1895–1951.

42 Zob. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwo-
ści, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2008.

43 Zob. Z. Radwański, Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej zobo-
wiązań, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 1, s. 5–13; J. Pisuliński, W sprawie syste-
matyki części szczegółowej prawa zobowiązań (głos w dyskusji), „Transformacje Prawa Prywat-
nego” 2012, nr 1, s. 15–22; M. Pecyna, F. Zoll, Założenia projektu struktury części szczegółowej 
zobowiązań. W poszukiwaniu nowego modelu, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 1, 
s. 25–59; R. Szostak, Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym, 
„Transformacje Prawa Prywatnego” 2012, nr 1, s. 61–74.

44 Zob. M. Pecyna, F. Zoll, Założenia projektu struktury…, s. 52–53. 
45 Zob. ibidem.
46 Zob. ibidem, s. 53.
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rych regulacja obok przepisów wspólnych (stanowiących o definicjach, obowiąz-
kach informacyjnych przedkontraktowych i kontraktowych, zawarciu umowy, 
spełnieniu świadczenia, naruszeniu zobowiązania i jego skutkach, zakończeniu 
stosunku prawnego) ma obejmować odmienności w stosunku do pojemnie sfor-
mułowanych przepisów części ogólnej47. W ramach umów o świadczenie usług 
zostały wstępnie wyróżnione strukturalnie przepisy szczególne ze względu na 
przedmiot świadczenia oraz ze względu na nieodpłatny charakter umowy48.

Wśród przepisów szczególnych ze względu na przedmiot świadczenia 
M. Pecyna i F. Zoll zaproponowali wyodrębnienie przepisów dotyczących: 
wytworzenia, przerobienia lub zniszczenia materialnego produktu; budowy, 
remontu lub zburzenia budowli; wykonania prac projektowych; udzielenia infor-
macji lub porady; świadczenia usług medycznych; zawarcia czynności prawnej 
na rachunek zleceniodawcy; pośrednictwa; przechowania; usług finansowych49.

Wskazana propozycja, jak do tej pory, jako jedyna zakłada uregulowanie 
w nowym Kodeksie cywilnym udzielenia informacji lub porady jako przedmiotu 
umowy o świadczenie usług.

Propozycje innych przedstawicieli nauki prawa cywilnego, w kontekście 
usług informacyjnych, ograniczają się w zasadzie do postulatu istotnej zmiany 
treści umowy zlecenia bądź to poprzez objęcie nią nie tylko czynności praw-
nych, lecz także czynności faktycznych50, bądź to poprzez rozważenie szczegó-
łowego unormowania, wzorem niektórych państw europejskich, typowej umowy 
o świadczenie czynności usługowych, w oderwaniu od umowy zlecenia oraz 
umowy o dzieło51.

3. INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT UMOWY O DZIEŁO

Zgodnie z przepisem art. 627 k.c. „przez umowę o dzieło przyjmujący zamó-
wienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do 
zapłaty wynagrodzenia”. Obecnie problematyczne jest uznanie, że informacja 
może stanowić przedmiot umowy o dzieło. 

W nauce prawa cywilnego dzieło pojmuje się jako „samoistny produkt aktyw-
ności przyjmującego zamówienie, a to znaczy (...), że dzieło istnieje i musi istnieć 
niezależnie od przyjmującego zamówienie i jego ewentualnej dalszej działalno-

47 Zob. ibidem.
48 Zob. ibidem, s. 56–57.
49 Por. ibidem.
50 Zob. Z. Radwański, Wstępny projekt systematyzacji..., s. 10; J. Pisuliński, W sprawie syste-

matyki części szczegółowej…, s. 21.
51 R. Szostak, Problem systematyki umów..., s. 73.
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ści. Ta cecha jest całkowicie obca usłudze, którą charakteryzuje jednoczesność 
aktu produkcji i spożycia i której nie można wytwarzać na zapas”52. Dzieło należy 
zaliczać zatem do kategorii produktów, a nie do kategorii usług. Z tego względu 
L. Ogiegło stwierdza, że „należałoby ograniczyć pojęcie dzieła do materialnych 
(rzeczowych) rezultatów ludzkiej pracy”53. Z kolei A. Brzozowski wskazuje, że 
w doktrynie brak jest zgodności poglądów co do tego, czy przedmiotem umowy 
o dzieło mogą być tylko rezultaty materialne czy też niematerialne54.

Z całą pewnością postacią dzieła jest rezultat – rzecz w rozumieniu przepisu 
art. 45 k.c. Natomiast rezultaty niematerialne, w kontekście regulacji dotyczącej 
umowy o dzieło zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie dzieli się na rezultaty 
niematerialne ucieleśnione w przedmiocie materialnym oraz rezultaty niemate-
rialne, które takiego ucieleśnienia nie przejawiają55.

Rezultaty niematerialne ucieleśnione w przedmiocie materialnym powszech-
nie uważane są za przedmiot umowy o dzieło56. A. Brzozowski wskazuje w tej 
mierze na istotną różnicę pomiędzy ucieleśnionymi rezultatami materialnymi 
a niematerialnymi. W tych ostatnich, zdaniem wspomnianego autora, przedmiot 
materialny stanowi element „neutralny”57. Przedmiot umowy o dzieło musi być 
ucieleśniany, choć niekoniecznie utrwalony materialnie (np. stworzone plany 

52 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 200. W literaturze można spotkać się z poglą-
dem, że umowa o dzieło jest umową o „rezultat usługi”. W. Siuda, Istota i zakres umowy o dzieło, 
Poznań 1964, s. 102. W wypadku umowy o dzieło niezbędne jest, aby starania przyjmującego 
zamówienie doprowadziły w przyszłości do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu 
jako koniecznego do osiągnięcia. Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 grudnia 
1993 r., III AUr 357/93, OSA 1994, z. 6, poz. 49; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 
26 stycznia 2006 r., III AUa 1700/05, OSA 2008, z. 3, poz. 5. Odmienny pogląd wyraził m.in. 
W. Ludwiczak. Por. W. Ludwiczak, Umowa zlecenia, Poznań 1955, s. 56.

53 Zob. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 201.
54 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło. Pojęcie dzieła, (w:) J. Rajski (red.), 

System Prawa Prywatnego. Tom 7. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2004, 
s. 329. W tym miejscu należy zaznaczyć, że niektórzy przedstawiciele nauki prawa cywilnego 
podają w wątpliwość samą istotę podziału zobowiązań na zobowiązania rezultatu i starannego 
działania. Zob. Z. Radwański, Prawo…, s. 43–44; L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 200–201. 
Głównie tłumaczone jest to brakiem odpowiedniego uargumentowania takiego rozróżnienia, 
zarzutem deformowania przez wskazany podział, systemowo przyjętej koncepcji świadcze-
nia, a także brakiem podstaw normatywnych dla jego wprowadzenia (w przeciwieństwie do 
np. prawa francuskiego). Por. L. Ogiegło, Usługi jako przedmiot..., s. 201. Z kolei zwolennicy 
wskazanego podziału uznają za umowę rezultatu taki stosunek zobowiązaniowy, w którym „treść 
zobowiązania nakłada na dłużnika obowiązek osiągnięcia konkretnego celu”. Por. A. Burzak, 
Umowa o pośrednictwo (I), „Przegląd Prawa Handlowego” 1992, nr 2, s. 18. Natomiast w ramach 
umowy starannego działania „cel gospodarczy zobowiązania pozostaje poza jego treścią”. Zob. 
A. Burzak, Umowa..., s. 18.

55 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 329; K. Zagrobelny, Umowa 
o dzieło, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 1135; W. Siuda, Istota i zakres umowy…, s. 18.

56 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 329.
57 Zob. ibidem.
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przyjmują postać rysunków)58. Przez ucieleśnienie należy rozumieć „istnienie 
dzieła w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych 
przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu. Celem do którego dążą 
strony, jest rezultat myśli twórczej lub technicznej, «nowa jakość intelektualna», 
«wytwór duchowy», efekt działalności twórczej naznaczony piętnem indywidu-
alnym. Natomiast «forma materialna», w którą zostanie on przyobleczony, nie ma 
z tego punktu widzenia podstawowego znaczenia”59. Tym samym należy wyraź-
nie odróżnić utrwalenie materialne od ucieleśnienia przedmiotu umowy o dzieło.

Zasadnicze wątpliwości wzbudza kwestia dzieł o charakterze niematerial-
nym, które nie są ucieleśnione. Co prawda w starszym orzecznictwie kwalifiko-
wano między innymi wykonanie koncertów, recytacje, inscenizacje w ramach 
umowy o dzieło60, to jednak wiele argumentów przemawia za tym, by rozstrzy-
gać o nich w ramach innych umów niż umowa o dzieło61.

Po pierwsze, większość rezultatów niematerialnych i nieucieleśnionych nie 
ma bytu samoistnego62. Jak słusznie podkreśla W. Siuda, zarówno recytacja, jak 
i inscenizacja i wykonanie koncertu są dziełami, lecz wyłącznie w znaczeniu arty-
stycznym63. Tymczasem „samoistność” rezultatu będącego przedmiotem umowy 
o dzieło polega na jego niezależności od twórcy, dalszego istnienia i oddziaływa-
nia; także niezależności od osoby zamawiającego lub innych konkretnych osób 
(np. słuchacze, widzowie)64.

58 Por. K. Zagrobelny, Umowa o dzieło..., s. 1135; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 20 grudnia 2012 r., III AUa 1056/12, LEX nr 1282546.

59 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 329.
60 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1967 r., I CR 500/66, OSN 1968, nr 1, 

poz. 5.
61 Por. K. Zagrobelny, Umowa o dzieło..., s. 1135. Zgodnie z art. 1 nieobowiązującej ustawy 

z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskiem (tekst jedn. Dz.U. z 1935 r., nr 36, poz. 260, z późn. 
zm.) „przedmiotem prawa autorskiego jest od chwili ustalenia w jakiej bądź postaci (słowem ży-
wem, pismem, drukiem, rysunkiem, barwą, bryłą, dźwiękiem, mimiką, rytmiką) każdy przejaw 
działalności duchowej, noszący cechę osobistej twórczości. Należą tu w szczególności: Dzieła, 
utrwalone słowem żywem, pismem, drukiem; mowy, referaty, wykłady, kazania, improwizacje, 
listy, pamiętniki; wydane i niewydane książki, broszury, artykuły oraz przygotowawcze do nich 
narzuty, plany, zarysy i szkice; cały obszar produkcji literackiej, naukowej, a także praktycznej, 
o ile ostatnia posiada ślady indywidualnego ujęcia treści...”.

62 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 331. Równocześnie jednak pod-
kreśla się za R. Longchamps de Bérier, że „na równi z dziełami we właściwym znaczeniu można 
traktować także rezultaty pracy ludzkiej, które, jakkolwiek nie mają bytu samoistnego, dadzą się 
jednak utrwalić w pamięci ludzkiej i dzięki temu posiadają wartość nieprzemijającą, jak naucza-
nie drugiego umiejętności zawodu, koncert lub przedstawienie teatralne”. Por. R. Longchamps de 
Bérier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 557.

63 Por. W. Siuda, Istota i zakres umowy…, s. 18.
64 Zob. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 331. Tego rodzaju „samoistność” 

rezultatu, o którym mowa, potwierdza konstrukcja rękojmi przyjmującego zamówienie za wady 
dzieła. Zob. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 332.
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Po drugie, nieucieleśnione rezultaty niematerialne charakteryzują się rów-
nież brakiem możliwości określenia rezultatu z góry (w momencie zawarcia umo-
wy)65. Według A. Brzozowskiego elementy losowości i niepewności są sprzeczne 
z istotą umowy o dzieło66.

Mając na względzie wskazane wyżej rozważania, za A. Brzozowskim należy 
stwierdzić, że przedmiotem umowy o dzieło w ujęciu Kodeksu cywilnego jest 
„przyszły, z góry określony, samoistny, materialny lub niematerialny, lecz ucie-
leśniony, obiektywnie osiągalny i (w danych warunkach) pewny rezultat pracy 
i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza moż-
liwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady. Wymaga podkreślenia, że 
przedstawiony zespół cech konstytutywnych musi występować łącznie”67.

Przyjmując za słuszny wyrażony wyżej pogląd, należy stwierdzić, że infor-
macja nie może być przedmiotem umowy o dzieło, o ile nie została „ucieleśniona” 
jako określony rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie. Zazwy-
czaj tak „ucieleśniona” informacja w praktyce będzie przybierać formę pisemną 
w postaci raportu, sprawozdania, zestawienia itp. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że sformułowana wyżej teza dotycząca nie-
ucieleśnionych rezultatów niematerialnych w coraz mniejszym stopniu znajduje 
potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego w ramach problematyki uzna-
nia za przedmiot umowy o dzieło przygotowania i wygłoszenia cyklu specjali-
stycznych wykładów. Szczególnie w ostatnim czasie Sąd Najwyższy stoi wręcz 
na stanowisku, że dziełem są również rezultaty niematerialne, które mogą, lecz 
nie muszą być ucieleśnione w jakimkolwiek przedmiocie materialnym, byle 
zostały utrwalone w postaci poddającej się ocenie ze względu na istnienie wad 
lub gdy można uchwycić istotę osiągniętego rezultatu68.

65 Zob. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 332. Według A. Brzozowskiego 
„wydaje się, iż w wypadku wykonania koncertu, deklamacji, inscenizacji itp. nie jest zamiarem 
stron precyzyjne określenie, w sposób niebudzący wątpliwości, zamierzonego rezultatu. Zama-
wiającemu zależy bowiem na inwencji własnej wykonawcy, nadającej utworom muzycznym, 
literackim lub innym swoiste autorskie piętno. Do tego zaś potrzebny jest duży stopień swobody 
i improwizacji”. Por. ibidem.

66 Por. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 333.
67 Por. ibidem.
68 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2013 r., II UK 26/13, LEX nr 1379926; po-

stanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2012 r., II UK 125/12, niepubl.; wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 3 listopada 1999 r., IV CKN 152/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 63. Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 maja 2011 r., I PKN 429/00, LEX nr 76241, wskazał, że przed-
miotem umowy o dzieło może być osiągnięcie rezultatu niematerialnego, nieucieleśnionego, a za 
taki uznaje się przygotowanie i wygłoszenie cyklu specjalistycznych wykładów. W uzasadnieniu 
wyroku z dnia 28 sierpnia 2014 r., II UK 12/14, LEX nr 1521243, Sąd Najwyższy wskazał, że „nie 
stanowi (...) umowy o dzieło umowa o przeprowadzenie cyklu bliżej niesprecyzowanych wykła-
dów z danej dziedziny wiedzy, których tematy pozostawiono do uznania wykładowcy, bowiem 
wskazuje to, że zamawiający nie jest zainteresowany określonym dziełem (utworem) intelektual-
nym o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
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Niezależnie od wskazanych wyżej wątpliwości orzecznictwa w zakresie nie-
ucieleśnionych rezultatów niematerialnych, w tym miejscu istnieje konieczność 
wskazania, jak to już zostało wcześniej zasygnalizowane, że przyszły rezultat 
stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być z góry przewidziany i określony, 
np. przez opis69. Z tego względu dodatkowo należy przyjąć, że nie każda „ucie-
leśniona” informacja może stanowić przedmiot umowy o dzieło, ale tylko taka, 
która w pewien sposób została z góry określona. Rezultat pracy i umiejętności 
przyjmującego zamówienie, gdy przedmiotem umowy o dzieło jest informacja, 
powinien być opisany, aczkolwiek w sposób możliwie ogólny, aby nie zatracić 
w tym przypadku sensu wykonania samego dzieła (np. informacja dotycząca eks-
portu określonych towarów sporządzona w formie pisemnego raportu)70.

Określona informacja musi być także obiektywnie możliwa do sporządzenia 
(rezultat umowy o dzieło powinien być obiektywnie osiągalny i w konkretnych 
warunkach pewny)71.

Przy rozważaniach dotyczących informacji jako przedmiotu umowy o dzieło 
nie można również zapominać o zjawisku wzajemnego przenikania się regulacji 
kodeksowej i autorskoprawnej. Przedmiotem umowy o tzw. dzieło autorskie jest 
bowiem dzieło stanowiące „utwór” w znaczeniu przyjętym na gruncie ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych72. 

pokrewnych, ale przekazywaniem odbiorcom wykładu wiedzy z danej dyscypliny”. Jednocześnie 
należy podkreślić, że Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wskazał w uzasadnieniu wyroku z dnia 
30 sierpnia 2012 r., III AUa 394/12, LEX nr 1217818, iż „w przypadku przeprowadzenia cyklu wy-
kładów/zajęć dydaktycznych, nie występuje żaden rezultat ucieleśniony w jakiejkolwiek postaci. 
Jest to wyłącznie staranne działanie wykonawcy umowy, który stosownie do posiadanej wiedzy, 
ma ją przekazać uczniom”. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu słusznie przy tym wskazał, że „poziom 
wiedzy uczniów po takich wykładach nie może być utożsamiany z wymaganym rezultatem, nadto 
liczba wykonywanych godzin zajęć, nadaje im charakter powtarzalnych czynności, nawet jeżeli 
zajęcia te podzielono na części. Oczywiste jest, że na każdym wykładzie dobór słów, przykładów 
może być inny, ale nie zmienia to typowej usługi w wymagany efekt. Wkład w postaci wysiłku 
umysłowego wymagany jest przy każdej pracy umysłowej i jest wykładnikiem tylko obowiązku 
starannego działania”.

69 Zob. A. Brzozowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 328; W. Siuda, Istota i zakres 
umowy..., s. 16.

70 Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień 
dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi on wątpliwości, o jakie dzieło cho-
dzi. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 5 marca 2004 r. 
I CK 329/03, niepubl., zasadniczy w tej materii przepis art. 627 k.c. wskazuje tylko na potrzebę 
„oznaczenia dzieła” i dopuszcza określenie świadczenia ogólnie w sposób nadający się do przy-
szłego dookreślenia na podstawie wskazanych w umowie podstaw lub bezpośrednio przez zwy-
czaj bądź zasady uczciwego obrotu (art. 56 k.c.).

71 Zob. W. Siuda, Istota i zakres umowy..., s. 18.
72 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm. (dalej: u.p.a.p.p.). Zob. także A. Brzo-

zowski, Istota i zakres umowy o dzieło..., s. 333–334. Natomiast zdaniem Z. Radwańskiego dzie-
ło „jako wytwór subiektywnie pewny (...) różni się od utworów chronionych prawem autorskim 
lub wynalazczym, których realizacja zawsze jest niepewna i zależna od osobistych cech twór-
cy”. Zob. Z. Radwański, Prawo…, s. 391.
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W sytuacji gdy przedmiotem umowy o dzieło jest utwór w rozumieniu prawa 
autorskiego, dzieło powinno być tak oznaczone, aby obowiązkiem przyjmują-
cego zamówienie było dostarczenie zamawiającemu rezultatu działalności twór-
czej o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony 
postaci73. W tej kwestii należy jednak wskazać, że teza, jakoby w pewnych sytu-
acjach informacja stanowiła utwór chroniony prawem autorskim, choć w zasadzie 
dopuszczalna, jest obecnie bardzo kontrowersyjna. Oczywiście pomijając w tym 
fragmencie problematykę informacji jako elementu wchodzącego w skład zawar-
tości bazy danych (kwestia ta zostanie poruszona w dalszej części artykułu), 
istnieje potrzeba podkreślenia, że w doktrynie prawa cywilnego za wręcz domi-
nujący należy uznać pogląd, iż informacja nie stanowi utworu w znaczeniu wspo-
mnianej ustawy, a więc nie może być przedmiotem ochrony prawnoautorskiej74. 

W omawianej wyżej kwestii należy sformułować pogląd odmienny. Z uwagi 
na wcześniejsze wprowadzające rozważania dotyczące różnych modeli ujmowa-
nia informacji należy stwierdzić, że niektóre wyrażone informacje (np. na papie-
rze), traktowane jako zinterpretowane dane, mogą stanowić utwór, albowiem już 
samo dokonanie owej interpretacji sygnałów (danych) może stanowić przejaw 
działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Inter-
pretator danych bez wątpienia jest w stanie wytworzyć taką informację, która 
w oparciu o dokonaną twórczą interpretację danych będzie zawierała na tyle 
zindywidualizowane sformułowania, konstrukcje zdań, ażeby móc uznać ją za 
utwór. Tym bardziej, że „oryginalność” utworu ma przejawiać się w jego formie 
(sposobie wyrażenia), a nie w treści utworu75.

73 Zob. W. Kubala, Autorskoprawne elementy umowy o dzieło, „Prawo Spółek” 1999, nr 4, 
s. 37–44. W orzecznictwie wskazuje się, że w tej sytuacji prawa i obowiązki stron umowy o dzieło 
powinny być oceniane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, natomiast w zakresie, w któ-
rym dzieło jest utworem – należy stosować przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2003 r., II CKN 269/01, OSNC 2004, 
nr 9, poz. 142.

74 Por. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo 
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 28. Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
w Poznaniu (wyrok z dnia 9 listopada 2006 r., I ACa 490/06, LEX nr 298567) „nie jest utworem 
w rozumieniu prawa autorskiego opracowanie stanowiące jedynie zastosowanie wiedzy technicz-
nej, choćby wysokospecjalistycznej, jeżeli jego treść jest z góry zdeterminowana obiektywnymi 
warunkami i wymaganiami technicznymi oraz charakterem realizowanego (rozwiązywanego) 
problemu (zadania) technicznego”. Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uza-
sadnieniu wyroku z dnia 9 marca 2000 r., I SA/Wr 1000/99, niepubl., wskazał, że komputerowej 
bazy danych w postaci informacji o klientach i ich adresach nie można uznać za efekt działalności 
twórczej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W oce-
nie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie (wyrok z dnia 30 czerwca 1999 r., I SA/Lu 
407/98, niepubl.) sporządzone, w wykonaniu umów o dzieło, opinie i raporty z badania sprawoz-
dań finansowych, nie są utworami w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.

75 Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, „Wokan-
da” 2006, nr 7–8, s. 17, zauważył, że „wymaganie nowości nie jest (…) niezbędną cechą twór-
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O tym, że informacja może być utworem, po części świadczy także treść 
art. 4 pkt 4 u.p.a.p.p., który stanowi, że przedmiotem ochrony prawa autorskiego 
nie jest prosta informacja prasowa. Należy przyjąć, że prosta informacja prasowa 
nie znajduje się pod ochroną prawa autorskiego z uwagi na potrzebę zapewnienia 
szybkiego obiegu informacji. Treść wskazanego przepisu skłania zatem do sfor-
mułowania twierdzenia, że skoro prosta informacja prasowa nie stanowi przed-
miotu ochrony prawa autorskiego, to już złożona, skomplikowana informacja 
prasowa może być taką ochroną objęta76. 

4. INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT UMOWY O PRZENIESIENIE 
AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH LUB UMOWY LICENCYJNEJ

Analogicznie do przypadku rozważań dotyczących umowy o dzieło autor-
skie należy pamiętać, że teza, jakoby w pewnych sytuacjach informacja stano-
wiła utwór chroniony prawem autorskim, choć dopuszczalna, jest obecnie bardzo 
kontrowersyjna. Gdyby jednak przyjąć, że informacje traktowane jako zinterpre-
towane dane mogą stanowić w pewnych specyficznych sytuacjach utwór w zna-
czeniu przyjętym na gruncie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, to należałoby również stwierdzić, że taką informację trzeba by roz-
patrywać pod kątem przedmiotu umowy o przeniesienie autorskich praw mająt-
kowych lub umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjnej).

czości jako przejawu intelektualnej działalności człowieka. Jak wskazano, utworem może być 
nawet kompilacja wykorzystująca dane powszechnie dostępne pod warunkiem, że ich wybór, 
segregacja, sposób przedstawienia ma znamiona oryginalności”. Zob. M. Barczewski, Glosa do 
wyroku SN z dnia 25 stycznia 2006 r. (I CK 281/05). Atrybuty działalności intelektualnej warunku-
jące ochronę prawnoautorską, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 4, 
s. 69; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2007 r., II CSK 207/07, niepubl. Ostatnia ze 
wskazanych tez może odnosić się jednak nie tylko do przepisu art. 3 u.p.a.p.p., który przyznaje 
ochronę zbiorom, antologiom i bazom danych pod warunkiem, że przyjęty w nich dobór, układ 
lub zestawienie ma twórczy charakter, lecz także względem takich sytuacji, w których twórca 
przy pomocy kilku powszechnie dostępnych danych dokonuje ich interpretacji, tworząc tym 
samym informację, która ma znamiona oryginalności, bez konieczności dokonywania kompi-
lacji interpretowanych danych. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz wskazują, że poszczególne 
elementy „zbioru” nie muszą, jednostkowo, podlegać ochronie. Zbiory takie będą przedmiotem 
prawa autorskiego, gdy zaistnieje twórczy charakter przejawiający się w doborze, układzie lub 
zestawieniu materiałów. Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. 
Komentarz, Kraków 2007, s. 174.

76 Co więcej, skoro prosta informacja prasowa została wyłączona spod ochrony, to bez wska-
zanej regulacji taka ochrona najpewniej mogłaby zachodzić. Innymi słowy, w ocenie ustawodaw-
cy istniałaby wtedy możliwość, że nawet prosta informacja prasowa spełni przesłanki twórczości 
określone w przepisie art. 1 ust. 1 u.p.a.p.p.
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Zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 pkt 1 u.p.a.p.p., „jeżeli ustawa nie sta-
nowi inaczej, autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze 
dziedziczenia lub na podstawie umowy”. Nabywca autorskich praw majątkowych 
może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej (art. 41 ust. 1 
pkt 2 u.p.a.p.p.). Przepis art. 41 ust. 2 u.p.a.p.p. stanowi, że „umowa o przeniesie-
nie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej 
«licencją», obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione”77.

Podstawowa różnica między tymi dwoma umowami sprowadza się do ich 
odmiennej funkcji społeczno-gospodarczej. Umowy przenoszące prawo mają na 
celu zmianę podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich, gdy 
tymczasem licencje poszerzają krąg osób eksploatujących utwór78. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych prze-
nosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania 
z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono 
w niej inaczej (art. 64 u.p.a.p.p.). 

Pod kątem prowadzonych rozważań istotne jest wskazanie, że zgodnie z prze-
pisem art. 52 ust. 1–2 u.p.a.p.p., o ile umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie 
własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątko-
wych do utworu, a przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przenie-
sienia na nabywcę własności egzemplarza utworu79.

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, 
że twórca udzielił licencji (art. 65 u.p.a.p.p.)80. Zgodnie z przepisem art. 67 

77 Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów 
określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Umowa może dotyczyć 
tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej zawarcia. Twórca utworu wykorzystanego lub 
włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowe-
go, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu od-
mówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowizualnego 
lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy. Zob. art. 41 
ust. 3–5 u.p.a.p.p. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 
udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia (art. 43 
ust. 1 u.p.a.p.p.). Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość 
wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynika-
jących z korzystania z utworu (art. 43 ust. 2 u.p.a.p.p.). Umowa o przeniesienie autorskich praw 
majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 u.p.a.p.p.).

78 Por. A. Kopff, Umowy o przeniesienie prawa w zakresie wynalazczości zawierane pomię-
dzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, (w:) S. Sołtysiński (red.), Nowe instytucje prawa wy-
nalazczego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 93.

79 Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakresie, w ja-
kim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca oryginału może jednak do-
magać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie (art. 52 
ust. 3 u.p.a.p.p.).

80 Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umo-
wie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania (art. 67 ust. 1 
u.p.a.p.p.). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do 
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ust. 2 u.p.a.p.p. „jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu 
w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzie-
lenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym 
samym polu eksploatacji (licencja niewyłączna)”.

Problematyka natury prawnej wyżej wymienionych umów jest niezwykle 
obszerna i znacznie wykracza poza obszar niniejszego opracowania. Zagadnienia 
związane z istotą i zakresem przeniesienia praw autorskich są sporne w doktry-
nie i orzecznictwie81. W celu szerszego ukazania rozważań dotyczących umowy 
o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjnej należy 
odesłać do odpowiedniej literatury82.

5. INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT UMOWY KNOW-HOW

Na gruncie niniejszej publikacji nie sposób pominąć istniejącej w polskim 
porządku prawnym nienazwanej umowy know-how83. 

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyj-
nych i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konku-
rencję84, know-how oznacza nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu 
art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów85, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych 

korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji (art. 67 ust. 3 u.p.a.p.p.). Umowa licencyjna 
wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 67 ust. 5 u.p.a.p.p.).

81 Podział umów na umowy przenoszące majątkowe prawa autorskie i umowy licencyjne 
nie jest podziałem klarownym, a różnice występujące pomiędzy umowami przenoszącymi prawa 
majątkowe a umowami licencji wyłącznej są znikome. Brak ustawowego modelu podstawowych 
typów umów autorskich i ograniczenie się do ogólnych postanowień stanowi podstawowy niedo-
statek obecnej regulacji umów prawa autorskiego. 

82 Zob. K. Grzybczyk, Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 
2010; P. Ślęzak, Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012; T. Tar-
gosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe, Warszawa 
2010; E. Traple, Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim, Warszawa 2010; A. Kopff, 
(w:) S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1973, s. 205; 
R. Markiewicz, Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Warszawa–
Kraków 1978; J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1985; P. Ślęzak, Umowa o rozpowszech-
nianie filmu, Warszawa 1999.

83 Dopuszczalność zawierania umowy know-how nie jest obecnie kwestionowana i ma pod-
stawę w przepisie art. 3531 k.c.

84 Dz.U. nr 288, poz. 1691.
85 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 229, z późn. zm.
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porozumieniem lub stosowania procesów objętych porozumieniem i które zostały 
opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryterium niejawności i istotności.

Definicja know-how została także zamieszczona w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o trans-
ferze technologii86. Zgodnie z tą definicją know-how oznacza pakiet informa-
cji praktycznych wynikających z doświadczenia i badań, które są: niejawne, 
czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i uży-
teczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową; zidenty-
fikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było 
sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności87. W przeciwieństwie 
do rozporządzenia Rady Ministrów, rozporządzenie nr 316/2014 nie wskazuje 
zatem rodzaju informacji. Wymaga jedynie, aby były one niejawne, istotne oraz 
zidentyfikowane.

U. Promińska podkreśla, że w obecnym stanie prawnym trudnym zadaniem 
jest ustalenie relacji pomiędzy know-how a pojęciami pokrewnymi używanymi 
na oznaczenie poufnych informacji, co dotyczy zwłaszcza tajemnicy przedsię-
biorstwa88. 

Zdaniem wspomnianej autorki kwestią, w stosunku do której osiągnięto 
daleko idącą zgodność poglądów w nauce, jest uznanie know-how za majątkowe 
dobro niematerialne, którym dysponent może rozporządzać89. Uznanie know-how 
za dobro niematerialne nie oznacza jeszcze, że istnieje prawo podmiotowe obej-

86 Dz.Urz. UE L 93 z 28.03.2014, s. 17.
87 Zob. art. 1 ust. 1 pkt i rozporządzenia nr 316/2014.
88 Zob. U. Promińska, Umowa know-how, (w:) J. Katner (red.), System Prawa Prywatnego. 

Tom 9. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Warszawa 2010, s. 773. Zdaniem U. Promińskiej 
know-how obejmuje „zachowane w tajemnicy nieopatentowane wynalazki i niezarejestrowane 
wzory użytkowe mające tzw. zdolność patentową lub rejestrową, nieopatentowane wynalazki 
i niezarejestrowane wzory użytkowe pozbawione zdolności patentowej lub rejestrowej, ale bę-
dące użytecznymi rozwiązaniami o charakterze technicznym, informacje dotyczące zastosowa-
nia opatentowanych wynalazków lub zarejestrowanych wzorów użytkowych, inne wiadomości 
i doświadczenia techniczne, które pozwalają obniżyć koszty lub skrócić czas produkcji”. Zob. 
U. Promińska, Umowa know-how..., s. 777. Know-how w przedstawionym ujęciu stanowi zatem 
w istocie „poufną wiedzę i doświadczenia techniczne dotyczące produkcji, a nie prowadzenia 
przedsiębiorstwa”. Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 778. Zdaniem U. Promińskiej tak 
przyjęta definicja wyklucza utożsamianie know-how z pojęciem „tajemnicy przedsiębiorstwa”, 
którą mogą stanowić nie tylko „sekrety produkcyjne, ale także informacje innego rodzaju, które 
kształtują pewną umiejętność prowadzenia działalności, decydują lub mają wpływ na określony 
model postępowania przedsiębiorcy, jego sukces. Zakres informacji mogących stanowić tajemni-
cę przedsiębiorstwa jest szerszy. Pojęcia te różnią się więc treścią, choć ich charakterystyka jest 
podobna”. Zob. ibidem.

89 Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 773. Świadczy o tym między innymi wspo-
mniane już rozporządzenie nr 316/2014, które zalicza know-how do dóbr własności intelektualnej 
sensu largo obok praw autorskich i prawa własności przemysłowej. Zob. także dyrektywę Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejaw-



 INFORMACJA JAKO PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO 59

mujące to dobro90. U. Promińska podkreśla, że „know-how jest dobrem niemate-
rialnym wyrażającym się w faktycznej możliwości korzystania z poufnej wiedzy 
i doświadczeń, które mają wartość majątkową, wchodzi w skład przedsiębiorstwa 
dysponenta i jako taka może być przedmiotem obrotu. Sytuacja prawna dyspo-
nenta know-how jest taka sama, jak używającego niezarejestrowanego znaku 
towarowego, niezarejestrowanego wzoru użytkowego lub przemysłowego bądź 
niezarejestrowanego oznaczenia geograficznego. Gdyby przyjąć, że do pouf-
nych informacji technicznych służy prawo podmiotowe bezwzględne, to trzeba 
by zaakceptować tezę, że objęcie rozwiązania technicznego tajemnicą zastępuje 
rejestrację, a zatem stanowi drugie (obok decyzji administracyjnej) źródło naby-
cia prawa”91. 

W doktrynie podkreśla się, że umowa know-how „ma na celu przekazanie 
drugiej stronie, za wynagrodzeniem, poufnych informacji lub umożliwienie 
korzystania z nich przez pewien czas z obowiązkiem zachowania ich w tajem-
nicy wobec innych”92. Przedmiotem umowy know-how, w przeciwieństwie do 
umowy licencyjnej, nie jest prawo, lecz wiadomości i doświadczenia techniczne 
dotyczące produkcji, które: są rezultatem wysiłku intelektualnego lub zabiegów 
organizacyjnych uprawnionego, ale nie są nierozerwalnie z nim złączone (nie 
można upatrywać w know-how wyłącznie umiejętności lub zręczności technicz-
nej tej osoby, która je posiadła); wykazują użyteczność w produkcji; nadają się do 
wydzielenia w taki sposób, aby mogły być samodzielnym przedmiotem obrotu; 
są identyfikowalne na podstawie takiego opisu, który bez uchybienia tajemnicy, 
w sposób staranny i precyzyjny oznaczy przedmiot umowy; są nieujawnione, tzn. 
nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne nawet dla znawców przedmiotu, a jedno-
cześnie dysponent zachowuje je w poufności93.

W doktrynie przyjmuje się, że względem umowy know-how należy odpo-
wiednio stosować przepisy dotyczące umowy licencyjnej94. 

nego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bez-
prawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, Dz.Urz. UE L 157 z 15.6.2016, s. 1.

90 Por. A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, Warszawa 2006, s. 162; U. Pro-
mińska, Umowa know-how..., s. 778; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności 
Intelektualnej” 1974, nr 3, s. 65.

91 Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 778–779.
92 Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 783. Podobnie: S. Sołtysiński, (w:) J. Szwaja 

(red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006, s. 442–486; 
A. Michalak, Ochrona tajemnicy…, passim; E. Wojcieszko-Głuszko, Tajemnica przedsiębiorstwa 
i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji, „Prace 
Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2005, z. 89, s. 9–138; 
B. Gawlik, Umowa know-how…, s. 65.

93 Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 779.
94 Zob. U. Promińska, Umowa know-how..., s. 783. W tej mierze należy wskazać na przepis 

art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 776), zgodnie z którym „do umowy o korzystanie z wynalazku zgłoszonego w Urzę-
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6. INFORMACJA JAKO ELEMENT WCHODZĄCY W SKŁAD 
ZAWARTOŚCI BAZY DANYCH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych95 
„baza danych oznacza zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i ele-
mentów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywi-
dualnie dostępnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, 
wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu 
sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości” (art. 2 ust. 1 pkt 1). 
Zdaniem A. Michalaka „baza danych to zestawienie określonych informacji 
indywidualnie dostępnych i niezależnych od siebie w dowolnej (papierowej/elek-
tronicznej) formie, dokonane według pewnego pomysłu (metody/systematyki) 
przy wykorzystaniu znaczących nakładów finansowych, osobowych lub organi-
zacyjnych”96. Natomiast J. Barta i R. Markiewicz wskazują, że „zdziwienie może 
(…) budzić fakt, iż w opisie zawartości bazy danych (…) nie wymienia się «infor-
macji», skoro najczęściej i powszechnie bazę taką uważa się właśnie za zbiór 
informacji”97. Według wspomnianych autorów określenie „informacja” ma prze-
wagę nad określeniem „materiał” (element) z racji tego, iż informacja podkreśla 
„intelektualną zawartość materiału, jaką jest wiadomość, komunikat98. Zdaniem 
J. Barty i R. Markiewicza rezygnację ustawodawcy z zamieszczenia określenia 
„informacja” w definicji bazy danych tłumaczy się obawą przed stworzeniem 
ograniczeń dotyczących zawartości baz danych (informacja jest często definio-
wana jedynie jako zapis słowny), jak również powstaniem ograniczeń odnoszą-
cych się do funkcji bazy danych (bazy danych mogą służyć np. rozrywce, a nie 
tylko celom informacyjnym). Obawy te należy jednak uznać za nieuzasadnione, 
gdy przyjmie się wspomniany na gruncie niniejszej publikacji subiektywny 
(kognitywistyczny) model ujmowania informacji.

Przepis art. 6 ust. 1 u.o.b.d. stanowi, że „producentowi bazy danych przysłu-
guje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania 

dzie Patentowym, na który nie udzielono jeszcze patentu, jak również do umowy o korzystanie 
z wynalazku niezgłoszonego, a stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy, stosuje się odpowiednio 
przepisy o umowie licencyjnej, chyba że strony postanowiły inaczej”. Tym niemniej wydaje się, 
że warunki udostępniania know-how każdorazowo będą zależeć od rodzaju know-how, jakiego 
umowa miałaby dotyczyć. W przypadku gdy na know-how składają się stosowane w działalności 
przedsiębiorcy rozwiązania organizacyjne, sens gospodarczy ma ich powierzenie innemu przed-
siębiorcy do korzystania w sposób trwały i bezterminowy. Nie jest także wykluczone udostępnie-
nie informacji składających się na know-how do korzystania w sposób jednorazowy.

95 Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm. (dalej: u.o.b.d.).
96 Por. A. Michalak, Dozwolony użytek baz danych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 4.
97 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Wokół definicji bazy danych, „Kwartalnik Prawa Prywatne-

go” 2002, z. 1, s. 11.
98 Por. ibidem.
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w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości”. W literaturze podkre-
śla się, że prawo sui generis do bazy danych przejawia cechy charakterystyczne 
dla prawa majątkowego na dobru niematerialnym. Stanowi ono bezwzględne, 
skuteczne erga omnes prawo podmiotowe, mogące być przedmiotem czynności 
prawnych99.

Z kolei wtórne wykorzystanie bazy danych oznacza „publiczne udostępnienie 
bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności poprzez rozpowszechnianie, 
bezpośrednie przekazywanie lub najem” (art. 2 ust. 1 pkt 3 u.o.b.d.). Zgodnie 
z przepisem art. 3 u.o.b.d. „wypożyczenie baz danych nie stanowi pobierania 
danych lub wtórnego ich wykorzystania”100.

Z uwagi na treść art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 2 u.o.b.d. w literaturze podkre-
śla się, że pojęcie użytkownika, wymienionego w przepisie art. 7 ust. 1 u.o.b.d., 
korzystającego zgodnie z prawem z udostępnionej publicznie bazy danych, obej-
muje:

– licencjobiorcę lub inną osobę upoważnioną przez uprawnionego do korzy-
stania z bazy danych;

– nabywcę (także z tzw. drugiej ręki) egzemplarza bazy danych wprowadzo-
nego do obrotu, zgodnie z prawem;

– najemcę egzemplarza bazy danych, w odniesieniu do której wynajmujący 
legitymuje się zgodą podmiotu uprawnionego na taką formę eksploatacji bazy;

– biorącego egzemplarz bazy danych w użyczenie;
– osobę, która w inny sposób uzyskała kopię bazy danych, jeżeli jej rozpo-

wszechnienie nie naruszyło prawa autorskiego (co do zasady nastąpiło za zgodą 
uprawnionego);

– osobę korzystającą z bazy danych w ramach dozwolonego użytku określo-
nego w przepisie art. 8 u.o.b.d.101.

 99 Zob. Z. Okoń, (w:) P. Podrecki (red.), Prawo Internetu, Warszawa 2007, s. 514. Na margi-
nesie głównych rozważań należy zaznaczyć, że ustawodawca rozróżnia twórcze i nietwórcze 
bazy danych. Zgodnie z przepisem art. 1 u.o.b.d. bazy danych podlegają ochronie określonej 
w tejże ustawie niezależnie od ochrony przyznanej bazom danych spełniającym cechy utworu 
na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis 
art. 3 u.p.a.p.p. stanowi natomiast, że „zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy 
utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile 
przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do 
wykorzystanych utworów”.

100 Zdaniem Z. Okonia, z uwagi na anglojęzyczną treść art. 7 ust. 2 dyrektywy 96/9/WE 
z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych wskazane wyżej wypożyczenie 
baz danych co do zasady jest tożsame użyczeniu w znaczeniu przyjętym w przepisie art. 6 pkt 8 
u.p.a.p.p., który stanowi, że „użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograni-
czonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania 
korzyści majątkowej”. Zob. Z. Okoń, (w:) P. Podrecki (red.), Prawo..., s. 525. W anglojęzycznej 
wersji art. 7 ust. 2 dyrektywy 96/9/WE użyto terminu public lending.

101 Por. Z. Okoń, (w:) P. Podrecki (red.), Prawo..., s. 528–529. 
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Zdaniem Z. Okonia można stwierdzić, że „pobieranie i wtórne wykorzysty-
wanie nieistotnej części bazy danych zawsze stanowi minimum uprawnień legal-
nego użytkownika i zarazem maksimum uprawnień podmiotów, które statusu 
takiego nie mają”102.

Reasumując tę część rozważań, należy wskazać, że bazy danych, traktowane 
co prawda jako odrębne dobro niematerialne, lecz których elementami składo-
wymi są przede wszystkim informacje, mogą również stanowić przedmiot zobo-
wiązania umownego.

7. UWAGI DE LEGE FERENDA

Rozpatrując w tym miejscu zagadnienie informacji jako przedmiotu zobo-
wiązania umownego z nieco innej, znacznie szerszej perspektywy, nie sposób 
pominąć stanowiska sformułowanego w nauce prawa cywilnego, że „w praktyce 
obrotu brak samodzielności prawnej dóbr informacyjnych i ich niejednolity od 
strony prawnej charakter nie stanowi przeszkody do obrotu produktami informa-
cyjnymi”103. 

Koncepcja szerokiego rozumienia pojęcia „własność” pojawiła się w polskiej 
nauce prawa cywilnego już w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W oce-
nie F. Zolla „słowo własność dawno już przestało być oznaczeniem najpotęż-
niejszego prawa tylko na rzeczach zmysłowych. Wszędzie, gdzie chodzi o jakiś 
majątkowy przedmiot prawny, na którym jedna osoba może mieć możliwie naj-
potężniejsze prawo (...), a druga osoba może mieć jakieś prawo częściowe (...), 
tam na oznaczenie pierwszego prawa właściwa jest nazwa własność”104. Obecnie 
jednak przedmiotem własności są wyłącznie rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c. 
Tym samym nie jest możliwe uznanie istnienia w polskim porządku prawnym 
prawa własności informacji.

102 Por. Z. Okoń, (w:) P. Podrecki (red.), Prawo..., s. 527. Z kolei zdaniem J. Barty i R. Mar-
kiewicza przepis art. 7 u.o.b.d., z uwagi na błędy legislacyjne popełnione w przepisie art. 8 
ust. 2 u.o.b.d., jest pozbawiony praktycznych konsekwencji. Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Komen-
tarz do ustawy o ochronie baz danych, Kraków 2002, s. 125. Zob. także A. Michalak, Dozwolony 
użytek baz…, s. 36.

103 Zob. R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne…, s. 15–16.
104 Zob. F. Zoll, Wstęp, (w:) A. Ponikło, J. Gutowski, Polskie prawo patentowe. Komentarz, 

Warszawa 1935, s. 9. Koncepcja szeroko rozumianych praw rzeczowych, obejmujących m.in. 
utwory literackie i artystyczne, chronione przez prawo autorskie, opatentowane wynalazki, za-
rejestrowane wzory, przedsiębiorstwa, wierzytelności i inne prawa majątkowe, prąd elektrycz-
ny i inne postaci energii, znalazła swój wyraz w projekcie prawa rzeczowego z 1937 r. Projekt 
operował pojęciem „dóbr majątkowych nie będących rzeczami”. Zob. Projekt prawa rzeczowego 
uchwalony w pierwszym czytaniu przez Podkomisję Prawa Rzeczowego Komisji Kodyfikacyjnej, 
Warszawa 1937.
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Jednocześnie w literaturze podnosi się, że względem pojedynczych informa-
cji hipotetycznie możliwa jest do zastosowania „konstrukcja” podobna do prawa 
własności105. Ponadto zaznacza się, że istnienie prawa do informacji w kształ-
cie zbliżonym do prawa własności rzeczy uzależnione jest od celu przeznacze-
nia informacji oraz jej struktury106. Niektórzy autorzy wskazują przy tym, że 
do czasu wyodrębnienia postulowanej w nauce kategorii dóbr informacyjnych 
należy analogicznie stosować przepisy, które „ujmują przedmiot regulacji przez 
pryzmat takich cech jak wymiar, fizyczność, czas, przestrzeń czy zużycie, któ-
rych brakuje informacjom”107.

T. Kononiuk zauważa, że informacja jest „towarem specyficznym, podlega-
jącym nie tylko prawom popytu i podaży, ale pełniącym równocześnie ważną 
funkcję społeczną”108. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz wskazują, że „infor-
macje, i to nie tylko poufne, uznawane są dziś powszechnie za towar, za mienie 
przedsiębiorcy (niekiedy o dużej wartości rynkowej)”. Konsekwencją tego, infor-
macje mogą stanowić przedmiot handlu109. Wspomniani autorzy zauważają, że 
możliwa jest zatem sytuacja, gdy przedmiotem obrotu stają się wyłącznie infor-
macje, bez jakichkolwiek fizycznych nośników110. 

Przytoczone stanowiska nauki zasadniczo pokrywają się z tezą Sądu Naj-
wyższego sformułowaną w przytoczonym już wcześniej uzasadnieniu uchwały 
z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 43/02111: „Informacja niewątpliwie w pewnych 
okolicznościach jest towarem i może stać się przedmiotem obrotu. (…) Dysponent 
informacji, nader często jej twórca, a więc wydawca prasy, producent filmowy, 
nadawca radiowy bądź telewizyjny, oferuje na określonych warunkach treść 
informacji. Oferta ta może zostać przyjęta przez np. kupno czasopisma, wyku-
pienie abonamentu telewizyjnego lub prawa do odbioru programów emitowanych 
w sieci kablowej. (…) Dysponent informacji jest władny mniej lub bardziej sze-
roko określić krąg podmiotów, dla których informacja jest przeznaczona”.

„Własnościowe” ujęcie informacji wskazywałoby zatem, że pojedyncza 
informacja w pewnych specyficznych sytuacjach może stanowić przedmiot praw 
wyłącznych (co po części znajduje swoje potwierdzenie we wcześniejszych roz-
ważaniach dotyczących informacji będącej utworem), może być przy tym przed-
miotem obrotu prawnego i może być „zbyta” innemu podmiotowi w drodze 
przeniesienia prawa „własności”. 

105 Zob. R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne..., s. 21–22.
106 Zob. ibidem, s. 22–23.
107 Zob. ibidem.
108 Zob. T. Kononiuk, Informacja jako towar, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 

2000, nr 7–8, s. 38.
109 Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych..., s. 190.
110 Za popularną formę handlu danymi uznaje się odpłatną sprzedaż adresów, do jednokrotne-

go bądź wielokrotnego wykorzystania, zazwyczaj z zakazem dalszego rozpowszechniania. 
111 „Wokanda” 2003, nr 7–8, s. 36.
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Jednocześnie należy pamiętać, że przedmiotem umowy sprzedaży uregulo-
wanej w Kodeksie cywilnym mogą być wyłącznie rzeczy, a przepisy dotyczące 
tejże umowy należy jedynie odpowiednio stosować do sprzedaży energii, praw 
majątkowych zbywalnych oraz wody112. Możliwość „zbycia” informacji należa-
łoby zatem rozpatrywać jedynie przez pryzmat umów nienazwanych dopuszczal-
nych w polskim systemie prawa ze względu na zasadę swobody umów. 

Powyższa teza dotycząca możliwości i zasadności uznania informacji za 
przedmiot praw wyłącznych wydaje się być na tyle kontrowersyjna, że wymaga 
wieloaspektowego spojrzenia na wiele regulacji prawnych, dalece wykraczają-
cych poza prawo cywilne. Szczegółowe rozważania w tej mierze, z wyjątkiem już 
przeprowadzonych, nie mieszczą się w ramach niniejszego artykułu.

Jednocześnie, z uwagi na wcześniejsze analizy przeprowadzone na gruncie 
niniejszej publikacji, wstępnie przyłączam się do postulatu tej części nauki prawa 
cywilnego, która wskazuje na konieczność wyodrębnienia w polskim systemie 
prawa prywatnego nowej kategorii podstawowej dóbr informacyjnych113.

Z kolei dostosowanie pojęcia „własność” do możliwości i potrzeb świata tech-
nologii cyfrowych, poprzez podjęcie próby przełamania wąskiego ujęcia przed-
miotu własności, wydaje się jednym z głównych wyzwań modernizacji prawa 
prywatnego114. 

8. PODSUMOWANIE

Nie stanowiło celu rozważań przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu 
wyczerpujące i szczegółowe ukazanie wszystkich stosunków zobowiązaniowych, 
których przedmiotem może być informacja. Z uwagi na różnorodność oraz mno-
gość przykładów zdaje się to być raczej nieosiągalne do zrealizowania w publi-
kacji o charakterze artykułu115.

112 Zgodnie z przepisem art. 555 k.c. przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do 
sprzedaży energii, praw oraz wody. Zob. także: A. Olszewski, Konstrukcja prawna umowy sprze-
daży wirtualnych przedmiotów w świetle prawa polskiego, „Transformacje Prawa Prywatnego” 
2011, nr 4, s. 65 i n.

113 Zob. R. Cisek, J. Jezioro, A. Wiebe, Dobra i usługi informacyjne..., s. 22–23. Postulat ten 
stanowi niejako powtórzenie głosów francuskich przedstawicieli nauki prawa cywilnego. Zob. 
P. Catala, La „Propriété” de l`information, Paris 1983, s. 97–104.

114 Zob. M. Hildebrandt, B. van den Berg (red.), Information, Freedom and Property. The 
Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology, New York 2016. 

115 Przede wszystkim pominięta została problematyka zasadności wyodrębniania, jako umo-
wy nienazwanej, umowy o udostępnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, względem której w lite-
raturze postuluje się odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących umowy licencyjnej. Zob. 
U. Promińska, Umowa know-how..., s. 784–789.
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Głównym celem niniejszego opracowania było udzielenie odpowiedzi na 
zasadnicze pytanie, czy informacja może stanowić przedmiot jakiegokolwiek 
zobowiązania. Mając na względzie przeprowadzone rozważania, w szczegól-
ności w kontekście studiów nad nienazwanymi umowami o świadczenie usług 
informacyjnych, umową o dzieło, jak również umową know-how, należy udzielić 
odpowiedzi twierdzącej116. 

Jednocześnie istnieje potrzeba wskazania, że mimo dopuszczalności uznania 
informacji także za dobro niematerialne (np. względem know-how), informacje 
mają bardzo niejednolity charakter, co przy niewystarczającej regulacji w tym 
względzie niewątpliwie utrudnia, a w wielu przypadkach uniemożliwia prak-
tyczne stosowanie przepisów prawa cywilnego.

Celem niniejszego opracowania było także ukazanie możliwości traktowa-
nia informacji w sposób analogiczny do własności. Zasygnalizowany w artykule 
pogląd, że informacja może stanowić przedmiot obrotu w ramach umowy podob-
nej do umowy sprzedaży rzeczy, powoduje jednak wiele wątpliwości przede 
wszystkim w kontekście ochrony tejże informacji117. K. Dobrzeniecki zauważa, 
że obecnie problematyczne staje się zachowanie informacji, nawet okresowo, „do 
wyłącznej dyspozycji legitymowanych podmiotów, np. poprzez zagwarantowa-
nie quasi-majątkowych praw do informacji określonego typu”, gdy tymczasem 
zapewnienie wyłączności stanowi konieczny warunek „utowarowienia” infor-
macji118. Z kolei J. Oleński stwierdza, że obrót informacji odbywa się w warun-
kach „zupełnej asymetrii informacyjnej podmiotów realizujących transakcję”119. 
Oznacza to, że „nabywca” informacji przed dokonaniem „zakupu” informacji nie 
jest w stanie określić jej wartości użytkowej120. Tym samym problematyczna jest 
także kwestia ustalenia zakresu odpowiedzialności prawnej podmiotu udzielają-
cego informacji na podstawie zawartej umowy.

Wydaje się, że dopiero rozstrzygnięcie przez prawodawcę statusu informacji 
jako obiektu majątkowego otworzy drogę do spójnego proponowania adekwat-
nych zmian w prawie umów.

Z uwagi na brak wyodrębnienia w polskim porządku prawnym kategorii pod-
stawowej dóbr informacyjnych, cały system ograniczeń w dostępie do informacji 

116 Jednocześnie, z uwagi na wskazaną wcześniej różnorodność, w miarę spójny katalog sto-
sunków zobowiązaniowych, których przedmiotem są usługi informacyjne lub doradztwa, jest 
niemożliwy do określenia. Natomiast ewentualne wątpliwości, jakie mogą pojawiać się przy pró-
bie zakwalifikowania konkretnej umowy, wzmacniane będą przez niejasność niektórych regu-
lacji (np. ustawy o usługach detektywistycznych), jak również ze względu na niewystarczające 
rozróżnienie na gruncie polskiego prawa zobowiązań usług informacyjnych od usług doradztwa 
(poradnictwa). 

117 Zob. M. Mucha, Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wro-
cław 2002, s. 25.

118 Zob. K. Dobrzeniecki, Lex informatica, Toruń 2008, s. 29.
119 Zob. J. Oleński, Ekonomika informacji. Podstawy, Warszawa 2001, s. 310.
120 J. Oleński określa opisaną sytuację, jako „syndrom kota w worku”. Por. ibidem.
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i jej ochrony prawnej oraz nadmierną niejednoznaczność niektórych regulacji 
należy podkreślić konieczność, do czasu wprowadzenia potrzebnych zmian na 
gruncie normatywnym, niezwykle ostrożnego zawierania oraz klasyfikowania 
umów, których przedmiotem są informacje. 
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INFORMATION AS A MATTER OF CONTRACTUAL OBLIGATION

Summary

Information as a matter of contractual obligation, thus far has not been subject to 
complex considerations of civil law science. In this respect, judicature either, does not 
provide plausible material for analysis. 

The basic aims of the author̀ s publication were focused on an attempt to systematize 
knowledge concerning information within civil law aspect together with highlighting 
still multiplying classification and interpretative difficulties which stem from certain 
legal solutions (possibly lack of them), having influence on the main subject of this article. 

The publication deals with acknowledging information as a matter of a service. 
Besides, there were presented regulating concepts of the above mentioned services in the 
new Civil Law Code and Draft Common Frame of Reference. The article was dedicated 
to considering the possibility of acknowledging information, among others, as a matter 
of a specific-task contract, license contract, know-how contract. 
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information, obligation, service, know-how, specific-task contract

SŁOWA KLUCZOWE

informacja, zobowiązanie, usługa, know-how, umowa o dzieło





STUDIA IURIDICA LXXII

Paweł Borecki
Uniwersytet Warszawski

ZMIANA PRZEPISÓW WYZNANIOWYCH KONSTYTUCJI 
RP Z 1997 R.

Upływ dwóch dekad od wejścia w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 r.1 stwarza dostateczną perspektywę oceny możliwości i potrzeb jej nowe-
lizacji, w szczególności w zakresie przepisów wyznaniowych. Zasadna jest teza, 
że swoboda ustrojodawcy w tej dziedzinie jest ograniczona nie tylko formalnie, 
lecz przede wszystkim faktycznie. Determinantą są zwłaszcza międzynarodowe 
zobowiązania Polski w zakresie ochrony wolności i praw człowieka2.

Tryb zmiany przepisów wyznaniowych warunkują głównie postanowie-
nia samej Konstytucji. Najistotniejsze regulacje dotyczące spraw konfesyjnych 
zostały zamieszczone w rozdziale I pt. „Rzeczpospolita” (art. 25) oraz w rozdziale 
II – „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” (art. 48 ust. 1, art. 53 
oraz art. 85 ust. 3)3. Ustrojodawca przyznał im potencjalnie wyższy poziom sta-
bilności niż większości postanowień ustawy zasadniczej. Zgodnie bowiem z art. 
235 Konstytucji RP zmiana tych przepisów wymaga nie tylko uchwały Sejmu 
podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy 
ustawowej liczby posłów oraz uchwały Senatu podjętej bezwzględną większością 
głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Uchwale-
nie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII Konstytucji 
RP może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czyta-
niu projektu tej ustawy. Minimalizuje to ryzyko zmiany zbyt pochopnej, dokona-
nej przez tymczasową, niejako przypadkową większość parlamentarną. Ponadto, 
jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji RP dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII, 

1 Dz.U. nr 78, poz. 483, ze sprost. i z późn. zm.; Konstytucja RP weszła w życie 17 paździer-
nika 1997 r.

2 Stanowisko przeciwne, tzn. o nieograniczeniu ustrojodawcy przez normy prawa międzyna-
rodowego, zob. W. Sokolewicz, Rozdział XII. Zmiana Konstytucji, artykuł 235, (w:) L. Garlicki 
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001, s. 18.

3 Inne przepisy zawierające pierwiastek wyznaniowy to: art. 191 ust. 1 pkt 5 (prawo związ-
ków wyznaniowych do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego), art. 104, 130 
i 151 (możliwość złożenia z dodatkiem „Tak mi dopomóż Bóg” ślubowania, odpowiednio – przy-
sięgi, przez posłów, senatorów, Prezydenta RP oraz członków Rady Ministrów). Ponadto trzykrot-
nie do pierwiastka konfesyjnego ustrojodawca odwołał się w preambule konstytucyjnej.
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podmioty określone w art. 235 ust. 1 Konstytucji RP4, czyli: grupa co najmniej 
1/5 ogólnej liczby posłów (92.), Senat oraz Prezydent RP, mogą zażądać, w ter-
minie 45 dni od dnia uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referen-
dum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do 
Marszałka Sejmu, który nie może go sabotować – musi zarządzić niezwłocznie 
przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana 
Konstytucji RP zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość 
głosujących. 

Powyższe wymogi formalne nakazują poszukiwać w sprawach zmiany Kon-
stytucji RP, w tym przepisów wyznaniowych, konsensu trwałego, wykraczają-
cego poza li tylko większość rządową w Sejmie5. Pomijając wymóg uzyskania 
większości kwalifikowanej, należy zwrócić uwagę, iż opozycja parlamentarna, 
licząca przynajmniej 20% ogółu posłów, może skutecznie zainicjować zatwier-
dzające referendum konstytucyjne i doprowadzić do zaprzepaszczenia zmian 
ustrojowych przyjętych kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i bez-
względną większością w Senacie. Z analogicznych względów konsens ustrojowy 
winien objąć także głowę państwa oraz większość senatorów. Wydaje się, że 
powinien on wykroczyć poza krąg naczelnych organów władzy publicznej.

Biorąc pod uwagę społeczne znaczenie religii oraz wpływy społeczno-
-polityczne związków wyznaniowych w Polsce, przede wszystkim Kościoła 
katolickiego, zasadne jest włączenie w ewentualne prace nad zmianą przepisów 
wyznaniowych reprezentantów wyznań. Ze związkami wyznaniowymi warto 
byłoby konsultować się już na etapie opracowywania przez wnioskodawców pro-
jektu ustawy o zmianie Konstytucji RP. Głównym polem aktywności przedsta-
wicieli wyznań byłyby zapewne izby parlamentarne, przede wszystkim właściwe 
komisje. Na podstawie art. 153 ust. 2 Regulaminu Sejmu prezydium komisji lub 
jej przewodniczący może zaprosić inne osoby niż wymienione w ust. 1 wyżej 
wymienionego artykułu do wzięcia udziału w posiedzeniu w celu złożenia infor-
macji i wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad lub badań komi-
sji. Powinno się to odbywać na etapie prac w Komisji Ustawodawczej Sejmu, 
ewentualnie w komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie 
Konstytucji RP. Następnie wspomniany proces powinien być odpowiednio kon-
tynuowany w Senacie na podstawie art. 60 ust. 6 Regulaminu tej Izby. Wzorem 
prac Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (dalej: KKZN) z lat 
1993–19976 zaproszenie do udziału w pracach odpowiednich komisji należałoby 

4 Są to zarazem podmioty uprawnione do złożenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji 
RP.

5 Por. L. Garlicki, O powołaniu naszych czasów do uchwalenia konstytucji, „Państwo i Pra-
wo” 2017, z. 9, s. 12.

6 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego skierowała wówczas zaproszenie do 
11 podmiotów wyznaniowych. W latach 1993–1997 najaktywniejsi okazali się reprezentanci Se-
kretariatu KEP, Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Polskokatolickiego w RP oraz Kościoła 
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skierować nie tylko do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, lecz także do 
organizacji międzykościelnych na czele z Polską Radą Ekumeniczną7 i do innych 
liczących się związków wyznaniowych. Dotyczy to zarówno tych działających 
na podstawie odrębnych aktów ustawodawczych, takich jak Kościół Adwenty-
stów Dnia Siódmego w RP, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP 
czy Muzułmański Związek Religijny w RP, jak i wpisanych do rejestru kościołów 
i innych związków wyznaniowych, takich jak Świadkowie Jehowy w Polsce8. 
Należy rozważyć także zaproszenie przedstawicieli środowisk laickich. Osoby 
nieidentyfikujące się z żądną konfesją stanowią bowiem największą po katoli-
kach grupę światopoglądową w Polsce9. Zaproszenie ewentualne wspomnianych 
organizacji do parlamentarnych prac konstytucyjnych znajduje uzasadnienie 
w ustrojowej zasadzie bezstronności władz publicznych (w tym wypadku – wła-
dzy ustawodawczej) w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych 
i filozoficznych. Wspomniane władze nie powinny promować czy deprecjonować 
określonych organizacji z racji wyrażania przez nie danego rodzaju przekonań 
w sprawach religijnych. Zainteresowanym podmiotom, niezależnie od ich udziału 
w pracach komisji, należy na bieżąco przekazywać dokumentację parlamentarną 
dotyczącą zmiany przepisów wyznaniowych ustawy zasadniczej. 

Znaczenia udziału związków wyznaniowych w pracach konstytucyjnych nie 
sposób przecenić. Posiadają one, przede wszystkim Kościół katolicki, duże moż-
liwości oddziaływania na parlamentarzystów oraz na opinię publiczną. Episkopat 
Polski praktycznie na bieżąco recenzuje poczynania kolejnych ekip rządzących 
nie tylko w sferze spraw wyznaniowych, lecz także w dziedzinie szeroko rozu-
mianej polityki społecznej, a nawet w sprawach stricte politycznych10. Poszcze-

Zborów Chrystusowych, zaś w mniejszym stopniu – Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP 
oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Do udziału w posiedzeniach KKZN 
i jej podkomisji dopuszczano także przedstawicieli laickich organizacji światopoglądowych – To-
warzystwo Humanistyczne, Stowarzyszenie na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo 
NEUTRUM, Komitet Porozumiewawczy na Rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo oraz 
Parlamentarną Grupę Kobiet.

 7 W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosław-
ny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Starokatolicki 
Mariawitów w RP oraz Kościół Polskokatolicki w RP. Inne organizacje międzykościelne, które 
należałoby zaprosić, to Alians Ewangeliczny w RP, Rada Zborów Ewangelicznych oraz Polska 
Unia Buddyjska. 

 8 Wspomniany związek wyznaniowy jest trzecim co do liczebności, po Kościele katolickim 
oraz Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, związkiem wyznaniowym w Polsce. 
Skupia ponad 120 tys. osób.

 9 Grupa ta liczy prawdopodobnie ok. 4 mln osób – zob.: Główny Urząd Statystyczny, Wy-
znania religijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011, Warszawa 2013, 
s. 15.

10 Wyrażeniu stanowiska Episkopatu służy szczególnie Komisja Wspólna Przedstawicieli 
Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski – zob. szerzej: Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu 
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gólni przedstawiciele duchowieństwa katolickiego nie stronią od angażowania 
się w demonstracje polityczne i kampanie wyborcze. Zignorowanie stanowiska 
Episkopatu Polski zapewne nie służyłoby kształtowaniu dobrych relacji Polski 
ze Stolicą Apostolską. Jest ona potencjalnie zainteresowana ewentualną rewizją 
przepisów wyznaniowych ustawy zasadniczej z uwagi na konstytucjonalizację 
prawnomiędzynarodowej formy regulacji stosunków między państwem a Kościo-
łem katolickim. Poza tym sam Konkordat w art. 27 przewiduje, że sprawy wyma-
gające nowych lub dodatkowych rozwiązań będą regulowane w drodze umów 
między umawiającymi się stronami albo uzgodnień między Rządem RP i Konfe-
rencją Episkopatu Polski upoważnioną do tego przez Stolicę Apostolską. Poszano-
wanie międzynarodowych zobowiązań Polski wymaga zatem włączenia Kościoła 
w potencjalne prace konstytucyjne w sprawach wyznaniowych, chyba że strona 
wyznaniowa nie wykaże zainteresowania. Sprawa ewentualnej zmiany przepi-
sów wyznaniowych Konstytucji RP, jak pokazują doświadczenia lat 1989–1997, 
stanowi potencjalnie jedno z najistotniejszych zagadnień z zakresu państwo–
Kościół i jako taka może być przedmiotem umów lub uzgodnień przewidzianych 
we wspomnianym przepisie Konkordatu. 

W trakcie prac właściwej komisji sejmowej należałoby związkom wyznanio-
wym przyznać, jeśli nie formalnie, to faktycznie, możliwość składania wniosków 
legislacyjnych. W ich imieniu mogliby to czynić parlamentarzyści, podobnie jak 
to miało miejsce w pracach KKZN w latach 1993–199711. Rola przedstawicieli 
związków wyznaniowych powinna wykraczać poza tylko funkcję informacyjną, 
opiniodawczą. Nie można poprzestać tylko na ich wysłuchaniu. Związki wyzna-
niowe mogą i tak chcieć skorzystać z wysłuchania publicznego12. Należy dążyć do 
tego, aby ewentualne zmienione przepisy wyznaniowe Konstytucji RP zyskały, 
na ile to możliwe, ich aprobatę. Najlepszym miejscem wypracowania ustrojowego 
konsensu w sprawach wyznaniowych będzie właściwa komisja sejmowa. Jeżeli 
zostanie on osiągnięty, marszałek Sejmu powinien odmówić poddania pod głoso-
wanie poprawek, które wcześniej nie zostały zgłoszone komisji. W przeciwnym 
wypadku szczególnie Kościół katolicki może zmobilizować opozycję parlamen-
tarną przeciwko zmianie Konstytucji RP w ogóle. Może doprowadzić poprzez 
oddziaływanie na Prezydenta RP czy w wyniku mobilizacji stosunkowo niedużej 
grupy parlamentarzystów do zarządzenia referendum konstytucyjnego i następ-
nie wezwać opinię publiczną do odrzucenia ustawy o zmianie Konstytucji RP 
w głosowaniu ludowym. Realia polskiego życia publicznego po 1989 r. wskazują, 
że kwestie wyznaniowo-światopoglądowe mają duży potencjał polaryzacji opi-

Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989–2010, P. Bo-
recki, Cz. Janik (wybór i oprac. nauk.), Warszawa 2011, s. 9 i n.

11 Funkcji nieoficjalnego reprezentanta Kościołów uczestniczących wówczas w charakterze 
obserwatorów w pracach Komisji podjął się Tadeusz Mazowiecki.

12 Zob. art. 70a–70i Regulaminu Sejmu RP oraz art. 80a Regulaminu Senatu RP.
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nii publicznej. Wywołują emocje, które tłumią racjonalną argumentację13. Nie 
jest natomiast możliwe zaprzepaszczenie rzeczonej ustawy poprzez wezwanie do 
absencji w referendum. Będzie ono ważne bez względu na liczbę uczestników. 
Niska frekwencja świadczyłaby jednak o braku legitymacji społecznej do wpro-
wadzanych zmian do ustawy zasadniczej. Włączenie związków wyznaniowych 
do prac konstytucyjnych oraz przyznanie im istotnych uprawnień proceduralnych 
przyczyni się do przestrzegania przez te podmioty samej Konstytucji RP. Sprzy-
jać będzie bowiem internalizacji treści ustrojowych przez związki wyznaniowe, 
skoro będą one brały udział w ich kształtowaniu. W przypadku mniejszości 
wyznaniowych sprzyjać będzie także ewentualnie przezwyciężeniu mentalno-
ści getta.

Za włączeniem związków wyznaniowych w ewentualne prace konstytu-
cyjne nad zmianą przepisów wyznaniowych Konstytucji RP oraz przyznanie 
im kompetencji aprobujących przemawia także stanowisko Trybunału Konsty-
tucyjnego. W orzeczeniu z dnia 2 kwietnia 2003 r., K 13/0214, Trybunał Kon-
stytucyjny stwierdził m.in. że z art. 25 Konstytucji RP wynika wiążący organy 
władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze stosunków z kościołami 
i związkami wyznaniowymi rozwiązań konsensualnych, które znajdują akcep-
tację adresatów. W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2009 r., K55/0715, stwierdzono, 
że w art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP został wyrażony wymóg regulowania sta-
tusu kościołów i związków wyznaniowych w drodze konsensualnej. Wydaje się, 
że skoro takie wymogi dotyczą regulacji podkonstytucyjnych, to tym bardziej 
powinny one odnosić się do unormowań tak zasadniczych jak regulacje konsty-
tucyjne. Należy przy tym brać pod uwagę odpowiednio zasadę ochrony praw 
słusznie nabytych, wynikającą z fundamentalnej zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego. Skoro związkom wyznaniowym przyznaje się uprawnienia pro-
ceduralne pod rządami obecnych przepisów wyznaniowych Konstytucji RP, to 
nie należy im ich odbierać w procesie zmiany samej ustawy zasadniczej, która 
wszakże przede wszystkim ma określać ich status. Konsensualny tryb prac nad 
ewentualną zmianą przepisów wyznaniowych ustawy zasadniczej będzie także 
odpowiadał zasadzie zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń 
prawa. Będzie sprzyjał rozwojowi w Polsce tzw. patriotyzmu konstytucyjnego. 

Zasada konsensualnej regulacji statusu związków wyznaniowych ma w Pol-
sce utrwaloną tradycję w odniesieniu do najpoważniejszych wyznań. Sięga 

13 Dowiodła tego kampania poprzedzająca referendum konstytucyjne 25 maja 1997 r., trwa-
jąca praktycznie już od początku 1997 r. Przeciwnicy nowej Konstytucji RP, zwłaszcza ze środo-
wisk katolickich, posługiwali się wówczas wieloma nierzetelnymi argumentami – zob.: Kościoły 
i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 
1988–1997, P. Borecki, Cz. Janik (wybór i oprac. nauk.), Warszawa 2012, s. 430 i n. Przypuszcza 
się, że bezpardonowa kampania antykonstytucyjna przyczyniła się do niskiej frekwencji w refe-
rendum, która wyniosła 42,86% uprawnionych do głosowania.

14 OTK ZU 2003, nr 4, poz. 28.
15 OTK-A 2009, nr 11, poz. 167.
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jeszcze lat 80. XX w.16. Była ona urzeczywistniana w trakcie prac nad ustawami 
z dnia 17 maja 1989 r.: o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz 
o ubezpieczeniu społecznym duchownych17. Następnie w latach 1991–1997 zre-
alizowano wspomnianą zasadę w istocie rzeczy w toku prac nad jedenastoma dal-
szymi, indywidualnymi ustawami o stosunku państwa do wybranych kościołów 
i innych związków wyznaniowych18. 

Krytycznie należy odnieść się w związku z powyższym do idei ewentual-
nego poddania szczegółowych zasad stosunków wyznaniowych pod referendum 
na podstawie art. 125 Konstytucji RP. Głosowanie ludowe nie służy regulacji 
tak wrażliwej, dotyczącej bowiem wolności sumienia i wyznania, problematyki. 
Zminimalizuje ono całkiem znaczenie mniejszości religijnych i światopoglądo-
wych. Stwarza niebezpieczeństwo odwoływania się do stereotypów obciążonych 
historycznie. Decydujący w głosowaniu ludowym stanie się argument ilościowy, 
a nie merytoryczny. Tego typu głosowanie może stać się instrumentem usta-
nowienia w wymiarze formalnoprawnym państwa wyznaniowego opartego na 
dominacji katolicyzmu. Należy przy tym podkreślić, że referendum przewidziane 
w art. 125 Konstytucji RP nie może być formalnoprawnym instrumentem zmiany 
ustawy zasadniczej. Te kwestie wyczerpująco określa bowiem jej art. 235. Może 

16 Już w okresie międzywojennym akty ustawodawcze o stosunku państwa do niektórych 
związków wyznaniowych były opracowywane przez stronę rządową po porozumieniu się z przed-
stawicielami właściwych konfesji. Stanowisko władz państwowych znamionowało się jednak 
w tym zakresie woluntaryzmem – zob. P. A. Leszczyński, Regulacja stosunków między państwem 
a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 
Konstytucji RP, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 21–26.

17 Prace legislacyjne nad uregulowaniem statusu Kościoła katolickiego w PRL zapoczątko-
wano na forum Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski jeszcze 
w 1980 r. po podpisaniu tzw. porozumień sierpniowych. Prace te zostały przerwane w 1983 r., 
następnie powrócono do nich w 1987 r. – szerzej zob. G. Rydlewski, Geneza i tryb przygotowania 
ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce w roku 1989, (w:) B. Górowska, G. Rydlewski, Regulacje 
prawne stosunków wyznaniowych w Polsce, Warszawa 1992, s. 202 i n.

18 Były to: ustawa z dnia 4 lipca 1991 o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego w RP, ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewan-
gelicko-Reformowanego w RP, ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP, ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP, ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP, ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP, ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP, ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa 
do gmin wyznaniowych żydowskich w RP oraz ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Pań-
stwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP – zob. szerzej: M. Winiarczyk-Kossakowska, Ustawy 
III Rzeczypospolitej o stosunku państwa do kościołów chrześcijańskich, Warszawa 2004, s. 46 i n.
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ono dostarczyć natomiast argumentów politycznych i propagandowych na rzecz 
określonego kierunku nowelizacji Konstytucji RP.

Obecnie utrzymuje się niesprzyjająca liberalizującym zmianom przepisów 
wyznaniowych Konstytucji RP sytuacja polityczna w parlamencie i na urzędzie 
Prezydenta RP. W instytucjach tych dominuje jedna opcja polityczna i świato-
poglądowa. W bieżącej kadencji parlamentarnej, tzn. od 2015 r., lewica, niejako 
tradycyjnie opowiadająca się za rozdziałem państwa i Kościoła oraz broniąca 
swobód wyznaniowych, w ogóle nie jest reprezentowana w Sejmie i w Senacie19. 
Poza Polskim Stronnictwem Ludowym, posiadającym nieliczny klub poselski20, 
w izbach w ogóle nie są reprezentowane środowiska polityczne, które przyczyniły 
się do ukształtowania zasadniczych zrębów polskiego ustawodawstwa wyznanio-
wego począwszy od 1989 r. do 1997 r., i środowiska, które zarazem tworzyły 
tzw. koalicję konstytucyjną w Zgromadzeniu Narodowym w latach 1993–199721. 
Warto przypomnieć, że kierowane przez Jarosława Kaczyńskiego Porozumienie 
Centrum nie wzięło wówczas udziału w pracach KKZN, wycofując swój pro-
jekt konstytucji22. Współcześnie jedynym ugrupowaniem parlamentarnym, które 
opowiada się za neutralnością światopoglądową państwa, wydaje się być partia 
Nowoczesna23. Jej potencjał parlamentarny jest jednak ograniczony24. 

Na priorytety ustrojowe partii rządzącej rzuca światło projekt konstytucji 
przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w 2010 r.25. Przedłożenie ogra-
nicza ustrojowe gwarancje neutralności światopoglądowej państwa w porówna-
niu z obecną ustawą zasadniczą26. Rozpoczyna projekt rządzącej partii nasycona 
pierwiastkami religijnymi preambuła: „W imię Boga Wszechmogącego! My, 
Naród Polski, składając Bożej Opatrzności dziękczynienie za dar niepodległo-
ści, pomni naszych ponad tysiącletnich dziejów związanych z chrześcijaństwem 
(...)”. Powyższe sformułowanie zdaje się odzwierciedlać optykę projektodawców 
postrzegających społeczeństwo polskie jako jednorodne pod względem religijno-
-światopoglądowym. Projekt, regulując stosunki między państwem a związkami 
wyznaniowymi, przemilcza zasadę bezstronności władz publicznych w sprawach 

19 Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy oraz partia Razem to obecnie ugrupowania 
pozaparlamentarne. W Senacie jedynie pojedynczym politykom, takim jak Marek Borowski czy 
Grzegorz Napieralski, można przypisać orientację lewicową. 

20 W październiku 2017 r. klub parlamentarny PSL liczył zaledwie 15 członków. Jest to mini-
malna liczba posłów dla istnienia klubu parlamentarnego.

21 Były to: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Wolności, Polskie Stronnictwo Ludowe 
i Unia Pracy.

22 R. Chruściak, Przygotowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r. – przebieg prac parlamentarnych, Warszawa 1997, s. 36–37.

23 Zob. https://nowoczesna.org/program/ (dostęp: 11.10.2017 r.).
24 Klup poselski Nowoczesna.pl liczył w październiku 2017 r. 26 posłów.
25 Projekt konstytucji PiS z 2010 r. nawiązuje do projektu z 2005 r., wydaje się jednak, że 

zawiera większą ilość pierwiastków wyznaniowych – zob. R. Chruściak, Prace konstytucyjne 
w latach 2008–2011, Warszawa 2013, s. 294–318.

26 Zob.: niezniknelo.com/konstytucjaPiS2010.pdf (dostęp: 9.10.2017 r.).
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przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (por. art. 13). Przewi-
duje w związku z tym słabsze gwarancje wolności sumienia i wyznania. Pomija 
bowiem tzw. prawo do milczenia w sprawach religijnych, zakaz zmuszania kogo-
kolwiek do brania bądź do niebrania udziału w praktykach religijnych (por. art. 27 
ust. 1) oraz instytucję sprzeciwu sumienia w odniesieniu do służby wojskowej 
(por. art. 57). Pominięto także prawo kościołów i innych związków wyznanio-
wych do występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawie 
kontroli konstytucyjności aktów normatywnych dotyczących ich zakresu działa-
nia (por. art. 129 ust. 2 i n.). Przewiduje się umożliwienie przez władze publiczne 
nauczania religii w szkolnictwie publicznym w kontekście uprawnień kościołów 
i innych związków wyznaniowych27, a nie praw rodziców, czy samych uczniów 
(art. 27 ust. 2). Projekt w porównaniu z obecną ustawą zasadniczą nie przewiduje 
wymogu uwzględnienia stopnia dojrzałości dziecka oraz jego wolności sumienia 
i wyznania w procesie nauczania i wychowania w sprawach religijnych. W przed-
łożeniu PiS znalazły się natomiast gwarancja obecności symboli religijnych m.in. 
w miejscach sprawowania władzy publicznej, stosownie do miejscowych zwycza-
jów (art. 28). Propozycja ustrojowa Prawa i Sprawiedliwości wyraża preferencje 
na rzecz przysięgi (ślubowania) piastunów naczelnych organów władzy państwo-
wej z dodatkiem słów: „Tak mi dopomóż Bóg”. Zadeklarowano co prawda zasadę 
równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych, ale w projekcie 
czytelna jest aprecjacja Kościoła katolickiego. Został on z nazwy wymieniony 
w kontekście prawnomiędzynarodowej formy regulacji jego sytuacji prawnej oraz 
prawa do nauczania religii w szkołach publicznych. Wskazano go jako wyłącz-
nie represjonowany związek wyznaniowy w okresie Polski Ludowej (por. art. 35 
ust. 1). Wyraźne jest respektowanie statusu Kościoła katolickiego określonego 
w Konkordacie z 1993 r., tym samym zapobieżenie niezgodności projektu z Kon-
kordatem28. Analizowany akt natomiast, w przeciwieństwie do obecnej Konstytu-
cji RP, dopuszcza ograniczenia wolności w sprawach religijnych w czasie stanów 
nadzwyczajnych. Ponadto generalnie dopuszcza się ograniczenie w korzystaniu 
z konstytucyjnych wolności i praw w celu m.in. „realizacji dobra wspólnego” (art. 
17 ust. 2). Nie definiuje się jednak wyczerpująco tych pojęć. W sumie propono-
wany dokument, co prawda, nie zakłada ustanowienia katolicyzmu jako religii 
oficjalnej ani nie przewiduje przyznania Kościołowi katolickiemu naczelnego 
miejsca wśród ogółu wyznań29, ale otwiera drogę do ustrojowego usankcjonowa-

27 Projekt gwarantuje związkom wyznaniowym prawo nadzoru nad nauczaniem religii 
w szkolnictwie publicznym.

28 Zgodnie z art. 1 Konkordatu w art. 13 ust. 2 projektu konstytucji PiS przewiduje się oparcie 
stosunków między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi na zasadach po-
szanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie oraz współ-
działania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

29 Projekt Konstytucji Porozumienia Centrum stanowił, że: „Wyznanie rzymskokatolic-
kie, będące religią przeważającej większości Narodu, zajmuje w Państwie naczelne stanowisko 
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nia nadawania państwu polskiemu znamion wyznaniowych. Wyraźnie dowar-
tościowuje światopogląd religijny, przede wszystkim chrześcijański. W jakiejś 
mierze potwierdza on praktykę polskiego życia publicznego po 1989 r. Zarazem – 
paradoksalnie – przewiduje w istocie rzeczy słabsze gwarancje statusu kościołów 
i innych związków wyznaniowych niż obecna ustawa zasadnicza. Można przy-
jąć, szczególnie w kontekście projektu z 2005 r., że projekt konstytucji z 2010 r. 
odzwierciedla utrwalone stanowisko PiS w sprawie ustrojowego modelu stosun-
ków wyznaniowych, mimo że wspomniane ugrupowanie w ostatnim czasie nie 
afiszuje się z analizowanym przedłożeniem30.

Nowelizacja Konstytucji RP, w szczególności w sprawach wyznaniowych, 
powinna odpowiadać międzynarodowym zobowiązaniom Polski oraz stan-
dardom w zakresie stosunków wyznaniowych wynikającym z aktów prawa 
międzynarodowego, przede wszystkim z Paktów Praw Człowieka ONZ oraz 
z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCz), 
a ponadto z orzecznictwa międzynarodowych organów ochrony wolności i praw 
człowieka. Zgodnie z art. 27 Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów spo-
rządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.31 strona nie może powoływać się na 
postanowienia swojego prawa wewnętrznego dla usprawiedliwienia niewykony-
wania przez nią traktatu. Wspomniane okoliczności poważnie ograniczają swo-
bodę ustrojodawcy. Regres w porównaniu do standardów międzynarodowych 
mógłby narazić nasz kraj na sankcje przewidziane zwłaszcza w art. 7 Traktatu 
o Unii Europejskiej32, pociągnąć za sobą postępowanie przed Komitetem Praw 
Człowieka ONZ33 oraz przyczynić się do jego izolacji międzynarodowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe względy prawnomiędzynarodowe oraz okolicz-
ności społeczno-polityczne, w Polsce za pierwszorzędne ograniczenie swobody 
ustrojodawcy należy uznać Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpo-
spolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.34. Nie chcąc narazić 
się na niezgodność z tym aktem, nowela konstytucyjna powinna przynajmniej 
zapewnić fakultatywność określenia stosunków między państwem a Kościo-
łem katolickim w formie umowy międzynarodowej. Ze wspomnianego względu 
zasadne będzie utrzymanie konstytucjonalizacji zasady autonomii, wzajem-
nej niezależności państwa i związków wyznaniowych oraz ich współdziałania 
dla dobra człowieka i dobra wspólnego35. Konkordat stanowi także barierę dla 

wśród równouprawnionych wyznań” (art. 9 ust. 1) – zob. Projekty konstytucji 1993‒1997, część I, 
R. Chruściak (przygotował do druku), Warszawa 1997, s. 333. 

30 Projekt konstytucji z 2010 r. nie jest dostępny na stronie internetowej ugrupowania.
31 Dz.U. z 1990 r., nr 74, poz. 439.
32 Zob. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT 

(dostęp: 14.10.2017 r.).
33 Zob. art. 41 i 42 MPPOiP ONZ.
34 Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318.
35 Art. 1 Konkordatu stanowi bowiem: „Rzeczpospolita Polska i Stolica Apostolska potwier-

dzają, że Państwo i Kościół Katolicki są – każde w swej dziedzinie – niezależne i autonomiczne 
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redukcji czy pominięcia w Konstytucji RP gwarancji wolności wyznawania 
religii w wymiarze kolektywnym. Wydaje się, że niezgodne z Konkordatem 
byłoby wprowadzenie samej zasady rozdziału (oddzielenia) państwa i/od związ-
ków wyznaniowych36 lub klauzul limitujących udział Kościoła w życiu publicz-
nym37, względnie wykluczających pomoc finansową państwa na rzecz wspólnot 
religijnych38. Traktat gwarantuje ponadto nauczanie religii katolickiej w szko-
łach publicznych, co wyklucza konstytucjonalizację zasady rozdziału szkoły od 
kościoła, tym samym całkowitą laicyzację szkolnictwa. 

Multilateralne, ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią przede 
wszystkim przeszkodę dla ewentualnej redukcji konstytucyjnych gwarancji wol-
ności sumienia i wyznania. Zasadny jest postulat, aby art. 53 ust. 1 i 2 Konstytu-
cji RP nadać nową treść, wzorowaną na art. 18 ust. 1 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP): „1. Każdemu poręcza się wolność 
myśli, sumienia i wyznania. 2. Wolność wyznania obejmuje wolność posiada-
nia lub przyjmowania religii lub przekonań według własnego wyboru oraz uze-
wnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, 
swej religii lub przekonań w szczególności przez uprawianie kultu, uczestnicze-
nie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie”. Proponowana zmiana pozwoli 
zapewnić równą ochronę ze światopoglądem religijnym światopoglądowi niere-
ligijnemu. Formułuje także przykładowy, a nie jak dotychczas enumeratywny, 
katalog uprawnień w zakresie manifestacji przekonań w sprawach religijnych. 
Zmiana art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji RP powinna pociągnąć za sobą odpowiednią 
zmianę art. 53 ust. 5 i art. 233.

Wśród wymienionych w art. 53 ust. 5 Konstytucji RP materialnych przesłanek 
ograniczenia wolności uzewnętrzniania religii należałoby zastąpić pojęcie bezpie-
czeństwa państwa kryterium bezpieczeństwa publicznego39. W obecnym brzmie-
niu wspomniany przepis nie jest bowiem zgodny z art. 9 ust. 2 EKPCz40. Poza tym 

oraz zobowiązują się do pełnego poszanowania tej zasady we wzajemnych stosunkach i we współ-
działaniu dla rozwoju człowieka i dobra wspólnego”.

36 Por. Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich Tadeusza Zielińskiego na zapytanie 135 
członków parlamentu w sprawie skutków ratyfikacji konkordatu dla zakresu wolności i praw oby-
watelskich wraz z załącznikiem (Warszawa 26.04.1994 r.), (w:) B. Górowska (red.), Konkordat 
polski 1993. Wybór materiałów źródłowych z lat 1993–1996, Cz. Janik (wybór), Warszawa 1997, 
s. 423–424.

37 W art. 5 Konkordatu czytamy bowiem: „Przestrzegając prawa do wolności religijnej, 
Państwo zapewnia Kościołowi katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne 
[podkr. – P.B.] pełnienie jego misji, łącznie z wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i ad-
ministrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego”.

38 Kolidowałoby to z zasadą współdziałania na rzecz dobra człowieka i dobra wspólnego oraz 
ze zobowiązaniami zawartymi w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 3 Konkordatu.

39 Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 72.
40 Art. 9 ust. 2 EKPCz stanowi bowiem: „Wolność uzewnętrzniania wyznania lub prze-

konań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i ko-
nieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego 
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może on legitymizować ograniczenia rzeczonej wolności ze względów politycz-
nych nie tyle z uwagi na dobro obywateli, co interes aktualnie rządzącej elity.

Eliminacja z Konstytucji RP wymogu uwzględnienia przez rodziców stopnia 
dojrzałości dziecka, jego wolności sumienia i wyznania oraz przekonań w pro-
cesie wychowania i nauczania religijnego zgodnie z ich przekonaniami byłaby 
niezgodna z art. 14 Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.41. 
Polska zobowiązała się bowiem do respektowania wolności myśli, sumienia 
i wyznania dzieci oraz respektowania praw i obowiązków rodziców lub, w odpo-
wiednich przypadkach, opiekunów prawnych odnośnie do ukierunkowania 
dziecka w korzystaniu z jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdol-
nościami dziecka.

Usunięcie z ustawy zasadniczej gwarancji prawa do milczenia w sprawach 
religijnych, czyli zakazu obowiązywania przez władze publiczne kogokolwiek do 
ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania byłoby 
sprzeczne z utrwaloną wykładnią art. 9 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (EKPCz)42, gwarantu-
jącego wolność myśli, sumienia i wyznania, wykładnią przyjętą przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka (ETPCz)43. Byłoby to także niezgodne z interpretacją 
art. 18 ust. 1 MPPOiP przedstawioną przez Komitet Praw Człowieka ONZ, który 
z tego przepisu wyprowadza między innymi tzw. prawo do milczenia w sprawach 
religijnych44. Trudne do pogodzenia ze standardami art. 9 EKPCz byłby ponadto 
wyeliminowanie z ustawy zasadniczej gwarancji zakazu zmuszania kogokolwiek 
do uczestniczenia czy nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Ze stanowiskiem ETPCz byłoby także niezgodne usunięcie z Konstytucji 
RP zasady bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, 
światopoglądowych i filozoficznych. Trybunał stoi bowiem na stanowisku, że 
bezwzględnym obowiązkiem władz publicznych jest zachowanie neutralności 
i bezstronności oraz działanie rozsądne, rozważne i w dobrej wierze w sferze 
stosunków wyznaniowych. Władze nie mogą wdawać się w ocenę legitymi-
zmu poszczególnych wierzeń religijnych i nie mogą faworyzować ani jednych 
kościołów (wierzeń) kosztem innych, ani ‒ gdy doszło do rozłamu ‒ jednej grupy 
wyznawców kosztem pozostałych45.

[podkr. – P.B.], ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wol-
ności innych osób”.

41 Zob. Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526, z późn. zm.
42 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, z późn. zm.
43 Zob. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 561.
44 Zob. Komitet Praw Człowieka ONZ. Uwagi Ogólne nr 22(48) dot. art. 18 przyjęte 20 lip-

ca 1993 roku, (w:) Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo, T. Jasudowicz 
(tłum. i oprac.), Toruń 2001, s. 70. 

45 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności..., 
s. 579.
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Zasadna byłaby natomiast nowelizacja art. 25 ust. 2 Konstytucji RP, polega-
jąca na nadaniu drugiej części tego przepisu brzmienia: „(...) zapewniając swo-
bodę ich publicznego wyrażania”, albo pozostawienie jedynie słów: „Władze 
publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach prze-
konań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych”. Zobowiązanie władz 
publicznych do zapewnienia swobody wyrażania wymienionych przekonań 
w życiu publicznym otwiera drogę w praktyce do konfesjonalizacji przestrzeni 
publicznej, szczególnie sfery sprawowania władzy publicznej. Podważa wymóg 
zachowania bezstronności religijno-światopoglądowej, skoro piastunowie władzy 
publicznej mają nieograniczoną swobodę w wyrażaniu tych przekonań podczas 
wypełniania funkcji oficjalnych, tzn. w życiu publicznym. W obecnym brzemie-
niu art. 25 ust. 2 Konstytucji RP jawi się jako w istotnej mierze wewnętrznie 
sprzeczny. Legitymizuje on m.in. oficjalny, niekiedy ostentacyjny udział piastu-
nów władzy publicznej w ceremoniach religijnych czy umieszczanie symboli reli-
gijnych w miejscu sprawowania władzy publicznej.

Z punktu widzenia standardów europejskich należałoby także utrzymać kon-
stytucjonalizację tzw. sprzeciwu sumienia w zakresie służby wojskowej. Zapew-
nienie prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na wyznawaną religię 
czy przekonania jest współcześnie warunkiem członkostwa państw w Radzie 
Europy46. Zgodnie z utrwaloną od 2011 r. linią orzecznictwa ETPCz prawo do 
sprzeciwu sumienia wobec służby wojskowej jest chronione na podstawie art. 9 
EKPCz47. Ponadto już w 1993 r. Komitet Praw Człowieka ONZ uznał, że wspo-
mniane prawo wynika z art. 18 MPPOiP48.

Co więcej, zapewnienie pełnej zgodności postanowień ustawy zasadniczej 
z wzorcami prawnomiędzynarodowymi przemawia za nowelizacją jej odpowied-
nich przepisów. Artykuł 53 Konstytucji RP w obecnym brzmieniu nie gwaran-
tuje wolności odstąpienia od religii czy jej zmiany. Ponadto w swym literalnym 
brzmieniu formułuje enumeratywny, a nie przykładowy, katalog uprawnień skła-
dających się na wolność religii. Zgodnie z fundamentalną zasadą równości wobec 
prawa oraz zakazem dyskryminacji ze względu na przekonania w sprawach reli-
gijnych, należałoby w ustawie zasadniczej zagwarantować niewierzącym upraw-
nienia w sferze wolności sumienia i wyznania na równi z osobami wyznającymi 
religię. W aktualnym stanie prawnym niewierzący manifestowanie swoich prze-
konań w sprawach religijnych mogą opierać na wolności wyrażania przekonań 
(art. 54). W porównaniu w wolnością sumienia i religii rzeczona wolność może 
być jednak np. ograniczona w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. Niewie-

46 Por. W. Brzozowski, Prawo lekarza do sprzeciwu sumienia (po wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego), „Państwo i Prawo” 2017, z. 7, s. 10.

47 Zob. szerzej: M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, Warszawa 2012, s. 83–87.

48 Komitet Praw Człowieka ONZ. Uwagi Ogólne nr 22(48) dot. art. 18 przyjęte 20 lipca 1993 
roku, (w:) Wolność religii. Wybór materiałów. Dokumenty. Orzecznictwo..., s. 74.
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rzący nie mają analogicznych gwarancji w zakresie posiadania miejsc służących 
praktykowaniu ich światopoglądu. Różne są także konstytucyjne klauzule limita-
cyjne wolności wyrażania przekonań oraz wolności uzewnętrzniania religii (por. 
art. 53 ust. 5 i art. 31 ust. 3). Należy także odnotować, że MPPOiP oraz EKPCz 
osobno gwarantują wolność myśli, sumienia i wyznania, zapewniając ochronę 
również dla posiadania i wyrażania światopoglądu niereligijnego, a zarazem 
osobno zapewniają wolność posiadania i wyrażania opinii (poglądów)49. Pol-
ska Konstytucja zmusza zatem do swoistej nadinterpretacji wolności posiadania 
i wyrażania poglądów, by dochodzić ochrony wolności posiadania i wyrażania 
światopoglądu niereligijnego.

Przemiany w sferze religijno-światopoglądowej, tzn. wzrost liczby osób poza 
związkami wyznaniowymi50, w Polsce oraz paradygmat równości wszystkich 
ludzi uzasadniają ustrojowe dowartościowanie tzw. organizacji światopoglądo-
wych reprezentujących światopogląd niereligijny. Powinny one otrzymać status 
równoprawny ze związkami wyznaniowymi i w konsekwencji, tak jak one, cie-
szyć się w relacjach z państwem autonomią i niezależnością w swoim zakresie. 
Należałoby przyznać im także prawo do występowania do Trybunału Konstytu-
cyjnego z wnioskami o zbadanie konstytucyjności aktów normatywnych w spra-
wach objętych ich zakresem działania. Obecnie ustrojodawca jest wyraźnie 
niekonsekwentny w kształtowaniu treści art. 25. Deklaruje bezstronność władz 
publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozo-
ficznych, a zarazem na szczególnych zasadach normuje tylko status kościołów 
i innych związków wyznaniowych. Konstytucja RP całkowicie pomija szczególną 
regulację statusu organizacji światopoglądowych. Po nowelizacji odpowiednie 
przepisy art. 25 Konstytucji RP mogłyby otrzymać brzmienie: „1. Kościoły, inne 
związki wyznaniowe i organizacje światopoglądowe są równouprawnione. (...) 
3. Stosunki między państwem a kościołami, innymi związkami wyznaniowymi 
i organizacjami światopoglądowymi są kształtowane na zasadach poszanowa-
nia ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak 
również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”. Zrównanie 
konstytucyjnego statusu związków wyznaniowych i organizacji światopoglądo-
wych odpowiadałoby także standardom Unii Europejskiej. Unia w świetle swego 
prawa pierwotnego obie grupy korporacji traktuje na równi51. Międzynarodowe 

49 Zob. art. 19 MPPOiP oraz art. 10 EKPCz.
50 O ile w 2002 r. poza statystykami oficjalnie działających związków wyznaniowych znaj-

dowało się ok. 2970 tys. mieszkańców Polski (zob. Główny Urząd Statystyczny, Wyznania reli-
gijne, stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000‒2002, Warszawa 2003, s. 15), to 
w 2011 r. grupa ta liczyła ok. 4200 tys. osób (zob. Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne, 
stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009‒2011…, s. 15). 

51 Art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi: „1. Unia szanuje status 
przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym 
w Państwach Członkowskich i nie narusza tego statusu. 2. Unia szanuje również status organiza-
cji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego. 3. Uznając 
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akty w zakresie ochrony wolności i praw człowieka nie zapewniają natomiast 
zrównania statusu związków wyznaniowych (kościołów) i organizacji światopo-
glądowych (laickich). Działalność pierwszej kategorii korporacji jest chroniona 
w zakresie wolności wyznawania religii w wymiarze kolektywnym, zwłaszcza 
gwarantuje im się prawo do wewnętrznej autonomii. Organizacje laickie swój 
status opierają natomiast na wolności zrzeszania się52.

Ponadto zasadne byłoby pewne odformalizowanie przewidzianego w Konsty-
tucji RP konsensualnego trybu stanowienie ustaw określających stosunki między 
państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Wymóg zawarcia 
uprzedniej umowy między daną konfesją a Radą Ministrów wydaje się zbyt ogra-
niczający. Dotychczas zawarto tylko jedną taką umowę53. Wciąż nieokreślony 
jest tryb zawierania tego rodzaju umów. Zamiast wymogu uchwalenia ustaw na 
podstawie umów z Radą Ministrów należałoby wprowadzić ogólniejszy warunek 
stanowienia ustaw w porozumieniu z właściwymi związkami wyznaniowymi54.

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności gene-
ralnie nie wyklucza ustanowienia instytucji kościoła (wyznania) państwowego 
(narodowego). W sytuacji jednak, gdyby miało to wiązać się z odstąpieniem od 
zasady neutralności światopoglądowej, mogłoby to zostać uznane za naruszenie 
art. 14 EKPCz (zakaz dyskryminacji) w związku z art. 9 (wolność myśli, sumie-
nia i wyznania)55. W sumie usunięcie z Konstytucji RP zasady równouprawnienia 
kościołów i innych związków wyznaniowych niesie za sobą ryzyko naruszenia 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Prawo mię-
dzynarodowe nie stanowi natomiast przeszkody do ewentualnego pozbawienia 
związków wyznaniowych prawa do występowania z wnioskami do Trybunału 
Konstytucyjnego w sprawie zbadania konstytucyjności aktów normatywnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że ustrojodawca, chcąc pozostać w zgo-
dzie z Konkordatem z 1993 r. oraz międzynarodowymi standardami w zakre-
sie wolności sumienia i wyznania, powinien się samoograniczać w dziedzinie 
zmiany ustawy zasadniczej. Konieczne jest włączenie do prac konstytucyjnych 

tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przej-
rzysty i regularny dialog” (zob.: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A-
12012E%2FTXT (dostęp 25.10.2017 r.).

52 Zob. L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści..., s. 577.

53 ! 6 kwietnia 2011 r. została zawarta umowa między Radą Ministrów i Polskim Autokefa-
licznym Kościołem Prawosławnym, która stała się podstawę uchwalenia ustawy z dnia 13 maja 
2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu pań-
stwa (Dz.U. nr 144, poz. 849). Wnioski o realizację art. 25 ust. 5 Konstytucji RP według stanu na 
dzień 16 października 2017 r. złożyło 15 związków wyznaniowych. Najbardziej zaawansowane 
prace legislacyjne dotyczą Kościoła Nowoapostolskiego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

54 Por. art. 115 zd. 2 ustawy konstytucyjnej z 17 marca 1921 r. (Dz.U. nr 44, poz. 267).
55 Zob. szerzej: M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania…, s. 96.
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związków wyznaniowych i organizacji światopoglądowych. Jako najpilniejsze 
wypada uznać wprowadzenie lepszych gwarancji w zakresie wolności w spra-
wach religijnych w wymiarze indywidualnym i kolektywnym dla wyznawców 
światopoglądu niereligijnego, a zwłaszcza wyodrębnienie w Konstytucji RP 
organizacji światopoglądowych (laickich). Należy także lepiej zagwarantować 
bezstronność (neutralność) władz publicznych w sprawach religijnych. Otwarcie 
debaty ustrojowej w sprawach wyznaniowych w warunkach polaryzacji życia 
publicznego i niezrównoważenia sceny politycznej niesie jednak ryzyko elimi-
nacji z Konstytucji RP klauzul o wymowie wolnościowej, a zarazem nasycenia 
ustawy sformułowaniami o proweniencji konfesyjnej. 
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AMENDMENT OF RELIGIOUS REGULATIONS OF 
THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND IN 1997

Summary

Possible change of religious regulations of the Constitution should take place in 
cooperation with churches and world-wide organizations. The legislator limits Poland’s 
international obligations to protect freedom and human rights in religious matters. The 
Concordat of 1997 is also a limitation. At present there is an unfavorable political situation 
for liberal changes. The most important changes should be to increase the protection 
of non-believers and philosophical organizations. The neutrality of public authorities in 
religious matters must also be better guaranteed. The beginning of the constitutional 
debate on religious issues, however, risks the change for the worse. This debate does not 
start.
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INSTRUMENTY PRAWNE REGLAMENTACJI OBROTU 
NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI W POLSCE NA TLE 
REGULACJI WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

Obrót nieruchomościami rolnymi w Europie przechodzi ewolucję związaną 
z poszukiwaniem rozwiązań prawnych, które pozwoliłby zachować rolny cha-
rakter nieruchomości, a jednocześnie nie ingerować w podstawowe zasady prawa 
europejskiego, takie jak np. swoboda przepływu kapitału1. Związane jest to także 
z poszukiwaniem mechanizmów ochrony gospodarstw rodzinnych i określenia 
ich pozycji ustrojowej względem pozostałych sektorów gospodarki.

Unormowania prawne, które powstają, są odpowiedzią na wzrastający popyt 
na nieruchomości rolne związany z procesem inwestycyjnym i wykorzysty-
waniem nieruchomości rolnych jako środka lokacji kapitału. Takie podejście, 
przede wszystkim wśród funduszy inwestycyjnych, prowadzi do spekulacji 
gruntami oraz ich nadmiernej koncentracji. Powoduje to sztuczny wzrost cen 
gruntów mający zachęcić rolników do ich sprzedaży. Jednocześnie zbyt wyso-
kie ceny uniemożliwiają rolnikom rozwój swoich gospodarstw. Taka sytuacja 
wymusza poszukiwania nowego kształtu obrotu nieruchomościami rolnymi, 
który byłby zgodny z traktatową zasadą swobody przepływu kapitału. Pro-
blem ten nie jest ani nowy2, ani lokalny,3 gdyż obejmuje większość państw Unii 

1 Dofinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2 D. Łobos, Model gospodarstwa rodzinnego w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich 
oraz w ustawodawstwach narodowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich, (w:) S. Pru-
tis (red.), Prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998, s. 267–272.

3 A. Lichorowicz, Uwagi w kwestii usytuowania przepisów o obrocie gruntami rolnymi w sys-
temie prawa polskiego (na tle prawnoporównawczym), „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2(4), 
s. 29–50; A. Lichorowicz, Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 
roku o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, „Stu-
dia Iuridica Agraria” 2005, t. IV, s. 7–30.
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Europejskiej4. Jednakże wyzwania, jakie są stawiane przed państwami człon-
kowskimi, wymagają poszukiwania nowych rozwiązań prawnych, które uchro-
niłby rolny charakter nieruchomości, a jednocześnie nie ingerowały w prawo 
własności nieruchomości rolnych. 

Podkreśla to w swojej rezolucji Parlament Europejski z dnia 27 kwietnia 
2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak 
ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?5. W szczególności Parlament podkreśla 
nieracjonalną koncentrację gruntów rolnych, wskazując, „że w 2013 r. zaledwie 
3,1% gospodarstw w UE-27 kontrolowało 52,2% powierzchni użytków rolnych 
w Europie, natomiast 76,2% gospodarstw posiadało jedynie 11,2% gruntów 
rolnych”. Podkreślono, że tendencja ta jest sprzeczna z europejskim modelem 
zrównoważonego6, wielofunkcyjnego rolnictwa, którego ważny element stano-
wią gospodarstwa rodzinne7. To w ochronie gospodarstw rodzinnych państwa 
europejskie powinny poszukiwać właściwego modelu obrotu nieruchomościami 
rolnymi. Parlament Europejski dopuszcza przy tym, powołując się na wyrok nie-
mieckiego Trybunału Konstytucyjnego, możliwość wprowadzania ograniczeń 
w obrocie nieruchomościami rolnymi. Trybunał ten „wyjaśnił już w orzeczeniu 
z dnia 12 stycznia 1967 r. (1 BvR 169/63, BVerfG 21, 73-87), że obrót gruntami 
rolnymi nie musi być tak samo swobodny jak obrót dowolną inną formą kapi-
tału, a ponieważ powierzchni gruntów nie da się zwiększyć, a są one niezbędne, 
sprawiedliwy ład prawny i społeczny wymaga uwzględniania interesów ogółu 
w przypadku gruntu w dużo większym stopniu niż w odniesieniu do innych 
rodzajów majątku”. Interes ogółu powinien znaleźć swoją właściwą realizację 
poprzez ingerencję w prawo własności nieruchomości rolnych. 

W tym kontekście rodzi się pytanie, jak daleko państwa członkowskie Unii 
Europejskiej mogą ingerować w prawo własności, ograniczając możliwości 
rozporządzania nim. Gdzie współcześnie należałoby określić granicę relacji 
państwo–właściciel nieruchomości rolnej w kontekście jej swobodnego obrotu 
nieruchomościami rolnymi. Powstają też problemy doboru i kształtowania instru-
mentów prawnych, które wpływają na obrót nieruchomościami rolnymi. Przed-

4 A. Lichorowicz, Uwagi w kwestii usytuowania przepisów…, s. 29–50; A. Lichorowicz, 
W kwestii modelu prawnego instytucji kształtujących struktury gruntowe w rolnictwie (studium 
prawno-porównawcze), „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. V, s. 123–140.

5 Zob. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
2017-0197+0+DOC+ XML+V0// PL&language=PL.

6 D. De Knecht, Zrównoważony rozwój, „Innowacje” 2005, nr 25; W. Wołpiuk, Zasada 
zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjna czy zasada polityki społeczno-ekonomicznej 
w zakresie ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania 
i Administracji” 2003, z. 1, s. 7–18; S. Kozłowski, Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Eu-
ropejskiej i jej implikacje dla Polski, „Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego” 2004; W. Pęski, 
Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Warszawa 1999.

7 T. Kurowska, Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru, 
(w:) S. Prutis (red.), Prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998, s. 109–118.
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miotowy artykuł przedstawia podstawowe elementy prawne instrumentów, które 
współcześnie oddziałują na obrót nieruchomościami rolnymi. Instrumenty te 
sprawiają nie tylko problemy teoretyczne, lecz przede wszystkim wpływają na 
praktykę notarialną8 w obrocie nieruchomościami. 

W cytowanej rezolucji Parlament Europejski „przypomina, że kwestia grun-
tów, zarządzania nimi oraz przepisy dotyczące planowania przestrzennego leżą 
w kompetencji państw członkowskich; w związku z powyższym zachęca pań-
stwa członkowskie do lepszego uwzględnienia w prowadzonej przez nie polityce 
publicznej kwestii zachowania gruntów rolnych, zarządzania nimi i ich przekazy-
wania”. Oznacza to, że dobór instrumentów prawnych regulujących zachowanie 
rolnego charakteru gruntów rolnych należy do państw członkowskich. Powstaje 
tylko pytanie, czy instrumenty prawne, które zostają dobrane do ochrony rolnego 
charakteru nieruchomości, nie będą naruszały swobody przepływu kapitału. 

Ponadto Parlament Europejski „wzywa państwa członkowskie, aby w celu 
osiągnięcia założeń WPR przy nabywaniu i dzierżawie gruntów rolnych przy-
znawały pierwszeństwo drobnym i średnim producentom lokalnym, nowym 
podmiotom i młodym rolnikom, zapewniając równy dostęp kobietom i męż-
czyznom, ponieważ posiadanie jak największej części uprawianej przez nich 
ziemi jest w interesie zrównoważonego i stabilnego rozwoju ich gospodarstw, 
zwłaszcza w czasach, kiedy podmioty niebędące rolnikami są coraz bardziej 
zainteresowane nabywaniem działek rolnych, bardzo często w celach czysto 
spekulacyjnych; zachęca państwa członkowskie do promowania małych rodzin-
nych gospodarstw rolnych i zrównoważonych metod produkcji”. Oznaczałoby to 
konieczność wypracowania instrumentów prawnych, które umożliwiają dostęp 
do zawodu rolniczego i nabywanie ziemi rolnej przez zainteresowane podmioty 
poprzez akceptację zrównoważonego rozwoju9. Oznacza to także możliwość 
doboru takich instrumentów, które limitują zbywanie nieruchomości rolnych dla 
celów spekulacyjnych. Jednym ze wskazywanych rozwiązań są zmiany w regu-
lacjach podatkowych. W Polsce w zakresie systemu podatkowego dotyczącego 
obrotu nieruchomościami rolnymi nie zaobserwowano większych zmian. 

Rezolucja nie wskazuje wprost na konieczność ingerencji w prawo własno-
ści nieruchomości. Co prawda enigmatycznie określa, że dobór środków należy 
do państwa członkowskiego, ale już w pkt 22 rezolucji wskazano, że Parlament 
„zachęca wszystkie państwa członkowskie, aby korzystały z takich instrumen-
tów regulacji rynku gruntów, które są już z powodzeniem stosowane w niektó-

8 P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 
2017; Stanowisko Krajowej Rady Notarialnej z 1 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania w praktyce 
notarialnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (K. Not z 2016 r., poz. 4).

9 S. Kozłowski, Kształtowanie polskiej koncepcji zrównoważonego rozwoju w latach 
1989–2004, (w:) B. Poskrobko, S. Kozłowski (red.), Zrównoważony rozwój. Wybrane problemy 
teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Białystok–Warszawa 2005, 
s. 291 i n.
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rych państwach członkowskich, zgodnie z postanowieniami Traktatów, takich 
jak państwowe zezwolenia na sprzedaż i dzierżawę ziemi, prawo pierwokupu, 
obowiązek prowadzenia przez dzierżawcę działalności rolniczej, ograniczenia 
prawa nabycia przez osoby prawne, ograniczenie liczby hektarów ziemi, które 
można nabyć, preferencje dla rolników, gromadzenie gruntów, indeksacja cen 
na podstawie dochodu z działalności rolniczej itp.”. Należy zwrócić uwagę, że 
instrumenty te ingerują w obrót nieruchomościami rolnymi oraz w wykonywa-
nie prawa własności nieruchomości rolnych. Powyższy punkt rezolucji należy 
czytać, uwzględniając ogólne postanowienia Traktatów, jednakże wyważenie 
i odnalezienie odpowiednich rozwiązań może wydawać się utrudnione10. Duża 
część z wymienionych instrumentów znajduje już zastosowanie w Polsce. Przy-
jęte rozwiązania budzą jednakże liczne wątpliwości prawne i interpretacyjne. 

Jednym z państw, które wprowadza ograniczenia w zakresie obrotu nierucho-
mościami rolnymi, jest Polska. Od 1 maja 2016 r. nie tylko wstrzymano na mocy 
ustawy sprzedaż nieruchomości państwowych11, lecz także wprowadzono nowe 
ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi będącymi prywatną własnością. 
Nowe regulacje zakładają znaczną kontrolę i ingerencję państwa poprzez powo-
łany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w obrót nieruchomościami rolnymi. 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, będący następcą prawnym Agencji Nie-
ruchomości Rolnych12, uzasadnienie swojej działalności może znajdować również 
w rezolucji, w której Parlament Europejski „domaga się, aby państwa członkow-
skie wspierały lub utworzyły – przy udziale państwa i pod nadzorem publicz-
nym – odpowiednie organy zajmujące się zarządzaniem ziemią”. Takie instytucje 
działały lub działają już od dawna w innych państwach europejskich13. Przykła-
dem może być hiszpańska IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo 
Agrario)14, francuski SAFER (Les Sociétés d’aménagement foncier et d’établisse-

10 A. Lichorowicz, Problematyka prawna harmonizacji polskiej regulacji obrotu gruntami 
rolnymi z ustawodawstwem Unii Europejskiej w przedmiocie struktur agrarnych, (w:) II Kon-
gres notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999, 
s. 157–172.

11 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585, z późn. 
zm.).

12 S. Kowalczyk (red.), Założenia i kierunki przekształceń ANR, maszynopis powielony 
ANR, Warszawa 2007, s. 4–5; M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, 
Kraków 2003, s. 50–53. 

13 A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Euro-
py Zachodniej, Białystok 2000.

14 IRYDA powstała w 1971 r., działała w pierwotnej formie do 1995 r. Początkowymi jej ce-
lami były transformacja gospodarcza i społeczna dużych obszarów i regionów, które tego wyma-
gają, w celu poprawy warunków życia ludności wiejskiej; tworzenie, ulepszanie i konserwowanie 
gospodarstw rolnych o odpowiednich cechach społeczno-ekonomicznych; najlepsze wykorzysta-
nie i zachowanie zasobów naturalnych na wodach i gruntach w ramach kompetencji.
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ment rural)15, czy niemiecki BVVG (Bundesverwertungs- und verwaltungsgesel-
lschaft)16. Instytucje te, mające swoje zadania na rynku obrotu nieruchomościami 
rolnymi, mają jednakże inaczej rozłożone akcenty w ingerencję w prawo rozpo-
rządzania nieruchomościami rolnymi17. Większość regulacji w tych państwach 
ma zapobiegać nieracjonalnym podziałom nieruchomości rolnych18.

Istniejące w Polsce instytucje prawne poddawane są procesowi redefinicji, 
tak jak gospodarstwo rodzinne czy rolnik indywidualny, zwłaszcza w judykatu-
rze i doktrynie, albo są określane na nowo, tak jak ograniczenia w nabyciu nie-
ruchomości, czy też znikają z systemu prawnego, tak jak prawo pierwszeństwa 
w nabyciu19.

Na tle regulacji wspólnotowych oraz wybranych krajów europejskich rozwią-
zania polskie jawią się dość restrykcyjne, znacznie ograniczając obrót nierucho-
mościami rolnymi. W artykule zostaną przedstawione podstawowe instrumenty 
prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w kontekście unormowań europej-
skich20 oraz wybranych państw członkowskich UE. Takie podejście pozwoli 
na wypracowanie wniosków de lege ferenda dla polskiego ustawodawcy oraz 
wskaże obszary dysfunkcyjne w systemie obrotu nieruchomościami rolnymi. 

W nawiązaniu do powyższych ustaleń nowego znaczenia nabiera definicja 
nieruchomości rolnych określona w art. 2 pkt 1 polskiej ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego21 łącząca istnienie nieruchomości rolnej nie tylko z warunkami 
przewidzianymi w Kodeksie cywilnym22, lecz także w przeznaczeniu tej nieru-
chomości w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne23. 

15 Spółki Urządzeń i Osadnictwa Rolnego – por. D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie 
gruntami rolnymi w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie prac nad stosownymi zmia-
nami w ustawodawstwie polskim, „Biuro Studiów i Ekspertyz” 2002, nr 886, s. 4–7.

16 W. Quaisser, Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich: doświadczenia i wnioski 
dla Europy, (w:) B. Błaszczyk, R. Woodward, W. Quaisser, Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech 
Wschodnich, Warszawa 1998, s. 13. 

17 A. Zadura, Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, War-
szawa 2005, s. 47–48; A. Niewiadomski, Gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rol-
nymi w Polsce oraz w Republice Federalnej Niemiec w okresie transformacji ustrojowej po 1989 
r., Warszawa 2012, s. 131–133.

18 A. Lichorowicz, Prawna ochrona gospodarstw rolnych przed nieracjonalnymi podziałami 
w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, (w:) Przestrzenna transformacja struktury agrar-
nej a wielofunkcyjny rozwój wsi w Polsce, Poznań 1998.

19 E. Kremer, Nowe rozwiązania dotyczące podziału gospodarstw rolnych, „Przegląd Prawa 
Rolnego” 2015, nr 2(17), s. 25–43.

20 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Za-
gadnienia wybrane, Warszawa 2012, s. 150–161.

21 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2196, z późn. zm.).

22 Z. Truszkiewicz, Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” 2007, t. VI.

23 K. Marciniuk, Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własno-
ściowego, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, t. 26, s. 94–114.
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To miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego staje się jednym z podsta-
wowych instrumentów kształtowania współczesnego obrotu nieruchomościami 
rolnymi w Polsce24. Mimo że jego rola także współcześnie jest kontestowana 
w systemie całej gospodarki nieruchomościami,25 to w obecnym stanie prawnym 
określenie przeznaczenia nieruchomości rolnych powoduje konieczność (lub jej 
brak) objęcia specjalnym reżimem prawnym obrotu nieruchomościami rolnymi. 
W regulacjach europejskich brakuje jasnych powiązań między przeznaczaniem 
nieruchomości rolnych w aktach planistycznych a wpływem na ich obrót. Regu-
lacje polskie w tym zakresie można uznać za ewenement tak mocno interpreta-
cyjnych i problematycznych rozwiązań. 

Niewątpliwie instrumentem prawnym wpływającym na obrót nieruchomo-
ściami jest wskazane w rezolucji Parlamentu Europejskiego określenie nabywcy 
takich nieruchomości. W Polsce nabywcą nieruchomości rolnych może być rolnik 
indywidualny. Od tej podstawowej zasady przewiduje się wiele włączeń – cho-
ciażby dotyczących osób bliskich, czy indywidualnych pozwoleń wydawanych 
przez dyrektora KOWR26. Wyłącza się w tym zakresie z grona nabywców prawie 
wszystkie osoby prawne. Takie rozwiązanie miało sprzyjać zapobieżeniu speku-
lacji gruntami przez fundusze inwestycyjne.

Określenie uprawnionego do nabywania nieruchomości rolnych podmiotu 
ma spowodować zachowanie rolnego charakteru nieruchomości poprzez gospo-
darowanie przez osoby do tego przygotowane. W pewnym zakresie może to 
utrudnić dostęp do nieruchomości rolnych przez osoby, które będą chciały zostać 
rolnikami, a nie spełniają odpowiednich wymagań formalnych dla rolnika indy-
widualnego. W art. 6 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wskazano, 
że „za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 
użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieru-
chomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 
300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą 
w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wcho-
dzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to 
gospodarstwo”. Oznacza to, że aby stać się nabywcą nieruchomości rolnej należy 

24 B. Wierzbowski, Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego, „Studia Iuridica 
Agraria” 2016, t. XIV, s. 29–46; J. Goździewicz-Biechońska, Planowanie przestrzenne wobec 
współczesnych tendencji rozwoju obszarów wiejskich, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2; 
A. Suchoń, Wpływ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dys-
ponowania nieruchomościami rolnymi, „Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 131–146.

25 K. Leśkiewicz, Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego w świetle potrzeb rozwojo-
wych obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 147 i n.

26 E. Kremer, Zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych jako przesłanka nabycia nieru-
chomości rolnych, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, t. 26, s. 35 i n.
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spełnić wyżej określone warunki. Co prawda ustawa przewiduje pewne wyjątki 
i wyłączenia spod tego reżimu, ale są one dość ograniczone27.

Określenie cech podmiotowych nabywcy nieruchomości rolnych wydaje się 
kłopotliwe dla praktyki stosowania prawa. Notariusze są obecnie zobligowani do 
sprawdzenia, czy nabywca nieruchomości rolnej jest rolnikiem indywidualnym. 
Oznacza to konieczność nie tylko prowadzenia wykładni poszczególnych przepi-
sów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, lecz także kwalifikowania i dowo-
dzenia przed notariuszem poszczególnych elementów definicyjnych. Trzeba 
zauważyć, że ustawa wiąże z nabyciem nieruchomości przez nieuprawniony pod-
miot sankcję nieważności umowy.

Podobne wymogi po stronie nabywcy nieruchomości stawiane są we Fran-
cji. Gdzie w pierwszej kolejności preferowani są rolnicy z małych gospodarstw 
rolnych (nie istnieje tam definicja legalna gospodarstwa rodzinnego), rol-
nicy z gospodarstw wywłaszczonych, młodzi rolnicy, pomocnik lub wspólnik 
w gospodarstwie rolnym. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, upraw-
nionym do nabycia ziemi rolnej we Francji jest rolnik posiadający wyższe lub 
średnie wykształcenie rolnicze; który w ciągu ostatnich 15 lat pracował 5 lat 
w rolnictwie; stawiane są również progi dotyczące działalności rolniczej przy-
szłego gospodarstwa28. 

W Hiszpanii prowadzący gospodarstwo rolne powinien co najmniej 50% 
swoich dochodów uzyskiwać z pracy w rolnictwie. Powinien także posiadać 
kwalifikacje zawodowe, podlegać systemowi ubezpieczenia społecznego w rol-
nictwie. Z tym ostatnim związany jest wiek rolnika określony w przedziale 18–65 
lat. Wymaga się, podobnie jak w Polsce, aby rolnik posiadał miejsce zamieszka-
nia w jednostce administracyjnej, w której znajduje się gospodarstwo, lub też 
sąsiadującej29. 

W Niemczech nabywca, któremu przekazywane jest gospodarstwo rolne, musi 
spełniać wymóg fizycznej i zawodowej zdolności prowadzenia gospodarstwa. 

W Danii w przypadku nabywania nieruchomości o powierzchni 30 ha nabywca 
powinien mieć ukończone 18 lat, powinien mieć prawo stałego pobytu w Danii, 
w terminie 6 miesięcy od nabycia osiedlić się na stałe w Danii, samodzielnie zarzą-
dzać nabytą nieruchomością oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje30. 

Innym instrumentem prawnym w Polsce jest określenie obowiązku prowa-
dzenia działalności rolniczej na nabywanych nieruchomościach przez okres, co 
do zasady, 10 lat od dnia nabycia. Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospo-

27 P. Liwtiniuk, O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżi-
mu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, 
t. 26, s. 256–269. 

28 D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi…, s. 4–7.
29 Ibidem, s. 7.
30 Ibidem, s. 11.
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darstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres 
co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku 
osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. Ustawa zakazuje także co 
do zasady oddawanie przez ten czas nieruchomości w dzierżawę31. Rozwiązanie 
to różni regulacje polskie od innych europejskich, gdzie dzierżawa jest prefero-
wanym systemem zagospodarowania nieruchomości rolnych. 

Ograniczenia w zakresie obowiązku prowadzenia działalności rolniczej po 
nabyciu nieruchomości występują także w innych państwach europejskich. We 
Francji okres konieczny do osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego naby-
tego poprzez SAFER wynosi 15 lat. W tym czasie można przekazać to gospodar-
stwo zstępnym lub małżonkom, a w pewnych sytuacjach także starać się o zgodę 
SAFER na jego zbycie. 

Instrumentem prawnym wpływającym istotnie na obrót nieruchomościami 
jest prawo pierwokupu32. Przysługuje ono KOWR w sytuacji, gdy nie ma innych 
uprawnionych – przede wszystkim dzierżawcy nieruchomości – do jego wyko-
nania. Prawo to zabezpiecza interes ingerencji w obrót nieruchomościami rol-
nymi, nawet wtedy gdy nabywa je uprawniony rolnik indywidulany. W 2016 r. 
wprowadzono także kontrowersyjne prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce 
prawa handlowego. Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje 
prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest wła-
ścicielem nieruchomości rolnej. Może to prowadzić do nadużyć, gdzie KOWR 
będzie mógł wykonać prawo pierwokupu nawet w sytuacji, gdy nieruchomość 
rolna stanowi niewielką ułamkową część majątku spółki. Prowadzi to także do 
możliwości zapoznania się z finansami spółki i w skrajnych sytuacjach do naru-
szania jej tajemnic. 

W polskim systemie prawnym występuje także zbliżone w skutkach praw-
nych prawo nabycia nieruchomości rolnej. Dotyczy ono możliwości wykonania 
prawa nabycia, w sytuacji gdy przeniesienie własności nieruchomości rolnej 
następuje pod innym tytułem prawnym niż sprzedaż. Dotyczy to także jedno-
stronnej czynności prawnej, lub orzeczenia sądu, organu administracji publicznej 
albo orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego wydanego na podstawie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub innej czynności prawnej lub innego 
zdarzenia prawnego, w szczególności: zasiedzenia nieruchomości rolnej, dzie-
dziczenia oraz zapisu windykacyjnego, którego przedmiotem jest nieruchomość 

31 P. Czechowski, A. Lichorowicz, Dzierżawa gruntów rolnych w świetle standardów eu-
ropejskich, „Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej” 1999, nr 6, s. 2; A. Lichorowicz, 
Dzierżawa gruntów rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich (studium prawno-
-porównawcze), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1986, z. 18. 

32 A. Lichorowicz, W kwestii modelu prawnego ustawowego prawa pierwokupu, „Studia 
Iuridica Agraria” 2002, t. III, s. 270–281.
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rolna lub gospodarstwo rolne, podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek 
handlowych.

W przypadku prawa pierwokupu oraz prawa nabycia dość dużym proble-
mem wydaje się określenie wartości nieruchomości. Ustawa dość enigmatycz-
nie wskazuje, że wykonanie tych praw następuje według wartości rynkowej 
nieruchomości, którą w przypadkach spornych ustala sąd. Ustalenie tej wartości 
w dość długim postępowaniu procesowym i przy zmieniających się możliwo-
ściach gospodarczych może zablokować na bliżej nieokreślony czas możliwość 
zbycia nieruchomości rolnej. 

Regulacje dotyczące prawa pierwokupu lub praw zbliżonych do niego w skut-
kach występują także w innych państwach europejskich. We Francji SAFER 
wykonuje prawo pierwokupu w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez 
notariusza umowy sprzedaży nieruchomości. W Hiszpanii zaś rozwinięto zasadę 
sąsiedzkiego prawa pierwokupu, z dość licznymi ograniczeniami. Ponadto prawo 
pierwokupu przysługuje właścicielom gospodarstw priorytetowych (w Polsce 
ich odpowiednikiem są gospodarstwa rodzinne). W Niemczech wprowadzono 
prawo pierwokupu gruntów dla spółek osadniczych, w przypadku gdy organ 
administracji publicznej odmówi zgody na „transakcję sprzedaży strukturalnie 
szkodliwą”33.

Instrumentem wskazanym w rezolucji Parlamentu Europejskiego są także 
ograniczenia ilościowe w nabywaniu nieruchomości rolnych. Polska ustawa 
o kształtowaniu ustroju rolnego w tym zakresie wprowadza granicę 300 ha użyt-
ków rolnych. Z tym że do tej wielkości zalicza się zarówno nieruchomości będące 
własnością nabywcy, jak i będące w jego posiadaniu, w tym w dzierżawie. Rodzi 
to po stronie notariusza kolejny obowiązek kontroli innych niż umowa zbycia 
umów cywilnoprawnych. Trzeba zwrócić uwagę, że mechanizm ten może być 
znacznie utrudniony i de facto zależy tylko od dobrej woli nabywcy ujawnienie 
wszystkich umów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych. W Polsce nie 
istnieje powszechny system ewidencji takich umów. Pomocą mogą być informa-
cje uzyskiwane w procedurze ubiegania się o jednolitą płatność obszarową. Pro-
blemem jest jednak brak dostępności informacji dla notariuszy do tych danych. 

W analizowanych państwach europejskich, takich jak Hiszpania, Francja czy 
Niemcy, istnieją przepisy prawne zapobiegające nadmiernej koncentracji grun-
tów rolnych. 

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego należałoby także uregulować 
system dzierżaw rolnych. W Polsce jest on uregulowany dwutorowo: w Kodeksie 
cywilnym i w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Z tym że Kodeks cywilny 
normuje essentialia negotii tej umowy, a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 
prawo pierwokupu dzierżawcy nieruchomości rolnej. Nie jest określone przy tym, 

33 D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi…, s. 10.
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jakie warunki powinien spełniać dzierżawca nieruchomości rolnych prywatnych 
w sytuacji, kiedy nie będzie chciał korzystać z prawa pierwokupu. 

Regulacje te w analizowanych państwach europejskich są znacznie bardziej 
rozszerzone. Wynika to z pewnością z faktu większej roli dzierżawy nierucho-
mości w procesie gospodarowania nimi. 

W końcu w rezolucji Parlamentu Europejskiego zaleca się wprowadzenie sys-
temu zezwoleń na nabywanie nieruchomości rolnych. System ten nie jest nowy, 
gdyż znany jest we Francji czy w Niemczech. W Polsce dotyczy on nabywania 
nieruchomości rolnych przez podmioty, które nie spełniają ustawowych wymo-
gów stawianych rolnikom indywidualnym. W takiej sytuacji zgodnie z art. 2a 
ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nabycie nieruchomości rolnej 
może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną 
w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek: zbywcy (pod licznymi 
warunkami34), osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne 
(również po spełnieniu warunków35). 

W zakresie omówionych instrumentów w regulacjach traktatowych (TFUE) 
trzeba zwrócić uwagę że „treść art. 345, regulując stosunek postanowień prawa 
unijnego do norm krajowych w kwestii własności, stanowi, że «traktaty nie 
przesądzają w niczym zasad prawa własności w państwach członkowskich»”36. 
Zasadę tę Trybunał znacznie doprecyzował w sprawie C-302/97, Klaus Konle 
v. Republika Austriacka, gdzie stwierdził, że „prawo nabywania, korzystania oraz 
sprzedaży nieruchomości znajdującej się na terytorium innego Państwa Człon-
kowskiego jest naturalnym skutkiem swobody przedsiębiorczości. Jeśli chodzi 
o przepływy kapitału, to obejmują one inwestycje w majątku nieruchomym doko-
nywane przez nierezydentów na terytorium danego Państwa Członkowskiego, 
jak to wynika z nomenklatury przepływów kapitału określonej w załączniku I do 
dyrektywy 88/361 w sprawie wykonania art. 67 Traktatu”. Powyższe dwa twier-
dzenia wskazują na problem prawny, czy państwo członkowskie, korzystając ze 

34 Zbywcy, jeżeli: wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez 
inne podmioty określone w ustawie; nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności 
rolniczej, w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych. 

35 Posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji za-
wodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1856) albo w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 562, 624, 892, 935 i 1475), a termin na uzupełnienie tych kwali-
fikacji jeszcze nie upłynął. Daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej. Zobo-
wiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na 
obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego 
gospodarstwa rodzinnego.

36 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego…, s. 150–161.
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swojej swobody w określaniu reżimu prawa własności, może ograniczać swo-
bodę przepływu kapitału. W kontekście analizowanego wyroku sprawa nie jest 
taka oczywista. Kwestię tę należałoby przeanalizować szczegółowo na gruncie 
prawa europejskiego w odniesieniu do wykładni Trybunału oraz wspominanej na 
początku rezolucji Parlamentu Europejskiego. 

Przedstawione powyżej tendencje związane z określeniem instrumentów 
prawnych obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce wskazują na silnie admi-
nistracyjny charakter kształtowania tego obrotu. Co do zasady czynności takie 
jak sprzedaż, darowizna czy umowa o dożywocie nie powinny być związane 
z uwarunkowaniami o charakterze administracyjnoprawnych zgód czy wyma-
gań. W tym zakresie współczesne prawo polskie, ale także obserwowalne ten-
dencje europejskie odchodzą od swobody tradycyjnego cywilistycznego modelu 
obrotu nieruchomościami rolnymi. Czynią to w imię ochrony rolnego charakteru 
tych nieruchomości i zachowania ich sposobu wykorzystywania dla przyszłych 
pokoleń. 

Omówione instrumenty nie tylko ograniczają właściciela w jego prawie roz-
porządzania nieruchomością rolną, lecz także istotnie ograniczają swobodny 
przepływ kapitału. Co prawda przedstawione wymagania dla nabywcy nierucho-
mości rolnej w równym stopniu dotyczą zarówno Polaków, jak i innych obywateli 
Unii Europejskiej, ale również wyłączają z możliwości nabywania nieruchomości 
rolnych chociażby wiele osób prawnych.

Podejmowane działania prawne w zakresie obrotu nieruchomościami rol-
nymi mają swoje efekty praktyczne. Po wprowadzeniu w Polsce powyższych 
ograniczeń, po pierwsze, spadała liczba zawieranych transakcji zbycia nieru-
chomości rolnych. Związane jest to nie tylko z problemami interpretacyjnymi, 
z którymi muszą borykać się notariusze, lecz także z występującą stagnacją ceny 
nieruchomości rolnych i istotnym ograniczeniem popytu na te nieruchomości. Po 
drugie, wprowadzone regulacje prawne oddziałują także na rolników, którzy nie 
chcą zbywać swoich nieruchomości, a chcieliby rozwijać prowadzoną przez sie-
bie działalność. Liczne obostrzenia dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi 
powodują, że pojawiają się problemy z wykorzystaniem nieruchomości rolnych 
jako środka zabezpieczenia środków kredytowych. Instytucje bankowe obawiają 
się restrykcyjnych przepisów i ewentualnego braku możliwości zbycia nierucho-
mości rolnej zabezpieczonej hipoteką. Prowadzi to do ograniczenia akcji kredy-
towej, a co za tym idzie, brakiem możliwości rozwoju działalności rolniczej na 
tych nieruchomościach. 

Analizowane instrumenty prawne obrotu nieruchomościami rolnymi w Pol-
sce swoje niektóre rozwiązania zaczerpnęły z przyjętych mechanizmów w innych 
państwach członkowskich, znacznie jednakże je zaostrzając. Powstaje pytanie, 
czy chroniąc rolny i narodowy charakter nieruchomości rolnych, w wystar-
czający sposób są chronione interesy prawne rolnika. Przedstawione problemy 
prawne, wynikające chociażby z trudności interpretacyjnych definicji nierucho-
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mości rolnych, mogą temu przeczyć. Wydaje się, że przygotowywana obecnie 
kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego37 nie będzie w stanie 
rozwiązać tych problemów. Tym bardziej, że planowane rozwiązania zaostrzają 
poszczególne obowiązujące regulacje. 

De lege ferenda należy postulować, aby przeszłe i obecne doświadczenia 
mogły pomóc w zbudowaniu systemu obrotu nieruchomościami rolnymi w Pol-
sce, tak aby służył on rolnictwu, nie ograniczał nadmiernie prawa własności nie-
ruchomości oraz był zgodny z zasadami europejskimi. Taki kompleksowy system 
wydaje się niezbędny nie tylko z teoretycznoprawnego punktu widzenia, lecz 
przede wszystkim dla praktyki stosowania prawa. 
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LEGAL RATIONING INSTRUMENTS FOR TRADE IN 
AGRICULTURAL REAL ESTATE IN POLAND AGAINST 

THE BACKGROUND OF REGULATIONS OF SELECTED EUROPEAN 
COUNTRIES

Summary

The article presents selected legal instruments affecting the turnover of agricultural 
real estate in Poland. Changes since 2016 have introduced not only a new legal regime, but 
also numerous restrictions on the purchase of agricultural real estate. In some respects, 
they correspond to the resolution of the European Parliament, which encourages EU 
Member States to protect the agricultural nature of real estate. The current legal status, 
however, significantly affects the Treaty free movement of capital. In addition, it limits 
constitutionally protected property. The Polish regulations have been presented against 
the background of the regulations of selected European countries.
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ŚWIADCZENIE NIEGODZIWE – TRUDNE DZIEDZICTWO 
RZYMSKIEJ INSPIRACJI1

1. WPROWADZENIE

Przepis wyłączający zwrot bezpodstawnego wzbogacenia w przypadku 
świadczenia w celu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami nie wystę-
puje we wszystkich europejskich kodyfikacjach cywilnych. Wprowadzenie takiej 
regulacji niesie za sobą wątpliwości. Przykładowo, Heinrich Honsell stwierdził, 
że „żaden chyba przepis niemieckiego kodeksu cywilnego nie jest tak sporny 
jak § 817 zd. 2”, tj. przepis wyłączający zwrot świadczenia spełnionego z naru-
szeniem zakazu ustawowego albo dobrych obyczajów2. Artykuł 412 k.c., który 
przewiduje możliwość orzeczenia przepadku na rzecz Skarbu Państwa świad-
czenia świadomie spełnionego w zmian za dokonanie czynu zabronionego przez 
ustawę albo w celu niegodziwym, dał podstawę do wyrażenia obaw przed jego 
usunięciem i wyrażenia opinii, że powinien on być pokazywany jako wzór do 
naśladowania, bo „nie jest niepodważalnym aksjomatem (…) twierdzenie, że iść 
można tylko ścieżką Rzymian”3. 

Ciekawą perspektywę dla spojrzenia na te opinie dają myśli wyrażone przez 
Bertholda Kupischa w refleksjach o historycznym rozwoju bezpodstawnego 
wzbogacenia. Zauważył on, że kontrowersje dotyczące właściwego ujęcia niena-
leżnego świadczenia wynikają z wpływu ahistorycznego rozumienia rzymskich 
źródeł co – jego zdaniem – jest charakterystyczne dla nauki prawa rzymskiego 
ostatnich 100 lat4. W kontekście tych rozważań B. Kupisch przyłączył się do wąt-

1 Artykuł stanowi rozbudowaną i zmodyfikowaną wersję referatu przedstawionego na kon-
ferencji międzynarodowej organizowanej przez Assoziazione Internazionale per la Ricerca Sto-
rico-Giuridica e Comparatistica w dniu 28 października 2016 r. na temat Ingiusto arrichimento, 
condictio e in integrum restitutio. Convegno in memoria di Berthold Kupisch. 

2 H. Honsell, Die Rückabwicklung sittenwidriger oder verbotener Geschäfte, München 
1974, s. 1.

3 P. Księżak, Świadczenie niegodziwe, Warszawa 2007, s. 335–336. 
4 B. Kupisch, Ungerechtfertige Bereicherung. Geschichtliche Entwicklungen, Heidelberg 

1987, s. V. 
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pliwości dotyczącej historycznej zasadności włączania do współczesnej regulacji 
bezpodstawnego wzbogacenia samodzielnego przepisu powtarzającego rzymską 
figurę condictio ob turpem causam5. 

To inspiruje do postawienia pytań, które wydają się kluczowe, aby zająć sta-
nowisko wobec wskazanej wątpliwości. Po pierwsze, czy w opartej na rzymskich 
tekstach europejskiej nauce prawa od późnego średniowiecza po kodyfikacje 
można znaleźć opinie wzbogacające ocenę praktycznej użyteczności w prawie 
pozytywnym reguł stanowiących kontynuację condictio ob turpem vel iniustam 
causam? Jak w powiązaniu z tym doświadczeniem można opisać różnorodność 
współczesnych rozwiązań świadczenia niegodziwego w porządkach prawnych 
kontynentalnej Europy?

2. PRAKTYCZNA UŻYTECZNOŚĆ CONDICTIO OB VEL INIUSTAM 
CAUSAM W ŚWIETLE DYSKUSJI PRAWNIKÓW OKRESU 

PRZEDKODYFIKACYJNEGO

We współczesnych ocenach doniosłości reguł zebranych przez kompilatorów 
justyniańskich w tytule condictio ob turpem vel iniustam causam wyraźna jest 
myśl, że w antyku „zakres jej zastosowania był ograniczony, a nawet zaskaku-
jąco wąski”6. Wyznaczone przez justyniańską kompilację ramy systematyczne 
sprawiły jednak, że od późnego średniowiecza condictio ob turpem vel iniustam 
causam było trwałym, wyodrębnionym zagadnieniem nauki odwołującej się do 
rzymskich tekstów prawnych. Powtarzano rzymskie podziały i reguły7. Przypo-
minano i komentowano przykłady występujące w antycznych tekstach. Zawarte 
w tych komentarzach innowacje względem antycznego tekstu można podzielić 
schematycznie na trzy grupy: wyjaśnienia dotyczące momentu, według którego 
określa się sprzeczność z prawem i dobrymi obyczajami oparte na rozróżnieniu 
causa proxima i causa remota8; wynikające ze zmian obyczajowych wątpliwości 

5 B. Kupisch, Ungerechtfertigte Bereicherung. Geschichtliche Entwicklungen, Heidelberg 
1987, s. 14–15, przyp. 21. 

6 M. Sobczyk, Świadczenie w zamierzonym celu, który nie został osiągnięty, Toruń 2012, 
s. 253. Autor w ten sposób potwierdza myśl wyrażaną już przez H. Honsella, Die Rückabwic-
klung…, s. 84; R. Zimmermanna, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian 
Tradition, Oxford 1996, s. 845. 

7 Kluczowe jest tu rozróżnienie między przyznaniem skargi condictio, zawsze gdy niego-
dziwość dotyczy tylko celu działania przyjmującego, od wyłączenia zwrotu, w przypadkach gdy 
niegodziwy jest cel działania dającego. 

8 Zob. np. gl. ad „ob rem”, „ob causam” in D.12,5,1, Corpus Iuris Civilis cum commentariis 
Accursii, scholiis Contii et D. Gothofredi, Lugduni 1627, Vol. I, s. 259; Bartolus de Saxoferrato, 
Commentaria, 1516, edizione anastatica, Roma 1996, Vol. II, s. 42 v.; Baldus de Ubaldis, Com-
mentaria in secundam Digesti Veteris partem, Venetiis 1627, ad lib. XII, tit. V, lex I, § omne; 
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względem opinii Ulpiana, zgodnie z którą przyjęcie zapłaty przez prostytutkę nie 
jest niegodziwe9; oraz różnorodne wypowiedzi, których wspólnym mianowni-
kiem jest to, że pokazują praktyczne ograniczenia reguł tworzących figurę con-
dictio ob turpem vel iniustam causam. Spójrzmy na ostatnią z tych grup. 

Szczególną regułą budującą omawianą figurę condictio było wyłączenie moż-
liwości żądania zwrotu wzbogacenia, gdy świadczący działał w celu sprzecznym 
z prawem lub dobrymi obyczajami. Skutek ten mógł być jednak przezwyciężony 
dzięki innej skardze. Widoczna w antycznych źródłach subsydiarność condictio 
względem rei vindicatio10 znalazła u prawników późnego średniowiecza wyraźne 
potwierdzenie także w odniesieniu do przekazującego rzecz dla osiągnięcia celu 
sprzecznego z prawem lub dobrymi obyczajami. Glossa ordinaria, konsyliatorzy 
Bartolus de Saxoferrato i Baldus de Ubaldis wyjaśniali, że gdy nie doszło do 
przejścia własności, to odzyskanie takiej rzeczy jest możliwe za pomocą skargi 
wydobywczej (rei vinidcatio)11. U konsyliatorów spotykamy także opinię, że 
danie w celu niegodziwym wyłączałoby condictio, ale nie stanowi przeszkody 
dla odzyskania rzeczy, gdy możliwe jest użycie interdyktu posesoryjnego12 . 
W pochodzącej z pierwszej połowy XVIII w. dysertacji doktorskiej poświęconej 
condictio ob turpem vel iniustam causam Antoni Pauw stwierdził, że ten, kto 
świadczył rzecz, może dochodzić jej zwrotu, gdy będzie dostępna skarga inna 
niż condicito13. Podsumowujący doświadczenia usus modernus Chr. Glück wyja-
śnił ogólnie, że gdy nie było ważnego tytułu przeniesienia własności i rzecz jest 
dostępna, to właściciel nie ma miejsca dla rozważania condictio14. 

Toczona przez stulecia prawnicza dyskusja pokazuje stopniowy rozwój argu-
mentacji prawniczej otwierającej inne drogi do wyłączenia zwrotu wzbogacenia 
na rzecz tego, kto działał ob turpem causam. Baldus de Ubaldis wyjaśnił, że 
w zobowiązaniach umownych ocenianych według dobrej wiary, także w takich 
sytuacjach właściwe są skargi kontraktowe z klauzulą ex fide bona15. Systemowe 
określenie takiego stanu jako konkurencji między skargami dobrej wiary a oma-

M. Wesenbeck, Commentarii in Pandectas Juris Civilis et Codiem Justinianeum olim dicta 
Paratitla, Amstelodami 1665, s. 244; Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung der Pandeckten nach 
Hellfeld: ein Commentar, t. 13, Erlangen 1811, s. 51 i 68.

9 Zob. np.: H. Donellus, Commentarii de Iure Civili, t. I, Antverpiae 1642, s. 347; J. Voet, 
Commentarius ad Pandectas, t. I, Hagae–Comitum 1707, s. 647; J. Brunnemannm, Commentarius 
in Pandectas, t. I, Lugduni 1714, s. 433; Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung..., s. 53–54. 

10 Zob. np.: B. Kupisch, Ungerechtfertigte…, s. 5.
11 Zob. gl. ad „si a servo” D.12,5,5, gl. ad „condici” D.12,5,6; Bartolus de Saxoferrato, Com-

mentaria..., s. 43; Baldus de Ubaldis, Commentaria..., ad lib. XII, tit. V, lex II, § sed et si dedi. 
12 Bartolus de Saxoferrato, Commentaria..., s. 44. 
13 A. Pauw, De condictione ob turpem vel iniustam causam, Trajecti ad Rhenum 1727, s. 16. 
14 Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung…, s. 191.
15 Baldus de Ubaldis, Commentaria…, ad lib. XII, tit. V, lex IX, § si rem. 
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wianą condictio spotkamy u Johannesa Voeta16. Myśl tę powtarzali juryści nie-
mieckiego usus modernus17. 

Refleksja nad ratio wyłączenia condictio w przypadku działania w celu nie-
godziwym doprowadziła do sformułowania maksymy, która kierowała uwagę 
jurystów na ogólniejszy problem dobrego korzystania z uprawnienia. Bartolus 
de Saxoferrato wskazał wyłączenie condicito wobec tego, kto działał ob turpem 
causam jako wyraz zasady, że „nikt nie będzie wysłuchany, co do tego co wynika 
z jego niegodziwości” (nemo audiatur turpitudinem suam allegans)18. Funda-
mentalne znaczenie tej maksymy dla paraliżowania skargi było konsekwentnie 
powtarzane w komentarzach do tytułu condictio ob turpem vel iniustam causam 
od XV stulecia19. Funkcjonalne powiązanie tych ocen z istotnym dla tradycji civil 
law pojęciem dobrej wiary i leżącą u podstaw jego interpretacji wartością honeste 
vivere20 potwierdza włączenie do komentarzy omawianego tytułu justyniańskich 
Digestów wyjaśnienia, że żądaniu wykonania przyrzeczenia odebranego w celu 
sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami można przeciwstawić zarzut pod-
stępu albo zarzut in factum21. Kolejnym krokiem pokazującym wtórność reguł 
figury condictio ob turpem cuasam względem dobrego korzystania z prawa były 
rozważania Jean Domata i Roberta Pothiera zorientowane na zbudowanie zgodnej 
z rozumem teorii prawa umów. Rzymska figura conditio ob turpem vel iniustam 
causam utraciła systematyczną samodzielność, a jej reguły zostały oderwane od 
innych condictiones. J. Domat w tytule o wadach umów wyodrębnił punkt doty-
czący możliwości żądania zwrotu tego, co dano niesłusznie. Powtórzył znaną 
z prawa rzymskiego regułę pozwalającą żądać zwrotu, gdy niegodziwie działał 
tylko przyjmujący, także gdy spełnił swoje świadczenie, oraz wyłączającą zwrot, 
gdy dający działał w celu niegodziwym22. R. Pothier umieścił ten problem w roz-
ważaniach o wadach kauzy kontraktu. Wyjaśnił, że kontrakt jest nieważny, gdy 
kauza narusza dobrą wiarę lub dobre obyczaje. Tak jak J. Domat powtórzył w tym 
kontekście rzymskie reguły wyjaśniające, kiedy świadczenie spełnione w wyko-
naniu takiej umowy podlega zwrotowi23. Obaj francuscy juryści podali w wątpli-
wość właściwe rzymskiej condicito ob turpem cel inistam causam zatrzymanie 

16 J. Voet, Commentarius..., s. 647.
17 Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung…, s. 63. 
18 Bartolus de Saxoferrato, Commentaria..., s. 42. 
19 H. Zoesius, Commentarius ad Digestorum seu Pandectorum Iuris Civilis, Lovanni 1656, 

s. 288; M. Wesenbeck, Commentarii.., s. 244; J. Brunnemannm, Commentarius..., s. 433. 
20 Zob.: W. Dajczak, La libertà di applicazione della clausola generale della buona fede: 

osservazioni sulla prospettiva del diritto romano, (w:) L. Garofalo (red.), Il ruolo della buona fede 
oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, t. I, Milano 2003, s. 421 i n. 

21 H. Zoesius, Commentarius…, s. 288; J. Voet, Commentarius..., s. 648; G. A. Struve, Syn-
tagma Iuris Civilis, Jenae 1702, s. 442.

22 J. Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, t. 1, Paris 1777, s, 248. 
23 R. Pothier, Traité des obligations, t. I, Paris‒Orléans 1768, s. 55. 
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korzyści przez przyjmującego, gdy obie strony działały niegodziwie24. Możemy 
zatem zauważyć, że w fundamentalnych dla Code civil dziełach J. Domata 
i R. Pothiera reguły inspirowane rzymską condicito ob turpem vel iniustam 
causam zostały włączone do wyjaśnień skutków umowy nieważnej z powodu 
naruszenia prawa lub dobrych obyczajów. Bez wątpliwości „ojcowie Code civil” 
przejęli z prawa rzymskiego tylko wyłączenie skuteczności zwrotu tego co niego-
dziwie świadczono w wykonaniu nieważnej umowy. Ratio takiego rozwiązania 
zarówno J. Domat, jak i R. Pothier upatrywali w powtarzanej od średniowiecza 
maksymie nemo audiatur turpitudinem suam allegans, która wytycza granice 
korzystania z uprawnienia odpowiadające poczuciu uczciwości (honestum). 

Lektura dzieł jurystów ius commune pokazuje nadto, że pytanie o obszar sto-
sowania condicito ob turpem vel iniustam causam nie było ograniczone do oceny 
wykonywania uprawnień z umowy, której choćby jedna strona działała w celu 
naruszenia prawa lub dobrych obyczajów. Od glosy po usus modernus juryści 
powtarzali myśl, że gdy na kimś wymuszono niegodziwie przyrzeczenie (np. 
zapłaty za zwrot przedmiotu przechowania), a on je spełnił, gdy przymus ustał 
(np. przedmiot przechowania został wcześniej zwrócony) 25 albo gdy mógł zarzu-
tem sparaliżować skargę przeciwko sobie26, to nie może żądać zwrotu tego, co 
w taki sposób świadczył. Prawnicy usus modernus wprowadzili także nieznany 
w rzymskich źródłach pogląd, że właściciel, który odzyskał rzecz, może użyć tej 
condicito dla dochodzenia wartości skonsumowanych pożytków od posiadacza 
w złej wierze27. 

Przedstawiony szkic doświadczenia prawniczego pozwala stwierdzić, że 
obecne w europejskiej nauce prawa od późnego średniowiecza po kodyfikacje 
odniesienia do rzymskiej figury condictio ob turpem vel iniustam causam dopro-
wadziły do wykrystalizowania się trzech kwestii istotnych dla postrzegania jej 
użyteczności:

1) wyboru ratio odmowy zwrotu wzbogacenia między rzymską zasadą, uzna-
jącą, że w przypadku niegodziwości obu stron „lepsza jest sytuacja posiadacza”, 
a skupioną tylko na niegodziwości świadczącego nową maksymą nemo audiatur 
turpitudinem suam allegans;

2) uzupełniającego ten dylemat pytania o praktycznie istotny obszar stosowa-
nia tej conditio;

3) oraz idącą najdalej możliwość pochłonięcia condicitio ob turpem causam 
przez ogólniejsze zasady określające skutki nieważności czynności prawnej 
i wykonywania uprawnień. 

24 J. Domat, Les loix…, s. 248; R. Pothier, Traité…, s. 58. 
25 Zob.: gl. ad „pristina causa”, D.12,5,8; Baldus de Ubaldis, Commentaria…, ad lib. XII, 

tit. V lex III, § si ob turpem; G. A. Struve, Syntagma..., s. 444. 
26 G. A. Struve, Syntagma..., s. 444.
27 G. A. Struve, Syntagma…, s. 444–445; J. Brunnemannm, Commentarius…, s. 435; 

Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung…, s. 68. 
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3. REGUŁA IN PARI TURPITUDINE MELIOR EST CONDITIO 
POSSIDENTIS I DOTYCZĄCE JEJ WĄTPLIWOŚCI

Właściwe rzymskiemu podejściu ograniczenie skuteczności condictio ob 
causam do przypadków mających godziwą przyczynę (causa honesta) można 
postrzegać jako instrument zapobiegania działaniom niegodziwym (ob turpem 
causam). Takie podejście wysuwa jednak na plan pierwszy sprzeczność mię-
dzy dwoma maksymami przekazanymi w dyskutowanym tytule justyniańskich 
Digestów. Powtórzoną przez Ulpiana regułą z czasów rzymskiej republiki, że 
można żądać zwrotu tego, co ktoś ma ex iniusta causa28, oraz ratio decidendi, iż 
wyłączającą zwrot z uwagi na lepsze traktowanie posiadacza (posessorem potio-
rem esse et ideo repetitionem cessare), dzięki której wzbogacony zatrzymywał 
korzyść, gdy obie strony miały niegodziwe cele29. Rzymska ratio była od późnego 
średniowiecza przez kolejne stulecia konsekwentnie powtarzana w europejskiej 
nauce prawa jako maksyma in pari turpitudine melior est conditio possidentis30. 
Reguła ta prowokuje jednak ogólniejsze pytanie o możliwość czerpania korzyści 
poprzez działania naruszające prawo31. Poświęcona condictio ob turpem causam 
dysertacja Pauva z 1727 r. pokazuje, że wspierając się autorytetem rzymskich 
tekstów, które przewidywały przejmowanie przez fiskus owoców przestęp-
stwa32, dopuszczano odebranie wzbogacenia przez fiskus, aby „przyjmujący nie 
ciągnął korzyści ze swej niegodziwości33 . Ograniczenie zasady in pari turpitu-
dine melior est conditio possidentis przez uprawnienia fiskusa do dochodzenia 
bezprawnie uzyskanych korzyści znalazło uznanie w usus modernus34. Przypo-
mnijmy, że sens omawianej zasady wyraźnie zakwestionowali „ojcowie” Code 
Civil. J. Domat stwierdził, że jest ona przeciwna rozumowi i sprawiedliwości35. 
R. Pothier stawiał retoryczne pytanie: „czy można sobie wyobrazić, że prawo 
naturalne powinno faworyzować złoczyńcę poprzez zapewnienie mu zapłaty 

28 D.12,6,6. 
29 D.12,6,8 (Paul.). Podobnie, C. 4,7,2 (215 r.)
30 Zob. np.: Baldus de Ubaldis, Commentaria… ad lib. XII, tit. V, lex III, § si ob turpem; M. We-

senbeck, Commentarii..., s. 245; H. Donellus, Commentarii…, s. 347; H. Zoesius, Commentari-
us…, s. 288; A. Pauw, De condictione…, s. 12; G. A. Struve, Syntagma…, s. 443; L. J. F. Höpfner, 
Theoretsch-praktischer Commentar über die Heineccischen Institutionen, Frankfurt am Main 
1803, s. 998; Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung…, s. 55. 

31 Zob. J. Hallebeek, The Concept of Unjust Enrichment in Late Scholasticism, Nijmegen 
1996, s. 11 i n.

32 W tym kotekście przywoływano: D. 3,6,5 (Upl.): … nam est constitutum turpia lucra her-
dibus quoque extorqueri, licet crimina extinguantur...; D. 49,14,9 (Mod.): persecutionem forum, 
quae scelere acquisita probari possunt, fisco competere posse.

33 A. Pauw, De condictione..., s 16. 
34 J. Brunnemannm, Commentarius…, s. 434; Chr. Glück, Ausführliche Erläuterung…, s. 60.
35 J. Domat, Les loix…, s. 248. 
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za jego działanie”36. Takie podejście znalazło też odbicie w ówczesnym prawo-
dawstwie37. Przykładowo, Landrecht Pruski z 1794 r. zawierał przepisy, które 
dawały fiskusowi uprawnienie do dochodzenia tego, co stanowiło zakazany zysk, 
gdy dający działał wbrew zakazowi ustawowemu38 albo w celu niegodziwym39. 
F. C. von Savigny w swoich wykładach Landrechtu krótko komentował takie 
ukształtowanie condictio ob turpem vel iniustam causam w ustawie jako rozwią-
zanie „ustalone inaczej jak w prawie rzymskim”40. 

Twórcy wielkich kodyfikacji cywilnych XIX stulecia stanęli zatem wobec 
wyraźnego pytania, czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, przenosić reguły condictio 
ob turpem vel iniustam causam do prawa pozytywnego. 

4. MODELE PODEJŚCIA DO CONDICTIO OB TURPEM VEL INIUSTAM 
CAUSAM W WIELKICH KODYFIKACJACH CYWILNYCH

W Code civil nie wprowadzono przepisu, który byłby jakąś kontynuacją 
omawianej rzymskiej condictio. Jednak doświadczenie prawnicze pokazuje, 
że zgodnie z podejściem J. Domata i R. Pothiera maksyma nemo audiatur tur-
pitudinem suam allegans – stanowiąca wyraz zwalczania nadużyć uprawnień 
obligacyjnych – z powodzeniem funkcjonuje w orzecznictwie jako granica sku-
teczności roszczenia o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej, 
a naruszającej prawo lub dobre obyczaje umowy41. Elastyczność ocen sądów 
francuskich jest bogatsza od schematu figury condictio ob turpem vel iniustam 
causam. To powoduje pewną niepewność, czy i w jaki sposób maksyma zosta-
nie zastosowana42. Ta niepewność nie okazała się jednak na tyle dotkliwa, by 
wywołać zmianę w prawie. Dokonana w lutym 2016 r. głęboka zmiana prawa 
zobowiązań w Code civil objęła skodyfikowanie instytucji bezpodstawnego 
wzbogacenia. Nie ma w niej jednak przepisu odpowiadającego rzymskiej con-
dictio ob turpem vel iniustam causam43. W kolejnych wielkich kodyfikacjach 

36 R. Pothier, Traité…, s. 58. 
37 Zob. P. Księżak, Świadczenie…, s. 110. 
38 § 173 cz. I, tyt. XVI ALR.
39 § 206, cz. I, tyt. XVI ALR.
40 F. C. von Savigny, (w:) Chr. Wollschläger, J. Rückert (red.), Landrechtvorlesung 1824. Drei 

Nachschriften, Zweier Halbband. Obligationen. Familienrecht. Erbrecht, Frankfurt am Main 
1998, s. 751. 

41 Zob. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Paris 2002, s. 421–422 
i 1003. 

42 H. Honsell, Die Rückabwicklung…, s. 130. 
43 Zob. art. 1303–1303-4 Code civil w brzmieniu ustalonym art. 2 ustawy n0 2016-131 z 10 

lutego 2016 r. 
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cywilnych XIX stulecia można schematycznie wyróżnić dwa zakresy wyłącze-
nia zwrotu wzbogacenia uzyskanego na podstawie nieważnej czynności praw-
nej. Węższy wyraża § 1174 ABGB, który wyłączył roszczenie o zwrot tego, kto 
świadomie świadczył dla uzyskania usługi niemożliwej lub niedozwolonej44. 
Ratio tego przepisu poszukuje się w idei unikania deliktu45. Szerszy zakres 
można postrzegać jako przeniesienie do pozytywno-prawnej regulacji bezpod-
stawnego wzbogacenia znanych z wcześniejszej argumentacji prawniczej mak-
sym nemo audiatur turpitudinem suam allegans lub in pari turpitudine melior 
est conditio possidentis. Parafrazę pierwszej z nich czytelnie reprezentuje art. 66 
OR. Przepis ten ogólnie wyłącza możliwość żądania zwrotu tego, co świadomie 
świadczono w celu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami46. Natomiast 
brzmienie podobnego funkcjonalnie do art. 66 OR § 817 zd. 2 BGB możemy 
tłumaczyć wyraźnym wpływem rzymskiej figury condictio ob turpem causam. 
W uzasadnieniu wstępnego projektu regulacji bezpodstawnego wzbogacenia 
Franza Philippa von Kübela – który był punktem wyjścia dla prac kodyfika-
cyjnych – autor ten stwierdził, że „wyobrażenia prawne dotyczące condictio ob 
turpem causam, które leżą u podstaw reguł prawa powszechnego muszą i dziś 
zostać uznane za poprawne”47. Głębokie zmiany kształtu regulacji bezpodstaw-
nego wzbogacenia w toku prac kodyfikacyjnych postawiły przepis odpowia-
dający condicito ob turpem causam w nowym kontekście48. Jednak rzymskie 
reguły wyrażane w tym przepisie nie budziły kontrowersji49. Modyfikacje jego 
brzmienia można uznać za mające charakter redakcyjny50. W konsekwencji zro-

44 Was jemand wissentlich zur Bewirkung einer unmöglichen oder unerlaubten Handlung ge-
geben hat, kann er nicht wieder zurückfordern. In wie fern es der Fiscus einzuziehen berechtigt 
ist bestimmen die politische Verordnungen. Ist aber etwas zur Verhinderung einer unerlaubten 
Handlung demjenigen, der diese Handlung begehen wollte, gegeben worden, so findet die Zu-
rückforderung statt. W ramach noweli z 1916 r. dodano ustęp drugi wyłączający żądanie zwrotu 
pożyczki udzielonej w zakazanej grze. 

45 P. Księżak, Świadczenie…, s. 50, i powołana tam literatura. 
46  Art. 66 OR 
47  W. Schubert (red.), Die Vorentwürfe der Redaktoren zum BGB, Teil 3, Besonderer Teil II 

(Verfasser: Franz Philipp von Kübel und Hilfsarbeiter), Berlin–New York 1980, s. 731. 
48 Zob. H. Honsell, Die Rückabwicklung…, s. 104 i n. 
49 Ibidem, s. 99. 
50 Przepis wyrażający condictio ob turpem causam w projekcie F. P. von Kübela miał brzmie-

nie: Hat jemand um eines künftigen Erfolges willen aus einer sittlich verwerflichen Ursache etwas 
angenommen, so ist der Geber zur Rückforderung berechtigt ohne Unterschied, ob der erwartete 
Erfolg eingetreten ist oder nicht. Die Rückforderung findet nicht statt, wenn auch die Hingabe et-
was sittlich Verwerfliches ist (W. Schubert (red.), Die Vorentwürfe..., s. 658). Kontynuację rzyms-
kich zasad condictio ob turpem causam potwierdza brzmienie § 743 pierwszego projektu BGB 
(H. H. Jakobs, W. Schubert (red.), Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuches in systematischer 
Zusammenstellung der unveröffentlichten Quellen, § 652 bis 853, Berlin–New York 1983, s. 760) 
i § 741 drugiego projektu BGB (H. H. Jakobs, W. Schubert (red.), Die Beratung..., s. 855). 
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zumiałe jest istnienie wątpliwości co do zakresu stosowania przepisu w systemie 
opartym na generalnej klauzuli zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia51. 

Ciekawą perspektywę spojrzenia na praktyczne znaczenie i różnorodność 
tych rozwiązań legislacyjnych daje uzasadnienie art. 132 polskiego kodeksu 
zobowiązań z 1933 r., który zastąpił obowiązujące na ziemiach polskich prawo 
zobowiązań Code civil, oraz austriackiego i niemieckiego kodeksu cywilnego. 
W uzasadnieniu polskiego przepisu czytamy, że odpowiada on dotychczaso-
wemu prawu, bo choć Code civil nie zawiera podobnego przepisu, to orzecznic-
two, posługując się zasadą nemo audiatur turpitudinem suam allegans, odmawia 
zwrotu świadczenia, którego przyjęcie i danie było niemoralne52. Paragraf pierw-
szy art. 132 wymienia przypadki odpowiadające § 1174 ABGB, który główny 
redaktor kodeksu zobowiązań określił jako „ciaśniejszy od normy § 817 zd. 2 
BGB”. Natomiast drugi paragraf art. 132 kodeksu zobowiązań był inspirowany 
art. 27 ust. 2 projektu włosko-francuskiego prawa zobowiązań z 1927 r. W nawią-
zaniu do tamtego projektu przyjęto w polskim kodeksie, że nie może żądać 
zwrotu ten, kto wykonał zobowiązanie o celu niegodziwym, jeżeli niegodziwość 
zachodzi po jego stronie53. 

Pewną symboliczność tej regulacji sygnalizuje zdanie polskiego uzasadnie-
nia, że „właściwie norma par. 2 [art. 132 kodeksu zobowiązań – przyp. W.D.] obej-
muje także normę zawartą w par. 1, którą jednak wypowiedziano osobno jako 
dotyczącą szczególnie drastycznych przypadków”54. Świadomość ówczesnych 
kodyfikatorów co do deklaratoryjnego znaczenie takiego przepisu dla praktyki 
potwierdza obok motywów art. 132 polskiego kodeksu także fragment z moty-
wów art. 23 projektu francusko-włoskiego prawa zobowiązań, który zainspirował 
polskiego prawodawcę. Czytamy tam, że w tym przepisie dotyczącym kauzy fał-
szywej lub niedozwolonej jedyną innowacją jest to, że „zgodnie z orzecznictwem 
oddala się żądanie zwrotu tego, kto wykonał zobowiązanie sprzeczne z dobrymi 
obyczajami”55. 

Zestawienie wypowiedzi wiodących prawników ery przedkodyfikacyjnej 
oświetlających kwestię użyteczności rzymskiej conditio ob turpem vel iniustam 
causam z podejściem do tego problemu w wielkich kodyfikacjach cywilnych poza-
wala na ogólny wniosek. Ten fragment doświadczenia prawniczego ius commune 
i prawa natury znalazł najpełniejszy wyraz w przepisach, których pierwowzorem 

51 Zob. D. Schwab, § 817 BGB, (w:) Münchener Kommentar. Bürgerliches Gesetzbuch, t. 5, 
München 2013, s. 1590–1592. 

52 R. Longchamps de Bérier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem 
ostatecznego tekstu kodeksu, art. 1–167, z. 4, Warszawa 1934, s. 188. 

53 Por. Progetto del codice, (w:) G. Alpa, G. Chiodi (red.), Il progetto italo-francese di codice 
delle obbligazioni e dei contratti, Milano 2007, s. 344. 

54 F. Longchamps de Bérier, Uzasadnienie…, s. 189. 
55 Relazione sul progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti, commue all’Italia ed 

alla Francia, (w:) G. Alpa, G. Chiodi (red.), Il progetto..., s. 212. 



110 WOJCIECH DAJCZAK 

jest art. 66 OR56. Można je określić jako realizujące zasadę dobrej wiary wyłą-
czenie skuteczności roszczeń o zwrot tego, co świadczono w wykonaniu nieważ-
nej czynności prawnej, gdy nie ma zastosowania rei vindicatio. Sformułowanie 
§ 1174 ABGB57 rysuje się w tym kontekście jako ograniczenie możliwości urze-
czywistniania zasady dobrej wiary. Natomiast rozwiązanie przyjęte w § 817 BGB 
– choć może dać podobne rezultaty praktyczne jak art. 66 OR – w perspektywie 
historyczno-porównawczej jest powrotem – wbrew innowacyjnemu nurtowi ius 
commune – do ujęcia condictio ob turpem vel iniustm causam na wzór antycz-
nego prawa rzymskiego. Wyraziście wyraża to pogląd H. Honsella, że ratio § 817 
zd. 2 BGB wyjaśnia się najlepiej rzymską zasadą in pari turpitudine melior est 
conditio possidentis58. Współcześnie taką ocenę łagodzi stawianie na pierwszym 
planie dyskusji o celu § 817 zd. 2 BGB kwestii granic ochrony prawa59. Histo-
ryczną ratio legis przepisu kodyfikacji cywilnej pozostaje jednak maksyma, któ-
rej deficyty pokazało kilkusetletnie doświadczenie prawnicze. Maksyma in pari 
turpitudine melior est conditio possidentis legitymizuje w istocie wzbogacenie 
przyjmującego, gdy obie strony umowy działały w celu sprzecznym z prawem 
lub dobrymi obyczajami. 

5. KODYFIKACJA BEZPODSTAWNEGO WZBOGACENIA 
A ZWALCZENIE UMÓW ZAWARTYCH W CELU SPRZECZNYM 

Z PRAWEM I DOBRYMI OBYCZAJAMI

Zdaniem B. Kupischa condictio ob turpem causam została prawdopodobnie 
wprowadzona wcześniej niż condictio ob rem, bo sprzeciw wobec czynności 
naruszających dobre obyczaje był dla Rzymian silniej wyczuwalny niż wobec 
naruszenia sprawiedliwości umownej60. Jednak sprzeciw ten nie otwierał w Rzy-
mie drogi do wkroczenia fiskusa w majątek nieuczciwie wzbogaconego. Spośród 
wielkich kodyfikacji XIX w. tylko w ABGB jest przepis nawiązujący do obec-
nej w nauce okresu przedkodyfikacyjnego idei odebrania przez fiskus świad-
czenia niegodziwego. Paragraf 1174 ABGB wskazuje na możliwość przejęcia 
wzbogacenia przez fiskus w oparciu o szczególną podstawę ustawową61. Nowy 
etap przełamywania deficytu maksymy in pari turpitudine melior est conditio 

56 Do tego modelu można zaliczyć także: art. 23 projektu francusko-włoskiego prawa zobo-
wiązań; art. 132 § 2 kodeksu zobowiązań.

57 Powtarza go np. § 2998 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej, który obowiązuje od 
1.01.2014 r. 

58 H. Honsell, Die Rückabwicklung…, s. 63. 
59 D. Schwab, § 817 BGB…, s. 1593. 
60 B. Kupisch, Ungerechtfertigte..., s. 14.
61 § 1174 ABGB. 
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possidentis w prawie bezpodstawnego wzbogacenia otworzył sowiecki kodeks 
cywilny z 1922 r. W literaturze sowieckiej wyrażano pogląd, że przyjęte nim 
przepisy dotyczące skutków wzbogacenia uzyskanego bezprawnie są „instytucją 
(…) nową, stworzoną przez ustawodawstwo radzieckie”62. Artykuł 402 kodeksu 
cywilnego ZSRS przewidywał obowiązek oddania państwu wzbogacenia uzy-
skanego kosztem innej osoby wskutek działania bezprawnego lub skierowanego 
na szkodę państwa. Poprzez odesłania do art. 402 kodeksu cywilnego ZSRS 
w przepisach szczegółowych przepadek objął wzbogacenie uzyskane w złej 
wierze wskutek wykonania umowy nieważnej z powodu sprzeczności z pra-
wem63, a także wzbogacenie z umów możliwych do unieważnienia, bo zawartych 
w następstwie podstępu, groźby64 lub wyzysku65. W interpretacji formuły „odda-
nia państwu” wzbogacenia dominował pogląd, że otwiera ona drogę do stosowa-
nia przepisów o konfiskacie66. W sowieckim kodeksie cywilnym z 1964 r. taki 
schemat przepadku powtórzono67. Sprecyzowano niegodziwość jako: podstęp, 
groźbę przy zawarciu umowy, wyzysk, dokonanie czynności w celu świadomie 
sprzecznym z interesami państwa lub społeczeństwa albo podjęcie innych dzia-
łań świadomie z tymi interesami sprzecznych68. Przepadek wymagał orzeczenia 
sądu uzyskanego na podstawie zgłoszenia stosownego roszczenia69. Podobna co 
do zasady regulacja, wskazująca, kiedy bezpodstawne wzbogacenie „stanowi 
dochód Federacji Rosyjskiej”, znalazła kontynuację w obowiązującym dziś 
kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej z 1994 r.70. 

Rozwiązanie przyjęte w kodeksie sowieckim z 1922 r. wpłynęło na regulacje 
świadczenia dokonanego w celu niegodziwym w poddanych dominacji komu-
nistycznej krajach Europy Środkowo-Wschodniej71. W Polsce nastąpiło to sto-

62 E. A. Flejszyc, Zobowiązania z tytułu wyrządzenia szkody i niesłusznego wzbogacenie, 
Warszawa 1954 (tłum. A. Puszka, W. Warkałło), s. 201. 

63 Art. 147 kodeksu cywilnego ZSRS.
64 Art. 149 kodeksu cywilnego ZSRS.
65 Art. 150 kodeksu cywilnego ZSRS.
66 E. A. Flejszyc, Zobowiązania…, s. 202–203.
67 Dotyczyły tego art. 49, 58 i 473 ust. 4 kodeksu cywilnego ZSRS z 1964 r. 
68 E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie w prawie i piśmiennictwie radzieckim, „Studia 

Cywlistyczne” 1988, t. 34, s. 151.
69 E. Łętowska, Bezpodstawne wzbogacenie..., s. 155. 
70 Art. 169 kodeksu cywilnego FR stanowi, że to, co strona świadczyła ze świadomością 

sprzeczności celu umowy z zasadami porządku prawnego i moralności, stanowi dochód Federacji 
Rosyjskiej. Art. 179 kodeksu cywilnego FR przewiduje, że stanowi dochód Federacji Rosyjskiej 
to, co otrzymał pokrzywdzony w wykonaniu umowy, której nieważność może być stwierdzona, 
bo została zawarta wskutek groźby, podstępu albo gdy miał miejsce wyzysk. 

71 Zob. P. Księżak, Świadczenie…, s. 111–112. We wszystkich tych krajach z wyjątkiem Ru-
munii przewidywano przepadek świadczenia niegodziwego na rzecz państwa, choć poszczególne 
regulacje narodowe istotnie różniły się między sobą. 
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sunkowo późno72, ale zachowuje praktyczne znaczenie do dziś. Przypominający 
brzmieniem art. 66 OR polski art. 132 kodeksu zobowiązań obowiązywał do 
końca 1964 r., choć był krytykowany w ówczesnej nauce. Przykładowo, Alfred 
Ohanowicz w pogłębionym także historycznie studium instytucji bezpodstaw-
nego wzbogacenia stwierdził, że jej jedność została osiągnięta dopiero w ustroju 
socjalistycznym, gdzie „załatwiono wstydliwą w ustroju kapitalistycznym sprawę 
condictiones ob turpem vel iniustam causam orzekając przepadek nielegalnej czy 
niemoralnej korzyści na rzecz skarbu państwa”73. Z początkiem 1965 r. art. 132 
kodeksu zobowiązań został zastąpiony przez art. 412 k.c. Przewidywał on przepa-
dek ex lege na rzecz Skarbu Państwa tego, co świadczono świadomie w zamian za 
dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub sprzecznego z zasadami współ-
życia społecznego albo w wykonaniu czynności prawnej mającej cel sprzeczny 
z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego. Jako przykład sposobu krytyki 
tego przepisu można przywołać pogląd A. Ohanowicza i E. Wengerka, że „usta-
wodawca polski wybrał mniej prawidłową konstrukcję” wobec przyjętej wów-
czas w Czechosłowacji lub na Węgrzech i pozostawiającej sądowi orzeczenie, 
czy i w jakiej części świadczenie podlega przepadkowi74. Idące w tym kierunku 
złagodzenie art. 412 k.c. przyjęto po przełomie politycznym w 1990 r. Przepa-
dek niegodziwego świadczenia ex lege został zastąpiony przyjęciem możliwości 
orzeczenia przez sąd jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa. Po raz pierwszy 
w interpretacji tego – obowiązującego do dziś – przepisu podjęto problem jego 
związku z koncepcją nadużycia prawa rozumianą jako korzystanie z uprawnień 
sprzecznie z zasadami współżycia społecznego, czyli dobrą wiarą75. Propozycję 
przełamującą wątpliwości co do możliwości odmowy zwrotu świadczenia nie-
godziwego, gdy sąd nie orzekł jego przepadku, powiązano w nauce z pochwałą 
obecnego brzmienia art. 412 k.c. Wyraża to pogląd, że prawidłowe zastosowanie 
zarzutu nadużycia prawa w takich przypadkach wymaga wyważenia wszystkich 
wchodzących w grę interesów, a to jest „możliwe jedynie przy jednoczesnym zba-
daniu przez sąd trzech możliwości, tj. zwrotu świadczenia (…), pozostawienia go 
u accipiensa lub orzeczenia przepadku”76. Uznanie, że takie pole rozważań daje 
szansę na rozstrzygnięcie zgodne z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu 

72 A. Ohanowicz, E. Wengerek, Przepadek niegodziwego świadczenia (na tle wytycznych 
Sądu Najwyższego), (w:) Alfred Ohanowicz. Wybór prac, Warszawa 2007, s. 991. 

73 A. Ohanowicz, Niesłuszne zbogacenie, Warszawa 1956, s. 434. 
74 A. Ohanowicz, E. Wengerek, Przepadek…, s. 994. 
75 P. Księżak, Świadczenie…, s. 140. Co do rozumienia koncepcji nadużycia prawa w eu-

ropejskiej tradycji prawnej zob. A. Gambaro, Abuse of rights in civil law tradition, „European 
Review of Private Law” 1995, Vol. 3, issue 4, s. 561 i n. Co do historycznych postaw szerokiego 
rozumienia nadużycia prawa jako korzystania z uprawnień sprzecznie z dobrą wiarą zob. F. Long-
champs de Bérier, L’abuso del diritto nel esperienza del diritto privato, Torino 2013. 

76 P. Księżak, Świadczenie…, s. 147. 
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i poczuciem sprawiedliwości legło u podstaw opinii, iż rozwiązanie art. 412 k.c. 
„powinniśmy pokazywać jako wzór do naśladowania”77. 

Powstaje zatem pytanie, czy można to uznać za rozwiązanie deficytu tkwią-
cego w zasadzie in pari turpitudine melior est conditio possidentis. A może, 
parafrazując słowa F. C. von Savigniego dotyczące uprawnień fiskusa względem 
świadczenia niegodziwego w Ladrechcie Pruskim, uznać, że jest to rozwiązanie 
cywilnoprawnej reakcji na spełnienie świadczenia w celu niegodziwym usta-
lone inaczej niż w tradycji civil law. Powiązanie aprobaty rozwiązania przyję-
tego art. 412 k.c. z krytyką jego „zniekształcenia” przez praktykę78 inspiruje, aby 
porównawczo-historyczny szkic doświadczeń inspirowanych rzymską figurą 
condictio ob turpem vel iniustam causam zakończyć krótkim porównawczym 
odniesieniem do współczesnej praktyki, stawiając wobec niej dwa pytania: czy 
stosunkowo wąski w świetle źródeł rzymskich i nauki ius commune obszar spo-
rów o zwrot świadczenia spełnianego lub przyjmowanego w celu niegodziwym 
zachowuje aktualność w dzisiejszym kontekście społecznym i obyczajowym oraz 
czy włączenie do regulacji bezpodstawnego wzbogacenia możliwości orzeczenia 
przepadku świadczenia niegodziwego stanowi trafne praktycznie rozwinięcie 
tradycji condicito ob turpem vel iniustam causam, to jest wzmacniające zasadę 
nemo audiatur turpitudinem suam allegans i przełamujące deficyt maksymy in 
pari turpitudine melior est conditio possidentis. Odpowiadając na te pytania, 
wykorzystam orzecznictwo niemieckich i polskich sądów wysokich instancji 
z ostatnich lat oparte odpowiednio na § 817 BGB i art. 412 k.c. 

6. AKTUALNOŚĆ I PRAKTYCZNE GRANICE SPORÓW O ZWROT 
ŚWIADCZENIA SPEŁNIONEGO W WYKONANIU UMOWY 
SPRZECZNEJ Z PRAWEM LUB DOBRYMI OBYCZAJAMI

Liczba orzeczeń sądów niemieckich z tego zakresu jest wyraźnie większa 
od polskich. Rozstrzygane przez polskie sądy problemy stosowania art. 412 k.c. 
sprowadzają się do pytań o przesłanki orzeczenia przepadku ad casum79 oraz 
o procesowe aspekty dochodzenia przez fiskus orzeczenia przepadku80. To poka-

77 P. Księżak, Świadczenie…, s. 335. 
78 P. Księżak, Świadczenie…, s. 335. 
79 Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 maja 1995 r., II CRN 42/95, LEX nr 9250, wyjaśnił, 

że nowelizacja art. 412 k.c. w 1990 r. zacieśniła przesłanki orzekania przepadku świadczenia. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 października 2005 r., VI ACa 490/05, LEX 
nr 189683, uznał, że podstawą do odstąpienia od orzeczenia przepadku świadczenia może być 
dobra wiara odbiorcy świadczenia, który nie ma świadomości niegodziwości transakcji. 

80 Zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 30 maja 1995 r., II CRN 42/95; 23 marca 2007 r., 
V CSK 60/07, OSP 2008, nr 2, poz. 22. 
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zuje, że dopuszczenie możliwości orzeczenia przepadku świadczenia w istocie 
wyeliminowało rozważanie przez polskie sądy, jak przebiega granica, za którą 
roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie przysługuje z uwagi na 
poczucie sprawiedliwości. Doświadczenie prawnicze pokazuje, że każda epoka 
przynosi właściwe sobie sytuacje. Przykładowo, Baldus de Ubaldis wskazał 
kontrowersję co do możliwości żądania zwrotu pieniędzy przyjętych przez 
duchownych, aby odwrócili się od bezprawia81. R. Pothier ilustrował zasadność 
odmowy zwrotu wzbogacenia przypadkiem wypłacenia przez oficera pieniędzy 
żołnierzowi, które mu przyrzekł za pokonanie w pojedynku żołnierza z innego 
regimentu82. Lektura orzeczeń wyższych sądów niemieckich z ostatnich lat poka-
zuje, że stanęły one przed nowymi pytaniami z tego zakresu. Przykładowo, czy 
można żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych w wykonaniu umowy o dzieło, która 
była sprzeczna z ustawą zakazującą tzw. pracy na czarno83. Czy firma telekomu-
nikacyjna może żądać wzbogacenia polegającego na korzystaniu z jej usług, gdy 
dotycząca ich umowa była nieważna z tego powodu, że zawarto ją w ramach 
nieoczekiwanej przez konsumenta rozmowy telefonicznej (cold call)84? Czy 
można żądać wzbogacenia uzyskanego przez kontrahenta na podstawie umowy 
o zamianę oprocentowania (Zinsswaps), która jest nieważna z tego powodu, że 
losowość i spekulacyjny charakter tej transakcji zawartej przez gminę stanowi 
poważne naruszenie chronionego przepisami budżetowymi interesu publicz-
nego85? Czy można żądać zwrotu pieniędzy przekazanych przy okazji zaręczyn, 
gdy nie doszło do zawarcia małżeństwa, a strony zgodnie ze zwyczajami jazyc-
kimi umówiły się o zwrot pieniędzy w takim przypadku86? Czy można żądać 
zwrotu ceny zapłaconej w wykonaniu nieważnej umowy sprzedaży urządze-
nia ostrzegającego przed radarami drogowymi87? Już ten ograniczony obraz 
sporów z ostatnich lat pokazuje, że rosnąca jurydyzacja życia, rozwój nowych 
instrumentów finansowych, wielokulturowość społeczeństwa czynią pytanie 
o granicę zgodnego z poczuciem sprawiedliwości żądania zwrotu nienależ-
nego świadczenia bardziej aktualnym niż dawniej. Jest to dobry punkt wyjścia 
do podjęcia na zakończenie pytania o to, jakie inspiracje dla ujęcia tej granicy 
w prawie prywatnym oferuje naszkicowane doświadczenie prawnicze.

81 Baldus de Ubaldis, Commentaria… ad lib. XII, tit. V, lex IX, § si vestimenta tibi. 
82 R. Pothier, Traité…, s. 55. 
83 Wyrok BGH z 11.06.2015. VII ZR 216/14, BGHZ 206, 69–74. 
84 Wyrok LG Brema z 21.11.2013, 9 C 573/12, Juris. 
85 Wyrok LG Dortmund z 5.07.2013, 6 C 205/12, Juris.
86 Wyrok OLG w Hamm z 13.01.2011, 18 U 88/10, Juris.
87 Wyrok BGH z 23.02.2005, VIII ZR 129/04, Juris. 
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7. KONKLUZJE

Opinie rzymskich jurystów zebrane w tytule de condictione ob turpem vel 
iniustam causam justyniańskich Digestów i zgodne z nimi rozwiązania kancelarii 
cesarskiej z III i początku IV stulecia88 stały się znakiem dla europejskiej nauki 
prawa, iż w przypadkach gdy przyjmujący świadczenie lub obie strony działały 
w celu niegodziwym, to w ocenie i argumentacji prawnej konieczne jest wyjście 
poza ogólne zasady nieważności kontraktu sprzecznego z prawem lub dobrymi 
obyczajami oraz zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia. Czytelnie przekazana 
przez rzymską jurysprudencję ratio decidendi szczególnego podejścia do takich 
przesunięć majątkowych stała się powtarzaną przez stulecia maksymą in pari tur-
pitudine melior est conditio possidentis. Wspierała ona kontynuację rzymskiego 
rozwiązania. Jednak od czasów wczesnonowożytnych zaczęto podawać w wąt-
pliwość trafność argumentacji prawniczej opartej na tej maksymie, wskazującej, 
który z nieuczciwych kontrahentów zatrzyma wzbogacenie. Próbą równoważe-
nia tych wątpliwości było dopuszczenie możliwości przejmowania niegodziwego 
świadczenia przez fiskus co w XX stuleciu otworzyło – moim zdaniem – ślepą 
uliczkę w poszukiwaniu cywilnoprawnego rozwiązania tego dylematu. Początku 
właściwej drogi prowadzącej do przezwyciężenia tego dylematu upatruję we 
wprowadzonym przez jurystów ius commune nowym uzasadnieniu szczególnego 
traktowania losów świadczenia w celu niegodziwym opartym na maksymie nemo 
audiatur turpitudinem suam allegans. Stała się ona drugą, powtarzaną w europej-
skiej nauce prawa ratio szczególnego traktowania przesunięć majątkowych obję-
tych figurą condicito ob turpem vel iniustam causam. Choć obie maksymy mogą 
prowadzić w praktyce do takich samych rozwiązań, to ta druga wprowadzona 
w ius commune stanowiła twórcze wzbogacenie dorobku antycznego. Narzuca 
ona bowiem spojrzenie na żądanie zwrotu nieuzasadnionego przesunięcia mająt-
kowego z perspektywy dobrego korzystania z tego uprawnienia. Postrzegam ją 
jako dictum, które wyraźnie nawiązuje do dobrej wiary i istotnego w świetle 
doświadczenia prawniczego dla jej interpretacji nakazu uczciwego postępowania 
(honeste vivere). Przyjmując kryterium skuteczności zasady dobrej wiary, można 
przedstawione przykłady z kilku dzisiejszych europejskich porządków prawnych 
podzielić na cztery grupy. 

Pierwszą stanowi rozwiązanie odrywające w praktyce zwrot bezpodstaw-
nego wzbogacenia od oceny według dobrej wiary granic korzystania z prawa, 
bo taką ocenę zastępuje możliwość orzeczenia przepadku tego co świadczono 
w celu niegodziwym (art. 169 i 179 kodeksu cywilnego FR; art. 412 k.c.). 

Drugą grupę charakteryzuje przyjęcie przepisu, który wąsko ujmuje prze-
słanki, w których roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia jest wyłą-

88 C. 4,7. 
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czone, czyli ogranicza zakres sytuacji, w których żądnie zwrotu wzbogacenia 
może być oceniane z uwagi na zgodność z obiektywną dobrą wiarą (§ 1174 ABGB, 
§ 2998 czeskiego kodeksu cywilnego).

Trzecią grupę reprezentuje przyjęcie możliwości oddalenia roszczenia o zwrot 
bezpodstawnego wzbogacenia z uwagi na naruszenie zasady dobrej wiary precy-
zowanej w argumentacji prawniczej maksymą nemo audiatur turpitudinem suam 
allegans (prawo francuskie). 

Czwartą grupę tworzą te porządki prawne, w których jest przepis wyłączający 
możliwość żądania zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia przez tego, kto doko-
nał go w celu sprzecznym z prawem lub dobrymi obyczajami, czyli szczególna 
klauzula generalna wyrażająca zasadę obiektywnej dobrej wiary (np. art. 66 OR). 

Wzrost znaczenia obiektywnej dobrej wiary w ciągu XX stulecia jako prze-
ciwwagi dla pozytywistycznego podejścia do kodyfikacji prawa zobowiązań daje 
podstawę oceny konsekwencji przedstawionej klasyfikacji89. 

Grupę pierwszą i drugą oceniam krytycznie, jako będące odpowiednio w peł-
nej i częściowej sprzeczności ze służącym sprawiedliwości otwieraniem prawa 
skodyfikowanego na zasadę zgodności obrotu prawnego z dobrą wiarą. 

Grupa wyodrębniona jako trzecia i czwarta potwierdzają praktyczną ela-
styczność praktyki stosowania zasady dobrej wiary. Istnienie szczególnego prze-
pisu wyłączającego roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia nie jest 
konieczne, gdy w argumentacji prawniczej żywa jest tradycja pozwalająca kwe-
stionować to roszczenie z powołaniem się na maksymę nemo audiatur turpitu-
dinem suam allegans. Wspólnym mianownikiem tych grup jest w istocie troska 
o to, by korzystanie z uprawnienia nie było sprzeczne z dobrą wiarą. 

Podzielana przez B. Kupischa wątpliwość co do celowości włączenia prze-
pisu nawiązującego do condictio ob turpem causam do regulacji bezpodstaw-
nego wzbogacenia jest zatem zrozumiała i racjonalna. Nie ma ona jednak moim 
zdaniem jednoznacznego, uniwersalnego rozstrzygnięcia. Dla prawodawcy, 
który rozważałby obecnie celowość istnienia takiego przepisu w uzupełnieniu do 
powyższej klasyfikacji i oceny, mogą być użyteczne jeszcze trzy ogólne ustalenia 
płynące z refleksji historyczno-porównawczej. Po pierwsze, przepis taki jest tym 
bardziej uzasadniony, im większe mogą być w praktyce wątpliwości co do zakresu 
skutecznego powołania się na sprzeczność z zasadą dobrej wiary dla oddalenia 
roszczenia o zapłatę lub wydanie. Po drugie, brzmienie takiego przepisu – dla 
spójności z zasadą dobrej wiary – powinno stanowić parafrazę maksymy nemo 
audiatur turpitudinem suam allegans, jak to jest np. w art. 66 OR. Lepiej pomijać 
w prawie bezpodstawnego wzbogacenia kwestię przyjęcia wzbogacenia w celu 
niegodziwym, do czego odnosi się pochodząca z prawa rzymskiego maksyma 
in pari turpitudine melior est conditio possidentis, a której wierną kontynuacją 

89 Na ponadczasowość idei ograniczenia uprawnień, gdy korzystanie z nich stanowi narusze-
nie poczucia sprawiedliwości zwraca uwagę F. Longchamps de Bérier, L’abuso…, s. 203.
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współcześnie jest § 817 BGB90. Po trzecie, warto pamiętać, że obraz bardzo ogra-
niczonego znaczenia figury condictio ob turpem vel iniustam causam w antycz-
nym Rzymie można uzupełnić przykładami pokazującymi dyskusję o zakresie 
jej stosowania w okresie przedkodyfikacyjnym. Dlatego refleksję o praktycznym 
znaczeniu tego problemu lepiej dziś kierować ku najnowszemu orzecznictwu 
pokazującemu, jak spory o zwrot świadczenia niegodziwego łączą się z stano-
wiącymi wyzwanie naszych czasów procesami jurydyzacji życia, pojawiania się 
nowych instrumentów finansowych czy wielokulturowością społeczeństw. 
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THE IMMORAL PERFORMANCE – A DIFFICULT HERITAGE 
OF A ROMAN INSPIRATION

Summary

Incorporating the rules inspired by the Roman condictio ob turpem causam into 
modern regulations of unjustified enrichment provokes criticism. Such regulations are 
diversified into several models but mostly invoke controversies. The main goal of this 
paper is evaluating these critical opinions and doubts repeated in legal discourse using 
historical and comparative methods. Author focuses on five issues: usefulness of condictio 
ob turpem causam in the light of works of ius commune jurists; doubts concerning 
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the principle in pari turpitudine melior est conditio possidentis; different approach of 
various European legislators to the idea of condictio ob turpem causam; relation between 
regulations of unjustified enrichment and unenforceability of agreements contrary to the 
o law and good customs; importance of the restitution of payments contrary to the law and 
good customs for today’s legal practice. The conclusions of such analysis allow to admit 
that doubts concerning the continuation of the Roman condictio ob turpem causam are 
justified. From the other side, in times of multicultural societies and increasing number 
of legal regulations the growth of disputes resulted from the payments contrary to law 
and good customs can be observed. The rejection of repayment based on the contrary to 
the objective good faith offers – according to the author – the best compromise between 
weak points of Roman condictio ob turpem causam and challenges of modern practice. In 
the legal reasoning it is expressed by the maxime „no one shall be heard, who invokes his 
own guilt”.Incorporating of this maxime into the unjustified enrichment is all the more 
justified when higher could be in legal practice doubts concerning the acceptability of 
rejection of restitution of the payment with has been made without legal ground but in the 
contrary to the principle of good faith. 
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COUNTERING LONE-ACTOR TERRORISM: 
SPECIFICATION OF REQUIREMENTS FOR POTENTIAL 

INTERVENTIONS

The following article1 presents the partial preliminary findings of the 
EC-funded FP7 project PRIME. Due to the sensitive nature of the problems in 
question and the confidential status of the PRIME Report that this publication is 
based on, only the non-sensitive material is provided henceforth.

THE PRIME PROJECT

Preventing, Interdicting and Mitigating Extremist Events (PRIME)2 was 
a collaborative research project funded under the European Union’s Seventh 
Framework Programme (FP7). PRIME started on 1 May 2014 and is completed 
on the 30 April 2017. The PRIME Consortium consisted of the representatives of 
six Universities: University College London (UK), Kings College London (UK), 
University of Warsaw (Poland)3, University of Leiden (the Netherlands), Aarhus 
University (Denmark) and Hebrew University of Jerusalem (Israel).

PRIME sets out to improve our understanding of lone actor terrorism and to 
inform about the design of social and physical counter-measures for the preven-
tion of lone-actor radicalisation, the disruption of lone-actor terrorist plots, and 
the mitigation of terrorist attacks carried out by lone extremists. In this endeavour, 

1 The statements expressed in this Paper represent only the views of the University of War-
saw PRIME team and in no way they can be interpreted as the official opinions of either the Euro-
pean Commission or other members of the PRIME Project Consortium.

2 The Author would like to acknowledge the support from EC Grant Agreement n. 608354 
(PRIME) FP7-SEC-2013-1. The Author would also like to acknowledge the support of the Minis-
try of Science and Higher Education of the Republic of Poland (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego RP).

3 University of Warsaw PRIME team consists of Dr. Kacper Gradon, Dr. Agnieszka Gut-
kowska and Mr. Piotr Karasek representing Faculty of Law and Administration.
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PRIME adopts an innovative multidisciplinary approach, which combines formal 
modelling techniques drawn from security engineering with relevant expertise 
from the ecological, social, behavioural and criminological sciences. The end 
product will be a decision-support tool for end-users whose remit is to deal with 
the lone actor terrorism threat at the local, national or international level.

PRIME’s research activities involve a range of social scientific research meth-
odologies, for the purpose of collecting empirical data needed to produce scripts 
(meta-script and sub-scripts) of lone-actor extremist events (LAEE). The ulti-
mate aim so-produced of the scripts will be to enable the identification of “pinch 
points”, where interventions (i.e. counter-measures) can be implemented to pre-
vent, disrupt or mitigate lone-actor terrorist activity.

PRIME seeks to go beyond the state of the art in the study of lone-actor 
extremism in a number of ways: first, by modelling factors, processes and indica-
tors associated with LAEEs on several levels of analysis – individual, situational, 
social ecological and systemic – and, secondly, by developing for this purpose 
a more rigorous scripting methodology than has heretofore been used in the study 
of terrorism specifically, or in the field of crime analysis more generally.

PRIME COUNTER-MEASURES

The objectives of PRIME section run by University of Warsaw team (Coun-
ter-Measures Requirements) were to review and analyse existing counter-meas-
ures to lone actor extremist events, to establish a set of counter-measures 
requirements based on the pinch points derived from the integrated script and 
to produce a framework in support of decision-making, allowing stakeholders to 
anticipate interdependencies between counter-measures and to take into account 
contextual factors when selecting counter-measures.

The final stage of the PRIME activities was the preparation and presentation 
of the portfolio of lone actor extremism counter-measures requirements based on 
the findings of the review of existing counter-measures used to defend against 
lone actor extremist events.

The University of Warsaw team was responsible for the preparation of the 
White Paper providing the description of the counter-measures applicable at 
three stages of the lone-actor threat model: radicalization, attack preparation, and 
attack. For the purpose of the clarity of our report, we combined the measures 
used at the attack preparation and the attack stages. This was due to the fact that 
the law-enforcement agencies and security services whose responsibility it is to 
counter these threats use the same techniques and tactics in their work during 
both phases and do not distinguish them from the point of view of the applica-
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tion of specific methods. Our interlocutors – Subject Matter Experts from the 
law-enforcement community – explicitly highlighted such an observation. The 
White Paper concludes with a list of recommendations, which shall be considered 
in order to prevent, interdict and mitigate the threat of lone actor extremism and 
terrorism and to support public security and safety. These recommendations are 
based on the extensive consultations with law-enforcement and security services 
practitioners and Subject Matter Experts of the PRIME Project domain, repre-
senting a wide range of areas (police, intelligence, border protection, military, 
government, civil defence, non-governmental organizations, and the academic 
community) and different jurisdictions and law practices (several countries of 
Europe, United States, Canada, India, Japan, Georgia, Mexico, Australia and 
New Zealand).

METHODOLOGY

Preparation of the Counter-Measures White Paper required us to focus on 
the most practical aspects of countermeasures used to prevent, mitigate and 
interdict lone actor extremist events at three stages of the development of violent 
behaviour, which are: radicalization, attack preparation and the attack itself. Our 
objective was to present a set of recommendations aimed at the improvement of 
the current situation in the domain of the law-enforcement and security services, 
whose responsibilities include countering radicalization, violent extremism and 
terrorism.

As a part of the research, the team from the University of Warsaw received 
additional information from practitioners representing law-enforcement, intelli-
gence and security services. Due to institutional limitations, the nature of issues 
being investigated, and confidentiality issues, all of the interviewed experts 
wished to remain anonymous. Their statements cannot be interpreted as the offi-
cial views of their respective institutions, but we decided to include these obser-
vations in this report, as they present a direct commentary to the problem of 
countering lone actor extremism, unbiased by institutional and political interfer-
ence.

The contact with practitioners was established both through direct and indi-
rect links and interactions arising from previous collaborations unrelated to 
PRIME Project, as well as partnerships founded throughout the PRIME-related 
research. Almost all of the contacts were personal (on one-to-one basis), and out 
of respect for the full confidentiality conditions, the conversations were never 
recorded and only note taking was agreed on. Some of the discussions were lim-
ited to highly general questions (as the respondents could not refer to specifics, 
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due to the nature of their work) and in other cases we were allowed to get more 
insight, when the information presented could be provide in detail, but without 
jeopardizing the disclosure of the source of such data. The conditions of police 
work make it complicated and time-consuming to gain trust of police officers. 
Providing anonymity to our interlocutors on every step of obtaining and process-
ing data was a prerequisite for such talks to happen at all. An important element 
of these arrangements was presenting the information in such a way that identi-
fying a particular specialist by naming the unit in which they worked during the 
interview was impossible.

The law enforcement specialists represented a wide array of institutions from 
several countries. The persons interviewed had police, border guard, intelligence, 
counter-intelligence, military, government and special services background. We 
intended to consult practitioners representing the widest possible group of coun-
tries, in order to provide a comprehensive assessment of methods and techniques 
that are or may be used to counter terrorism and violent extremism. We had the 
unique opportunity of receiving comments from law enforcement operatives 
representing several regions of the world, different jurisdictions and policing 
practices.

In most cases we had the opportunity to receive information from single rep-
resentatives of services. Sometimes we could talk to a few people representing 
one institution. In such cases, it is clearly stated whether an opinion comes from 
one person or from a group.

The interviews we held with 132 officers and took place in different countries 
of Europe (Poland – 12 people in total, Austria – 6 people, Germany – 6 people, 
Italy – 8 people, Spain – 7 people, Portugal – 4 people, Hungary – 4 people, Geor-
gia – 6 people), North America (United States – 35 people in total, Canada – 10 
people, Mexico – 4 people), as well as in India (10 people), Australia (10 people), 
New Zealand (6 people) and Japan (4 people). Such a choice of countries was 
solely based on the possibility of obtaining direct access to practitioners. Despite 
our efforts, we were unable to contact specialists from other countries or they 
were unwilling to share information. In a few cases we only received very short 
answers devoid of greater cognitive value. In justified situations we quote these 
short answers as comments to more detailed explanations.

Due to the fact that most of our interlocutors did not have enough time and/or 
did not want to participate in anything but a direct conversation, we were not 
able to employ any questionnaire or survey approach. The same applies to the 
structured interview technique. In the overwhelming majority of the cases, we 
used the semi-structured interview approach. As the length, detail level and con-
ditions of the interviews varied significantly, it was impossible to draw statistical 
analysis based on the outcomes of our conversations. It was however possible to 
find common patterns that we could then translate to a set of universal conclu-
sions. Our scientific experience shows that qualitative approach is significantly 
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better in regard to such specific communities as law-enforcement and security 
services, as quantitative research is substantially impacted by either direct dis-
trust or unwillingness to respond to some, most or even all questions if they are 
presented in a written form. Such observation was confirmed at the earlier stage 
of our research, where we were able to pursue the questionnaire/survey approach, 
but the outcomes were very limited due to the factors mentioned above. Hence, 
the focus on direct statements from the operational personnel, whose opinions 
might occasionally be considered anecdotal and/or subjective, but more often 
have substantial evidential value unaffected by the political interference of the 
official line presented by their respective institutions.

DEFINING THE TERMS

One of the first comments that occurred in the majority of interviews was 
confirming that there is no unanimity as to the very definition of lone actor 
extremism. We realized again that practitioners differ not only in terminology 
used, but also – depending on the issues they face in their work – they define the 
concept of “lone wolf terrorist” in a narrowing or (more frequently) in a broader 
way. They stressed that there are practically no “true lone wolves operating in 
the vacuum” (it was an opinion of all our interlocutors, who usually gave the 
isolated and highly unique example of Theodore Kaczynski (the Unabomber), 
with a frequent remark that even perpetrators such as Anders Behring Breivik 
established some kind of contacts with the “outside world”). In most cases we 
received answers indicating that “lone actors” are persons who (usually) act alone, 
but at the same time remain influenced by an outside ideology, a set of hints, rec-
ommendations given more or less directly by outside groups and organizations. 
A number of respondents used – consciously or unknowingly – terms similar to 
the one used by Brian Jenkins (RAND Corporation), who referred to “stray dogs” 
instead of “lone wolves”, explaining that “stray dogs (…) may be found alone or 
in packs, estranged from but dependent on society, streetwise but lacking social 
skills, barking defiantly, and potentially dangerous but at the same time, suspi-
cious, fearful, skittish. (…) They wander about in the shade of jihadist ideology, 
sniffing at the edges of violence before making a move”4.

From a practical point of view, it is important to pay attention to the opinion 
of experts dealing with police response at the stage of the actual attack. An inter-
esting observation was raised by the US Police hostage and crisis negotiators, 

4 B. M. Jenkins, Stray Dogs and Virtual Armies. Radicalisation and Recruitment to Jihadist 
Terrorism in the United States Since 9/11, RAND Corporation 2011, pp. 21–22.
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further confirmed by their field manuals5. While discussing law-enforcement 
crisis management strategies, they specifically highlight the category of persons 
that they refer to as “Violent True Believers”, that are put in the same opera-
tional classification as the “the lone wolves” or persons involved in the “lead-
erless resistance”6. The crisis negotiators claim that “Violent True Believers” 
(VTB) can be encountered across the full spectrum of law enforcement, from 
a patrol encounter, through a multi-jurisdictional response, to a mass casualty 
event. Not all VTB incidents are terror plots per se, but often unplanned violence 
occurs when authorities confront a volatile political extremist for any reasons. 
The negotiators are trained to explore common characteristics of “Violent True 
Believers” and act accordingly. They need to gather intelligence to identify the 
source of their personal grievance, but during the actual negotiations phase they 
must not debate the accuracy or legitimacy of these claims. VTB may claim that 
they are a part of a larger group of people who are abused or mistreated, so their 
moral outrage might cause them to become even less rational. The crisis manage-
ment experts stress that the ideology held by the VTB may be obvious or nearly 
unrecognizable from the original ideology from which they (as the negotiators 
called it) “cherry picked” their beliefs. Crisis negotiators stress that, at the stage 
of an attack or standoff involving the “Violent True Believer”, it is crucial to lev-
erage investigative resources as soon as possible. Acting alone (VTB, lone wolf, 
lone actor) may mean that there is a trail of evidence, as the person involved had 
to make all the purchases, conduct all the reconnaissance, prepare all the equip-
ment and conduct the operation on their own. Such intelligence can then be used 
directly (to enhance negotiations or to prepare a tactical approach), or indirectly – 
to understand and strategically analyze the modus operandi of the specific group 
of perpetrators in order to use it as a preventive tool to interdict future events of 
similar kind or the copycat attacks.

Still on the subject of terminological issues, it is worth pointing out that there 
is one more term popular among counterterrorism specialists, broader than the 
“lone wolf”, and it has an additional impact on operational and investigative 
activities. The term was proposed by J.R. White, who writes: “(…) the term Ber-
serker can be used to describe some individual terrorists. The term lone wolf sug-
gests that a person suddenly pops up out of nowhere, performs a sinister act, and 
vanishes. (…) in reality this does not usually happen. Most lone wolves are true 
believers who are well-known for their associations with violent extremist circles. 
Some lone wolves are better viewed as true believing extremists who go off the 
deep end. The term glorifies their actions and should not be used. This is why 
I also use the term ‘Berserker’. It is more than an academic term and has investi-
gative consequences. In old Norse and British warfare, a berserker was a warrior 

5 D. L. McMahon (ed.), Into the Chaos, Crisis Systems Management LLC, Lebanon, MO, 
USA 2016.

6 Ibidem, p. 245
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who went crazy in the midst of battle. (…) (They) are not lone wolves. They are 
crazed, frightened, true believers. The concept of the berserker may capture some 
individual extremist violence better than the term lone wolf. This is important 
for investigators. Berserkers can leave a trail of clues before they ‘charge a shield 
wall’. (…) In practice, many lone wolves do not materialize from thin air. They 
are berserkers who take violent, irrational actions. When extremists perpetually 
advocate violence and murder, they may produce a crazed individual who will go 
on a rampage”7.

Regardless of our interlocutors’ country of origin, there appeared references 
to perpetrators traditionally labelled as “mass murderers”: the practitioners fre-
quently confirmed that from the point of view of institutions responsible for 
counterterrorism, what really matters is not only the motivation and ideology, but 
primarily the modus operandi and the direct behaviour of the perpetrator at the 
very last stages of their action, that is the attack preparation and the attack itself. 
According to our sources, both categories of offenders (lone actor extremists and 
mass murderers) are very similar from the perspective of crime prevention and 
interdiction or detection. As several of the practitioners mentioned, they rarely 
stay completely “off the radar”, but their lack of immediate connection to the 
established organizations (such as terrorist groups or organized crime) raises the 
level of difficulty of the detective and investigative operations, typically involv-
ing linkage analysis. The majority of police officers suggested what one of the 
New Zealand Police investigators summarized by saying “both types of actors try 
to stay in the shadows, but what we should count on is the human nature – they 
just can’t control themselves forever and sooner or later they are going to brag 
about what they’re up to. And the more they keep bragging, the better for us”. 

LEAKAGE BEHAVIOUR

Such observation fits very well into the “leakage” behaviour pattern described 
in the PRIME Attack Preparation Subscript8. Behaviour of that kind is well aligned 
with the observations regarding the “telegraphing” conduct of mass murderers, 
including school shooters, who tend to “broadcast” their hatred and homicidal 
manifestos ahead of the actual attack9. Such behaviour is sometimes a chance for 
someone from the perpetrator’s surroundings to notice it and inform the police. 
Unfortunately, as was stressed by a Toronto Police investigator: “most people 

7 J. R. White, Terrorism and Homeland Security, Thomson-Wadsworth, Belmont, CA 2006, 
pp. 44–45.

8 University of Leiden PRIME Deliverable; confidential report.
9 K. Gradoń, Zabójstwo wielokrotne. Profilowanie kryminalne, Warszawa 2010.



128 KACPER GRADOń

just don’t care, and what we call ‘leakage’ and what we would take seriously, 
they call ‘letting steam off’ – they think that the verbal aggression might release 
tension and that nothing serious would happen”. The law enforcement profession-
als frequently comment on such leakage behaviour and it seems to be a widely 
accepted indicator of the attack preparation. According to the official data of 
the Police Executive Research Forum, “more than 50 percent of these attackers 
(active shooters) had broadcasted their intent. Some of them made remarks in per-
son, and others posted statements online”10. Several of our interlocutors from the 
United States, Canada and Australia said during the interviews that the anteced-
ent behaviour of lone actor extremists at the stage of attack preparation involves 
leakage and other forms of signalling of the attack; they compared it regularly to 
the conduct of school shooters, who – from the perspective of law enforcement 
operatives that we interviewed – exhibit very similar behavioural traits. Such 
observations are officially confirmed by the US governmental reports, which say 
that “prior to most incidents, other people knew about the attacker’s idea and/or 
plan to attack. (…) In over three-quarters of the incidents, at least one person had 
information that the attacker was thinking about or planning the school attack. 
(…) In nearly two-thirds of the incidents, more than one person had information 
about the attack before it occurred. (…) In nearly all of these cases, the person 
who knew was a peer: a friend, schoolmate or sibling. (…) Some peers knew 
exactly what the attacker planned to do; others knew something ‘big’ or ‘bad’ was 
going to happen, and in several cases knew the time and date it was to occur”11. 
The professionals operating in the counterterrorism domain claimed that leakage, 
telegraphing or broadcasting behaviour should be considered to be one of the 
major leverages for the law-enforcement if such information is (as a US. Federal 
agent told us) “reported or intercepted and then acknowledged, recognized as 
serious and then dealt with accordingly”.

Based on the extensive discussions with law-enforcement specialists, we can 
draw a conclusion that there are multiple indicators of crossing the line between 
radicalization and attack preparation in lone actor extremist events that are strik-
ingly similar to the well-established theories concerning active shootings (and 
especially school shootings). Such observations were regularly raised by the 
Western European (German, Austrian) and North American (US, Canadian) 
officers, as well as their Australian counterparts. It is then worth listing what 
are the warning indicators as listed by the US Secret Service in relation to school 
attacks, which can be translated to lone wolf terrorism scenarios almost in their 
entirety. Examination of the thinking and behaviours of school shooters suggest 

10 J. Nicoletti, Preventing the next active shooter incident in The Police Response to Active 
Shooter Incidents. PERF, Washington, D.C. 2014.

11 United States Secret Service & United States Department of Education: “The final report 
and findings of the Safe School Initiative: implications for the prevention of school attacks in the 
United States”, Washington, D.C. 2004.
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that most attacks are preceded by discernible behaviours, as the (perpetrator) 
plans or prepares for the attack. These behaviours are referred to as “attack-re-
lated behaviours” and the list of ones that should raise concern about potential 
violence includes12:

1) ideas or plans about injuring him/herself or attacking a school or persons 
at school;

2) communications or writings that suggest that the student has an unusual or 
worrisome interest in school attacks;

3) comments that express or imply the student is considering mounting an 
attack at school;

4) recent weapon-seeking behaviour, especially if weapon-seeking is linked 
to ideas about attack or expressions about interest in attack;

5) communications or writings suggesting the student condones or is consid-
ering violence to redress a grievance or solve a problem;

6) rehearsals of attacks or ambushes.
In the opinion of our interviewees, similar warning indicators can be attrib-

uted to the lone-actor extremists, and (using the above list compiled by the US 
Secret Service) we can substitute “student” for “lone-wolf” and “school” for “tar-
get” (of any kind, depending on the specific objectives and grievances of the 
particular extremist). The key to success is, as the Spanish intelligence officer 
said is to “focus on the regular police work, consider every signal from the local 
community to be serious (and never ignore it) and to focus on the minute details 
that show that a person’s behaviour deviates from the norm or is subject to rapid 
changes – be it change of daily routine, change in friends and associates group, 
religious conversion, vocabulary used, etc. It doesn’t have to reach the stage of 
verbal abuse or radical and extremist views explicitly worded out – sometimes 
it is enough for the persons close to the soon-to-be extremist, especially to the 
immediate family or next door neighbours to see the slight but consistent changes 
in the daily routine to send the warning signal. Our usual biggest failure is when 
somebody tries to reach out and let us know and we ignore it, using excuses in 
order to avoid extra workload. But we need to remember that if we ignore it and 
something bad happens, we will be the ones to blame”.

While drawing the parallels between lone wolf terrorists and mass murder-
ers, our respondents often stressed the role of “leakage behaviour” as an element 
with possible fundamental role in preventing and interdicting violent extremism. 
At the same time, it was emphasized that (as one the employees of a US federal 
agency put it) just the labelling “is important mostly from the administrative point 
of view. We need to understand who these perpetrators are, but not for the sake 
of definitions, but rather to adjust our methods to specific types of threats that 

12 United States Secret Service & United States Department of Education: “Threat assess-
ment in schools: a guide to managing threatening situations and to creating safe school climates”, 
Washington, D.C. 2004.
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we are dealing with”. Representatives of eighteen police forces from the United 
States (on federal, state and local levels), who took part in training and dissem-
ination activities hosted by the Portland Police in February 2017, where PRIME 
outcomes were extensively covered and presented to over two hundred partici-
pants, agreed during in-depth discussions, that very often labelling is a purely 
political issue that may change depending on the particular geo-political situation, 
while for the law-enforcement it is much more important to focus on tackling the 
problem regardless of the terminology being used. The need to understand 
the differences between various types of extremists appears in the words of most 
of our interlocutors, who also stress that it has to serve very practical purposes, the 
most important of which being calibrating the particular methods of intelligence, 
operational and investigative work. 

A NEED FOR THE DATABASE

Another practical element that our interlocutors claimed should be addressed 
by the countermeasures strategies on both national and international levels is the 
creation of uniform databases enabling law enforcement and security services to 
share data and information in a flawless and direct manner. The problem does not 
only concern the exchange of information between countries as remote as India 
and Australia or Japan and Canada, but also within the EU, where – as practi-
tioners noticed – the flow of data is limited, incomplete and ineffective. This is 
due to reasons as simple as incompatible software and inadequate quality or level 
of security in transmission networks, but what is much more serious is the lack 
of trust between some departments or the unwillingness to share information 
considered „sensitive”. Such situations were cited by persons from Polish and 
German, Italian, Hungarian, Spanish and Portuguese intelligence services. What 
was regularly mentioned was that the problem is not only the “third party rule” 
that functions in special services’ circles (which means that if one (foreign) intel-
ligence service passes information to a different country’s intelligence agency, it 
often restricts that information from being passed on to other national services 
justifying such an approach by the possible risk of „data leakage”; it obviously 
hinders an effective solution to the problem in situations where the cooperation of 
other institutions is required).

It was also said that the flow of information is often complicated between 
services within one country (e.g. between border services and the police), and 
between similar institutions in two friendly countries (e.g. between two police 
agencies). A Canadian provincial police officer cited an example of exchanging 
information with the police forces of other Provinces of Canada, where the lack of 
mutual trust (or treating partners from another part of the country as competitors) 
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caused limiting the transmitted data to the most essential elements. Furthermore, 
the information was being transferred by the federal police (in this case the Royal 
Canadian Mounted Police), although there was no legal obligation to do so, and 
such action greatly lengthened the procedure. If such problems occur within a sin-
gle country, cross-border cooperation is even more complex. Add to that the prob-
lems with the lack of uniform police terminology, differences in cultural contexts, 
working styles, methods of action, and things as mundane as transmission errors 
resulting from linguistic differences.

Consolidating databases and developing consistent naming was one of the 
most common demands made by practitioners with whom we conducted our con-
sultations. One example of this may be the advanced attempt to unify the working 
methods and systems used (as well as the terminological issues) in crime anal-
ysis circles. Our interlocutors from many countries, often as different as India, 
Spain and Canada mentioned the example of IALEIA – International Association 
of Law Enforcement Intelligence Analysts – whose mission is to advance high 
standards of professionalism in law enforcement intelligence analysis at the local, 
state/provincial, national, and international levels. IALEIA’s aim is to enhance 
understanding of the role of intelligence analysis, encourage the recognition of 
intelligence analysis as a professional endeavour, develop international qualifi-
cation and competency standards, reinforce professional concepts, devise train-
ing standards and curricula, furnish advisory and related services on intelligence 
analysis matters, conduct analytic-related research studies, and provide the ability 
to disseminate information regarding analytical techniques and methods13. Police 
officers from Australia and New Zealand mentioned the example of good prac-
tices of a similar organization from their area of the World: the Australian Insti-
tute of Professional Intelligence Officers (AIPIO). The opinions collected during 
this stage of PRIME research show that organizations like IALEIA or AIPIO 
should become a model for intelligence and police agencies dealing with the issue 
of radicalisation, extremism and terrorism, both on the organized, group-based 
level and the disorganized, lone actor level. It applies to the broadest spectrum of 
services involved, including – but not limited to – police forces, border protection 
units, and financial control institutions.

FOLLOW THE MONEY

Financial analysis is another topic, originally raised during our preliminary 
discussions held at EUROPOL, when we established the contextual framework 
of the problems associated with the effective counteraction of violent extrem-

13 IALEIA Mission Statement. See: http://www.ialeia.org.
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ist events. As mentioned by the EUROPOL analyst, the officers should seek to 
establish a relationship of the extremists with a broader structure, and they might 
also need to „follow the money”, i.e. they should examine the financial flows and 
connections which could lead them to get to know the ordering parties, sponsors, 
other members of the group, to recognize the group network and structure or to 
associate a specific person with other people (including those acting alone). The 
same problem was acknowledged by our interlocutors at the most recent stages of 
our research. According to our sources in the United States, Europe and Japan, 
the principle of “following the money” is significantly underestimated in regards 
to the perpetrators acting alone. Even if the perpetrators indeed act alone, it is 
likely that at some stage they might receive financial assistance from the out-
side world – either terrorist organizations, individual “sponsors” who support the 
political agenda of the extremist group, or by unrelated network of sympathizers 
who might provide financial assistance to radicalized individuals.

Obviously the above observations relate most frequently to group-based form 
of terrorism, but – as stated by some of our interviewees – the possibility of such 
an aid directed to lone actors cannot be excluded, especially if they tend to seek 
data, know-how and support on-line, when outsiders – unbeknownst to them on 
a personal level – might not only encourage them to radical behaviour, but also 
sponsor them, sending money through wire transfers, or – more likely with the 
development of technology – by using payment methods that are more difficult to 
trace, such as on-line transfers, especially involving crypto-currency. Our inter-
locutors representing German and Spanish Police, as well as the Australian inves-
tigators used Bitcoin example specifically, indicating that such transfer are most 
difficult to trace, especially when involved parties have some counter-surveil-
lance knowledge or experience. The general theme of financing of terrorism was 
prevalent in our conversations, especially with more senior-level officers. They 
would usually focus on the group-based terrorism, and the role of organized crime 
and “drug money” in terrorism sponsorship (as well as “state-sponsored” terror-
ism), but they also confirmed that lone actors could benefit from such funding to 
some extent. Senior officer from one of the Japanese services mentioned the areas 
previously unexplored in the lone-actor terrorism research, indicating the mar-
itime piracy in Southeast Asia as an example of organized criminal enterprise, 
whose objectives include raising money for group-based terrorism and indirect 
funding of what he called “extremism nurseries” in Asia (he referred to Indo-
nesia, Malaysia, Cambodia and the Philippines)14. The same problem was raised 
by the American and Italian experts in border protection (military and police 
institutions), who suggested that maritime piracy at the Horn of Africa might be 
linked to terrorism sponsorship in Africa, Europe and beyond. Our interviewees 

14 Confirmed officially by e.g. A. Ibrahim Almuttaqi, Head of ASEAN Studies Program, The 
Habibie Center: “The ‘Islamic State’ and the rise of violent extremism in Southeast Asia”, https://
thcasean.org.
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stressed that the financial analysis techniques shall be used to retroactively study 
the cash flow and money transfers in the cases of known lone-actor extremists, in 
order to search for patterns that could be later applied to investigate radicalized 
individuals.

COMMUNITY POLICING

Another set of problems that were addressed by our interlocutors were the 
extreme difficulties in infiltrating, or even in establishing links and co-operation 
with the communities that lone-actor arise from. Interviews held for the present 
report show that in the case of countries with complex national and ethnic struc-
ture, this may be one of the most serious obstacles for preventing and fighting 
radicalization, extremism and “lone wolf” terrorism. One of the more important 
sources of information were interviews held in Spain, Portugal and the United 
States with criminal intelligence operatives whose duties include official and/or 
unofficial work with the ethnic minorities, and also with persons who, due to their 
professional duties, function in those environments (journalists, NGO workers). 
Police officers that we talked to emphasized that the use of paid agents, secret 
informers, and other “unofficial” associates is a solution that their services regu-
larly use, but they are usually not the most effective methods. Furthermore, they 
are costly, dangerous and do not always result in obtaining valuable information. 
The best results may be obtained by cooperating directly and (usually) overtly 
with given communities, usually while performing the tasks included in commu-
nity policing. The biggest problem is to breach the distrust of those communities, 
and the internal fear of persons who could become valuable sources of informa-
tion that they could be considered traitors or police “snitches”.

Criminal intelligence officer representing one of the major Police forces in the 
large US city told us during the interview that the key to success is a patient, often 
long-term cooperation with communities, frequently consisting of, e.g. providing 
them safety from organized crime or gangs. Another method of gaining trust is 
holding regular meetings, lectures, and workshops on crime prevention, imple-
mentation of good security practices, and others (examples of neighbourhood 
watch, coping with teen bullying, avoiding bullying, showing the opportunities 
for channelling emotions and aggression in sports competitions, etc.). According 
to our interlocutor, such “soft methods”, whose beneficiaries are the whole com-
munities, but whose active participants are mostly women and the elderly, are 
a successful platform for building an understanding. Their effectiveness lies in 
the fact that they are successful in providing these communities with valuable and 
positive patterns that translate into a general increase in the level and quality of 
life, but at the same time they allow them to gain confidence.
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This aligns very well with our previous observations, when we indicated an 
observation of an American Police officer operating in the Somali community 
who was able to receive the most precious information as a result of informal 
relations that this person established with that community. As our interlocutor 
explained: “the most effective method of work and acquiring information is to 
enter the community while helping that community (social work, assistance 
actions, e.g. in the case of domestic violence; trust is built and information is 
acquired in exchange for help, often even from very homogeneous and hermetic 
ethnic groups). And such information is often most essential”.

Trust is the foundation for relationships where people in a given community 
are not afraid to talk to their friendly police officer and tell them about distressing 
or otherwise “sensitive” observations that can have tremendous operational, pre-
ventive, and detection value for an experienced investigative officer. In the opinion 
of our interlocutor, building such relationships sometimes lasts for many years, so 
it cannot be treated as a short-term way to achieve one’s goals quickly. The same 
speaker noted that, unfortunately, most police institutions do not have particular 
patience and expect fast and „usable” effects as quickly as possible. Long-term 
commitment is absolutely crucial to establish quality links and any shortcuts my 
render an intelligence strategy useless. As the operational analyst told us, the intel-
ligence officers should be tasked with his or her duties in a specific environment 
for years and should remain in that position for as long as possible, gradually intro-
ducing colleagues to the community in question. The Spanish intelligence officer 
we interviewed compared that approach to the work of the handler who works with 
secret informants, saying that “quite frequently, the handlers cannot be replaced, 
as any change of the contact personnel might scare off the informant who (working 
under extreme stress and huge danger of exposure) might suspect that he or she 
is being framed. Any inevitable changes of handlers must be gradual and the new 
officer needs to meet the same criteria for co-operation as his predecessor”. Com-
munity policing is of course different to the management of the secret informants, 
but the general rules still apply if such work has side effects such as access to infor-
mation and intelligence that would be very difficult to obtain otherwise.

The American officer said that in their jurisdiction they deal with commu-
nities that are particularly difficult to infiltrate using the “traditional” covert 
methods – persons from Chechnya and Afghanistan. Getting through to them is 
very complicated and sometimes the strategies used involve establishing the first 
contact with them as soon as possible after their arrival to the United States, by 
offering them information on the American judicial system, presenting crime pre-
vention tips, informing on methods of seeking help and advice. Such first contacts 
serve as foundation for future co-operation and if the officer in charge is consist-
ent in their approach, they might gather high quality and reliable intelligence, 
which can then be used either for further strategies (such as de-radicalization, 
attack interdiction) or as a data set for strategic analysis.
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SAFE2TELL PROGRAM15

One of the interesting preventive programs that we assessed and that fits in 
the general scope of community policing is the Colorado Safe2Tell program. It 
deals mostly with school violence, but it can be replicated and re-adjusted to cover 
the problems of lone actor extremism. The Safe2Tell Initiative was created as 
a direct outcome of the Columbine Commission’s Report16 to implement a critical 
recommendation: “to provide an anonymous venue for parents, students, teach-
ers, school administrators, and law enforcement to share information”.

Safe2Tell was founded on the idea that prevention and early intervention is 
the key to preventing violence and saving lives. The guiding principles of this 
safety and prevention initiative model include educating young people and school 
staff on critical issues, encouraging them to play a role in prevention, equipping 
them with a tangible direct way to report anonymously, while empowering them 
to make a difference.

Bringing a proactive plan of reporting to focus, the Safe2Tell Colorado model 
allows for early interventions to take place in regards to behaviours identified as 
precipitators to violence and for those behaviours that endanger the health and 
well-being of youth. The strategy framework established by the model provides 
a sophisticated and efficient method for sharing information to local responders 
and schools.

Research shows that in 81% of violent incidents in U.S. schools, someone 
other than the attacker knew it was going to happen but failed to report it17. Typi-
cally, the information goes unreported because of fear of being a “snitch” or that 
the attacker will then target the informant, thereby creating a “code of silence”.

To penetrate this code of silence, Safe2Tell Colorado initially was founded 
as a non-profit organization, incorporated to develop a state-wide anonymous 
reporting tool available 24-hours a day to accept reports whenever a Colorado 
youth or concerned adult perceived a threat to their safety or the safety of others.

Anonymity is the key to the success of the Safe2Tell Colorado model. Both 
state law and the procedures established by Safe2Tell Colorado guarantees the 
anonymity of every reporter. Calls were answered at a Colorado State Patrol com-
munication centre; later web and mobile app reports were added. When action is 
needed, information immediately is forwarded to local school officials and law 
enforcement agencies, as appropriate. Safe2Tell Colorado developed a component 

15 Based on materials of the University of Colorado Boulder – Center for the Study and Pre-
vention of Violence, Colorado Office of the Attorney General, The Colorado Trust and Safe2Tell 
Program on-line.

16 https://www.safe2tell.org/sites/default/files/u18/Columbine_20Report_WEB.pdf
17 US Secret Service and US Department of Education, The Final Report and Findings of the 

Safe School Initiative and Implications of School Attacks in the United States. May 2002, p. 34.
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of accountability ensuring that each report was investigated by school and law 
enforcement agencies, that action was taken, and that the outcome was tracked. 
The assurance that calls were not traced and that appropriate action was taken 
established the trust needed to persuade young people to move away from a code 
of silence and to take a stand. Safe2Tell Colorado has worked to create positive 
peer pressure and empower young people to keep their community safe.

The key components of the Safe2Tell Program are as follows:
 1) Colorado State law guarantees the anonymity of every caller;
 2) Anonymity is guaranteed by law; there is no caller id and callers’ names 

are not asked;
 3) Safe2Tell Colorado is available to all Colorado schools, students, teachers, 

and parents;
 4) Reports can be made to Safe2Tell Colorado by calling a designated toll-

free hotline;
 5) Reports can be submitted through the Safe2Tell Colorado’s website by 

clicking “submit a tip” button;
 6) Tips may be submitted using a smartphone through the Safe2Tell Colo-

rado mobile app;
 7) Calls to Safe2Tell Colorado are answered 24 hours a day, seven days 

a week by trained Colorado State Patrol Dispatchers;
 8) A trained communications officer collects information for the report and 

assigns a tip number to the reporting party;
 9) Every tip submitted to Safe2Tell Colorado is thoroughly investigated once 

given to the appropriate school and/or law enforcement agency;
10) Safe2Tell Colorado serves as a conduit for the information received, send-

ing it directly to the school and/or law enforcement for local investigation and/or 
intervention;

11) Safe2Tell Colorado uses a unique and highly sophisticated database 
program that allows for two-way dialogue between the reporting party and the 
answering point;

12) All information is encrypted, allowing for complete anonymity;
13) Web reporting and mobile app options allow reporting parties to upload 

photos and social media posts, which aid law enforcement in conducting thorough 
investigations;

14) The sophistication of the Safe2Tell Colorado database system is ever-evolv-
ing and helps identify trends of violence in schools and communities.

According to our conversations with U.S. Police officers familiar with the Saf - 
e2Tell Program – both from Colorado and from other jurisdictions of the United 
States, the program that originated in the general system of Blueprints for Vio-
lence Prevention projects (led by the Center for the Study and Prevention of 
Violence based at the University of Colorado at Boulder) is not only successful 
and useful in school-focused crime prevention, but can also be used as a set of 
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best practices calibrated to counter other types of threats, such as the lone wolf 
terrorism. Similar strategies can be applied in order to create a secure and anon-
ymous communication platform, which members of the communities that are 
considered to be the “nurseries” for lone-actor extremists could use to report dan-
gerous behaviour and to provide tips on radicalization and attack preparation. We 
consulted such opportunities not only with the American Police officers, but also 
with their European counterparts and although the program was not known in 
Europe, Polish, Italian, German and Spanish Police officers to whom we presented 
the Safe2Tell idea considered it to be a very promising crime prevention tool.

OPEN SOURCE INTELLIGENCE

Another confirmation of our earlier findings that needs to be seriously taken 
into account and should be employed as one of the major elements of the coun-
termeasures framework is the fact that the Open Source Intelligence (OSINT) 
approach is getting priority as a tool in disposal of the law-enforcement and secu-
rity services.

During the interviews and consultations that we performed, we received 
feedback from the practitioners who employ these techniques in their work in 
the domain of counterterrorism and risk assessment. According to officers rep-
resenting three different Polish institutions of the central level (police and two 
special services agencies), the use of information from open sources begins to 
play an ever-greater role in the analysis of trends in crime and analysis of threats, 
including terrorism. According to our interlocutors representing the police ser-
vices of all the countries in which we conducted the study, the vast majority of 
the information used by intelligence agencies comes from the open network, 
and in particular from discussion forums and social media. Most of the searches 
used for threat profiling are based on keyword combinations, contact analysis, or 
operationally and implicitly obtained registries of queries and visits to websites 
identified as sources of radicalisation, know-how resources, and instructions for 
preparing an attack.

A linguistic analysis of speech that can be considered as verbalizing intent of 
an attack is also used – the latter element is not automated or computer-assisted, 
although there are advanced technological solutions available in the market (tools 
for semantic natural language analysis). Not all countries possess the right tech-
nological possibilities to conduct such actions in an integrated and holistic man-
ner. Often their activity is profiled to particular discussion forums and groups in 
popular social media. One of our interlocutors, an officer from Southern Europe, 
stated directly that his institution did not have the ability to use Big Data catego-
ries, so his subordinates must, based on specific guidelines, search the previously 
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selected discussion forums for content that could direct further operational activ-
ities. Some countries have the financial and organizational possibilities to employ 
specialist data mining software, but at present it is not yet a common practice. As 
our interlocutors stated, at this stage it is difficult to talk about a comprehensive 
search of the Internet for the purpose of identifying and locating threats from the 
lone actor extremism category, but everyone considered this approach to be an 
absolute necessity, realizing that, together with generational changes, interper-
sonal interactions move from the real world to the virtual realm.

CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND FUTURE STEPS18

Based on the extensive consultations with law-enforcement and security ser-
vices practitioners and Subject Matter Experts of the PRIME Project domain, 
representing a wide range of areas (police, intelligence, border protection, mil-
itary, government, civil defence, non-governmental organizations, and the aca-
demic community) and different jurisdictions and law practices (several countries 
of Europe, United States, Canada, India, Japan, Georgia, Mexico, Australia and 
New Zealand), we designed a portfolio of Recommendations that – in our (Uni-
versity of Warsaw PRIME team) opinion – shall be considered in order to prevent, 
interdict and mitigate the threat of lone actor extremism and terrorism and to 
support public security and safety.

The Recommendations are not all-inclusive and their implementation would 
be a long-term process, requiring the international collaboration of the widest 
possible range of institutions on national and international level. We present them 
for consideration of all interested parties, assuming that the introduction of at 
least a selection of the proposed measures would significantly improve the system 
of countermeasures that are available today.

We found it necessary to establish an international working group of practi-
tioners and experts in counterterrorism, representing the widest possible range 
of disciplines (preventive, operational, intelligence, tactical) and countries. We 
are aware of the fact that such networks exist, but according to the specialists we 
thoroughly consulted, most of these entities are purely bureaucratic and limited to 
administrative duties. The practical aspects of cooperation are impacted by either 
the direct distrust or confidentiality clauses forbidding the participants of such 
networks from sharing information with their peers from other countries, or even 

18 The Recommendations provided in this Paper represent only the views of the University 
of Warsaw PRIME team and in no way they can be interpreted as the official recommendations 
or statements of either the European Commission or other members of the PRIME Project Con-
sortium.
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with their colleagues representing different institutions from their own country. 
It was explicitly confirmed by the practitioners that we interviewed, who, on 
several occasions, mentioned that they are required to keep the operational know-
-how secret, even though they are certain that such knowledge – if widely used – 
would prove practical and effective; they are however bound by their institutional 
policies and cannot share the best practices with other agencies.

The bureaucratic nature of existing international structures could be replaced 
or at least supplemented by the designated forum of experts with necessary secu-
rity clearance, who would be allowed to share and discuss the operational know-
how with their peers representing international law-enforcement community. It 
is crucial not to limit such forum to one region (e.g. European Union or North 
America), but to include the representatives of the broadest spectrum of institu-
tions from around the world. It is necessitated by the vast differences between 
problems with which particular countries deal and which might not yet be experi-
enced in other parts of the world. As our interviewees regularly stressed, the phe-
nomena associated with globalization are not only positive, so we can expect that 
the terrorist strategies practised in a completely different region might become 
quickly adapted by the violent extremists elsewhere. It is necessary to set up such 
a platform that would take into account the specifics of various problems and 
experiences – including all input from the wide range of cultures, customs, tradi-
tions and regions.

The practically oriented, international working group on counter-terrorism 
and counter-extremism should be designed in such way, that the participants 
would have a carte blanche to share information and influence the restructuration 
of security practices. One of the steps we propose is to make sure that such forum 
consists only of experts with practical and operational merit in countering terror-
ism and extremism. One of the significant failures of the contemporary platforms 
of that kind is the over-representation of the most senior delegates who have held 
the managerial and administrative positions for a long time and have no immedi-
ate and most recent experience with counter-terrorism practice; their sheer pres-
ence “paralyses” (in the opinion of substantial proportion of our interlocutors) 
the work of all such groups as they are usually detached from the operational 
dimension of law-enforcement work.

The first step that should be taken in order to create such a working group 
would be to organize an international conference that would focus on the prob-
lems identified by us (namely: obstacles and barriers to the pursuit and effective 
implementation of strategies, methods and practices utilized in countering violent 
extremism). We propose that such conference is organized with a specific theme 
and objective – that is not only to present the problems, but mainly to put forth the 
proposition of creating the practical working group and to receive the conclusive 
decisions enabling the creation of such structure. The conference shall gather the 
representatives of international law-enforcement and security community, both 
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on the administrative and operational level, but the explicit and perspicuous goal 
should be to form a platform that would consist only of practitioners with immedi-
ate, direct and personal experience in counter-terrorism and counter-extremism. 
The participants of the conference should include representatives of law-enforce-
ment administration and management, as well as governmental, non-governmen-
tal and academic experts, but their role should be limited to discussion on the 
framework of the entity described above, and – possibly – to formation of an 
advisory board that would provide the practitioners with all the necessary assis-
tance needed.

We consulted the above scenario with security experts from numerous coun-
tries and disciplines of law enforcement. They believe that even though it might 
sound as a “wishful thinking”, considering the inertia of the bureaucratic struc-
tures that they are managed by, it is still the only plausible option. If such structure 
is not created, then we are losing the reasonable opportunity to create a practical 
and (potentially) highly effective measure that could possibly have direct impact 
on general security and safety. Our respondents frequently remarked on the indo-
lence and apathy of existing structures and they blamed the incompetent admin-
istrative circles and political environment for rendering their work useless. We 
believe that the strategy described earlier is possible to achieve, as we learned 
from the experience of services who were responsible for safeguarding two events 
considered to be the most difficult, most demanding and having the highest risk 
level ever experienced by the law enforcement, civil defence and intelligence ser-
vices in Poland – that is the NATO Summit and the World Youth Days – both 
organized in Poland in 2016. Securing these two events was the most significant 
security operation in the country and its success is undoubtedly due to the fact 
that practitioners and experts representing the widest range of disciplines were 
allowed to cover the strategic and operational dimension of the task in a fashion 
similar to the one described above. Of course, it was an operation limited to one 
country, and our recommendation is to employ the similar approach on an inter-
national level, but – as our respondents remarked – such “best practices” prove 
that the effectiveness of countering terrorism and violent extremism is reliant on 
the introduction of the practitioners-only forum operating on the widest possible 
international scale.

Another recommendation closely linked to the ones above is to prepare a uni-
fied system of terminology related to prevention, interdiction and mitigation of 
violent extremism and terrorism. As it was described earlier, the law-enforce-
ment community considers the practices of IALEIA – International Associa-
tion of Law Enforcement Intelligence Analysts – whose mission is to advance 
high standards of professionalism in law enforcement intelligence analysis at 
the local, state/provincial, national, and international levels. IALEIA’s aim is 
to enhance the understanding of the role of intelligence analysis, encourage the 
recognition of intelligence analysis as a professional endeavour, develop interna-
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tional qualification and competency standards, reinforce professional concepts, 
devise training standards and curricula, furnish advisory and related services on 
intelligence analysis matters, conduct analytic-related research studies, and pro-
vide the possibility to disseminate information regarding analytical techniques 
and methods.

According to the law-enforcement and counter-terrorism experts that we 
interviewed, IALEIA systems should become a blueprint for other domains of 
law enforcement, because the existing incompatibilities of terminology and oper-
ational practices seriously affect the exchange of information and limit the poten-
tial of joint operations. Crime analysts “speak the same language”, as the systems 
designed as tools for analytical purposes (operational, strategic, financial) operate 
in the same way, using the same set of commands, identical icons, etc., so even 
if the services exchanging information use different languages and come from 
different cultures, the analytical flow is not affected by what might be otherwise 
“lost in translation”. The same applies to the proposition of establishing the joint 
counter-extremism and counter-terrorism databases.

From the purely technical point of view, it is one of the easiest tasks that 
could be accomplished fairly quickly. The problem that should be addressed is the 
incompatibility of laws governing present-day (incompatible) databases and data 
protection – it would require bi-lateral legal agreements, but the only method to 
achieve such an objective is to do so on the widest international scale possible. 
We investigated several software platforms enabling the technical solution of the 
problem (some of them are very advanced and tested to meet the requirements of 
law-enforcement and intelligence services, beyond proof of concept – allowing 
their utilization both as an analytical tool with highly sophisticated data mining 
capabilities that include the semantic analysis of numerous natural languages, as 
well as the secure database), but the legal side of the enterprise needs to be met 
before such solutions are implemented and used. It will definitely be the most 
time-consuming task, so it must be safeguarded as soon as it is possible, in order 
to give the law-enforcement services the opportunity to use tools that are already 
available, on the scale exceeding local (national) level.

An important additional element of such information exchange is the exchange 
of financial information, considered by the majority of the consulted experts to 
be the crucial part of the counter-terrorism toolbox. According to our sources in 
the United States, Europe and Japan, the principle of “following the money” is 
significantly underestimated in regards to the perpetrators acting alone. Even if 
the perpetrators indeed act alone, it is likely that at some stage they might receive 
financial assistance from the outside world – either terrorist organizations, indi-
vidual “sponsors” who support the political agenda of the extremist group, or 
by unrelated network of sympathisers who might provide financial assistance 
to radicalized individuals. Our interviewees stressed that the financial analysis 
techniques should be used to retroactively study the cash flow and money trans-
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fers (including crypto-currency such as Bitcoin) in the cases of known lone-actor 
extremists, in order to search for patterns that could be later applied to investigate 
radicalized individuals.

Another element closely linked to the above recommendations is the potential 
of the utilization of Open Source Intelligence (including Social Media Intelli-
gence) tools to study leakage behaviour of real and potential extremists. Such 
approach may indeed suffer from “Big Data problem” (resulting in a substantial 
proportion of false-positive observations), but it can be addressed with an aid of 
the aforementioned intelligence-assisting data mining tools, which are already on 
the market and can be calibrated to the specific needs of particular law-enforce-
ment agencies and intelligence services.

As it was described earlier, another important issue that should be taken very 
seriously if the results of PRIME Projects were to be implemented is the role of 
community engagement. The vast majority of field officers that we interviewed 
claimed that the information from communities have the highest intelligence 
value. Obtaining such information is a difficult process, as building trust and 
establishing contacts with communities that are considered to be “nurseries” for 
extremists is highly problematic and challenging. According to our sources, long-
term commitment is absolutely crucial to establish quality links and any shortcuts 
may render an intelligence strategy useless. The operational intelligence officers 
(police professionals) should be tasked with their duties in a specific environ-
ment for years and should remain in that position for as long as possible, grad-
ually introducing colleagues to the community in question. Such approach was 
compared to the work of the handler who works with secret informants. Quite 
frequently, the handlers cannot be replaced, as any change of the contact person-
nel might scare off the informant who (working under extreme stress and huge 
danger of exposure) might suspect that he or she is being framed. Any inevitable 
changes of handlers must be gradual and the new officer needs to meet the same 
criteria for co-operation as their predecessor. Community policing is of course 
different to the management of secret informants, but the general rules still apply 
if such work has side effects such as access to information and intelligence that 
would be very difficult to obtain otherwise.

Our recommendation in this domain is to provide front line police officers 
with substantial amount of education and training related to the work and co-op-
eration with affected communities in cases when community engagement is 
a mutually beneficial strategy. It needs to be a part of the basic police training, 
as – according to our interviewees – community work of the police officers is 
linked to acquiring information by entering the community while helping that 
community (social work, assistance actions, e.g. in the case of domestic violence; 
trust is built and information is acquired in exchange for help, often even from 
very homogeneous and hermetic ethnic groups), and such information is often 
most essential.
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We described in detail a programme that could also be used as a blueprint for 
community engagement on a different level. Such strategy was presented using the 
example of the Safe2Tell Programme, founded in the State of Colorado on the idea 
that prevention and early intervention is the key to preventing violence and saving 
lives. The guiding principles of this safety and prevention initiative model include 
educating young people and school staff on critical issues, encouraging them to 
play a role in prevention, equipping them with a tangible, direct way to report 
anonymously, while empowering them to make a difference. Bringing a proactive 
plan of reporting to focus, the Safe2Tell Colorado model allows for early interven-
tions to take place in regards to behaviours identified as precipitators to violence 
and for those behaviours that endanger the health and well-being of the youth. 
The strategy framework established by the model provides a sophisticated and 
efficient method for sharing information with local responders and schools. Saf-
e2Tell Programme ideas, although originally designed to tackle school violence, 
can also be used as a set of best practices calibrated to counter other types of 
threats, such as lone wolf terrorism. Similar strategies can be applied in order to 
create a secure and anonymous communication platform, which members of the 
communities that are considered to be the “nurseries” for lone-actor extremists 
could use to report dangerous behaviour and to provide tips on radicalization and 
attack preparation.

It is critically important to raise awareness and educate law-enforcement and 
(especially) general public on the slightest warning signals that may indicate radi-
calization. Under no circumstance shall they be ignored, but they should rather be 
immediately and thoroughly verified. The persons who have regular contact with 
society, due to the nature of their work, such as teachers, medical professionals, 
social workers or even postal workers (mail delivery personnel was specifically 
indicated by our American respondents) should be trained and educated in regards 
to the identification and reporting of such warning signals. Our recommenda-
tion is to prepare an information campaign directed to the society in general and 
to the specific professional groups in particular, communicating the methods of 
understanding, identifying and “flagging” of the pre-selected warning signals, 
calibrated to particular local situation, including the socio-economic and cultural 
makeup of a specific area or community.

Calibration of counter-measures to the specific threats that may be relevant to 
a particular community is absolutely crucial in order to properly allocate law-en-
forcement resources. It might seem obvious that different methods and tech-
niques should be used in regards to different types of extremism, but according 
to the results of our interviews, in several jurisdictions it is far from the truth. 
Instead of focusing on the particular threat (such as Jihadi terrorism, extreme 
right-wing terrorism or left-wing extremism), some agencies try to employ “gen-
eral” approaches, furthering the problem by what they understand as “holistic” 
approach (that is: without taking into account the local context). In our opinion, 
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based on the outcomes of our studies in the law-enforcement community, there is 
a widespread opinion of front-line professionals that the strategy should definitely 
be context-specific and locally-oriented. Counter-terrorism and counter-extrem-
ism must be general at the level of national or international guidelines and rec-
ommendations, but at the operational level it should not differ from the approach 
employed for combating violent gangs, drug trafficking and other forms of seri-
ous crime. The problem with countering terrorism is that it became a political 
issue and the global strategies suffer from being “over-politicized” and being used 
as leverage in political power plays. In the opinion of law-enforcement opera-
tives, one of the recommendations that shall be publicized in effect of PRIME 
Project is enabling the police and intelligence officers to approach incidents of 
violent extremism in a similar fashion that they would apply to crime (including 
its most extreme forms, such as multiple homicide, active shooters and school 
shootings), without the burden of political interference and unnecessary media 
hype, which more often than not increases the pressure and leads to further esca-
lation of violence.

As several of our interlocutors noted, we need to be aware of the new and 
emerging threats that were not considered to be very significant in the West-
ern world until recently. These threats include specifically the application of the 
unique modus operandi that was frequently used by the terrorists in the Middle 
East (especially in Israel); that is the so-called run-over attacks. As the recent 
tragedies in Niece, Berlin and London indicate, tactics as easy as the theft of 
a motor vehicle and turning it into a weapon must become a priority for practition-
ers designing the counter-measures and helping to prevent, interdict and mitigate 
terrorist events. Obviously, it is not possible to limit access to vehicles, so the only 
plausible solution is to design measures that would either displace the attacks or 
limit their potential consequences. One of the approaches is the strategy used in 
Israel, where the permanent heavy-duty barriers protect bus stops and street cor-
ners (the usual target of run over attacks) – as described in the PRIME Lone-Ac-
tor attack sub-script. The other method advocated by the Indian law-enforcement 
are mobile steel and concrete barriers, which are strategically located in the cities 
and can be easily moved around and positioned in case of emergency. We saw the 
use of such structures in Hyderabad (India) and their simplicity and ease of use 
(together with their stopping-power) would make them very useful for the preven-
tion of run-over attacks. According to our interlocutors, such structures should be 
strategically located in the cities, so that they could be quickly deployed, espe-
cially around high profile targets (as in the case of the July 14th 2016 Nice attack 
at the Promenade des Anglais). 

Another emerging threat that needs to be taken into account, as noted by the 
practitioners that we interviewed and consulted, is the use of arson as weapon. 
Some of the experts explicitly refer to this trend as “pyro-terrorism”. The 2016 
wildfires in the United States, Australia, Europe (especially in Spain and Portu-
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gal) and Israel are considered by our interlocutors to be deliberate actions of the 
terrorist organizations and radicalized individuals. As the cost of preparation of 
such an attack is very low and the area to be controlled for the purpose of pre-
vention is extremely large, it is likely that such strategy might be employed on 
a larger scale in the near future, especially as it is openly advocated by terrorist 
organizations (e.g. Al-Qaida in the Arabian Peninsula “Inspire” Magazine No. 9 
(2012), encouraging the use of wildfires as a form of Jihad). These are just the 
examples of the potential threats that need to be taken into account by the law-en-
forcement and security services. 

We suggest that counter-extremism and counter-terrorism experts focus on 
the predictive and forecasting analysis of the potential changes of the terrorist 
modus operandi, as the cost-effectiveness of the newly-applied methods makes 
them especially appealing to the radicalized individuals who lack the financial 
and logistic support of larger, organized structures. The know-how sharing poten-
tial of the Internet and the social media means that it is very likely for the new 
methods of attacks to be quickly adapted by the potential followers and perpetra-
tors of copycat attacks worldwide.

Finally, our recommendation is to note that the key to success in countering 
terrorism and violent extremism is, most often, regular police work. We realize 
that it might come as a basic and obvious observation, but our study shows that 
this is a significantly overlooked and underestimated part of the “general” coun-
ter-terrorism strategy. Obviously, the criminal analysis and intelligence are both 
needed to understand and assess the threat, but in the end it is a job of “regular” 
patrol officers to notice behaviours and actions that are out of ordinary. It is their 
duty to notice the unusual, and proceed accordingly. The biggest problem is when 
the police officers are desensitized by their routine and indifferent to the prob-
lems experienced in the local community; this is when they begin to ignore subtle 
signals and messages, and sometimes – very direct threats. It is exactly what had 
happened in numerous instances of active-shooter scenarios, when the perpetra-
tors were openly “telegraphing” their threats, sometimes giving the exact time 
and location of the attack. As several of our interlocutors mentioned, the services 
theoretically responsible for containing such threat were always looking for “rea-
sonable” explanations, usually using the justifications or rationalizations of the 
otherwise alarming behaviour. No matter how cliché it might sound, the need of 
raising awareness, educating the police personnel and implementing the thorough 
training focused on threat detection and containment, as well as making sure that 
the local patrol officers understand the value of co-operation, establishing and 
maintaining links with the local communities is one of the most important factors 
in addressing the threat of violent extremism and terrorism.
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COUNTERING LONE-ACTOR TERRORISM: SPECIFICATION 
OF REQUIREMENTS FOR POTENTIAL INTERVENTIONS 

Summary

The author presents the de-classified preliminary findings of the European 
Commission funded FP7 research project PRIME, dealing with the extremism, 
radicalization and lone-actor terrorism (also known as “lone wolf terrorism”). The 
Article provides the partial results of the research devoted to the preparation of portfolio 
of lone actor extremism counter-measures requirements based on the findings of the 
review of existing counter-measures used to defend against lone actor extremist events. 
The Article concludes with a list of recommendations, which shall be considered in order 
to prevent, interdict and mitigate the threat of lone actor extremism and terrorism and to 
support public security and safety. These recommendations are based on the extensive 
consultations with law-enforcement and security services practitioners and Subject 
Matter Experts of the PRIME Project domain, representing a wide range of areas (police, 
intelligence, border protection, military, government, civil defence, non-governmental 
organizations, and the academic community) and different jurisdictions and law practices 
(several countries of Europe, United States, Canada, India, Japan, Georgia, Mexico, 
Australia and New Zealand). 
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BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ASPEKTY PRAWNE 
PRZETWARZANIA DANYCH W CHMURZE 

OBLICZENIOWEJ

WPROWADZENIE

Dynamicznie rozwijający się rynek technologii informacyjno-komunikacyj-
nych przynosi coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania, których funkcjo-
nalność pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej w sposób bardziej 
efektywny. Przetwarzanie w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) 
jest alternatywą do tradycyjnego modelu pozyskiwania zasobów informatycz-
nych polegającego na samodzielnym nabywaniu przez przedsiębiorców sprzętu 
i oprogramowania. Istotą rozwiązań oferowanych w modelu chmury oblicze-
niowej jest przetwarzanie danych na serwerach należących do podmiotu trze-
ciego oraz korzystanie za pośrednictwem Internetu z aplikacji informatycznych 
dostarczanych przez dostawcę usług w chmurze. Przetwarzanie danych obejmuje 
jakiekolwiek operacje wykonywane na danych, w szczególności będzie to zbie-
ranie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, zarządzanie, analizowanie, 
zmienianie, udostępnianie i usuwanie1. Dane przechowywane są w olbrzymich 
centrach przetwarzania danych, zazwyczaj zlokalizowanych w dyskretnych loka-
lizacjach, w warunkach zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo. 

Powszechnie funkcjonuje definicja przetwarzania w chmurze stworzona przez 
amerykański Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii (National Insti-
tute of Standards and Technology, dalej: NIST), która przedstawia chmurę obli-
czeniową jako model świadczenia usług pozwalający na dostęp do dzielonej puli 
konfigurowalnych zasobów informatycznych (np. sieci, serwerów, pamięci maso-
wych, aplikacji i usług), które są dynamicznie udostępniane i zwalniane stosow-
nie do zapotrzebowania użytkownika przy minimalnym zaangażowaniu ze strony 

1 Por. definicję „przetwarzanie” w: R. Burnett, P. Klinger, Drafting and Negotiating IT Con-
tracts, Bloomsbury Professional 2013, rozdz. 16, s. 428 i n.; Wytyczne Komisji Nadzoru Finanso-
wego dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska 
teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych z 16 grudnia 2014 r., https://www.knf.gov.pl/Ima-
ges/wytyczne_IT_firmy_inwestycyjne_tcm75-40002.pdf (dostęp: 8.05.2016 r.). 
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dostawcy usług w chmurze. Dostęp do dzielonych zasobów chmury obliczeniowej 
jest realizowany za pośrednictwem sieci. Większość operacji przydzielania i zwal-
niania zasobów realizowana jest automatycznie, a system monitoruje i raportuje 
ich zużycie2. Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się do realizacji usług w modelu 
chmury obliczeniowej w zamian za wynagrodzenie, które zazwyczaj zależy od roz-
miaru skorzystania przez użytkownika z udostępnionego przez dostawcę zasobu. 

W przetwarzaniu w chmurze mamy do czynienia ze zdigitalizowaną formą 
informacji. Wiedza przekazywana w informacji może dotyczyć zarówno infor-
macji ogólnodostępnych, jak i prywatnych. W przypadku, gdyby te ostatnie 
trafiłyby do rąk osoby, która nie jest uprawniona do ich posiadania, mogłoby 
to spowodować poważne straty, których rozmiar jest trudny do przewidzenia. 
Zagadnienia poruszane na łamach niniejszego artykułu rozważane są w głów-
nej mierze z perspektywy użytkownika chmury będącego podmiotem gospo-
darczym. Nie ulega wątpliwości, że zachowanie poufności danych stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa czy danych jego klientów ma fundamentalne znacze-
nie dla reputacji przedsiębiorstwa oraz utrzymania jego konkurencyjności3.

W przetwarzaniu w chmurze stykamy się z globalnym przetwarzaniem infor-
macji, jak również z procesem industrializacji usług informatycznych4. Z wielu 
powodów rozwiązanie to staje się obecnie atrakcyjną alternatywą wobec wdra-
żania systemów informatycznych. Pozwala ono znacząco zredukować koszty 
zakupu sprzętu i oprogramowania oraz koszty pośrednie związane z nakładem 
pracy niezbędnej do uruchomienia i administracji własnego systemu. 

Złożoność rozwiązań w chmurze obliczeniowej przejawia się nie tylko 
w postaci zaawansowania technologicznego, lecz także konieczności uwzględ-
nienia różnych reżimów prawnych, które znajdują tutaj zastosowanie (np. prze-
pisy ochrony danych osobowych, prawo własności intelektualnej czy ochrona 
konsumentów)5. Warto także zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych zawo-
dów prawo do prywatności jest chronione odrębnymi przepisami (np. tajemnica 
bankowa, ubezpieczeniowa, lekarska, handlowa, skarbowa czy adwokacka)6.

2 P. Mell, T. Grance, The NIST definition of cloud computing: Recommendations of the Na-
tional Institute of Standards and Technology, Computer Security Division, Information Technol-
ogy Laboratory, National Institute of Standards and Technology, National Institute of Standards 
and Technology, September 2011, s. 2; zob. szerzej na temat cech charakterystycznych chmury 
obliczeniowej: tamże.

3 B. Hołyst, J. Pomykała, Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologia, „Prokura 
i Prawo” 2011, nr 1, s. 6–7.

4 Przetwarzanie w chmurze jest przez niektórych autorów uznawane za rodzaj outsourcin-
gu. Tak np. R. Burnett, P. Klinger, Drafting…, s. 429.

5 K. McGillivray, Conflicts in the Cloud: Contracts and Compliance with Data Protection 
Law in the EU, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property” 2014, Vol. 17, s. 218.

6 Zob. więcej np. w: M. Krzysztofek, Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych 
w instytucjach finansowych, Warszawa 2015, rozdz. 1 i 2; B. Hołyst, J. Pomykała, Cyberprzestęp-
czość…, s. 13.
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Przetwarzanie w chmurze z natury swojej może przekraczać granice jednego 
kraju, a dane mogą być przechowywane na serwerach, których lokalizacja będzie 
użytkownikom nieznana. Nie dziwi więc fakt, że klienci chmury obliczenio-
wej przed podjęciem decyzji o powierzeniu podmiotowi trzeciemu kontroli nad 
własnymi danymi będą chcieli zweryfikować, w jaki sposób dostawca zamierza 
wypełnić zobowiązania kontraktowe. 

Znaczenie gospodarcze przetwarzania w chmurze rośnie. W ślad za tym, 
rynek chmury obliczeniowej rozwija się bardzo dynamicznie. Na gruncie prawa 
polskiego brak jest odrębnych przepisów regulujących transakcje mające za swój 
przedmiot usługi przetwarzania w chmurze obliczeniowej. Należy jednak zauwa-
żyć, że biorąc pod uwagę złożoność oraz ciągły rozwój tych rozwiązań, stworze-
nie jednej regulacji i zapewnienie jej aktualności, byłoby zadaniem niezwykle 
trudnym7. Pewne inicjatywy na tym polu są podejmowane przez instytucje 
Unii Europejskiej. Ich celem jest zwiększenie pewności prawnej przetwarzania 
w chmurze obliczeniowej oraz stosowanie uczciwych warunków kontraktowych 
w tego typu transakcjach. Niektóre z tych działań zostaną omówione w dalszych 
fragmentach pracy, inne ‒ z uwagi na ograniczenia związane z rozpiętością teksu 
‒ zostaną zasygnalizowane.

Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów prawnych przetwarza-
nia danych w chmurze. Rozważania będą poświęcone w głównej mierze kwestii 
bezpieczeństwa, prywatności, zapewnienia zgodności z obowiązującymi prze-
pisami prawa ochrony danych osobowych oraz najbardziej charakterystycznym 
postanowieniom umownym. 

Początkowy fragment artykułu opisuje podstawowe rodzaje usług w chmurze 
funkcjonujące obecnie na rynku tych rozwiązań oraz pewne ich aspekty tech-
niczne, których znajomość jest istotna w celu prawidłowej analizy problemów 
związanych z bezpieczeństwem, kontrolą danych oraz konstrukcją postanowień 
umownych.

USŁUGI PRZETWARZANIA W CHMURZE

Cechą charakterystyczną właściwej chmury obliczeniowej jest wbudowana 
możliwość skalowania mocy obliczeniowej8. Usługi w chmurze mogą być ofe-

7 K. Biczysko-Pudełko, Znaczenie soft law dla regulacji cloud computing, (w:) K. Flaga-
-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektroniczne: współczesne problemy 
prawne, Warszawa 2016, s. 220–221.

8 Przykładem niemal nieograniczonej mocy obliczeniowej jest korzystanie z wyszukiwarki 
WWW, kiedy to na zadane zapytanie wyszukiwarka natychmiast zwraca stronę z wynikami, któ-
re najbardziej odpowiadają zadanemu zapytaniu. Zob. szerzej: C. Osterwalder, Przetwarzanie na 
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rowane przy założeniu współdzielenia zasobów przez nieograniczoną liczbę 
użytkowników – mamy wtedy do czynienia z tzw. chmurą publiczną, lub przy 
założeniu, że dostęp do jej zasobów jest ograniczony do określonego podmiotu 
lub członków tej samej organizacji – znana pod pojęciem chmury prywatnej9. 
Przetwarzanie w chmurze dostarczane jest w kilku powszechnie rozpoznawal-
nych modelach, które różnią się pod względem wydajności, bezpieczeństwa oraz 
stopniem kontroli sprawowanej przez dostawcę chmury i użytkownika. W naj-
bardziej podstawowym modelu funkcjonującym pod nazwą Infrastructe as 
a Service (dalej: IaaS)10 użytkownik otrzymuje infrastrukturę (najczęściej w for-
mie wirtualnych maszyn), korzysta z przetwarzania danych, skalowanej wirtuali-
zacji, może uruchomić własne oprogramowanie lub aplikacje na udostępnionym 
mu zasobie. Dostawca IaaS sprawuje kontrolę nad infrastrukturą chmury, nato-
miast począwszy od poziomu systemów operacyjnych kontrola jest po stronie 
użytkownika. Zaletami korzystania z IaaS są m.in.: zaawansowana technicznie 
ochrona przed fizycznymi awariami nośników informacji, zmniejszenie kosz-
tów pozyskania infrastruktury sprzętowej oraz krótki czas uruchomienia usługi 
w porównaniu do budowy własnego centrum magazynowania danych. Z kolei 
usługa znana jako Software as a Service (dalej: SaaS)11 polega – najogólniej rzecz 
ujmując – na eksploatacji aplikacji informatycznych poprzez przeglądarkę inter-
netową. W tym modelu dostawca sprawuje kontrolę nad systemem począwszy od 
sprawowania pieczy nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury, poprzez 
przetwarzanie danych, po zapewnienie prawidłowego działania aplikacji. Roz-
wiązaniem pośrednim między IaaS a SaaS jest Platforma as a Service (dalej: 
PaaS)12. Model PaaS jest wykorzystywany przez użytkowników do budowania 
(i zwykle wdrażania) aplikacji, tworzonych w językach programowania i narzę-
dziach wspieranych przez dostawcę infrastruktury13. Zdarza się, że dostawcy 

dużą skalę i bezpieczeństwo danych, (w:) G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarza-
nie w chmurach, Warszawa 2013, rozdz. 1, s. 15–16. 

 9 Zob. szerzej: M. Kutyłowski, Technologie bezpieczeństwa dla przetwarzania w chmu-
rze, (w:) G. Szpor (red.), Internet. Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach, rozdz. 1, s. 6; 
G. Haibach, Cloud computing and European Union private international law, „Journal of Pri-
vate International Law” 2015, Vol. 11, issue 2, s. 254; S. A. Zargari, A. Smith, Policing as a Ser-
vice in the Cloud, „Information Security Journal: A Global Perspective” 2014, Vol. 23, issue 4‒6, 
s. 149–150; J. F. S. R Cunha, C. A. Rohrmann, Some Legal Aspects of Cloud Computing Contracts, 
„Journal of International Commercial Law and Technology” 2015, Vol. 10, issue 1, s. 39.

10 Ten model usługi jest dla przykładu oferowany przez Amazon Web Service, Amazon Elas-
tic Compute Cloud, Amazon Simple Storage Service S3.

11 Przykładami tej formy przetwarzania w chmurach jest Gmail, Yahoo Mail, Google Apps 
i Office Web Application Microsoftu, Salesforce CRM oraz SAP Business by Design. 

12 Przykładami platform chmurowych PaaS na dużą skalę są Google AppEngine, Force.com 
oraz Windows Azure.

13 S. A. Zargari, A. Smith, Policing…, s. 149; K. McGillivray, Conflicts in the Cloud…, s. 223; 
C. Osterwalder, Przetwarzanie na dużą skalę…, s. 16–18; G. Haibach, Cloud computing and Eu-
ropean Union…, s. 253; M. Kutyłowski, Technologie bezpieczeństwa…, s. 7. Zob. więcej na temat 
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usług w chmurze dostarczają usługi łączące cechy różnych modeli. Przykładem 
jest sytuacja, w której dostawca oferujący oprogramowanie w modelu SaaS nie 
posiada własnej infrastruktury serwerowej i nabywa ją od innego podmiotu 
w modelu IaaS. W takim przypadku jest on z jednej strony użytkownikiem usługi 
IaaS, a z drugiej świadczy usługi w modelu SaaS. Może być też tak, że dostawca 
udostępnia w formie usługi aplikację dostosowaną do potrzeb klienta i świad-
czy dla niej usługi wsparcia technicznego, zarządzania aplikacją oraz dostarcza 
aktualizacje14.

ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI 
Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA W ZAKRESIE 

PRZETWARZANIA DANYCH

Korzyści oferowane przez rozwiązania w chmurze obliczeniowej są nie do 
przecenienia. Z drugiej jednak strony, pojawiają się obawy o bezpieczeństwo tego 
środowiska, w szczególności o ochronę danych przechowywanych na dzielonym 
zasobie sieciowym przed ich nieuzasadnionym ujawnieniem (świadomym czy też 
przypadkowym), dostępem osób nieautoryzowanych, nieuprawnionym kopiowa-
niem, wykorzystaniem, modyfikacją, zniszczeniem lub kradzieżą. 

Temat bezpieczeństwa sieci i informacji podjęty został przez instytucje Unii 
Europejskiej. Przykładem działań na tym polu jest chociażby powołanie do życia 
Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (dalej: ENISA). Wśród licznych 
zadań ENISA na uwagę zasługuje przyczynianie się do wzrostu wiedzy na temat 
bezpieczeństwa sieci m.in. poprzez promowanie wymiany najlepszych praktyk, 
śledzenie rozwoju norm bezpieczeństwa produktów i usług oraz promowanie 
podejmowania działań z zakresu oceny ryzyka i zarządzania nim. Agencja ds. Bez-
pieczeństwa Sieci i Informacji uczestniczy również w wysiłkach Unii Europejskiej 
zmierzających do współpracy z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodo-
wymi celem promowania globalnej propozycji dotyczącej bezpieczeństwa. 

Biorąc pod uwagę zaawansowane narzędzia ochrony wdrażane w roz-
wiązaniach chmurowych oraz wysokiej klasy specjalistów angażowanych do 
zapewnienia prawidłowej pracy tych systemów, przeniesienie usług do chmury 
obliczeniowej powinno (teoretycznie) zapewnić wysoki poziom bezpieczeń-
stwa15. Nie każdy przedsiębiorca może sobie pozwolić na samodzielny zakup tak 

różnic między wyżej wymienionymi modelami przedstawione przez ENISA w: Exploring Cloud 
Incidents, June 2016, s. 3 i 4, https://www.enisa.europa.eu/publications/exploring-cloud-incidents 
(dostęp: 11.07.2016 r.). 

14 J. F. S. R. Cunha, C. A. Rohrmann, Some Legal Aspects…, s. 40.
15 Zob. szerzej: C. Osterwalder, Przetwarzanie na dużą skalę…, rozdz. 1, s. 21–23.
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zaawansowanych i kosztownych narzędzi czy pozyskanie wysoko wykwalifiko-
wanych specjalistów. 

Standardem staje się posiadanie przez dostawców usług w chmurze certy-
fikatu na zgodność z normą ISO/IEC 27000:2009, która jest międzynarodową 
normą opracowaną dla zarządzania bezpieczeństwem informacji16. Środki bez-
pieczeństwa mają gwarantować dostępność danych oraz związanych z nimi usług, 
identyfikację klienta, ochronę danych w trakcie transferu oraz bezpieczeństwo 
całej infrastruktury17. Zazwyczaj nieodłącznym elementem strategii bezpieczeń-
stwa są plany przywracania dostępności usługi w przypadku wystąpienia awarii 
(ang. disaster recovery plans)18. 

Faza negocjacji przedkontraktowych to odpowiedni moment na skierowanie 
do dostawcy prośby o udostępnienie dokumentów, które zawierają informacje 
o środkach technicznych oraz procedurach zarządzania danymi w poszczegól-
nych centrach przetwarzania danych. Dostawcy niechętnie ujawniają takie infor-
macje z obawy, że wpłynie to na osłabienie ochrony. Z drugiej jednak strony, 
użytkownicy oczekują, że dostawca będzie w stanie wykazać, że zostały przez 
niego podjęte odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić 
odporność i szczelność systemu. 

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z danymi osób fizycznych, przetwa-
rzanie danych w środowisku chmury obliczeniowej musi odbywać się w sposób 
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Warto w tym miejscu wskazać, że 
27 kwietnia 2016 r. zostało przyjęte rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z prze-
twarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie 2016/679)19. Nowe 
przepisy są odpowiedzią na potrzebę dopasowania przepisów o ochronie danych 
osobowych do zmian, jakie zaszły w związku z rozwojem technologii informa-
tycznych oraz zapewnienia wysokiego i jednolitego poziomu ochrony danych 
osób fizycznych na terenie całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie 2016/679 ma 
zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r., zastępując w polskim porządku prawnym 
ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r.20. Na uwagę zasługują również 
inne akty prawne, które są dopełnieniem przepisów o ochronie danych oso-
bowych, a odnoszące się do zagrożeń towarzyszących przetwarzaniu danych 
w Internecie. Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE 

16 Por. również SSAE 16 typ II. 
17 Zob. szerzej np.: S. A. Zargari, A. Smith, Policing…, s. 153–154; J. F. S. R. Cunha, 

C. A. Rohrmann, Some Legal Aspects…, s. 37–39.
18 R. Burnett, P. Klinger, Drafting and Negotiating…, s. 429.
19 Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1.
20 Ustawa jest implementacją dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.Urz. UE L 281 z 23.11.1995, s. 31).
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(dalej: dyrektywa o handlu elektronicznym)21 oraz dyrektywę 2002/58/WE Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej 
(dalej: dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)22.

Przetwarzanie danych osobowych23 w chmurze obliczeniowej z racji swego 
charakteru należy do operacji stwarzających szczególne ryzyko dla praw i wolno-
ści podmiotów danych. Cenne wytyczne dotyczące przetwarzania danych w tym 
środowisku zawierają dokumenty opracowane przez Grupę Roboczą Art. 2924 
(Opinia 5/2012 z 1.07.2012 r. (WP 196)25, Opinia 1/2010 w sprawie pojęć „admi-
nistrator danych” i „przetwarzający” z 16.02.2010 (WP 169)26) oraz Międzyna-
rodową Grupę Roboczą ds. Ochrony Danych w Telekomunikacji (Memorandum 
Sopockie27). Opracowania te wskazują na zagrożenia związane z brakiem kon-
troli nad danymi osobowymi transferowanymi do systemów zarządzanych przez 
dostawcę usługi chmurowej, brak przejrzystości przetwarzania danych, koniecz-
ność zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowa-
nia dostępności, integralności, odizolowania danych, zapewnienia ich poufności 
oraz możliwości interwencji ze strony podmiotu, którego dane dotyczą. Doku-
menty te przedstawiają zalecenia, wytyczne i rekomendacje odnośnie do dobrych 
praktyk. 

Jednym z celów europejskiej reformy danych osobowych było wprowadzenie 
jednolitych obowiązków oraz zadań po stronie administratora i podmiotów prze-
twarzających. Należy jednak zwrócić uwagę, że nowe przepisy nie rozwiązują 
wszystkich problemów interpretacyjnych, jakie powstają w praktyce przetwarza-
nia danych osobowych w środowisku chmury obliczeniowej. Wątpliwości doty-
czą np. przypisania właściwego statusu dla dostawcy usług w chmurze, tj. czy 

21 Dz.Urz. UE L 178 z 17.7.2000, s. 1. Stosownie do art. 2 ust. 4 oraz motywu 21 rozporzą-
dzenia 2016/679, przepisy o ochronie danych osobowych pozostają bez uszczerbku dla stosowania 
dyrektywy o handlu elektronicznym.

22 Dz.Urz. UE L 201 z 31.7.2002, s. 37. Zob. również art. 95 rozporządzenia 2016/679.
23 Stosownie do definicji „przetwarzanie” podanej w rozporządzeniu 2016/679, „przetwarza-

nie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie 
lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub nisz-
czenie”.

24 Jest to podmiot o charakterze doradczym ustanowiony na podstawie art. 29 dyrektywy 
95/46/WE. Z kolei na mocy rozporządzenia 2016/679 Grupa Robocza Art. 29 zostaje zastąpiona 
Europejską Radą Ochrony Danych (EROD).

25 Opinia 5/2012 Grupy Roboczej Art. 29, http://www.giodo.gov.pl/1520111/id_art/4760/j/pl 
(dostęp: 29.12.2017 r.).

26 Opinia 1/2010 Grupy Roboczej Art. 29, http://www.giodo.gov.pl/1520057/id_art/3595/j/pl/ 
(dostęp: 29.12.2017 r.).

27 Memorandum Sopockie, http://www.giodo.gov.pl/1520035/j/pl/ (dostęp: 29.12.2017 r.).
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dostawca usługi w chmurze działa jako podmiot przetwarzający czy również 
jako administrator danych. W literaturze przedmiotu podawane są przykłady, 
w których rozstrzygnięcie tej kwestii nie zawsze jest jednoznaczne (np. czy udo-
stępnienie infrastruktury informatycznej powinno być zaklasyfikowane jako 
przetwarzanie danych osobowych)28. Ponadto, w przywołanej wyżej Opinii 
5/2012 (WP196) przytaczane są okoliczności, w których dostawca usług w chmu-
rze może być uznany za administratora29. 

Przepisy rozporządzenia 2016/679 nakładają na administratora i podmiot 
przetwarzający obowiązki wdrożenia odpowiednich środków technicznych oraz 
organizacyjnych celem zapewnienia poziomu bezpieczeństwa przetwarzania 
danych odpowiedniego do istniejącego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych30. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że dostawcami usług w chmurze 
obliczeniowej są zazwyczaj międzynarodowe podmioty, które ustalają i wdrażają 
jednolite zasady bezpieczeństwa dla oferowanych przez nich rozwiązań, wpływ 
administratora danych na strategie bezpieczeństwa wdrażane przez dostawcę jest 
niewielki, tym samym możliwości wypełnienia niektórych wymagań nałożonych 
na administratora przepisami o ochronie danych osobowych są utrudnione31. 
Jako dobrą praktykę należy wskazać stosowanie przez dostawców usług w chmu-
rze zatwierdzonych kodeksów postępowania32 oraz mechanizmów certyfikacji, 
potwierdzających wypełnianie przez przedsiębiorcę przepisów o ochronie danych 
osobowych33. 

Właściwe ustalenie podmiotu będącego administratorem danych osobowych 
ma fundamentalne znaczenie dla wypełnienia obowiązków notyfikacyjnych 
wprowadzonych rozporządzeniem 2016/679 w związku z koniecznością zapew-
nienia transparentności i rzetelności przetwarzania danych osobowych oraz 
obowiązkami po stronie administratora dotyczącymi ułatwiania osobie, której 
dane dotyczą, korzystania z praw jej przysługujących34. W zakres ten wchodzą 
m.in.: prawo osoby do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
uzyskania informacji o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń w przypadku, 
gdy dane przekazywane są do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 

28 Zob. szerzej np.: P. Dynowski, I. Kowalczuk-Pakuła, G. Pacek, Poradnik prawny dla 
e-biznesu, Warszawa 2016, s. 123–124; R. Burnett, P. Klinger, Drafting and Negotiating…, s. 433; 
opracowanie DLA Piper UK LLP, Comparative Study on Cloud Computing Contracts. Final 
Report, 2015, s. 40, http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-cloud-computing-con-
tracts-pbDS0115164/ (dostęp: 29.12.2017 r.).

29 Por. również art. 28 ust. 10 rozporządzenia 2016/679.
30 Art. 32 rozporządzenia 2016/679. Zob. szerzej: W. R. Wiewiórowski, Prawne aspekty udo-

stępniania usług administracji publicznej w modelu chmury, (w:) G. Szpor (red.), Internet. Cloud 
computing. Przetwarzanie w chmurach, rozdz. 3, s. 107 i 108. 

31 K. Biczysko-Pudełko, Znaczenie soft law…, s. 227.
32 Zob. art. 40 rozporządzenia 2016/679.
33 Zob. art. 42–43 rozporządzenia 2016/679.
34 Chodzi o korzystanie z praw wymienionych w art. 15–22 rozporządzenia 2016/679.
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prawo do sprostowania i usuwania danych, prawo do ograniczenia przetwarza-
nia, prawo do przenoszenia danych. Nowe przepisy wprowadziły również obo-
wiązek notyfikacji do organu nadzorczego incydentów, w których miało miejsce 
naruszenie ochrony danych osobowych35, a w sytuacji, gdy naruszenie ochrony 
danych osób fizycznych może skutkować powstaniem wysokiego ryzyka naru-
szenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, administrator zobowiązany 
jest również powiadomić podmiot danych. Ponadto, na mocy rozporządzenia 
2016/679 wzmocnieniu ulega dotychczasowe „prawo do bycia zapomnianym”. 
Pojawił się dodatkowy obowiązek po stronie administratora, który upublicznił 
dane osobowe. W świetle nowych przepisów jest on zobowiązany do podjęcia 
rozsądnych działań celem poinformowania innych administratorów przetwarza-
jących o żądaniu osoby, której dane dotyczy, aby usunęli oni wszelkie łącza do jej 
danych, jak również kopie tych danych lub ich replikacje36.

Stosowanie zastrzeżonej technologii uniemożliwiającej użytkownikom prze-
noszenie danych między różnymi systemami chmurowymi (tzw. syndrom ven-
dor lock-in) jest często podnoszonym zastrzeżeniem kierowanym pod adresem 
dostawców rozwiązań w chmurze obliczeniowej. Kwestia ta została uregulowana 
przez prawodawcę unijnego w art. 20 rozporządzenia 2016/679, stosowanie do 
którego osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania „w ustrukturyzo-
wanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszyno-
wego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi oraz ma 
prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi”. 

Dostawca usług w chmurze (przetwarzający) może mieć siedzibę w Polsce, ale 
jego centrum przetwarzania danych może być zlokalizowane poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym lub korzystać z podwykonawców, których serwery 
będą umieszczone w kraju trzecim. Należy jednak pamiętać, że jeśli powierzane 
dane podlegają reżimowi przepisów o ochronie danych osobowych, dostarczy-
ciel usługi w chmurze, przed powierzeniem przetwarzania danych innemu pod-
miotowi (podprzetwarzającemu), musi uzyskać pisemną zgodę administratora 
danych37. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozporządzenie 2016/679 roz-
szerzyło terytorialny zakres stosowania unijnych przepisów o ochronie danych 
osób fizycznych38. Rozporządzenie 2016/679 ma zastosowanie do przetwarzania 

35 Zob. art. 33 rozporządzenia 2016/679. Stosownie do definicji zawartej w rozporządzeniu 
2016/679 „naruszenie ochrony danych osobowych” jest rozumiane jako: „naruszenie bezpieczeń-
stwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfi-
kowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych prze-
syłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych”.

36 Zob. szerzej na temat prawa do bycia zapomnianym w: P Litwiński, Nowe rozporządzenie 
ogólne w sprawie ochrony danych osobowych i jego wpływ na społeczeństwo informacyjne. Wy-
brane zagadnienia, (w:) K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Media elektro-
niczne: współczesne problemy prawne, Warszawa 2016, s. 150–151.

37 Zob. więcej: W. R. Wiewiórowski, Prawne aspekty…, rozdz. 3, s. 111–112.
38 Zob. art. 3 rozporządzenia 2016/679.
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danych osobowych w przypadku, gdy jednostka organizacyjna administratora 
lub podmiotu przetwarzającego prowadzą działalność w Unii, bez względu na to 
czy przetwarzanie odbywa się na terenie Unii Europejskiej oraz do przetwarzania 
danych osób fizycznych przebywających w Unii Europejskiej przez administra-
tora lub podmiot przetwarzający, nawet jeśli nie mają oni jednostek organizacyj-
nych na terenie Unii Europejskiej, w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają 
dane osób przebywających na obszarze Unii Europejskiej, w związku z oferowa-
niem tym osobom towarów lub usług, bez względu na to czy są to towary i usługi 
wymagające zapłaty czy też nie39. 

Podstawową przesłanką przekazania danych osobowych na serwer znajdujący 
się w kraju trzecim lub organizacji międzynarodowej jest zapewnienie ochrony 
danych osobowych przynajmniej na poziomie odpowiadającym ochronie przy-
sługującej w Unii Europejskiej40. Rozporządzenie 2016/679 określa podstawy 
dopuszczalnego transferu danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych41. Możliwości jest kilka. Natomiast do najbardziej powszech-
nych w użyciu należą standardowe klauzule umowne, których wzorce zostały 
zatwierdzone przez Komisję Europejską w formie decyzji42, oraz wiążące reguły 
korporacyjne (ang. Binding Corporate Rules). Komisja Europejska jest upraw-
niona do wydania decyzji, na mocy której państwo czy organizacja spoza Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną uznane za zapewniające odpowiedni 
poziom ochrony danych osobowych, wskazując jednocześnie, które kategorie 
danych osobowych mogą być transferowane na podstawie takiej decyzji43. 

Odrębnego omówienia wymaga przekazywanie danych do podmiotów dzia-
łających na terenie Stanów Zjednoczonych. Do niedawna, na mocy decyzji Komi-
sji Europejskiej 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r., podmioty amerykańskie 
uczestniczące w programie Safe Harbor były traktowane jako zapewniające 
poziom ochrony danych osobowych zgodny z prawem unijnym. Przystąpienie 
do programu automatycznie klasyfikowało przedsiębiorców amerykańskich jako 
zapewniających odpowiedni poziom ochrony. Ostatecznie jednak, wyrok Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2015 r., C-362/14, 
Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner44, unieważnił decyzję 
Komisji Europejskiej 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r.45 Obecnie przedsię-
biorcy, przesyłając dane do Stanów Zjednoczonych, są zobowiązani do uregu-

39 Zob. również art. 3 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.
40 Por. B. Fischer, Ochrona prywatności…, rozdz. 5, s. 221–222.
41 Zob. rozdział V rozporządzenia 2016/679.
42 Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. (2010/87/UE). Standardowe klauzule umowne są 

dostępne na stronie GIODO: http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl/.
43 Zob. szerzej: http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl/.
44 Zob. http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172254&mode=req&page

Index=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=PL&cid=97913 (dostęp: 29.12.2017 r.).
45 Zob. szerzej: P. Dynowski, I. Kowalczuk-Pakuła, G. Pacek, Poradnik…, s. 187.
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lowania współpracy z odbiorcami danych w Stanach Zjednoczonych w sposób 
przewidziany przez przepisy unijne.

Kolejne zagadnienie, które zasługuje chociażby na zasygnalizowanie, dotyczy 
zobowiązań dostawców chmury obliczeniowej w stosunku do policji, służb spe-
cjalnych czy organów ścigania w zakresie przekazywania im dostępu do danych 
zamieszczonych w chmurze obliczeniowej. Użytkownik chmury powinien posia-
dać informacje, w jakim kraju dane będą przetwarzane, aby móc zaznajomić 
się z krajowymi regulacjami w tym zakresie. Wymaganie to dotyczy również 
wszystkich podwykonawców dostawcy. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ustanawia minimalne standardy 
dotyczące przetwarzania danych na potrzeby policji we wszystkich państwach 
członkowskich.

KLAUZULE KONTRAKTOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA USŁUG 
W MODELU CHMURY OBLICZENIOWEJ

Chociaż rynek usług oferowanych w chmurze obliczeniowej nie jest nowy, 
nie ma jeszcze jednolitego podejścia odnośnie do konstrukcji prawnych stosowa-
nych do rozwiązań oferowanych w modelu chmury obliczeniowej46. Z uwagi na 
złożoność i rozległość tematu analiza tych zagadnień w sposób wyczerpujący nie 
jest możliwa w ramach niniejszej pracy. Celem artykułu jest natomiast wskazanie 
najbardziej charakterystycznych postanowień umownych dla relacji kontrakto-
wej między użytkownikiem (klientem) a dostawcą usług w chmurze (ang. Cloud 
Services Provider).

W literaturze przedmiotu poruszana jest konieczność podjęcia działań celem 
opracowania wzorca umownego dla usług dostępnych w modelu chmury oblicze-
niowej. Obecna praktyka kontraktowa wskazuje bowiem, że dostawcy narzucają 
standardowe warunki umowne skonstruowane na zasadzie provider-favorable, 
nie pozostawiając zbyt wiele miejsca na negocjacje (take-it-or-leave-it). 

Spośród postanowień kontraktowych charakterystycznych dla usług w chmu-
rze obliczeniowej na szczególną uwagę i konieczność uregulowania umownego 
zasługują takie kwestie, jak: minimalne paramenty świadczenia usług, wspar-
cie techniczne, zapewnienie integralności danych, zobowiązania do zachowania 
poufności, podwykonawstwo, zakres odpowiedzialności dostawcy z tytułu nie-

46 Zob. szerzej: DLA Piper UK LLP, Comparative Study on Cloud Computing Contracts…, 
rozdz. 2.3.2, s. 26–29; K. Żok, Kwalifikacja umowy o korzystanie z programu komputerowego jako 
usługi (Software as a Service, SaaS) – uwagi na tle prawa polskiego i wybranych zagranicznych 
systemów prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności 
Intelektualnej” 2012, z. 3, s. 19 i n.
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wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych, możliwość 
jednostronnej zmiany umowy przez dostawcę, warunki rozwiązania kontraktu, 
zabezpieczenie danych po zakończeniu umowy, obowiązki związane z ochroną 
danych osobowych, prawo właściwe47. Podobny katalog kluczowych postano-
wień umownych został zdefiniowany przez ENISA48.

Standardem, co prawda, stają się procedury wykonywania przez dostawcę 
kopii zapasowych (ang. backup), nie zmienia to jednak faktu, że uregulowanie 
tych obowiązków expressis verbis w kontrakcie wraz z określeniem, która strona 
ponosi odpowiedzialność za utratę danych, jest niezwykle istotne.

Użytkownicy oczekują, że usługi przetwarzania w chmurze obliczenio-
wej będą świadczone na odpowiednim poziomie. Minimalne parametry oraz 
warunki świadczenia są zazwyczaj określane w tzw. Service Level Agreement 
(dalej: SLA)49. W przypadku usług przetwarzania w modelu chmury obliczenio-
wej parametrem podstawowym jest poziom gwarantowanej dostępności czaso-
wej usługi ustalany przeważnie na poziomie między 97% a 99%50, mierzonej 
najczęściej dla okresów miesięcznych lub dłuższych, nierzadko powiązanych 
z okresem rozliczeniowym lub okresem trwania umowy. Dobrą praktyką jest, 
aby w SLA został określony zakres odpowiedzialności dostawcy z tytułu niewy-
konania lub nienależytego wykonania umowy51. Praktyka kontraktowa wskazuje, 
że odszkodowanie jest zazwyczaj ustanawiane w formie tzw. service credits, któ-
rego wysokość jest z góry określana i powiązana ze stopniem naruszenia mini-
malnych parametrów SLA52. Brak jest jednak jednolitego podejścia odnośnie do 
ograniczeń odpowiedzialności odszkodowawczej dostawcy usług chmurowych, 
w szczególności, czy użytkownik zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania 
przekraczającego wartość service credits53. Odnośnie do samego service credits 
dostawcy zazwyczaj ograniczają okoliczności uprawniające do przyznania tejże 
rekompensaty, zastrzegając np. że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, 

47 W. Kuan Hon, Ch. Millard, I. Walden, Negotiating Cloud Contracts: Looking at Clouds from 
both sides now, „Stanford Technology Law Review” 2012, Vol. 16, issue 1, s. 92 i n.; S. A. Zargari, 
A. Smith, Policing…, pkt 3 i 4, s. 150 i n.; Eversheds in conjunction with The Lawyer Research 
Service, Spotlight on the cloud: Highlighting industry trends, The Lawyer 2016, s. 31.

48 Zob. szerzej: Cloud Computing: Benefits, risks and recommendations for information 
security, 2009, s. 97 i n., https://www.enisa.europa.eu/publications/cloud-computing-risk-assess-
ment/at_download/fullReport (dostęp: 29.12.2017 r.).

49 Zob. szerzej na temat SLA w: opracowaniu DLA Piper UK LLP, Comparative Study on 
Cloud Computing Contracts…, s. 29–36; J. Wilczewski, Gwarancja Jakości Świadczonych Usług 
(Service Level Agreement) jako szczególny rodzaj odpowiedzialności, Centrum Badań Problemów 
Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wrocław 2004, www.bibliotekacyfro-
wa.pl/Content/24715/Gwarancja_Jakosci_Swiadczon.pdf (dostęp: 18.07.2016 r.).

50 J. F. S. R. Cunha, C. A. Rohrmann, Some Legal Aspects…, s. 42.
51 Zob. szerzej w rozdz. 2.3.7 „Warranties and liability” DLA Piper UK LLP, Comparative 

Study on Cloud Computing Contracts…, s. 44–51.
52 DLA Piper UK LLP, Comparative Study on Cloud Computing Contracts…, s. 22–23.
53 Ibidem, s. 10.
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które są poza ich kontrolą (np. przyczyna niedostępności systemu leży po stro-
nie systemów klienta, niedostępności sieci, nieprzewidzianych przeciążeń ruchu 
w sieci). Częstą praktyką jest również zastrzeganie oznaczonego czasu, w którym 
użytkownik jest uprawniony do ubiegania się o service credits54. 

Dostawcy zazwyczaj posługują się różnego rodzaju instrumentami praw-
nymi, takimi jak polityki prywatności, kodeksy postępowania55 czy warunki 
korzystania z usługi (ang. Acceptable Use Policy, AUP)56. 

Kontrakt najczęściej jest zawierany na minimalny czas oznaczony, który trwa 
od roku do lat trzech, oraz zawiera postanowienia co do możliwości i sposobu 
przedłużenia relacji kontraktowej57. 

PODSUMOWANIE

Zaawansowanie technologiczne chmury obliczeniowej oraz złożoność tego 
rozwiązania nie są „widoczne” dla użytkownika usługi w chmurze, jeżeli roz-
wiązanie działa poprawnie. Natomiast wystąpienie jakiejkolwiek awarii czy 
problemu jest odczuwalne w znacznym stopniu, sprawiając, że usługa, która 
w swoim założeniu ma być źródłem wymiernych korzyści biznesowych, może 
być przyczyną strat i sporów. Dlatego tak ważne jest, aby wybór dostawcy usług 
w modelu chmury obliczeniowej został poprzedzony rozważeniem wielu aspek-
tów technicznych i prawnych oraz możliwie najpełniejszym uregulowaniem 
w umowie praw i obowiązków stron. Podejmując starania, aby przetwarzanie 
w chmurze było bardziej bezpieczne, przewidywalne i oferowane na uczciwych 
zasadach kontraktowych, możemy przyczynić się do poprawy zaufania do usług 
przetwarzania w chmurze, a tym samym do ich stosowania na większą skalę.
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SECURITY AND LEGAL ASPECTS OF DATA PROCESSING 
IN THE CLOUD COMPUTING

Summary

Many issues need to be considered and tackled before moving data into the cloud. 
Adoption of cloud computing raises concerns and questions in particular with respect to 
security, control and privacy in cloud computing environment. Users should be aware 
where their data will be stored and what law governs. In a case where personal data are 
to be processed it is important for the contracting parties to ensure that requirements and 
obligations placed on them pursuant to the EU data protection laws will be fulfilled.

This article also includes an overview of typical terms and conditions of cloud 
computing contracts, stressing that most of contractual arrangements in current practice 
fall short of achieving a fair balance of rights and obligations arising under the contract 
between cloud providers and users. The aim of this study is to indicate regulations 
and guidelines which are applicable to cloud computing contracts as well as initiatives 
undertaken at the EU level and their role in building legal certainty and trust to cloud 
computing technology. 
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STATUS PRAWNY SPÓŁKI CYWILNEJ JAKO 
BENEFICJENTA POMOCY DLA ROLNIKÓW 

(ZAGADNIENIA WYBRANE)

1. WPROWADZENIE

Regulacja prawna spółki cywilnej jest zawarta w art. 860–875 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny1. Powstaje ona poprzez zawarcie umowy. 
Umowa spółki jest wielostronną czynnością podmiotów zobowiązujących się do 
osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Dla zawarcia umowy spółki wyma-
gane jest współdziałanie co najmniej dwóch stron. Jednakże w odróżnieniu od 
umów spółek handlowych nie ma ona charakteru typowej umowy kreacyjnej. Jej 
zawarcie, czy to w formie pisemnej czy ustnej, nie powoduje powstania nowego 
podmiotu, a np. wspólnicy spółki handlowej poprzez podpisanie umowy spółki 
powodują powstanie podmiotu wobec nich trzeciego – beneficjenta czynności 
fraudacyjnej. Osiąganie wspólnego celu przez wspólników zakładanej spółki 
handlowej ma dokonywać się już w ramach powołanej umową założycielską 
struktury organizacyjnej.

Mimo że unormowanie spółki cywilnej w Kodeksie cywilnym, stanowiącym 
fundamentalną regulację dla tej spółki, nie zmieniło się od wielu lat2 i jest zawarte 
w stosunkowo niewielkiej liczbie przepisów, to jednak charakter prawny i kon-
strukcja tej spółki jawią się jako zagadnienia skomplikowane i budzące duże wąt-
pliwości w nauce i orzecznictwie3. Kwestia charakteru prawnego stosunku spółki 
tak dawniej, jak i obecnie jest źródłem wielości poglądów co do całej konstrukcji 
spółki oraz motywem i inspiracją do poszukiwania coraz to nowych uzasadnień 
dla odrębności prawnej tego stosunku. Niejasny status spółki cywilnej wywołuje 

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.
2 Z zastrzeżeniem art. 874 § 2 k.c., który został wprowadzony przez ustawę z dnia 28 lutego 

2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535), zmiana weszła w życie z dniem 
1 października 2003 r.

3 Zob. szerzej I. Hasińska, Charakter prawny spółki cywilnej na tle historycznym i prawno-
porównawczym, Poznań 2016, s. 19 i n.
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daleko idące konsekwencje, m.in. w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego 
do ubiegania się i do uzyskania płatności rolniczych. W zależności od przyjmo-
wanego poglądu można tu wskazać zarówno na wspólników, wspólnika, jak i na 
spółkę.

W literaturze były już podejmowane rozważania w zakresie statusu prawnego 
spółki cywilnej. Jednakże za niesporną można jedynie uznać kwestię braku oso-
bowości prawnej spółki cywilnej. Niektórzy autorzy dowodzą, że spółka cywilna 
jest organizacją i jednostką organizacyjną4, inni, że posiada zdolność prawną5 
bądź „częściową” zdolność prawną6, jeszcze inni dowodzą, że jest ona tylko sto-
sunkiem zobowiązaniowym – ale nietypowym7. Z tego względu nawet te same 
terminy są rozmaicie interpretowane, co utrudnia stosowanie prawa.

Zaprezentowane dotąd poglądy wymagają obecnie ponownej weryfikacji 
z uwagi na aktualne orzecznictwo administracyjne nadające spółce cywilnej 
podmiotowość w zakresie dopłat rolniczych8. Na gruncie ustawy z dnia 18 grud-
nia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności9 spółka cywilna została 
uznana za odrębny podmiot – producenta rolnego. Kwalifikacja ta wpływa na 
dotychczasowe ustalenia dokonane zarówno w teorii, jak i w praktyce prawa 
cywilnego. Wykracza poza tradycyjny podział podmiotów prawa na osoby 
fizyczne i osoby prawne oraz nadaje spółce cywilnej cechy zindywidualizowanej 
i konkretnej jednostki organizacyjnej.

Celem niniejszych rozważań jest podjęcie próby uporządkowania siatki poję-
ciowej w zakresie charakteru prawnego spółki cywilnej i wskazanie konsekwen-

4 J. Frąckowiak, Konstrukcja prawna spółki cywilnej, (w:) Ars et usus. Księga pamiątkowa ku 
czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005; idem, Spółka jako podmiot gospodarczy. 
Podmiot gospodarczy – kilka uwag o konsekwencji wyodrębnienia tej kategorii podmiotów w pra-
wie cywilnym, Wrocław 1995; idem, Przenoszenie własności i obciążanie nieruchomości w sto-
sunkach pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem, „Rejent” 1999, nr 2, s. 94; idem, Jednostka 
organizacyjna jako substrat osoby prawnej i ustawowej, (w:) W. Popiołek, L. Ogiegło, M. Szpu-
nar, Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005; 
A. Herbet, Spółka cywilna – konstrukcja prawna, Warszawa 2008.

5 K. Korzan, Spółka cywilna w kontekście praktyki notarialnej, „Rejent” 1999, nr 10; J. Lic, 
Warunki prawne uznania podmiotowości spółki cywilnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, 
nr 3.

6 A. W. Wiśniewski, Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny. Tom I. Wiadomości ogólne. 
Spółki osobowe, Warszawa 1990; idem, Uważaj na kodeks (2). Spółka jawna i spółka w organiza-
cji – ułomne osoby prawne? Niejasności ułomności, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 39.

7 I. Hasińska, Charakter prawny…, s. 19 i n.
8 Np. wyroki Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia: 14 sierpnia 2012 r., III GSK 656/11, 

LEX nr 1219236; 22 sierpnia 2012 r., II GSK754/11, LEX nr 1218388; 19 września 2012 r., II GSK 
1070/12, LEX nr 1218382 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 sierp-
nia 2014 r., III SA/GI 114/14, LEX nr 1513643 oraz w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., 
VIII SA/Wa 114/16, LEX nr 2149013.

9 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1853 (dalej: ustawa o krajowym systemie ewidencji pro-
ducentów).
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cji związanych z danym stanowiskiem. Dla realizacji przyjętego celu najpierw 
zostaną poddane analizie poszczególne pojęcia wyznaczające ramy tematu, takie 
jak: organizacja, jednostka organizacyjna, zdolność prawna, producent rolny 
oraz tryb dochodzenia płatności rolniczych. Istotne pozostaje również wskazanie 
przepisów decydujących o statusie prawnym danego podmiotu. Na tej podstawie 
będzie możliwe sformułowanie oceny. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu 
niniejsze rozważania mają charakter bardziej syntetyczny, a analizie zostaną pod-
dane jedynie wybrane aspekty podjętego tematu.

2. STATUS SPÓŁKI CYWILNEJ

W aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że 
spółka cywilna jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
może być uznana za odrębny podmiot – producenta rolnego10. Natomiast w orze-
czeniach sądów cywilnych konsekwentnie podkreśla się, że spółka cywilna nie 
jest jednostką wyodrębnioną od jej wspólników. „Spółka cywilna” to tylko jedna 
z umów nazwanych regulowanych przez Kodeks cywilny, bez własnej osobo-
wości i zdolności prawnej, nieposiadająca ani własnych organów, ani własnego 
majątku11.

W teorii i praktyce prawa cywilnego status prawny spółki cywilnej przeszedł 
pewną ewolucję. Tytułem przykładu można wskazać na próby upodmiotowie-
nia spółki cywilnej i wyodrębnienia jej od grona wspólników, jakie były podej-
mowane głównie na tle nieobowiązującej już ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. 
o działalności gospodarczej12. Poprzez jej art. 2 ust. 2 ustawodawca wprowadził 
do systemu prawnego instytucję podmiotu gospodarczego13. Podmiotem pro-
wadzącym działalność gospodarczą, „podmiotem gospodarczym” była osoba 
fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości praw-
nej utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli przedmiot jej działalności obej-
mował prowadzenie działalności gospodarczej. Kolejnych argumentów w kwestii 
odrębności prawnej stosunku spółki dostarczała ustawa z dnia 24 maja 1989 r. 
o rozpatrywaniu przez sądy spraw gospodarczych14, która dodała do Kodeksu 

10 Zob. orzeczenia przywołane w przyp. 8.
11 Zob. np. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2002 r., III CZP 67/02, „Orzecznic-

two Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 2003, nr 7–8, poz. 102; uchwała z dnia 31 marca 1999 r., 
III CZP 111/95, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 1996, nr 5, poz. 63.

12 Dz.U. nr 41, poz. 324, z późn. zm.
13 Zob. szerzej I. Hasińska, Charakter prawny…, s. 143 i n.
14 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 723.
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postępowania cywilnego (nieobowiązujący15 już w tym brzmieniu) art. 4797. 
Stosownie do jego treści, w postępowaniu przed sądem gospodarczym zdolność 
sądową posiadały także podmioty gospodarcze będące jednostkami organiza-
cyjnymi niemającymi osobowości prawnej, jeżeli spełniały wymagania prze-
widziane przepisami art. 2 ust. 2 ustawy o działalności gospodarczej. Obecnie 
pojęcie przedsiębiorcy definiuje ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej16. Zgodnie z jej art. 4 przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, 
osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, któ-
rej odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu 
działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki 
cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Nowe, 
ustawowe i obowiązujące pojęcie przedsiębiorcy spowodowało, że w jego ramach 
nie było już miejsca na spółki cywilne, a tym samym podstaw do upodmiotowie-
nia tej formy współpracy.

Pewne podobieństwo do dawnej argumentacji podnoszonej na gruncie prawa 
cywilnego można zauważyć obecnie w dziedzinie prawa publicznego. Tam 
spółka cywilna traktowana jest w sposób przedmiotowy, jako rezultat zawarcia 
umowy, stanowiąc tym samym pewne „urządzenie społeczne” działające na pod-
stawie tej umowy. Substratem tego „urządzenia” są osoby (wspólnicy) realizujące 
określone, wspólne cele17. Zatem można zauważyć próby nadania spółce cywilnej 
zdolności administracyjnoprawnej. Przedstawiciele doktryny dowodzą18, że brak 
uznania spółki cywilnej za podmiot prawny na gruncie prawa cywilnego wywo-
łuje niespójność systemu prawnego, bo w prawie publicznym jest wielokrotnie 
traktowana jako podmiot prawa. Wskazują na możliwość uzyskania wpisu do 
urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej (REGON)19 i związany 
z nim numer statystyczny20. Spółka prawa cywilnego uznawana jest za pod-
miot także na gruncie prawa podatkowego. Tak wynika: z art. 24a ust. 1 ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych21, gdzie podmiotem, dla którego pro-

15 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Dz.U. nr 235, poz. 1699), zmieniającej niniejszą usta-
wę z dniem 20 marca 2007 r.

16 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.
17 Zob. uchwałę 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 maja 

2012 r., II GPS 2/12, „Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych ” 2012, nr 4, s. 63.

18 J. Lic, Skutki braku podmiotowości spółki cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 1, s. 47–54; idem, Warunki prawne…, s. 34–40.

19 Zob. pismo Głównego Urzędu Statystycznego, Departament Standardów, Rejestrów i In-
formatyki z dnia 11 stycznia 2001 r., SRI – 2-53W/2001: w rejestrze REGON spółka cywilna jako 
podmiot gospodarki narodowej podlega rejestracji.

20 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1068, z późn. zm.).

21 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).
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wadzone są księgi jest spółka cywilna, a podstawą ustalenia dochodów wspól-
ników są zapisy w tych księgach; z przepisów o rachunkowości, gdzie spółki są 
podmiotami osiągającymi przychody i ponoszącymi koszty, a w efekcie finalnym 
wykazującymi dochody; z np. art. 7 Ordynacji podatkowej22, gdzie wskazano, że 
podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie-
mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiąz-
kowi podatkowemu, a ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne 
podmioty; z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług23, gdzie spółka 
cywilna jest uznawana za podatnika podatku VAT. W konsekwencji na gruncie 
art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów spółka cywilna 
jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej została uznana 
za podmiot odrębny od jej wspólników.

3. POJĘCIE ORGANIZACJI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
I ZDOLNOŚCI PRAWNEJ

Jak widać, ten dualizm poglądów wymaga nakreślenia przesłanek, na pod-
stawie których następuje klasyfikacja danego tworu jako organizacji czy jako 
jednostki organizacyjnej. W polskim ustawodawstwie brak jest definicji legalnej 
terminu „organizacja”. Rozumienie organizacji w języku prawniczym jest nie-
jako rozumieniem jej socjologicznego ujęcia. W ujęciu socjologicznym pojęcie 
„organizacja” jest formułowane wieloznacznie i różnorodnie24. W jego ramach 
zwraca się uwagę na pewne typowe wyznaczniki organizacji, np. celowy, uni-
wersalny i programowy charakter ujawniony przez określenie zadań i przed-
sięwzięć, które stanowią sens działania organizacji, wewnętrzny układ, ład 
i porządek organizacyjny, określany mianem struktury organizacyjnej, której 
elementarnymi składnikami są obowiązki i zadania realizowane przez jej uczest-
ników, związki pomiędzy uczestnikami, hierarchię organizacyjną, zasób władzy 
posiadanej przez uczestników, relatywne wyodrębnienie organizacji z otoczenia, 
które stanowi źródło zasobów, możliwości i zagrożeń.

Z kolei „jednostka organizacyjna” jest określeniem języka prawnego. 
Posługuje się nim ustawodawca m.in. w art. 33 i 33¹ k.c. Istnieje także legalna 
definicja tego pojęcia. Zgodnie z art. 4 ust. 3 Prawa o adwokaturze25 przez jed-

22 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 201, z późn. zm.).

23 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1221, z późn. zm.).

24 Zob. szerzej I. Hasińska, Charakter prawny…, s. 143–147, i wskazana tam literatura.
25 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2368, z późn. zm.). 
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nostkę organizacyjną rozumie się organ państwowy lub samorządowy, osobę 
prawną, organizację społeczną lub polityczną oraz inny podmiot nieposiadający 
osobowości prawnej. Przedstawiciele doktryny prawa cywilnego wskazują na 
konieczne cechy konstrukcyjne jednostek organizacyjnych. Wśród nich wymie-
nia się: konwencję, na mocy której skutki pewnych zachowań danej osoby nie są 
powiązane z tą osobą, lecz z jednostką organizacyjną; oznaczenie i wyodrębnie-
nie jednostki, które wyraża się poprzez ustalenie jej nazwy i siedziby, przy czym 
nazwa może składać się z nazwisk (firm) jej uczestników, natomiast siedziba 
pokrywać się z miejscem ich zamieszkania; wiązanie z jednostką organizacyjną 
pewnych skutków prawnych poprzez np. przypisywanie jej pewnych praw i obo-
wiązków, a owo przypisanie może wyrażać się w sposób „pośredni” – wyłącznie 
wewnętrzny, a pomimo to na zewnątrz będą to prawa i obowiązki podmiotów 
współtworzących taką jednostkę; ustalenie struktury organizacyjnej jednostki, 
które pozwala na wskazanie osób, których działania będą jej przypisywane26. 
Zatem „jednostka organizacyjna” jako taka jest pewną konstrukcją prawną, któ-
rej istnienie jest związane z normą prawną27. Dlatego uzasadnienia dla praw-
nej kwalifikacji „jednostki organizacyjnej” nie należy poszukiwać w ogólnych 
wywodach na temat realnych tworów społecznych, lecz w konkretnych przepi-
sach prawnych. 

Dopuszczalność występowania spółki cywilnej jako podmiotu uprawnionego 
do płatności wypadałoby rozstrzygać w kategoriach normatywnych. To zdolność 
prawna decyduje, czy dany twór może być podmiotem określonych uprawnień 
i obowiązków28. 

Warto dalej zaznaczyć, że fakt, iż komuś przysługuje zdolność prawna, nie 
przesądza jeszcze o tym, że może on prawa i obowiązki nabywać własnym dzia-
łaniem, ma ona bowiem charakter pasywny. Elementem decydującym jest zdol-
ność czynna, obejmująca personalne kwalifikacje, od których zależy możność 
wywołania przez osobę swoim zachowaniem skutków w sferze prawa cywilnego. 
W jej treści wyróżniamy zdolność do działań prawnych oraz możliwość zaję-
cia prawnie relewantnej postawy. Zamysł ustawodawcy obejmuje jednak tylko 
konstrukcję zdolności do czynności prawnych, będącej segmentem zdolności do 
działań prawnych, czyli dotyczy personalnych kwalifikacji, od których zależy 
możność dokonywania, ze skutkiem dla siebie, czynności prawnych. Z przy-
kładu podanego przez doktrynę, z punktu wiedzenia kota człowiek należy do 
kota, a więc z kociej perspektywy podmiotem jest kot, a przedmiotem człowiek. 
Z punktu widzenia człowieka jest odwrotnie, co wykazuje, że kwestią umowną 

26 J. Frąckowiak, (w:) M. Safjan (red.), System Prawa Prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – 
część ogólnaa, Warszawa 2001, s. 903–907.

27 Zob. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1997, s. 213.
28 Zob. szerzej L. Moskwa, „Ułomne osoby prawne” – czy to koniec zadawnionego sporu, 

„Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2002, nr 11, s. 23; J. Jacyszyn, S. Krześ, E. Marszał-
kowska-Krześ, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2001, s. 30.
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jest, kogo uznamy za podmiot. Konflikt rozwiązuje prawo przedmiotowe, które 
wskazuje, kto może być podmiotem29. Zdolność prawna jest więc pojęciem nor-
matywnym, a rozstrzygnięcie zawarte jest w treści art. 1 k.c.30 Z kolei art. 331 
k.c. nakazuje stosować do jednostek organizacyjnych niebędących osobami 
prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, odpowiednio przepisy 
o osobach prawnych. 

Jak widać, status podmiotowy jednostek regulowanych przez art. 33¹ k.c. 
musi być wyznaczony przez treść obowiązujących norm prawnych. Jednakże 
w ramach regulacji spółki cywilnej (art. 860–875 k.c.) skutki zachowań wspólni-
ków są powiązane bezpośrednio z nimi, a nie z „jakąś” jednostką, np. solidarna 
odpowiedzialność za długi, wejście nabytego prawa do wspólnego majątku wspól-
ników. Spółka cywilna jako forma współpracy gospodarczej nie posiada żadnego 
odrębnego interesu, który byłby interesem różnym od interesu jej wspólników. 
Jego realizacja odbywa się zwyczajowo poprzez kontakty handlowe z osobami 
trzecimi – kontrahentami. Zgodnie z regulacją to tylko wspólnicy uczestniczą 
w wymianie dóbr i usług dla realizacji własnego celu, jednakże również i toż-
samego z celem pozostałych wspólników. Także podmiotami praw i obowiąz-
ków związanych z uczestnictwem w stosunku spółki są wyłącznie wspólnicy 
i to zarówno między sobą, jak i na zewnątrz31. To upoważniony wspólnik bądź 
wspólnicy, a nie „spółka”, jest osobą upoważnioną do odbioru świadczenia. 
Postanowienia umowy spółki, tak jak postanowienia innych umów, rodzą skutki 
inter partes32. Ponadto odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zwią-
zane z uczestnictwem w spółce ich majątkami osobistymi ma charakter pierw-
szorzędny, niesubsydiarny. „Niesubsydiarny” – gdyż brak jest obok wspólnika 
podmiotu, z którego majątku możliwe by było zaspokojenie należności. Zatem 
wierzyciel „spółki” nie musi kierować egzekucji do majątku wspólnego i wyka-
zywać tak jej bezskuteczności, jak i niewypłacalności spółki, ale może dochodzić 
zaspokojenia i wszcząć egzekucję z dowolnego majątku indywidualnego wspól-
nika czy wspólników. Każdy ze wspólników zobowiązany jest wobec wierzyciela 
do spełnienia całego świadczenia, tak jak gdyby był jedynym dłużnikiem.

29 A. Powierza, Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną, „Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszaw-
skiego” 2005, nr 1, s. 36.

30 Zob. szerzej I. Hasińska, Charakter prawny…, s. 151–156, i wskazana tam literatura.
31 Ibidem, s. 323–332.
32 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1997 r., I CKN 42/96, „Orzecznictwo 

Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 1997, nr 5, poz. 62.
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4. STATUS PRODUCENTA ROLNEGO I TRYB DOCHODZENIA 
PŁATNOŚCI ROLNICZYCH

Samo pojęcie producenta rolnego – rolnika nie jest jednakowo rozumiane. 
Według art. 3 pkt 3 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów okre-
ślenie producenta rolnego oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą rolnikiem w rozumie-
niu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/201333, lub posiadaczem zwierzęcia 
lub posiadaczem zwierzęcia w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem pojęcie „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 kra-
jowego, której gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym zakresem 
terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 Ttaktatu o Unii Europejskiej 
w związku z art. 349 i 355 TFUE34, i która prowadzi działalność rolniczą. Pobocz-
nie należy wskazać, że do pojęcia „rolnik” z rozporządzenia nr 1307/2013 odsyła 
również ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich35, wyznaczając status benefi-
cjenta pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Natomiast sam status prawny rolnika od lat wywołuje 
liczne kontrowersje w doktrynie i jest rozpatrywany na wielu płaszczyznach36. 

Już na tle przywołanych przepisów można zauważyć, że przepisy prawa 
unijnego odróżniają osoby fizyczne lub prawne od grupy osób fizycznych lub 
prawnych. Prawo krajowe wskazuje na osobę fizyczną, osobę prawną lub jed-
nostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. O tym, czy grupa osób 
fizycznych lub prawnych mieści się w pojęciu jednostki organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej, należałoby rozstrzygnąć w powołaniu się na prze-
pisy statuujące dany byt prawny. Nawiązując do już zaprezentowanych rozważań 
i konstrukcji spółki cywilnej w Kodeksie cywilnym, wypada w tym miejscu 
przyjąć, że w przypadku spółki cywilnej można mówić o grupie osób fizycznych 
lub prawnych związanych umową spółki i prowadzących działalność rolniczą. 

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie sys-
temów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 608.

34 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.
35 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środ-

ków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 562, z późn. zm.

36 Zob. np. R. Budzinowski, Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy (zagadnienia wybra-
ne), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, z. 3, s. 111–120; P. Blajer, Koncepcja 
prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównawczym, Kraków 2009. 
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Natomiast zasady tego współdziałania powinny również określać przepisy kon-
struujące współpracę w ramach tejże umowy. 

Z kolei uprawnionym do uzyskania płatności rolniczych jest podmiot, który 
uzyskał wpis do ewidencji producentów. Wpis ten informuje z jednej strony o tym, 
że dany podmiot ma status producenta rolnego, a z drugiej, że ma on uprawnie-
nie do uzyskania płatności. Umieszczenie w systemie jest czynnością z zakresu 
administracji publicznej. W art. 11 ust. 1 ustawy o krajowym systemie ewidencji 
producentów ustawodawca wskazuje, że wpisu producenta do ewidencji produ-
centów dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej na jego wniosek złożony 
do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa właściwego miejscowo, na formularzu opracowanym i udostępnionym 
przez Agencję. W tej decyzji producentowi nadaje się numer identyfikacyjny. 
Natomiast w art. 12 ust. 4, 5 i 6 ustawy o krajowym systemie ewidencji produ-
centów w zakresie nadania numeru identyfikacyjnego ustawodawca odnosi się do 
producentów rolnych prowadzących działalność także w ramach spółki cywilnej. 
I tak, w przypadku małżonków oraz podmiotów będących współposiadaczami 
gospodarstwa rolnego nadaje się jeden numer identyfikacyjny temu z małżonków 
lub współposiadaczy, co do którego współmałżonek lub współposiadacz wyrazili 
pisemną zgodę. Jeden numer identyfikacyjny przyznaje się również producentom 
rolnym, podmiotom prowadzącym zakłady utylizacyjne lub potencjalnym bene-
ficjentom działającym w formie spółki cywilnej. Numer identyfikacyjny nadaje 
się spółce. W przypadku małżonków oraz współposiadaczy gospodarstwa rol-
nego do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę 
odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego. Z tego 
punktu widzenia zarówno w art. 3 pkt 3, jak i w art. 12 ust. 4, 5 i 6 ustawy 
o krajowym systemie ewidencji producentów ustawodawca wskazuje na wspólni-
ków spółki cywilnej działających w tej formie, natomiast numer identyfikacyjny 
powinien być przyznany wyznaczonemu wspólnikowi. Tak nadany numer służy 
do identyfikacji producentów rolnych, w tym przypadku grupy osób fizycznych 
bądź prawnych współdziałających w ramach umowy spółki cywilnej.

W aspekcie konstrukcji prawnej spółki cywilnej ponownie należy zaznaczyć, 
że jest ona stosunkiem prawnym powstającym z umowy37. Konstytutywnym 
elementem umowy jest zobowiązanie się wspólników do określonych działań 
dla osiągnięcia zakładanego celu. Na treść tego stosunku prawnego składają 
się wynikające z normy prawnej uprawnienia i obowiązki podmiotów tego sto-
sunku38. Prawo wspólników do łącznego występowania na zewnątrz może zostać 
delegowane na rzecz jednego z nich. Jeżeli ten ostatni działa w granicach swego 

37 S. Grzybowski, (w:) W. Czachórski, S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom 
III. Część 2. Prawo zobowiązań część szczegółowa, Wrocław‒Warszawa‒Kraków‒Gdańsk 1976, 
s. 801.

38 A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 
2001, s. 126.
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umocowania, nabywa prawa i obowiązki na rzecz wszystkich wspólników. Umo-
cowanie do działania w sferze reprezentacji oparte jest na przepisach ustawy, 
czyli wspólnicy lub uprawniony wspólnik jest przedstawicielem ustawowym 
pozostałych39. W regulacji spółki cywilnej umocowanie do działania jest zawarte 
w art. 865 k.c. (w zakresie prowadzenia spraw spółki) i art. 866 k.c. (w zakresie 
reprezentacji). W zależności od przyjętego sposobu reprezentacji, poza wspólni-
kami bądź wspólnikiem, w spółce cywilnej nie został wyróżniony żaden organ, 
który mógłby ją reprezentować. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt prawa publicznego, należy wska-
zać, że sam wniosek inicjujący postępowanie administracyjne, m.in. o przyzna-
nie płatności, składa nie spółka, lecz wspólnicy czy wspólnik uprawniony do 
reprezentowania wspólników. Tożsame reguły obowiązują również w kwestii 
doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z zasadą ogólną wynika-
jącą z art. 45 k.p.a.40 pisma jednostkom organizacyjnym oraz organizacjom spo-
łecznym doręcza się w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru 
pism. W doktrynie prawa publicznego uznano, że przepis ten reguluje doręczenie 
pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobo-
wości prawnej. Natomiast w odniesieniu do spółek cywilnych przyjęto, że pisma 
doręcza się tym adresatom w sposób przewidziany w powoływanym przepisie41. 
Tak więc również wspólnik spółki cywilnej jest osobą uprawnioną do odbioru 
pism skierowanych do spółki, a złożone przez niego pokwitowanie odbioru decy-
zji wywołuje skutki, jakie są związane z doręczeniem decyzji42.

Jak wykazano, w świetle ustawy o krajowym systemie ewidencji producen-
tów producentem może być grupa osób fizycznych lub prawnych prowadzących 
działalność rolniczą. Kwalifikacji takiej nie należy upraszczać poprzez nada-
nie jej statusu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
czy utożsamianie jej z taką jednostką, a dalej przyznawać jej uprawnienia bądź 
nakładać zobowiązania. Takie nawet „techniczne” upodmiotowienie mogłoby 
być wykorzystywane do nadawania statusu podmiotowego różnym tworom 
prawnym. Można przytoczyć, że za producenta rolnego nie zostały uznane przez 
orzecznictwo oddziały spółek handlowych z uwagi na ich przedmiotowy charak-
ter, będący nie do pogodzenia z podmiotową konstrukcją producenta rolnego43.

39 A. Koch, (w:) J. Napierała, A. Koch (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006, 
s. 237. 

40 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1257.

41 A. Wróbel, (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 313.

42 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 1998 r., 
SA/Bk 1302/97, LEX nr 34158; R. Kłagisz, Glosa do wyroku NSA z dnia 2 lipca 1998 r., SA/Bk 
940/97, „Przegląd Podatkowy” 2001, nr 5, s. 46.

43 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., II GSK 
1074/2011, http://orzeczenia.nas.gov.pl. 
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5. PODSUMOWANIE

Jak widać, spółka cywilna nie jest odrębnym od wspólników podmio-
tem prawa. Nie ma żadnej zdolności do działań prawnych. Zatem trudno jest 
twierdzić, że to właśnie spółka ma status producenta rolnego. Takie ustalenie 
prowadzi z kolei do uznania spółki za jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
zdolności prawnej. Przepisy ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów 
nie wymieniają spółki cywilnej jako producenta rolnego. Wskazują natomiast na 
grupę osób fizycznych lub prawnych, której może przysługiwać status produ-
centa rolnego ‒ rolnika. Nie ma przeszkód prawnych do prowadzenia przez tę 
grupę osób działalności rolniczej w ramach wspólnego gospodarstwa rolnego, 
a wówczas reguły ich współdziałania powinny być wyznaczone przez przepisy 
konstruujące dany rodzaj współpracy. 

Spółka cywilna jest z założenia najprostszą formą prowadzenia współpracy 
gospodarczej. Wedle zamysłu ustawodawcy, niczym innym jak tylko ramą dla 
inicjatywy samych przedsiębiorców ‒ wspólników. Skoro nie ma podmiotu, a jest 
tylko zobowiązanie do współpracy, to trudno takiemu zobowiązaniu nadać status 
producenta rolnego. Konstrukcja prawna tego stosunku zawiera wyraźne unor-
mowanie w zakresie: jak i dla kogo nabywane są uprawnienia – przez uprawnio-
nych wspólników i na rzecz wspólników. Upodmiotowienie spółki cywilnej jest 
działaniem wbrew intencji ustawodawcy. 

Niewątpliwe nazywanie spółki cywilnej jednostką organizacyjną jest zabie-
giem „wygodnym”, upraszczającym wykonanie niektórych przepisów z zakresu 
prawa publicznego. Nie można się jednak zgodzić z tym, że taki zabieg jest 
zabiegiem użytecznym. Skoro m.in. na podstawie ustawy o krajowym systemie 
ewidencji producentów spółka cywilna została uznana za producenta rolnego – 
rolnika, to takie uznanie stanowi punkt wyjścia dla tworzenia nowej teorii, że 
poza osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi 
o statusie określonym w ustawie istnieje następna kategoria, np. „jednostek orga-
nizacyjnych szczególnego rodzaju” czy „jak gdyby jednostek organizacyjnych”. 

Na koniec wypada zaznaczyć, że dla grupy osób fizycznych lub prawnych 
współdziałających w ramach spółki cywilnej zostały wyznaczone ustawowo 
reguły tej współpracy (art. 860–875 k.c.). Odpowiedzi na pytanie o status rolnika 
należy więc poszukiwać we właściwej regulacji. „Grupa” to właśnie wspólnicy 
spółki cywilnej, którzy w procesie realizacji celu współpracy występują jako 
pewien „kolektyw”, zespolony tak w określaniu sposobu, jak i w samym dążeniu 
do osiągnięcia wspólnego celu. Podmiotami praw i obowiązków w stosunkach, 
w których występuje spółka cywilna, są tylko wspólnicy, a działanie „w imie-
niu spółki” oznacza faktycznie dokonywanie czynności prawnych we wspólnym 
imieniu i ze skutkami dla wszystkich wspólników łącznie. Natomiast upoważ-
niony wspólnik podejmuje działania tak w imieniu własnym, jak i w imieniu 
wszystkich pozostałych wspólników. 
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STATUS OF A PRIVATE PARTNERSHIP AS THE BENEFICIARY 
OF SUBSIDIES FOR FARMERS 

(SELECTED ISSUES)

Summary

The paper discusses the issues relating to classifying a private partnership as 
a separate entity – an agricultural producer. Such a classification affects the existing 
arrangements both in civil-law theory and practice. It goes beyond the traditional division 
of legal entities into natural and legal persons and confers upon a private partnership the 
features of an individualized and specific organizational unit. It also excludes a partner 
(or partners) of a private partnership from the group of entities eligible to apply for and to 
be granted an agricultural subsidy, which consequently results in questing statutory rules 
of cooperation within a private partnership. The paper aims at assessing the laid down 
criteria and indicating solutions relating to various opinions on legal nature of a private 
partnership. Additionally, the article points out the regulations which decide about the 
active capacity of a given entity.

The Author concludes that a private partnership is nothing other than a form of 
cooperation among entrepreneurs-partners. If there is no entity but only the obligation 
to cooperate, it makes it difficult to give such an obligation a status of an agricultural 
producer. The legal construct of this relationship includes a clear regulation specifying 
who and how acquires the rights – the entitled partners and for the benefit of partners. 
Granting legal personality to a private partnership is against the intention of the legislator.
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PRAWNA OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 
W PROCESIE LOKALIZACJI INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ

1. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju wiąże się z racjonalnym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych. Wymaga to koordynacji działań w wielu 
sferach gospodarki, w tym rolnictwa i środowiska. Natomiast właściwe zarzą-
dzanie środowiskiem wymaga nowoczesnego systemu planowania przestrzen-
nego i ocen oddziaływania na środowisko1. Z jednej strony gospodarowanie 
przestrzenią musi odpowiadać potrzebom rozwoju, m.in. infrastruktury, a z dru-
giej ochronie zasobów przyrodniczych i zmianom klimatu. Dążenie do wzro-
stu gospodarczego często wymaga godzenia różnych potrzeb wynikających np. 
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego, 
a także ochrony środowiska. Rozwój społeczno-gospodarczy, w tym obszarów 
wiejskich, zależy w dużym stopniu choćby od dostępności infrastruktury tech-
nicznej, która wpływa nie tylko na poziom życia mieszkańców, lecz także i na 
środowisko.

W praktyce może być trudne bezkolizyjne sprostanie wyzwaniom rolnictwa 
i środowiska, zwłaszcza gdy wiąże się to z wykorzystaniem gruntów rolnych 
i leśnych. W literaturze zwracano już uwagę na kontrowersje związane z wyko-
rzystywaniem gruntów rolnych choćby pod instalacje farm wiatrowych2. Polityka 
rozwoju obszarów wiejskich wymaga więc integracji ograniczeń wynikających 
z ochrony środowiska naturalnego, zmian klimatu oraz potrzeby efektywnego 
korzystania z zasobów przy utrzymaniu ich zdolności produkcyjnej3.

1 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, M.P. z 2014 r., poz. 469.

2 S. Manservisi, Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile. Profili europei 
ed internazionali, Napoli 2016.

3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r.: Sprostać wyzwaniom przyszłości 
związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, Bruksela, dnia 
18 listopada 2010 r., KOM (2010) 672, wersja ostateczna, http://www.minrol.gov.pl/Informacje-
-branzowe/WPR-po-2013-roku (dostęp: 29.12.2017 r.).



180 KATARZYNA LEŚKIEWICZ

Infrastruktura techniczna nie doczekała się uniwersalnej definicji legalnej, 
jest przedmiotem odniesienia różnych „konstrukcji” w wielu aktach prawnych4 
i poglądów doktryny5. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi ochronę 
gruntów rolnych i leśnych są zwłaszcza ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych6 oraz ustawa z dnia 29 września 1991 r. o lasach7. 
Ochrona gruntów rolnych i leśnych stanowi element szerszej problematyki 
ochrony powierzchni ziemi8. Z kolei lokalizacja infrastruktury technicznej pod-
lega ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także innym 
aktom regulującym lokalizację inwestycji celu publicznego9.

Problematyka sytuowania infrastruktury technicznej była podejmowana 
w literaturze wielokrotnie, przy czym głównie są to publikacje nieprawnicze 
i nie dotyczą one ochrony gruntów rolnych i leśnych10. Zagadnienia lokaliza-
cji infrastruktury technicznej na gruntach rolnych i leśnych podejmowane są 
rzadko11. Natomiast kwestie ochrony gruntów rolnych czy leśnych poruszane 

 4 Np. art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2062, z późn. zm. (dalej: ustawa o wspie-
raniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych); art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm. (dalej: ustawa 
o gospodarce nieruchomościami); art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm. (dalej: ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 5 Np. W. Chudy, Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” 2011, nr 10, s. 97–106; E. Bielecka, B. Całka, Analiza procesu wyłączeń gruntów z pro-
dukcji rolnej i leśnej na terenach wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2012, 
nr 2/III, s. 163–173, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-48516e32-1887-
4944-bdf6-d6962f0e5a40/c/15.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.); N. Sajnóg, K. Sobolewska-Mikulska, Od-
działywanie infrastruktury przesyłowej na przestrzeń rolniczą, „Infrastruktura i Ekologia Terenów 
Wiejskich” 2017, nr I/1, https://repo.pw.edu.pl/info/journalseries/WUT73078/+title?lang=en,;http://
dx.doi.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.009 (dostęp: 20.12.2017 r.); http://repo.bg.pw.edu.pl/index.
php/pl (dostęp: 20.12.2017 r.).

 6 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161, z późn. zm. (dalej: ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych).

 7 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 788, z późn. zm. (dalej: ustawa o lasach).
 8 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, 

Warszawa 2015, s. 4 i n., i powołana tam literatura.
 9 Np. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 

w zakresie sieci przesyłowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1812, z późn. zm.; ustawa z dnia 10 
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496, z późn. zm.

10 Np. E. Bielecka, B. Całka, Analiza procesu…, s. 163–173; N. Sajnóg, K. Sobolewska-Mi-
kulska, Oddziaływanie infrastruktury…, passim.

11 Zob. np. P. Wojciechowski, Infrastruktura telekomunikacyjna w rozwoju obszarów wiej-
skich, „Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 103–128.
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są często przy okazji problemów planowania przestrzennego12, czy rozwoju 
obszarów wiejskich13. 

Za opracowaniem problematyki określonej w tytule artykułu przemawiają 
zwłaszcza względy społeczno-gospodarcze. Powierzchnia gruntów rolnych 
maleje, a lasy stanowiące bogactwo narodowe wymagają szczególnej ochrony. 
Grunty są zagrożone, z jednej strony przez utratę użytków rolnych na skutek 
m.in. realizacji projektów infrastrukturalnych, zmiany sposobu użytkowania, 
zalesiania i postępującego pustynnienia w wyniku zmiany klimatu, a z drugiej 
– na skutek koncentracji gruntów przez duże gospodarstwa rolne i inwestorów 
spoza sektora rolnictwa14. Zagadnienia zarządzania gruntami rolnymi oraz prze-
pisy dotyczące planowania przestrzennego należą do kompetencji państw człon-
kowskich15. Dlatego planowanie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
wymaga oszczędnego gospodarowania gruntami, co nie jest zadaniem łatwym, 
zważywszy na to, że rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich 
jest wciąż niedostateczny. Choćby poziom skanalizowania obszarów wiejskich 
jest nadal niski, a niedostateczne wyposażenie ich w infrastrukturę wodno-
ściekową hamuje rozwój przedsiębiorczości. Brakuje również dobrej jakości dróg, 
co jest barierą rozwoju społeczno-ekonomicznego wielu miejscowości wiejskich 
z uwagi na utrudnienia komunikacyjne16. 

Wiele zastrzeżeń budzi także stan urządzeń energetycznych. Około 45% 
wszystkich urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, a ok. 
77% ponad 20 lat. Na obszarach wiejskich i podmiejskich występuje ponadto zły 
stan sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej, które oddalone są od jednostek 
wytwórczych17. Jednocześnie planowanie energetyczne stanowi ważny element 

12 H. Izdebski, I. Zachariasz, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ko-
mentarz, LEX/el. 2013.

13 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów…, s. 53 i n., i powołana tam 
literatura; P. Czechowski, Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia 
prawno-organizacyjne, Warszawa 1980; I. Bogucka, Zagospodarowanie terenów rolniczych 
w przypadku braku planu miejscowego (zagadnienia wybrane), „Studia Iuridica Agraria” 2012, 
t. X, s. 147–148; S. Prutis, Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia mo-
delowe a rzeczywistość), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 37; K. Marciniuk, Inwestycje 
budowlane na gruntach rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, „Studia Iuri-
dica Agraria” 2011, t. IX, s. 368 i n.; B. Wierzbowski, Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju 
rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 29 i n.

14 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktual-
nego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? 
(2016/2141(INI)), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-
2017-0197&format=XML&language=PL (dostęp: 20.12.2017 r.).

15 Ibidem.
16 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020, Warszawa, 18 kwietnia 2017 r., http://

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Pu-
blikacje (dostęp: 20.12.2017 r.).

17 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bez-
pieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, M.P. z 2014 r., poz. 469, s. 54.
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wspierania rozwoju energetyki rozproszonej i jest czynnikiem wpływającym na 
stan lokalnej efektywności i bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba moderni-
zacji sieci jest więc oczywiście związana także z rozwojem obszarów wiejskich. 
Wskazuje się bowiem, że stan techniczny linii energetycznych wpływa negatyw-
nie na bezpieczeństwo energetyczne kraju, zwłaszcza terenów wiejskich, albo-
wiem polska energetyka ma charakter nierównomiernie rozłożony w przestrzeni, 
co wynika z decyzji lokalizacyjnych mocy wytwórczych, które zapadały w latach 
50. i 60. XX w.18. Wyzwaniem tego sektora gospodarki jest modernizacja oraz 
rozwój energetyki i ciepłownictwa, w tym m.in. sieci przesyłowych i dystrybu-
cyjnych. 

Ponadto system planowania przestrzennego powinien sprzyjać ochronie cen-
nych zasobów, zwłaszcza lasów. Dlatego zakłada się, że będzie on miał charak-
ter wielopoziomowy i hierarchicznie powiązany, a także zapewniał przenoszenie 
celów z planowania na poziomie krajowym i regionalnym na poziom lokalny, a tym 
samym będzie uwzględniał potrzeby lokalne w płaszczyźnie ponadlokalnej19.

Warto wspomnieć, iż działania służące poprawie stanu infrastruktury tech-
nicznej na obszarach wiejskich są objęte finansowaniem w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 jako działania dotyczące „pod-
stawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich”. Wsparciem objęto inwe-
stycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii obejmujące dwa typy operacji: gospodarkę wodno-ściekową oraz budowę 
lub modernizację dróg lokalnych. Jak widać, rozwój infrastruktury technicznej 
warunkuje rozwój obszarów wiejskich.

Mając powyższe na uwadze, celem niniejszych rozważań jest odpowiedź na 
pytanie, czy ustawodawca zapewnia należytą ochronę gruntów rolnych i leśnych 
w procesach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, biorąc pod uwagę 
potrzeby energetyczne i żywnościowe. Ramy opracowania nie pozwalają na 
wyczerpujące opracowanie zagadnienia, dlatego możliwe jest jedynie zasygnali-
zowanie niektórych problemów. 

2. W literaturze do infrastruktury technicznej zaliczono urządzenia i insta-
lacje niezbędne do funkcjonowania sektorów produkcyjnych gospodarki20, a na 
terenach wiejskich przede wszystkim infrastrukturę przyłączy sieci wodociągo-
wej, kanalizacyjnej oraz gazowej21. G. Rutkowska wskazuje, że infrastrukturę 

18 Ibidem, s. 12.
19 Ibidem, s. 38.
20 W. Chudy, Rozwój infrastruktury…, s. 97–106.
21 Ibidem; por. także L. Kłos, Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów 

wiejskich, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 25, http://www.
wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-179.pdf (dostęp: 17.06.2017 r.); idem, Stan infra-
struktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce a wymogi ramowej dyrektywy 
wodnej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 24, s. 119–128.
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techniczną tworzą wszelkiego rodzaju systemy transportowe, energetyczne, 
łączności i wodno-sanitarne, w których skład wchodzą: drogi, przystanki auto-
busowe, koleje, stacje, porty rzeczne i morskie, sieć gazowa, energetyczna, melio-
racyjna, obiekty telekomunikacji i poczty22.

Pojęcie infrastruktury technicznej doczekało się definicji legalnej odnoszą-
cej się do infrastruktury telekomunikacyjnej, która nie ma jednak uniwersalnego 
charakteru, dotyczy bowiem wyłącznie sieci telekomunikacyjnych23. Z kolei 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami mowa jest o „budowie urządzeń infra-
struktury technicznej”, przez którą rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie 
pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyj-
nych24. Do pojęcia „budowy urządzeń infrastruktury technicznej” odsyła ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w definicji „uzbrojenie terenu” 
sformułowanej na potrzeby planowania przestrzennego25. Pojęcie „uzbrojenie 
terenu” zawarte w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie 
jest jednak tożsame z zakresem infrastruktury technicznej wymienionej w poję-
ciu „budowa urządzeń infrastruktury technicznej” z ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami. „Infrastruktura techniczna” jest więc pojęciem szerszym od 
„uzbrojenie terenu” i dlatego w jej ramach wymieniono odrębnie drogi i odrębnie 
urządzenia związane rzeczywiście z sieciami uzbrojenia terenu. Stąd regulację 
art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy 
odnosić jedynie do części przepisu art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami26. 

Według orzecznictwa do infrastruktury technicznej należą, stosownie do 
wykładni celowościowej art. 143 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie 
tylko urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej, lecz także urządze-
nia do jej wytwarzania. W przypadku, gdy charakter i cel planowanej inwestycji 
zakłada, że stanowi ona zorganizowany zespół środków technicznych wytwa-
rzających nośnik energetyczny w postaci energii elektrycznej, niebędący jed-
nocześnie zakładem energetycznym, zamierzenie takie polegające na budowie 

22 G. Rutkowska, Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej 
gminie z wymogami UE, http://iks_pn.sggw.pl/z36/art7.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.); A. Krako-
wiak-Bal, Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiejskich wybranych 
powiatów woj. małopolskiego, „Inżynieria Rolnicza” 2007, R 11, nr 7(95), s. 101 i n., http://ir.ptir.
org/artykuly/pl/95/IR(95)_1909_pl.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.).

23 Art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Na 
temat infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarach wiejskich zob. P. Wojciechowski, Infra-
struktura telekomunikacyjna…, s. 103–128.

24 Art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
25 Art. 2 pkt 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
26 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 lipca 2013 r., 

II SA/Kr 369/13, LEX nr 1343012; por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Krakowie z dnia 3 listopada 2010 r., II SA/Kr 1625/09, LEX nr 753509.
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elektrowni fotowoltaicznych w postaci paneli ustawianych na stelażach, służą-
cych produkcji energii elektrycznej, stanowi rodzaj infrastruktury technicznej27. 
W innym wyroku stwierdzono, że urządzenia techniczne stosowane do wytwa-
rzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji oraz użytkowa-
nia energii elektrycznej stanowią urządzenia infrastruktury technicznej28. Nie 
można natomiast zaliczyć do urządzeń infrastruktury technicznej, o których 
mowa w art. 143 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, np. rurociągu 
naftowego29.

Z kolei definicję „sieci” określa kilka aktów prawnych, np. ustawa ‒ Prawo 
energetyczne, zgodnie z którą przez „sieci” należy rozumieć instalacje połączone 
i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub ener-
gii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego30. Natomiast gdy chodzi o sieć 
wodno-kanalizacyjną, ustawodawca przez sieci nakazuje rozumieć „przewody 
wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego”31. Nie istnieje również i w tym 
przypadku żadna uniwersalna definicja sieci.

3. Z perspektywy geodezyjno-kartograficznej sytuowanie projektowanych 
sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na tere-
nie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich koordy-
nuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę, jednakże 
nie dotyczy to przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie 

27 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2016 r., 
II SA/Sz 905/14, LEX nr 1765250. Por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2013 r., II SA/Sz 245/13, LEX nr 1334333, w którym wyrażono po-
gląd, że budowa urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii stanowi budowę 
urządzeń infrastruktury technicznej; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 
2011 r., II OSK 2251/10, LEX nr 1080221.

28 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 stycznia 2016 r., 
II SA/Gl 230/15, LEX nr 1984880.

29 Por. wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia: 10 lutego 
2010 r., I SA/Bk 490/09, LEX nr 570477; 17 czerwca 2009 r., I SA/Bk 101/09, LEX nr 510708; 
2 lutego 2009 r., I SA/Bk 425/08, LEX nr 486018; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 28 lutego 2007 r., III SA/Wa 4281/06, LEX nr 322335; wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 21 kwietnia 2010 r., II OSK 310/10, LEX nr 597535, wyroki Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia: 6 maja 2009 r., II SA/Po 1003/08, LEX nr 
547421; 27 maja 2009 r., II SA/Po 1000/08, LEX nr 562881; 17 listopada 2010 r., IV SA/Po 762/10, 
LEX nr 1699594; 1 grudnia 2010 r., IV SA/Po 763/10, LEX nr 1699629; wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2009 r., II SA/Bd 533/09, LEX 
nr 573647, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 30 listopada 2010 r., 
II SA/Łd 650/10, LEX nr 755875.

30 Art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‒ Prawo energetyczne, tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., nr 220, z późn. zm.

31 Art. 2 pkt 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 328, z późn. zm.
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w granicach działki budowlanej32. Do starosty należy zatem skoordynowanie 
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu wraz z propozycją tego usytu-
owania pochodzącymi od inwestora lub projektanta. 

Lokalizacja infrastruktury technicznej może odbywać się wyłącznie zgodnie 
z uwarunkowaniami o charakterze „planistycznym”, a więc zwłaszcza z przepi-
sami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Inwestycje doty-
czące budowy infrastruktury technicznej kwalifikują się do kategorii inwestycji 
celu publicznego, o jakich mowa w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami33. Do inwestycji celu publicznego ustawodawca zalicza np. budowę i utrzy-
mywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania 
lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiek-
tów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń34 oraz 
innych urządzeń35. Przez inwestycję celu publicznego należy rozumieć działania 
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim 
i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynaro-
dowe i ponadregionalne) oraz metropolitalnym (obejmującym obszar metropoli-
talny), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła 
ich finansowania stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami36. 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 
oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastę-
puje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego37, gdzie uwzględ-
nia się również m.in. sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad 
ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych38. W przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposo-
bów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizację 
inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji 
celu publicznego39. Przede wszystkim budowa sieci elektroenergetycznych obej-
mujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanaliza-
cyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu 

32 Art. 28b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm.

33 Np. art. 6 pkt 1, 2, 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
34 Art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
35 Art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
36 Art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
37 Art. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
38 Art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
39 Art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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lokalizacji inwestycji celu publicznego40. Przy czym wydanie decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego jest dopuszczalne, o ile teren, na którym 
ma być realizowana, nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia grun-
tów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo gdy taki teren jest objęty 
zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów miejscowych, które utraciły moc na 
podstawie art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym41. 
Dopuszczalne są więc jedynie przypadki lokalizacji inwestycji celu publicznego 
na terenach objętych powyższą zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 67 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W takich sytuacjach 
wydane zgody na zmianę przeznaczenia, a dotyczące ustaleń nieobowiązują-
cych już planów są wiążące. Ponieważ w wielu przypadkach ustalenie lokaliza-
cji przebiegu infrastruktury technicznej wymaga przeprowadzenia przez grunty 
rolne oraz przez tereny lasów (zwłaszcza budowy dróg), narzuca to konieczność 
uwzględnienia przepisów o ich ochronie w zakresie zmiany ich przeznaczenia42 
na cele nierolnicze lub nieleśne43. Jeżeli zatem w trakcie procedury planistycznej 
nie zostanie udzielona stosowna zgoda na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego, 
to organ gminy powinien zmienić kierunki swojej polityki przestrzennej bądź 
wyłączyć spod planowania odpowiednią część terenu44. 

Do powyższego należy dodać, że akty prawne regulujące uzyskiwanie 
poszczególnych decyzji lokalizacyjnych wyłączają zastosowanie przepisów 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych do „gruntów” objętych tymi decy-
zjami. Przykładowo, przepisy ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych stanowią, iż do gruntów objętych decy-
zją o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej nie 
stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych45. Podobne rozwiąza-
nia zawierają przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych46, który był przedmiotem 

40 Art. 50 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przy czym, nie 
chodzi o budowę przyłączy – por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 
2001 r., IV SA 1993/99, LEX nr 54181, według którego na wybudowanie przyłącza wodociągowe-
go lub kanalizacyjnego jako samodzielnego urządzenia budowlanego nie jest wymagane uzyska-
nie pozwolenia na budowę.

41 Art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
42 Art. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
43 Art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
44 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 października 2016 r., II OSK 

3311/14, LEX nr 2169123.
45 Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 

inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1812, z późn. zm.
46 Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1496, z późn. 
zm., stanowi, że do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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oceny zgodności z Konstytucją RP47. Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in. 
że: „W ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się nie tylko ochrona 
przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, ale także należyta troska o roz-
wój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosow-
nej infrastruktury, niezbędnej dla – uwzględniającego cywilizacyjne potrzeby 
– życia człowieka i poszczególnych wspólnot. Idea zrównoważonego rozwoju 
zawiera więc w sobie potrzebę uwzględnienia różnych wartości konstytucyjnych 
i stosownego ich wyważenia”.

Gdy chodzi natomiast o elektrownie wiatrowe, ich lokalizacja możliwa jest 
wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego48. 
Z rozwiązań o swoistym charakterze przepisy ustawy narzucają określoną odle-
głość od leśnych kompleksów promocyjnych i form ochrony przyrody49. Ich 
lokalizacja naturalnie wymaga także uwzględnienia przepisów ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych oraz zgody na zmianę przeznaczenia na zasadach 
wyżej już wspomnianych. Ponadto plan miejscowy, przewidujący możliwość 
lokalizacji budynków, umożliwia lokalizację urządzenia wytwarzającego ener-
gię z odnawialnych źródeł energii, wykorzystującego energię wiatru, o mocy 
nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii również w przypadku innego 
przeznaczenia terenu niż produkcyjne, chyba że ustalenia planu miejscowego 
zakazują lokalizacji takich urządzeń50. Jednakże nie może to być teren przezna-
czony wyłącznie pod rolnictwo, to znaczy zarówno fundamenty elektrowni wia-
trowej, jak i jej poszczególne elementy konstrukcyjne, jak np. śmigło, powinny 
znajdować się w całości na obszarze przeznaczonym pod elektrownię wiatrową, 
nie zaś na terenie przeznaczonym wyłącznie pod rolnictwo51. 

Zatem jak widać, ochrona gruntów rolnych i leśnych podczas lokalizacji 
infrastruktury technicznej w ramach inwestycji celu publicznego we wskaza-
nych przypadkach jest zachowana do momentu „zmiany przeznaczenia” gruntów 
rolnych i leśnych i na zgodnej z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
zmianie przeznaczenia się kończy, nie stosuje się bowiem wymogów dotyczą-
cych wyłączania z produkcji rolnej i leśnej oraz obowiązków z tym związanych 
na dalszym etapie realizacji inwestycji. Naturalnie w tych sytuacjach, w których 
dana lokalizacja urządzenia infrastruktury technicznej nie należy do powyż-
szych kategorii inwestycji, przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

47 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, nr 6, 
poz. 62.

48 Art. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 
Dz.U. z 2016 r., poz. 961.

49 Art. 4 ust. 2 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
50 Art. 15 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
51 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2017 r., 

II SA/Gd 408/16, LEX nr 2280984.
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znajdują zastosowanie z wyjątkami wynikającymi np. z art. 10a czy art. 13 ust. 2 
ustawy o lasach52.

Zasygnalizować wypada, że gdy chodzi o wykorzystywanie gruntów leśnych 
do celów lokalizacji inwestycji, należy podkreślić brak w obowiązującym systemie 
planowania uregulowań o charakterze strategicznym, a jedynie na poziomie regio-
nalnym długookresowe planowanie leśne musi być zintegrowane z wojewódzkimi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Narzędziem powiązania planowania 
przestrzennego z gospodarką leśną są plany urządzenia lasu zgodnie z ustawą 
o lasach, jednakże jedynie w tej wąskiej perspektywie, co oddaje ograniczone 
podejście ustawodawcy do ochrony zasobów leśnych i brak koordynacji działań 
administracji leśnej z samorządami czy podmiotami gospodarczymi53. 

4. Skoro warunkiem wykorzystania gruntów rolnych i leśnych do zlokali-
zowania infrastruktury technicznej jest właściwe, zgodne z prawem ustale-
nie zmiany ich przeznaczenia, warto przyjrzeć się bliżej znaczeniu wyrażenia 
„zmiana przeznaczenia”, w szczególności pod względem tego, na czym może ona 
polegać. Niektóre wnioski można formułować już w oparciu o przepisy ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także ustawy o lasach. Status gruntu 
rolnego „z mocy prawa” posiadają zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych m.in. grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodzio-
wych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz uty-
lizacji ścieków i odpadów na potrzeby rolnictwa i mieszkańców wsi; pod drogami 
dojazdowymi do gruntów rolnych54. Zatem, o ile wymienione powyżej urządze-
nie będzie znajdować się w gruncie, o tyle w świetle ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych nie będzie pozbawiało gruntu rolnego takiego charakteru. 
Z kolei w odniesieniu do gruntów leśnych w ustawie o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych ustawodawca ograniczył je w zakresie infrastruktury do dróg dojaz-
dowych do gruntów leśnych55. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, 
przez które należy rozumieć drogi zakładowe prowadzące do gospodarstw rol-
nych i leśnych oraz drogi wiejskie w rozumieniu przepisów o drogach publicz-
nych56, są w świetle ustawy o drogach publicznych drogami wewnętrznymi (art. 8 
ust. 1 ustawy o drogach publicznych)57. Podobnie według ustawy o lasach drogi 
leśne to drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu 

52 A. Fogel, (w:) W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środo-
wiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, LEX/el. 2015.

53 K. Rykowski (oprac.), Rekomendacje do dalszych prac nad Narodowym Programem 
Leśnym, Instytut Badawczy Leśnictwa 2016, s. 27, http://www.npl.ibles.pl/sites/default/files/reko-
mendacje.pdf (dostęp 20.06.2017 r.).

54 Art. 2 pkt 7 i 10 ustawy ochronie gruntów rolnych i leśnych.
55 Art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
56 Art. 4 pkt 20 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
57 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 19 listopada 

2014 r., II SA/Bk 904/14, LEX nr 1584503.
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przepisów o drogach publicznych58. Nie ma przeszkód, aby drogi te zaliczyć do 
dróg wewnętrznych59.

Ponadto według ustawowego pojęcia lasu związek gruntu z gospodarką leśną 
nie zanika, jeśli są to tereny pod liniami energetycznymi, czy zajęte pod urzą-
dzenia melioracji wodnych albo budowli60. Inaczej niż w przypadku gruntów 
rolnych, zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o lasach, lasem są m.in. grunty stanowiące 
„tereny pod liniami energetycznymi”. Ustawodawca nie wymienia „terenów pod 
liniami energetycznymi” jako wchodzących z „mocy prawa” w zakres pojęcia 
gruntu rolnego wedle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Można ewen-
tualnie rozważać taką możliwość w drodze wykładni pojęcia np. gruntów pod 
wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych urządzeń służących wyłącznie pro-
dukcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, o jakim mowa w art. 2 
pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Gdyby dopuścić taką moż-
liwość, należałoby przyjąć, iż w skład gruntów rolnych wchodzą np. urządzenia 
do przesyłu energii elektrycznej przedsiębiorstwa produkującego przetwory owo-
cowo-warzywne, a w takim przypadku w razie lokalizacji przebiegu wspomnia-
nych urządzeń w gruncie nie dochodziłoby do zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze.

Ponadto w zakresie gruntów leśnych ustawodawca dopuszcza wprost obcią-
żenie za wynagrodzeniem nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Pań-
stwowych służebnością drogową lub służebnością przesyłu, z uwzględnieniem 
zasad gospodarki leśnej”61, przy czym nietypowe pozostaje uregulowanie zasad 
wynagrodzenia62.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zobowiązuje 
organy planistyczne do przestrzegania wymogu przeznaczania najcenniejszych 
gruntów rolnych i leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Regulacja ta może uniemożliwiać lokalizację inwestycji przebiegającej 
przez takie grunty. Mając na względzie ustawowe pojęcie „zmiana przeznacze-
nia”63, należy wskazać, że zawsze powinno ono prowadzić do ustalenia innego niż 
rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny 
sposobu użytkowania gruntów leśnych. Z formalnoprawnego punktu widzenia 
zatem każde ustalenie innego niż rolne i odpowiednio leśne przeznaczenie sta-
nowi jego zmianę. Kluczową kwestią pozostaje jednak ustalenie, kiedy dochodzi 
(a kiedy nie) do zmiany przeznaczenia, w szczególności uwzględniając przesłanki 
określone w art. 4 pkt 6 i 11 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie gruntów 

58 Art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o lasach.
59 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2009 r., II OSK 1330/08, 

LEX nr 1166026.
60 Art. 3 ustawy o lasach.
61 Art. 39a ustawy o lasach.
62 B. Rakoczy, Służebność przesyłu w ustawie o lasach, „Rejent” 2012, nr 7–8.
63 Art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
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rolnych i leśnych. Jeśli inwestycja polega na sytuowaniu obiektu podziemnego 
w pasie drogi i pasie przeciwpożarowym – terenie, który nie jest zadrzewiony 
i nie wpływa na funkcje tego terenu, nie musi to oznaczać wyłączenia gruntów 
z produkcji, a co za tym idzie, dana inwestycja może nie wymagać zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne, np. budowlane. Zlokalizowanie 
infrastruktury podziemnej na terenie dotychczas leśnym nie musi powodować 
innego niż leśny sposób użytkowania gruntów leśnych albo rolny w przypadku 
gruntów rolnych. Powyższa teza znajduje potwierdzenie w praktyce stosowania 
powyższych przepisów. W jednym z orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny 
stwierdził, że ewentualna lokalizacja na terenach rolnych otwartych urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu lokalnym nie spowoduje zmiany 
ich przeznaczenia na cele nierolnicze, zwłaszcza jeżeli sieci te będą przebiegać 
pod powierzchnią ziemi, a ustalenie wskazanych powyżej funkcji terenów nie 
spowoduje zmiany ich przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne64.

Naczelny Sąd Administracyjny, utrzymując wspomniany kierunek, wskazał 
także, że wykładnia art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wymaga przede wszystkim ustalenia, co oznacza, iż „teren nie 
wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne”65. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że o tym, czy 
i jaką część gruntów leśnych objętych wspomnianą zgodą można wykorzystać 
na cele nieleśne, powinna decydować nie powierzchnia gruntów leśnych, co do 
której właściwy organ wyraził zgodę, lecz powierzchnia gruntów leśnych, która 
uzyskała zmianę przeznaczenia na cele nieleśne w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego.

Gdy chodzi natomiast o przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
energetycznej przez tereny oznaczone jako lasy, bez uprzedniego uzyskania zgody 
ministra właściwego do spraw środowiska na przeznaczenie gruntów leśnych na 
cele nieleśne, Naczelny Sąd Administracyjny dopuszczał już możliwość realizacji 
takiej inwestycji we wskazany sposób. W szczególności chodziło o zlokalizowa-
nie linii energetycznej na gruntach rolnych i leśnych bez przedmiotowej zgody 
ministra, w którym to przypadku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że „usta-
lenie planu co do realizacji linii energetycznej na gruntach rolnych i leśnych nie 
zmienia przeznaczenia tych gruntów”66. 

W innej stosunkowo świeżej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny utrzy-
mał wskazany wyżej kierunek interpretacji pojęcia „zmiana przeznaczenia” 
w odniesieniu do gruntów leśnych i dopuścił możliwość wydania decyzji lokaliza-

64 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2008 r., II OSK 567/08, 
LEX nr 511478.

65 Uchwała skłądu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2010 r., 
II OPS 1/10, ONSAiWSA 2013, nr 2, poz. 20.

66 Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 24 maja 2016 r., II OSK 2264/14, 
LEX nr 2108473; 20 grudnia 2013 r., II OSK 2597/13, LEX nr 1530748.
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cyjnej celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę odcinków kablowych 
SN 15 kV i złącza kablowego SN 15 kV bez zgody wymaganej ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych67. Inwestycja celu publicznego, która była oceniana 
przez Naczelny Sąd Administracyjny, miała obejmować realizację podziemnej 
linii kablowej przez grunt oznaczony w ewidencji jako las (LsV), linia ta miała 
przebiegać w granicach obszaru wyznaczonego jako droga leśna i linii podziału 
przestrzennego lasu – pasa przeciwpożarowego. W stanie faktycznym sprawy 
nie było obowiązujących planów miejscowych ani zgód na zmianę przeznaczenia 
gruntu leśnego na cele budowlane. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że 
jakkolwiek lokalizacja inwestycji celu publicznego jest procesem określania dla 
danego terenu sposobu jego zagospodarowania i warunków zabudowy, to jednak 
nie jest przesądzone, że w konkretnym przypadku na skutek lokalizacji inwe-
stycji dojdzie do „zmiany przeznaczenia” danego terenu. Osią sporu było to, czy 
projektowana podziemna linia kablowa była inwestycją powodującą zmianę prze-
znaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Przeznaczenie gruntu leśnego wiąże się z pojęciem gospodarki leśnej, 
o jakiej mowa w ustawie o lasach68. Przeznaczenie gruntu, które sprowadza się 
do ustalenia innego niż leśny sposób użytkowania, zdaniem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego musi wykluczać leśny sposób użytkowania gruntów. Sytu-
acja taka wystąpi, „gdy na określonym terenie wyłączona albo chociażby ogra-
niczona zostanie możliwość utrzymywania na nim roślinności leśnej, względnie 
– w przypadku gruntów związanych z gospodarką leśną – gdy dany teren nie 
będzie mógł być wykorzystywany na potrzeby tej gospodarki albo możliwość 
takiego wykorzystania będzie ograniczona”. Ostatecznie zdaniem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego taka linia podziemna nie podważa funkcji drogi leśnej 
ani pasa przeciwpożarowego, jeżeli zostanie zlokalizowana w ich granicach. 
Naczelny Sąd Administracyjny utrzymuje, iż droga leśna oraz pas przeciwpo-
żarowy (linia podziału przestrzennego lasu) ze względu na umieszczenie w nich 
linii kablowej nie przestają być wykorzystywane na cele gospodarki leśnej i nadal 
mogą być lasem w rozumieniu ustawy o lasach. 

5. Podsumowując, można stwierdzić, że co do zasady ustawodawca zapew-
nia ochronę gruntów rolnych i leśnych w procesach lokalizacji infrastruktury 
technicznej, przy czym najbardziej istotnym elementem tej ochrony pozostaje 
moment ustalenia, czy dochodzi do zmiany przeznaczenia tych gruntów. 

Kierunki zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego (w tym ograniczanie 
zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych) i bezpieczeństwa energetycz-
nego nie wykluczają się w tych przypadkach, w których dana lokalizacja infra-
struktury technicznej wypełnia przesłanki normatywne pojęć gruntu rolnego 
i leśnego z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym lasu według 

67 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r., II OSK 2264/14, LEX 
nr 2108473.

68 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach.
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ustawy o lasach. Urządzenia infrastruktury technicznej stanowią integralny ele-
ment wspomnianych pojęć prawnych, choć inny jest ich zakres przedmiotowy. 
Z niezrozumiałych względów ustawodawca nie uznaje wprost terenów pod 
liniami energetycznymi za grunty rolne, ale wchodzą one w zakres pojęcia lasu. 
Jednakże w praktyce sądy administracyjne w przypadku niektórych inwestycji 
dotyczących infrastruktury technicznej, zwłaszcza linii energetycznych, uznają 
te urządzenia za nienaruszające możliwości użytkowania gruntu na potrzeby 
gospodarki leśnej czy rolnej. Przyjmuje się więc, że ich realizacja nie prowa-
dzi do zmiany przeznaczenia terenu, na którym zostaną zlokalizowane. Stwier-
dzenie takie musi być jednak każdorazowo poprzedzone ustaleniem, czy teren, 
przez który infrastruktura będzie przebiegać, będzie mógł być – ze względu na 
warunki realizacji i eksploatacji tej infrastruktury – użytkowany bez przeszkód 
w dotychczasowy sposób. 

Istnienie sieci przesyłowych zostało założone w ustawie o lasach. Jednakże 
formułowanie kategorycznych wniosków o tym, że sieci takie zasadniczo nie 
uniemożliwiają prowadzenia gospodarki leśnej czy rolnej, nie zawsze będzie 
dopuszczalne. Wszakże może się okazać, iż lokalizacja danej infrastruktury 
uniemożliwi na przykład zalesienie gruntu albo inwestycja będzie się wiązać 
z wycinką drzewostanu i uniemożliwi wegetację roślin, co spowoduje utrud-
nienia w prowadzeniu gospodarki leśnej. Zatem nie można wykluczyć sytuacji, 
w której mimo iż z formalnoprawnego puntu widzenia przebieg w gruncie urzą-
dzenia sieci umożliwi uznanie gruntu za „leśny”, to jednak faktycznie będzie 
uniemożliwiać prowadzenie gospodarki leśnej.

BIBLIOGRAFIA

Bielecka E., Całka B., Analiza procesu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej na 
terenach wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2012, nr 2/III, 
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro-48516e32-1887-4944-
bdf6-d6962f0e5a40/c/15.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.)

Bieluk J., Łobos-Kotowska D., Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, 
Warszawa 2015

Bogucka I., Zagospodarowanie terenów rolniczych w przypadku braku planu miejscowe-
go (zagadnienia wybrane), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X

Chudy W., Rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, „Infrastruktura i Ekologia Tere-
nów Wiejskich” 2011, nr 10

Czechowski P., Kształtowanie terenów budowlanych na obszarach wsi. Zagadnienia 
prawno-organizacyjne, Warszawa 1980

Fogel A., (w:) W. Federczyk, A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środo-
wiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, LEX/el. 2015

Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Komentarz, LEX/el. 2013



 PRAWNA OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH... 193

Kłos L., Wpływ infrastruktury technicznej na atrakcyjność obszarów wiejskich, „Studia 
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2012, nr 25, http://www.wneiz. 
pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-179.pdf (dostęp: 17.06.2017 r.)

Kłos L., Stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich w Polsce 
a wymogi ramowej dyrektywy wodnej, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicz-
nych i Zarządzania” 2011, nr 24

Krakowiak-Bal A., Wpływ infrastruktury na rozwój przedsiębiorczości w gminach wiej-
skich wybranych powiatów woj. małopolskiego, „Inżynieria Rolnicza” 2007, R 11, 
nr 7(95), http://ir.ptir.org/artykuly/pl/95/IR(95)_1909_pl.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.)

Prutis S., Instrumenty planowania przestrzennego w rolnictwie (założenia modelowe 
a rzeczywistość), „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X

Manservisi S., Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile. Profili euro-
pei ed internazionali, Napoli 2016 

Marciniuk K., Inwestycje budowlane na gruntach rolnych położonych w granicach ad-
ministracyjnych miast, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX

Rakoczy B., Służebność przesyłu w ustawie o lasach, „Rejent” 2012, nr 7–8
Rykowski K. (oprac.), Rekomendacje do dalszych prac nad Narodowym Programem 

Leśnym, Instytut Badawczy Leśnictwa 2016, http://www.npl.ibles.pl/sites/default/
files/rekomendacje.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.)

Rutkowska G., Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej 
gminie z wymogami UE, http://iks_pn.sggw.pl/z36/art7.pdf (dostęp: 20.06.2017 r.)

Sajnóg N., Sobolewska-Mikulska K., Oddziaływanie infrastruktury przesyłowej na prze-
strzeń rolniczą, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2017, nr I/1, https://repo.
pw.edu.pl/info/journalseries/WUT73078/+title?lang=en,;http://dx.doi.org/10.14597/in-
fraeco.2017.1.1.009;http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl (dostęp: 20.12.2017 r.)

Wierzbowski B., Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego, „Studia Iuridica 
Agraria” 2016, t. XIV

Wojciechowski P., Infrastruktura telekomunikacyjna w rozwoju obszarów wiejskich, 
„Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV

LEGAL PROTECTION OF AGRICULTURAL AND FOREST LAND 
IN THE PROCESS OF LOCALIZATION OF THE TECHNICAL 

INFRASTRUCTURE 

Summary

The aim of the paper is to answer the question whether the legislator provides 
protection of agricultural and forest land in the process of localization of technical 
infrastructure. The technical infrastructure has not reached the universal legal definition, 
but in many different legal acts there is a reference to this notion. According to the 
final conclusions, the protection of agricultural and forest land includes the need for 
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localization of technical infrastructure when the technical infrastructure is the part of 
the composition of the normative notion of agricultural and forest land regulated by 
the Act on the Protection of Agricultural and Forest Land and according to the Forest 
Act. Technical infrastructure are an integral part of these legal concepts, although their 
normative borders are different. For incomprehensible reasons, the legislature does not 
explicitly recognize land under power lines as agricultural land, but they fall within the 
scope of the legal concept of the forest. However, in practice, the administrative courts 
in the cases of certain investments of the technical infrastructure, especially power lines, 
consider these facilities as not infringing the nature of agricultural land or for forestry 
purposes. 

KEYWORDS

agricultural land, forest land, localization, technical infrastructure, protection

SŁOWA KLUCZOWE

grunty rolne, grunty leśne, lokalizacja, infrastruktura techniczna, ochrona



STUDIA IURIDICA LXXII

Izabela Lipińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z PRAWNEJ PROBLEMATYKI OCHRONY PRZYCHODÓW 
ROLNICZYCH

1. Przedmiotem artykułu jest problematyka związana z ochroną przychodów 
pochodzących z działalności rolniczej w aspekcie występującego w rolnictwie 
ryzyka produkcyjnego. W szczególności chodzi o sposoby zabezpieczenia pro-
ducentów rolnych na wypadek pojawienia się zdarzeń, na które ani nie mają oni 
wpływu, ani nie mogą im zapobiec, a które determinują ich byt ekonomiczny 
i tym samym oddziaływają na trwałość gospodarowania. Analiza obejmuje pro-
jektowane w Polsce rozwiązania prawne odnoszące się bezpośrednio do ochrony 
przychodów z działalności rolniczej na tle ogólnych założeń wspólnej polityki 
rolnej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że przez przychód z produkcji rolnej należy 
rozumieć środki finansowe wpływające do gospodarstwa rolnego z tytułu sprze-
daży oferowanych produktów czy też dóbr. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 do przychodu zali-
cza się przede wszystkim otrzymane pieniądze, wartości pieniężne za sprze-
dane usługi oraz produkty. Przy czym wysokość przychodu nie odzwierciedla 
rzeczywistej sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego2. Mianowicie głównym 
wskaźnikiem jest sam dochód. Stanowi on różnicę pomiędzy uzyskanym przy-
chodem a poniesionymi kosztami. Zatem pojęcia dochodu i przychodu nie są 
tożsame, choć mogłoby na to wskazywać często wymienne ich stosowanie przez 
prawodawcę. 

Bez wątpienia działalność rolnicza posiada bardzo szczególne cechy. Sama 
sytuacja dochodowa w rolnictwie kształtuje się pod wpływem wielu czynników 
egzogennych i endogennych. Wywierają one wpływ zarówno na przychody, jak 
i koszty działalności. Można tu chociażby wskazać czynniki zewnętrzne, takie 
jak: uzależnienie produkcji rolniczej od zmiennych warunków pogodowych, 
przyrodniczych i biologicznych, ceny artykułów rolnych na rynkach krajowych 
i światowych, postęp technologiczny itp. Powodują one, że efekt końcowy dzia-

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm.
2 Szerzej Z. Giersz, Instrument stabilizacji dochodów – nowy instrument zarządzania ryzy-

kiem w perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r., Warszawa 2011, s. 6–7.
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łalności jest nieprzewidywalny. Pozostaje on poza wpływem producenta rolnego, 
który podejmuje różne postawy wobec możliwości wystąpienia ryzyka i jego 
negatywnych skutków. Ponadto działalność rolnicza jest także poddana oddzia-
ływaniu wielu czynników o naturze mikroekonomicznej, mezoekonomicznej, 
makroekonomicznej, społecznej, politycznej, jak również społecznej. Na wielo-
wymiarowość tego sektora i różne jego zagrożenia zwracają uwagę A. Zawojska 
oraz B. Horbowiec przez pryzmat funkcjonowania łańcucha rolno-spożywczego3. 
Mianowicie jego niepewność i niestabilność dotyczy zarówno producentów rol-
nych jako podstawowych jednostek wytwórczych, jak i całej gospodarki kraju. 
Otóż efektem wystąpienia ryzyka może być także nieefektywna alokacja czynni-
ków wytwórczych w gospodarce narodowej4. 

Na poziom dochodów rolniczych wpływają także ceny surowców i środ-
ków do produkcji, jak również dostępność oraz koszty siły roboczej. Ponadto na 
jego kształtowanie istotne znaczenie mają przekształcenia zachodzące w całym 
rolnictwie, dostosowania podejmowane przez rolników do zmieniających się 
warunków gospodarowania w rolnictwie oraz sposób wykorzystania zasobów 
produkcyjnych w gospodarstwach rolnych, co z kolei determinuje produktyw-
ność czynników produkcji5.

Warto podkreślić, że omawiana problematyka jest przede wszystkim przed-
miotem badań z zakresu teorii ekonomii, w tym w szczególności ekonomiki 
rolnictwa6. Niemniej kwestie te zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską, 
która opracowała wspólne zasady opcjonalnego wspierania systemów zarzą-
dzania ryzykiem przez państwa członkowskie, w tym między innymi poprzez 
ustanowienie uregulowań w ramach wspólnej organizacji rynku i wsparcia ryn-
kowego zgodnych z zasadami WTO7. Warto dodać, że obecnie na poziomie unij-
nym trwają prace nad wstępną oceną wdrażania poszczególnych instrumentów 
w państwach członkowskich w połowie okresu realizacji wspólnej polityki rolnej 
po jej ostatniej reformie. Jej wyniki będą podstawą do ewentualnej modyfikacji 
przyjętych rozwiązań prawnych po 2020 r.

3 A. Zawojska, B. Horbowiec, Ryzyko cenowe na rynku produktów rolno-żywnościowych: 
źródła, skutki i sposoby zarządzania, „Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Go-
spodarki Żywnościowej” 2016, nr 115, s. 39–58.

4 Ibidem, s. 39.
5 Piszą na ten temat K. Zawalińska, E. Majewski, A. Wąs, Długookresowe zmiany w dochodach 

z polskiego rolnictwa na tle krajów UE, „Roczniki Naukowe SERiA” 2015, t. XVII, z. 6, s. 2 i n.
6 Zob. np. J. S. Zegar, Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, 

Warszawa 2008; W. Rembisz, A. Bezat-Jarzębowska, Ekonomiczny mechanizm kształtowania do-
chodów producentów rolnych, Warszawa 2013; L. Smolarski, Wielkość dopłat bezpośrednich a pro-
dukcja, koszty i dochodowość działalności w indywidualnych gospodarstwach rolnych, „Zeszyty 
Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2016, nr 115, s. 71–90.

7 Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 
Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 487–548 (dalej: rozporządzenie nr 1305/2013).
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Celem artykułu jest określenie i ocena mechanizmów wspierania przychodów 
rolniczych zaproponowanych przez prawodawcę unijnego oraz ich projektowanie 
i wdrażanie do prawa polskiego. Pojawia się zatem pytanie, na ile poza zapropo-
nowanymi na poziomie unijnym instrumentami zarządzania ryzykiem w rolnic-
twie może mieć skuteczność sformułowanie instrumentu stabilizacji przychodu 
na przykładzie projektowanych rozwiązań w kraju.

Za podjęciem omawianej problematyki przemawia wiele względów, w tym 
w szczególności sytuacja na rynku rolnym w ostatnich kilku latach determinująca 
spadek przychodów. Istotny nań wpływ miało przede wszystkim ograniczenie 
możliwości prowadzenia działalności produkcyjnej ze względu na konieczność 
podejmowania działań związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpieniem 
chorób roślin i zwierząt. Chodzi tu w szczególności o pojawienie się w Polsce 
wielu ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wprowadzenie z tego tytułu 
ograniczeń obrotu zwierzętami. Po pierwsze, wiązało się to ze wzrostem utrzy-
mania zwierząt w obrębie gospodarstwa, koniecznością ponoszenia wyższych 
kosztów produkcji w wyniku ich zagęszczenia, pogorszenia przyrostów i zwięk-
szenia konsumpcji paszy. Implikowało to straty w dochodach i ujemnie wpłynęło 
na opłacalność branży. Po drugie, przychód rolniczy jest determinowany przez 
wahania cen rynkowych produktów rolnych. Oczywiście sytuacja ta dotyczy 
wielu państw członkowskich, niemniej należy zwrócić uwagę na brak możliwości 
skorzystania przez polskich producentów z instrumentów rynkowych stosowa-
nych na giełdach. Wynika to, jak zauważa M. Jerzak, z istniejących uwarunko-
wań ekonomicznych i legislacyjnych, a właściwie ich braku8. Zatem nie mają oni 
możliwości ubezpieczenia zawieranych transakcji od wystąpienia ryzyka spadku 
cen produktów rolnych. Po trzecie, przyczyną obniżenia przychodów producen-
tów rolnych może być również nieregulowanie należności przez podmioty sku-
pujące produkty rolne. Z tego powodu istotne wydaje się stworzenie pewnego 
mechanizmu chroniącego producenta rolnego przed znacznym spadkiem przy-
chodu. Jednocześnie instrument ten nie może przyczyniać się do „sztucznego” 
kształtowania rynku rolnego.

2. Podstawowe instrumenty zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej, usta-
lone na poziomie unijnym, zostały zawarte w rozporządzeniu nr 1305/2013. Pra-
wodawca wśród nich wymienia: a) wkład finansowy na rzecz składek z tytułu 
ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od ponoszonych przez rolników strat 
gospodarczych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, 
chorobami zwierząt lub roślin, inwazją szkodników lub incydentem środowisko-
wym; b) wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania w celu 
wypłacania rolnikom rekompensat finansowych z tytułu strat gospodarczych 
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi lub wystąpieniem 

8 Tak M. A. Jerzak, Zarządzanie ryzykiem jako czynnik stabilizacji dochodów i poprawy 
konkurencyjności w rolnictwie, „Roczniki Naukowe SERiA” 2009, t. X, z. 3, s. 250 i n.
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choroby zwierząt lub roślin, lub inwazją szkodników lub incydentem środowisko-
wym oraz c) narzędzie stabilizacji dochodów w postaci wkładu finansowego na 
rzecz funduszy wspólnego inwestowania, zapewniające rekompensatę dla rolni-
ków za poważny spadek dochodów.

W ramach pierwszego z instrumentów zostały przewidziane dopłaty do 
składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od ponoszonych przez 
rolników strat gospodarczych. Są one udzielane jedynie do umów, które pokry-
wają straty spowodowane niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym lub chorobą 
zwierząt lub roślin, lub inwazją szkodników lub incydentem środowiskowym 
bądź straty spowodowane przez działanie podjęte zgodnie z dyrektywą Rady 
2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wpro-
wadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów 
roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie9 w celu zwalczenia 
lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników. W zastosowaniu oma-
wianego wsparcia muszą być spełnione kolejne dwa warunki. Przede wszystkim 
wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub choroby musi zostać 
formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego. Nato-
miast w przypadku chorób zwierząt rekompensaty finansowej można udzielić 
jedynie w sytuacji, gdy wystąpi choroba wymieniona w wykazie ustanowionym 
przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt lub w załączniku do decyzji 
2009/470/WE. 

Płatności z tytułu ubezpieczeń w myśl art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 
nie mogą rekompensować więcej niż całkowitego kosztu pokrycia poniesionych 
strat. Ponadto nie mogą określać rodzaju lub ilości przyszłej produkcji ani nie 
mogą wprowadzać żadnych wymogów w tym zakresie. Państwom członkowskim 
została jednak pozostawiona pewna swoboda polegająca na możliwości ogranicze-
nia wysokości składki kwalifikującej się do wsparcia poprzez zastosowanie odpo-
wiednich pułapów. Przy czym dofinansowanie ogranicza się do maksymalnego 
poziomu, tj. 65% należnej składki.

Fundusze wzajemnego inwestowania przewidziane w art. 38 rozporządze-
nia 1305/2013 stanowią mechanizm, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom 
wypłatę rekompensat za straty gospodarcze poniesione wskutek chorób zwierząt 
i roślin oraz incydentów środowiskowych. W obecnym stanie prawnym zasady 
ich tworzenia i zarządzania nimi, w szczególności w zakresie przyznawania 
rekompensat oraz kwalifikowalności rolników w przypadku kryzysu, określają 
państwa członkowskie. Aby uzyskać wsparcie, fundusze wspólnego inwestowa-
nia muszą: być akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym, 
prowadzić przejrzystą politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat 
oraz posiadać jasne zasady podziału odpowiedzialności za długi. Ponadto wkład 
finansowy na rzecz funduszy może dotyczyć jedynie kosztów administracyjnych 

9 Dz.Urz. UE L 169 z 10.07.2000, s. 1.
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jego utworzenia, rozłożonych na maksymalny okres trzech lat przy zastosowaniu 
degresywności oraz kwot wypłaconych przez fundusz, jako finansowa rekom-
pensata dla rolników. Także może on obejmować odsetki od pożyczek komer-
cyjnych zaciągniętych przez fundusz w celu wypłaty rolnikom rekompensaty 
finansowej w przypadku kryzysu. 

Wypłata i wielkość rekompensaty są uzależnione od spadku dochodu poni-
żej określonej wartości. Jednocześnie jest ona limitowana do maksymalnego 
poziomu dofinansowania w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Pań-
stwa członkowskie mogą ograniczyć koszty, które kwalifikują się do wsparcia, 
poprzez zastosowanie pułapów w odniesieniu do funduszu lub odpowiednich 
pułapów jednostkowych.

Z kolei ostatni z zaproponowanych instrumentów ma postać narzędzi sta-
bilizacji dochodów. Stanowi on wkład finansowy na rzecz funduszy wspól-
nego inwestowania. Jego celem jest zagwarantowanie osiągnięcia minimalnego 
dochodu przez producenta rolnego. Jednakże wsparcie jest przewidziane tylko 
dla tych beneficjentów, którzy faktycznie ponieśli poważne straty i wykorzy-
stali inne dostępne instrumenty ochrony. Na mocy art. 39 ust. 1 rozporządzenia 
nr 1305/2013 wsparcie przyznaje się jedynie w przypadku, gdy spadek dochodu 
przekracza 30% średniego rocznego dochodu indywidualnego rolnika z poprzed-
nich trzech lat lub średniej z trzech lat obliczonej na podstawie pięciu wcześniej-
szych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Przez dochód należy 
rozumieć sumę przychodów, jakie uzyskuje rolnik z rynku, w tym wszelkich 
form wsparcia publicznego, po odjęciu kosztów produkcji. Płatności z funduszu 
wspólnego inwestowania na rzecz rolników rekompensują mniej niż 70% utra-
conych dochodów w roku, w którym producent zaczyna się kwalifikować do 
otrzymania tego wsparcia. Przewidywane w ramach tego instrumentu wkłady 
finansowe mogą dotyczyć jedynie kosztów administracyjnych ustanowienia fun-
duszu wspólnego inwestowania oraz kwot wypłaconych jako finansowa rekom-
pensata dla rolników. 

Oprócz wskazanych powyżej trzech podstawowych instrumentów prawnych 
zarządzania ryzykiem w rolnictwie, prawodawca przewiduje także liczne mecha-
nizmy łagodzące jego negatywne skutki w ramach organizacji poszczególnych 
rynków rolnych, jak również stosowania wsparcia nadzwyczajnego. Przykła-
dem mogą być rozwiązania przewidziane na rynku mleka, wina oraz owoców 
i warzyw. Sektory te charakteryzują się dużą wrażliwością zarówno na fluktu-
acje rynkowe, jak i zmiany pogodowe, co uzasadnia stosowanie nań dodatkowych 
form wsparcia10. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie nadzwyczajne, to jego pod-
stawowym celem jest wspieranie producentów rolnych na wypadek pojawienia 
się sytuacji kryzysowych w rolnictwie. Chodzi tu w szczególności o przyjmowa-

10 Szerzej I. Lipińska, Prawna organizacja rynku rolnego w aspekcie zarządzania ryzykiem 
w produkcji rolnej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. XXVI, nr 1, praca w druku.
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nie środków mających zapobiegać zakłóceniom na rynku, jak również wspierać 
rynek na wypadek pojawienia się chorób zwierząt i utraty zaufania konsumen-
tów spowodowanej zagrożeniami dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin. Ponadto 
prawodawca przewidział środki rozwiązywania szczególnych problemów. Otóż 
Komisja może przyjmować akty wykonawcze przewidujące niezbędne i uzasad-
nione środki nadzwyczajne mające na celu rozwiązanie szczególnych problemów. 
Będą one miały zastosowanie w przypadku, kiedy sytuacja kryzysowa nie będzie 
mogła być rozwiązana z zastosowaniem instrumentów zarządzania rynkiem oraz 
dwóch wskazanych powyżej środków wyjątkowych11.

3. Obecnie w Polsce w toku procedowania jest kolejny projekt ustawy o fun-
duszach ochrony przychodów rolniczych (dalej: projekt)12. Rozwiązania w nim 
zawarte mają na celu stworzenie możliwości prawnych gwarantujących produ-
centom rolnym częściową rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowa-
dzonej przez nich działalności rolniczej. Dotyczy to również sytuacji znacznego 
obniżenia przychodów oraz braku możliwości uzyskania zapłaty za zbyte pro-
dukty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny13. Z założenia ich celem 
nie jest gwarancja rentowności produkcji rolnej, lecz wspieranie i wzmacnianie 
skuteczności poszczególnych instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 
Prace nad sformułowaniem jego zasad są prowadzone od kilku lat i projekt pod-
lega ciągłym modyfikacjom14.

Zgodnie z założeniami projektu ustawa ma regulować tworzenie, zadania, 
zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy ochrony przy-
chodów rolniczych. Przewiduje się powołanie siedmiu funduszy dla producen-
tów: 1) mięsa wieprzowego i końskiego, 2) mięsa wołowego, owczego i koziego, 
3) mięsa drobiowego i króliczego, 4) mleka krowiego, 5) ziarna zbóż i przetwo-
rów zbożowych, rzepaku, rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, ziemniaków, 
buraków cukrowych, tytoniu i chmielu, 6) owoców i warzyw oraz 7) ryb.

Fundusze te mają być finansowane z wpłat dokonywanych przez podmioty 
będące podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług15. Zgodnie z art. 3 pkt 1 projektu 
wpłaty będą naliczane w wysokości 0,2% wartości netto żywych świń, bydła, 
koni, owiec, kóz, królików, drobiu, zbóż, rzepaku, rzepiku, roślin strączko-
wych, kukurydzy, owoców, warzyw, ziemniaków, buraków cukrowych, tytoniu, 
chmielu, mleka i ryb. Ustawodawca zakłada, że zobowiązanymi do ich wniesie-
nia będą zarówno podmioty skupujące żywe osobniki w celu ich przetworzenia, 
odsprzedaży lub wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i pro-

11 Ibidem.
12 Zob. https://legislacja.rcl.gov.pl.
13 Zob. Projekt PROJEKT-8.12.2016.
14 Tak I. Lipińska, Z prawnej problematyki stabilizacji dochodów w rolnictwie, „Studia Iuri-

dica Agraria” 2015, t. XIII, s. 229–342.
15 Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.
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wadzące działalność gospodarczą w zakresie ich uboju. Natomiast w przypadku 
mleka krowiego wpłata obciąża podmioty, które skupują mleko w rozumieniu 
art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych 
oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, 
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/200716. W przypadku produktów roślinnych 
wpłatę uiszczają podmioty je skupujące w celu ich przetworzenia, odsprzedaży 
lub wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei w odniesieniu do 
Funduszu Ochrony Przychodów Producentów Ryb omawiane obciążenie fiskalne 
ciąży na osobach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie chowu lub 
hodowli ryb.

Wymienione podmioty, zgodnie z założeniami projektu, będą dokonywały 
wpłat na odpowiedni fundusz w wysokościach wyliczonych na podstawie fak-
tur, w terminie nie później niż w do 14. dnia miesiąca następującego po kwar-
tale, w którym wystawiona została faktura17. Ponadto prowadzący działalność 
w zakresie skupu, uboju oraz przetwórstwa produktów rolnych, chowu lub 
hodowli ryb będą przekazywać Agencji Rynku Rolnego pisemne kwartalne 
deklaracje informujące o wysokości naliczonych wpłat, zawierające w szcze-
gólności określenie wartości i rodzaju produktu rolnego, od którego naliczono 
wpłaty na rzecz danego funduszu. 

Od strony organizacyjnej podmiotem dysponującym zebranymi środkami jest 
Prezes Agencji Rynku Rolnego, natomiast podmiotem zarządzającym – sześcio-
osobowa Komisja. W jej skład wchodzą osoby reprezentujące ministra właściwego 
do spraw rynków rolnych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 
izby rolnicze, oraz 3 członków będących przedstawicielami producentów rol-
nych właściwych ze względu na dany fundusz, wybranych przez ogólnokrajowe 
organizacje tych producentów. Zgodnie z art. 6 ust. 1 projektu do zadań komi-
sji zarządzającej danego funduszu ma należeć: 1) ustalanie wysokości środków 
przeznaczonych na rekompensaty na następny rok finansowy w ramach środków 
przewidzianych w projekcie planu finansowego danego funduszu; 2) ustalanie do 
dnia 30 kwietnia stawek procentowych rekompensat za ubiegły rok, z uwzględ-
nieniem dostępnych środków na rekompensaty ustalonych w planie finansowym 
danego funduszu na dany rok, które nie mogą przekroczyć 70% utraconych przy-
chodów; 3) zatwierdzanie planu finansowego danego funduszu; 4) zatwierdzanie 

16 Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671 i 865. Chodzi tu o podmioty skupujące mleko w celu 
odbioru, pakowania, przechowywania, chłodzenia lub przetwarzania, jak również sprzedawania 
go co najmniej jednemu przedsiębiorstwu poddającemu mleko lub przetwory mleczne obróbce 
lub przetwarzaniu.

17 Jednakże w przypadku, gdy wysokość kwoty należnej z tytułu naliczenia wpłat na dany 
fundusz za dany kwartał nie przekroczy pięciokrotnej wysokości kosztów upomnienia w postę-
powaniu egzekucyjnym w administracji, tj. kwoty 58 zł, wówczas kwota ta zostanie przekazana 
łącznie z kolejną wpłatą.
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sprawozdania z wykonania planu finansowego danego funduszu oraz sprawozdań 
z działalności funduszu; 5) uchwalenie regulaminu komisji zarządzającej danego 
funduszu. Koszty związane z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego powie-
rzonych jej zadań są pokrywane ze środków funduszy i nie mogą być wyższe niż 
3,5% rocznych wpływów funduszy. Do tych ostatnich należą na podstawie art. 10 
ust. 1 projektu dokonywane wpłaty, jak również odsetki bankowe od środków 
gromadzonych na rachunku, dotacje z budżetu państwa stanowiące 65% kosztów, 
zapisy i darowizny, środki odzyskane na rzecz funduszy z tytułu roszczeń po 
wypłacie producentom rolnym rekompensat oraz inne dochody.

Beneficjentem omawianej pomocy mogą być producenci rolni w rozumieniu 
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz ochrony przycho-
dów podmiotów prowadzących działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb 
(art. 2 projektu). Odpowiednio ze środków funduszy będą wypłacane rekompen-
saty producentom rolnym, którzy zbywają swoje produkty rolne w sytuacjach 
określonych w projektowanej ustawie. 

Wypłata może wystąpić z tytułu obniżenia przychodu w produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzącym chów lub hodowlę ryb lub 
dziale specjalnym produkcji rolnej powyżej 30% w stosunku do średniego rocz-
nego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat. 
Przy ustalaniu przychodu nie bierze się pod uwagę wartości najwyższej i najniż-
szej, z pominięciem roku, którego dotyczy wniosek o przyznanie rekompensaty. 
Jednocześnie ustawodawca proponuje, by spadek przychodów kwalifikujący pro-
ducenta do otrzymania wsparcia był spowodowany: a) skutkami wystąpienia nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych, których ryzyko wystąpienia nie obejmuje 
ubezpieczenie obowiązkowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubez-
pieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich18, które doprowadziły do 
pogorszenia warunków prowadzenia działalności rolniczej; b) w wyniku wpro-
wadzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia lub wystąpienia cho-
rób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin; c) w wyniku spadku cen produktów 
rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego, a także d) w wyniku wystąpie-
nia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodo-
wym. Rekompensaty będą również przysługiwały producentowi w przypadku 
braku zapłaty od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu, uboju 
lub przetwórstwa produktów rolnych za zbyte produkty rolne.

Jak zakłada ustawodawca, o rekompensatę ze środków danego funduszu pro-
ducent rolny będzie mógł się ubiegać w razie niemożności zaspokojenia należno-
ści za zbyte produkty rolne przez podmiot, który jest niewypłacalny. Następuje 
to po pierwsze, gdy: 1) sąd upadłościowy lub restrukturyzacyjny, na podsta-

18 Dz.U. z 2017 r., poz. 2047. Chodzi tu o szkody spowodowane przez powódź, suszę, grad, 
ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
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wie przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego, wyda 
postanowienie o: a) ogłoszeniu upadłości podmiotu lub wszczęciu wobec niego 
wtórnego postępowania upadłościowego, b) otwarciu postępowania restruktury-
zacyjnego19, c) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu, jeżeli jego 
majątek nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępo-
wania, d) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że 
majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym lub 
zastawem skarbowym w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystar-
czy na zaspokojenie kosztów postępowania, e) umorzeniu postępowania upa-
dłościowego, jeżeli: – majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów 
majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestro-
wym lub zastawem skarbowym nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postę-
powania, – wierzyciele nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty 
postępowania. 

Po drugie, o rekompensatę może ubiegać się producent rolny, gdy organ 
sądowy lub każdy inny właściwy organ państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wyda 
orzeczenie, zgodnie z którym nie zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe 
z uwagi na niewystarczalność aktywów na zaspokojenie kosztów tego postępo-
wania albo z powodu stwierdzenia definitywnego zamknięcia podmiotu z pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA, który 
utworzył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddział lub przedstawiciel-
stwo, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. 

Po trzecie, uprawnienie to będzie przysługiwało w sytuacji, gdy sąd upadło-
ściowy, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego dotyczącymi międzynarodo-
wego postępowania upadłościowego, wyda postanowienie o uznaniu orzeczenia 
o wszczęciu głównego zagranicznego postępowania upadłościowego, wszczętego 
wobec podmiotu zagranicznego z Danii lub państw członkowskich EFTA, który 
jest niewypłacalny.

Po czwarte, uprawnienie jest skuteczne, gdy organ sądowy lub każdy inny 
właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z wyłączeniem 
Danii, uprawniony do wszczęcia postępowania upadłościowego wyda zgodnie 
z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego20 orzeczenie 
o wszczęciu wobec podmiotu lub podmiotu zagranicznego postępowania upadło-
ściowego. 

Po piąte, gdy sąd upadłościowy wyda zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządze-
nia 2015/848 orzeczenie o ogłoszeniu upadłości podmiotu zagranicznego mające 

19 Zob. art. 2 pkt 2–4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 1508.

20 Dz.Urz. UE L 141 z 5.06.2015, s. 19.
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skutki ograniczone do majątku dłużnika znajdującego się na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie krajowe, to omawiana niewypłacal-
ność podmiotu następuje, gdy: a) minister właściwy do spraw gospodarki wyda 
na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej decyzję o zaka-
zie wykonywania działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny, który 
stał się niewypłacalny, w ramach utworzonego oddziału lub przedstawicielstwa 
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) organ ewidencyjny zgod-
nie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej wykreśli podmiot będący 
osobą fizyczną z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 
w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej 
lub stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności 
gospodarczej, c) organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wyda decyzję 
o zakazie wykonywania przez podmiot działalności objętej wpisem do rejestru.

Należy podkreślić, że producentowi rolnemu zostanie wypłacona rekompen-
sata stanowiąca nie więcej niż 70% kwoty obniżenia przychodu lub należności 
netto za zbyte produkty rolne, wynikająca z załączonych faktur, rachunków wysta-
wionych zgodnie z odrębnymi przepisami lub innych dowodów potwierdzających 
zbycie, która nie została uregulowana przez podmiot, który jest niewypłacalny. 
Stawka rekompensaty jest ustalana przez komisję zarządzającą danym fundu-
szem, w zależności od dostępnych środków w planie finansowym danego fundu-
szu. Obniżenie przychodu będzie wynikać z prowadzonej ewidencji przychodów 
i rozchodów w gospodarstwie rolnym lub pełnej rachunkowości. Przy ustalaniu 
przychodu będą uwzględniane otrzymane rekompensaty i odszkodowania.

W celu uzyskania rekompensaty z tytułu spadku dochodu producent rolny 
składa wniosek do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego 
właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania albo siedzibę. Zgodnie 
z art. 15 pkt 7 projektu wniosek należy złożyć w terminie od 1 lutego do 31 marca 
następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie dochodu lub wystąpiła nie-
wypłacalność podmiotu. Przyznanie rekompensaty następuje w drodze decyzji 
administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia uchwalenia przez komisję zarzą-
dzającą funduszem przysługującej wartości. Jej wysokość ustala się jako iloczyn 
stawki procentowej za ubiegły rok z uwzględnieniem dostępnych środków usta-
lonych w planie finansowym i kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za 
zbyte produkty rolne, za które nie dokonano zapłaty.

Zgodnie z projektem wysokość rekompensaty będzie ustalana do wartości 
nieprzekraczającej dostępnych środków ustalonych w planie finansowym okre-
ślonego funduszu na dany rok. Ich wypłata ma nastąpić począwszy od 2018 r. na 
podstawie składanych przez producentów rolnych wniosków od dnia 1 lutego do 
dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło obniżenie przy-
chodów, odpowiednio w produkcji roślinnej lub produkcji zwierzęcej, o więcej 
niż 30% w stosunku do średniego przychodu z ostatnich trzech lat lub trzech lat 
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z okresu pięciu ostatnich lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej lub 
ustalona została data niewypłacalności podmiotu. 

4. W podsumowaniu należy zauważyć, że prawodawca zakłada, iż produ-
cenci rolni powinni indywidualnie i aktywnie dobierać odpowiednie strategie 
i instrumenty, które umożliwią redukcję ryzyka, w tym w szczególności ryzyka 
rynkowego będącego skutkiem niepewności co do przyszłego przychodu. Nie-
mniej przewiduje dla nich określone wsparcie, które należałoby rozpatrywać jako 
swoistego rodzaju zachętę do dalszych działań zapobiegawczych. Jednakże to, 
na ile poszczególne instrumenty zostaną zastosowane, pozostaje na tym etapie 
niezależne od woli ustawodawcy.

Warto podkreślić, że działania podejmowane w ramach wspólnej polityki 
rolnej mają prowadzić do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia ludności 
wiejskiej, stabilizacji rynków rolnych, a jednocześnie do zagwarantowania odpo-
wiednich cen dla konsumentów. Pojawia się zatem pytanie, na ile zaproponowane 
krajowe rozwiązania w zakresie ochrony przychodów rolniczych będą oddzia-
ływały na decyzje podejmowane przez konsumentów. Bez wątpienia pozostaje 
fakt, że to na nich w pewnym stopniu zostanie „przerzucony” ciężar ponoszenia 
kosztów omawianego wsparcia. 

Proponowane rozwiązania mają charakter systemowy, a docelowo obejmą 
wszystkie podmioty biorące bezpośredni udział w obrocie produktami rolnymi 
– w osobie zobowiązanego bądź beneficjenta. Warto podkreślić, że ich stosowa-
nie będzie miało miejsce tylko w sytuacjach kryzysowych. Chodzi zatem o takie 
zdarzenia, przed wystąpieniem których producenci rolni w obowiązującym sys-
temie prawnym nie mogą wykupić polisy ubezpieczeniowej.
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by domestic legislator which aims to establish several income support funds. They would 
be a source of farmers’ remedies and support when the crises’ situation appears. The 
author states that the formulated income stabilization tool is the complementary one 
to the proposed EUs’ solutions and may contribute to the economic situation of some 
farmers in the future.
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MIĘDZY WOLNOŚCIĄ SŁOWA A ZASADĄ RÓWNOŚCI 
BIERNEGO PRAWA WYBORCZEGO. RAMY PRAWNE 

SYSTEMU FINANSOWANIA KAMPANII WYBORCZYCH 
W ŚWIETLE I POPRAWKI DO KONSTYTUCJI USA

1. Pod koniec XIX w. w amerykańskim dyskursie publicznym w coraz więk-
szym stopniu zaczęto dostrzegać potrzebę uregulowania na poziomie stanowym 
i federalnym pewnych ograniczeń w zakresie finansowania kampanii wybor-
czych. Coraz częściej zaczęły się pojawiać naciski na Kongres, aby uporządko-
wał kwestie dotyczące określenia limitu wydatków przeznaczanych na kampanie 
wyborcze, ustanowienia górnej granicy wysokości darowizn przekazywanych 
przez wyborców czy wreszcie ograniczenia wpływu dużego kapitału na proces 
wyborczy. Z zawartej w art. I § 4 Konstytucji USA normy, że Kongres może 
zawsze w drodze ustawy wydać lub zmienić przepisy określające czas, miejsce 
i sposób przeprowadzania wyborów do Senatu i Izby Reprezentantów, wywie-
dziono z czasem także kompetencję parlamentu do ustalania zasad finansowania 
procesu rywalizacji wyborczej1.

Za zagrożenie dla systemu demokratycznego uważano w szczególności prak-
tykę dotowania kampanii wyborczych przez podmioty prywatne, gdyż powszech-
nie upatrywano w niej ryzyko powstawania konfliktu interesów i potencjalnej 
korupcji politycznej2. Zwolennicy wyeliminowania nadmiernego wpływu pienię-
dzy na politykę podnosili, że przyczyni się to do wyrównania szans wyborczych 
kandydatów, a co za tym idzie – do zapewnienia realnej równości reprezenta-
cji politycznej obywateli. Kandydaci byli bowiem w różnym stopniu powiązani 
z bogatymi sponsorami reprezentującymi wpływowe grupy nacisku. Z kolei 
przeciwnicy takich rozwiązań widzieli w nich próbę ograniczenia wolności słowa 
i prawa do wyrażania opinii politycznych chronionych I poprawką do Konstytucji.

1 Tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 1921 r. – Newberry v. United States, 256 U.S. 232 
(1921).

2 Więcej na ten temat zob. R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA 
na tle porównawczym, Warszawa 2009, s. 133–135. Zob. także A. Ławniczak, Finansowanie partii 
politycznych, Warszawa 2001, s. 53–54.



208 DOMINIK ŁUKOWIAK

Pierwsze znaczące akty prawne regulujące tę materię uchwalono w I połowie 
XX w. W ustawie Tillmana z 1907 r. (Tillman Act of 1907) zakazano korporacjom 
i bankom czynienia jakichkolwiek wpłat na rzecz kandydatów na stanowiska poli-
tyczne. W przyjętej zaraz po II wojnie światowej ustawie Tafta-Hartleya (Taft-
-Hartley Act of 1947) zakaz donacji wyborczych rozszerzono ponadto o zakaz 
czynienia wydatków na kampanie wyborcze. Jednakże prace legislacyjne nad 
przemodelowaniem dotychczasowej konstrukcji systemu finansowania polityki 
nabrały tempa dopiero w latach 70., zwłaszcza po ujawnieniu licznych nadużyć 
w zakresie finansowania kampanii wyborczych, jakie odkryto mimochodem 
w wyniku śledztwa toczącego się w związku z aferą Watergate z 1972 r. (wyszło 
wówczas też na jaw, że słynna akcja w hotelu Watergate została w części opła-
cona z pieniędzy niewiadomego pochodzenia). Jeszcze w 1971 r. Kongres wydał 
ustawę o federalnych kampaniach wyborczych (Federal Election Campaign Act 
of 1971), która była następnie kilkukrotnie nowelizowana3.

2. W nowelizacji ustawy o federalnych kampaniach wyborczych z 1974 r. 
wprowadzono zasadę przejrzystości finansowania kampanii wyborczych oraz 
stworzono skuteczny mechanizm kontroli gwarantowany przez działalność Fede-
ralnej Komisji Wyborczej (Federal Election Commission). Przede wszystkim 
jednak zmieniona wersja ustawy zawierała restrykcyjne limity wydatków, jakie 
kandydaci mogli przeznaczyć na swoje kampanie wyborcze, oraz limity datków 
pochodzących od wyborców na rzecz kampanii, co w zamyśle twórców nowego 
prawa miało zapewnić wszystkim kandydatom jednakowe szanse wyborcze4.

Przepisy przewidywały, że w wyborach prezydenckich dany kandydat może 
wydać 10 mln dolarów w prawyborach (primaries) oraz 22 mln dolarów w wybo-
rach powszechnych (general elections). Limit dla kandydatów na senatorów usta-
lono w prawyborach na 100 tys. dolarów albo 8 centów pomnożone przez liczbę 
uprawnionych do głosowania (w zależności od tego, która suma była wyższa), 
a wyborach powszechnych było to odpowiednio 150 tys. dolarów albo 12 centów. 
Z kolei pretendenci do Izby Reprezentantów mieli do dyspozycji po 70 tys. dola-
rów w każdej turze. Co więcej, dość znacząco ograniczono wydatki na poczet 
kampanii czynione z kont partii politycznych, określając je na poziomie 20 tys. 
dolarów albo 2 centów pomnożonych przez liczbę uprawnionych do głosowania.

W odniesieniu do limitów kwotowych darowizn na cele wyborcze posta-
nowiono natomiast, że w jednym cyklu wyborczym indywidualny darczyńca 
może przekazać danemu kandydatowi maksymalnie tysiąc dolarów rocznie na 
jedne wybory, a na rzecz kampanii wyborczych wszystkich kandydatów, któ-

3 Nie miejsce tu na szczegółowy przegląd rozwoju ustawodawstwa dotyczącego finansowa-
nia kampanii wyborczych. Na ten temat powstały już zresztą obszerne opracowania – zob. np. 
J. Misiuna, Zarys historii regulacji finansowania kampanii wyborczych w USA, „Kwartalnik Ko-
legium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace” 2011, nr 1, s. 203–221.

4 Por. P. Uziębło, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich 
i południowoamerykańskich, Warszawa 2013, s. 309–317.



 MIĘDZY WOLNOŚCIĄ SŁOWA A ZASADĄ RÓWNOŚCI... 209

rych chciałby wesprzeć, ma prawo wpłacić łącznie nie więcej niż 25 tys. dolarów 
rocznie. Z kolei każdy komitet akcji politycznej (Political Action Committee)5 był 
uprawniony do wpłaty na rzecz kandydata sumy nieprzekraczającej 5 tys. dolarów.

3. Tak radykalne rozwiązania ustawy zderzyły się jednak z historycznym 
wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Buckley v. Valeo6, w którym Sąd uznał 
je za wykraczające poza konstytucyjnie legitymowaną swobodę regulacyjną usta-
wodawcy. W opinii Sądu ocena unormowań dotyczących finansowania kampa-
nii wyborczych powinna podlegać rygorom uważnego nadzoru sędziowskiego 
(strict scrutiny), uwzględniającego kontekst wolności słowa ( freedom of speech) 
i prawo do poszanowania procedur prawnych (due process of law).

Skarżący, między innymi senator James Buckley, zarzucali restrykcjom 
dotyczącym korzystania ze środków finansowych na cele polityczne niezgod-
ność z prawem do wolności wypowiedzi gwarantowanym przez I poprawkę do 
Konstytucji. Twierdzili, że limity te tworzą barierę w wyrażaniu poglądów poli-
tycznych, jako że wydatkowanie środków finansowych stanowi conditio sine 
qua non wszelkiej komunikacji politycznej. Sędziowie w dużej mierze podzie-
lili linię argumentacyjną skarżących. Jak wskazali w uzasadnieniu, „najbardziej 
niepozorna broszura bądź też ulotka pociąga za sobą koszty druku, papieru oraz 
rozpowszechniania. Przemówienia lub wiece (…) wymagają wynajęcia sali i roz-
reklamowania wydarzenia. Rosnące uzależnienie elektoratu od telewizji, radia 
i innych mass-mediów w poszukiwaniu wiadomości czy informacji uczyniło 
z tych drogich sposobów komunikacji niezbędne narzędzie efektywnej politycz-
nej ekspresji”7.

Co do jakichkolwiek limitów wydatków Sąd Najwyższy orzekł, że są one 
niekonstytucyjne. Sąd uznał, że przeznaczanie pieniędzy na kampanię wyborczą 
danego kandydata stanowi wyraz konkretnych preferencji politycznych, a więc 
mieści się w granicach prawa do wolności wypowiedzi, mającego swoje kon-
stytucyjne umocowanie w I poprawce. Ograniczenie przez ustawodawstwo kon-
gresowe możliwości finansowania kampanii jest równoznaczne z ograniczeniem 
konstytucyjnej wolności wypowiedzi (ekspresji), czego nie da się uzasadnić inte-
resem władzy publicznej w zapobieganiu korupcji lub jej pozorom.

5 Komitety akcji politycznej to podmioty funkcjonujące w USA od połowy XX w. zakładane 
przez związki zawodowe, korporacje oraz inne polityczne grupy interesu. Posiadały one odręb-
ne budżety, z których wspierano finansowo kandydatów protegowanych przez dane zrzeszenie. 
Tworzenie komitetów – formalnie niezależnych od kandydatów – było początkowo próbą obejścia 
przepisów ograniczających praktykę finansowego udziału związków zawodowych w procesie wy-
borczym. Uwzględnienie komitetów w regulacjach omawianej ustawy oznaczało natomiast praw-
ne usankcjonowanie ich działalności przez ustawodawcę. Zob. szerzej K. Oświecimski, Grupy 
interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Kraków 2012, s. 192–227.

6 Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).
7 Ibidem; cyt. za: Ł. Machaj, Wypowiedzi symboliczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego 

USA, Wrocław 2011, s. 213.
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Orzeczenie Buckley v. Valeo wyeliminowało zatem zarówno przepis ustala-
jący limity wkładów własnych kandydatów, za pomocą których mogli oni wes-
przeć własne kampanie wyborcze, jak i przepis ograniczający tzw. niezależne 
wydatki (independent expenditures), czyli takie, które były dokonywane na rzecz 
kandydata, ale bez jego kontroli nad nimi czy bez koordynacji z jego sztabem 
wyborczym, np. niekonsultowane wykupienie mu czasu antenowego8. Zniesienie 
przez Sąd Najwyższy limitów na niezależne wydatki otworzyło drogę do nieskrę-
powanego wsparcia kandydatów oraz prowadzenia negatywnej kampanii wobec 
jego konkurentów, o ile proceder ten odbywał się niezależnie, tzn. bez kontroli 
i koordynacji kandydata. Natomiast wydatki czynione w uzgodnieniu z kandy-
datem uznano za równoznaczne z donacjami, czyli pieniędzmi przekazywanymi 
kandydatom, i jako stwarzające pole dla potencjalnej korupcji mogły zostać pod-
dane ustawowym limitom9.

Jedyny wyjątek sędziowie uczynili w stosunku do limitów na całkowite 
wydatki w kampanii prezydenckiej – uznali je za dopuszczalne w świetle Kon-
stytucji, ale pod warunkiem, że kandydat korzysta ze środków pochodzących 
z budżetu federalnego. Limit wydatków z funduszy publicznych jest bowiem uza-
sadniony możliwością dokonania przez kandydata wyboru między funduszami 
publicznymi a prywatnymi. Jeśli jednak zrezygnuje on z finansowania publicz-
nego, a środki na jego kampanię będą pochodziły tylko od prywatnych darczyń-
ców, wówczas reglamentowanie wydatków nie ma oparcia konstytucyjnego, gdyż 
kandydat może wydać tyle, ile uważa za stosowne i potrzebne.

Odmienne rozstrzygnięcie niż w przypadku wydatków zapadło w stosunku 
do ograniczeń datków będących indywidualnymi kontrybucjami przekazywa-
nymi kandydatom przez jednostki lub organizacje. Inny werdykt wynikał z prze-
prowadzonego przez Sąd rozróżnienia pomiędzy datkami a wydatkami, którego 
istota dotyczy kontroli nad pieniędzmi i w konsekwencji nad przekazem wybor-
czym. Te drugie są ściśle powiązane z wolnością słowa, gdyż podmiot wydatku-
jący środki ma pełną kontrolę nad tym procesem i dzięki temu może wykreować 
pożądany przekaz będący formą wyrazu opinii politycznej.

W przypadku datków darczyńca – po przekazaniu ich kandydatowi – traci 
natomiast jakąkolwiek kontrolę nad przekazem, a więc ustawowe nałożenie pew-
nego limitu na datki nie przekreśla możliwości symbolicznego wyrażenia popar-
cia dla danego kandydata lub prezentowanej przez niego idei, a jedynie pociąga za 
sobą marginalne ograniczenie zdolności darczyńcy do angażowania się w wolną 
komunikację. Inaczej więc niż w przypadku wydatków, datki nie są objęte tak 
daleko idącą ochroną wynikającą z I poprawki, a ustawowe ograniczenia ich 

8 M. Turek, Amerykański system finansowania wyborów i jego konsekwencje, (w:) A. Małek, 
P. Napierała (red.), Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, 
Kraków 2013, s. 177.

9 K. Oświecimski, Finansowanie kampanii wyborczych w USA – rozwój regulacji, ich kon-
sekwencje i aspekty polityczne, „Horyzonty Polityki” 2011, nr 2, s. 260–261.
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wysokości dają się usprawiedliwić próbą zminimalizowania ryzyka korupcji. Co 
więcej, w ocenie Sądu limity donacji wyborczych służą „integralności systemu 
demokracji reprezentatywnej”10.

4. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem przewidzianym w ustawie o fede-
ralnych kampaniach wyborczych, zakwestionowanym następnie przez Sąd Naj-
wyższy, było sformułowanie definicji legalnej wydatków na kampanie wyborcze. 
Przez wydatki takie rozumiano sfinansowanie jakiegokolwiek przekazu odno-
szącego się do konkretnego kandydata. Intencją twórców ustawy było objęcie 
wszelkich wydatków ustawowymi limitami oraz poddanie ich nadzorowi Fede-
ralnej Komisji Wyborczej11. W wyroku Buckley v. Valeo Sąd Najwyższy stwier-
dził, że tak szeroka definicja stanowi naruszenie zasady jasności prawa.

Sąd zwrócił uwagę, że w celu zachowania poprawności legislacyjnej nale-
żałoby dokonać rozróżnienia pomiędzy agitacją personalną (express advocacy) 
a agitacją problemową czy tematyczną (issue advocacy), z których finansowa-
nie tylko tej pierwszej mogłoby być ustawowo reglamentowane. Wypowiedzi 
zawierające wyraźną agitację na rzecz kandydata (agitacja personalna) zawierają 
takie słowa, jak „głosuj na”, „wybierz”, „poprzyj”, „oddaj głos na”, „Smith do 
Kongresu”, „głosuj przeciwko”, „pokonaj”, „odrzuć”; jednak gdy w komunikacie 
wyborczym brak tych słów, nazywanych powszechnie ośmioma „magicznymi 
słowami”, nie może on – jako forma agitacji problemowej – zostać zakwalifiko-
wany jako ogłoszenie wyborcze, chociażby był wprost nakierowany na oddziały-
wanie wyborcze.

Takie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozbawiło de facto sensu wszel-
kie restrykcje prawne dotyczące agitacji wyborczej. Stało się ono wręcz zachętą 
dla prawników zatrudnianych przez korporacje i związki zawodowe agitujące 
na rzecz kandydatów do formułowania ogłoszeń wyborczych z pominięciem 
„magicznych słów”, nieunikających jednocześnie jasnych sugestii wyborczych12. 
Dzięki temu mogły powstawać komunikaty pokazujące wizerunek kandydata, 
wychwalające jego zalety i dokonania czy omawiające życie prywatne konku-
renta, które choć formalnie były ogłoszeniami problemowymi, mającymi w zało-
żeniu promować ważne polityczne kwestie, w rzeczywistości stanowiły formę 
jawnej agitacji wyborczej13.

10 Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976).
11 K. Oświecimski, Finansowanie kampanii…, s. 258–259.
12 S. Kubas, Ingerencja amerykańskiego sądu konstytucyjnego w proces wyborczy. Uwagi na 

tle orzeczenia Citizens United v. Federal Election Commission (2010), (w:) A. Zięba (red.), Kon-
stytucjonalizm w państwach anglosaskich, Kraków 2013, s. 433. Wydatki na takie ogłoszenia nie 
mogły być jednak ściśle koordynowane z kandydatem lub jego sztabem wyborczym, gdyż w prze-
ciwnym razie byłby traktowane jako donacje i z tej przyczyny podlegałyby ustawowym limitom.

13 K. Oświecimski, Finansowanie kampanii…, s. 264–265.
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Powyższą praktykę usankcjonowały kolejne wyroki sądowe podążające linią 
orzeczniczą wyznaczoną przez orzeczenie Buckley v. Valeo14. W 1992 r. Federalna 
Komisja Wyborcza zaskarżyła działania organizacji Christian Action Network, 
emitującej audycje zawierające przekaz wymierzony w jednego z kandydatów 
na urząd Prezydenta, zarzucając im wyraźne i jednoznaczne nawoływanie do 
odrzucenia kandydata. Amerykański sąd oddalił jednak sprawę, uzasadniając to 
brakiem przesłanek pozwalających zakwalifikować audycje jako wyraźną (oczy-
wistą) agitację personalną15.

5. Wyeliminowanie prawnych ograniczeń co do wydatków na kampanie 
wyborcze, a zwłaszcza ograniczeń wydatków niezależnych, doprowadziło do 
ogólnego radykalnego wzrostu kwot przeznaczanych na walkę wyborczą oraz 
zaktywizowało działalność wspomnianych już komitetów akcji politycznej, tylko 
formalnie niezwiązanych z kandydatami16. W latach 80. i 90. głównym źródłem 
dochodów partii politycznych stały się tzw. fundusze miękkie (soft money), pocho-
dzące od korporacji, związków zawodowych lub prawników procesowych17. 
Ich duża atrakcyjność wynikała stąd, że w odróżnieniu od funduszy twardych 
(hard money), pozyskiwanych od indywidualnych darczyńców, nie podlegały one 
reżimowi prawa o finansowaniu kampanii wyborczych, a więc znajdowały się 
poza jurysdykcją Federalnej Komisji Wyborczej (Federal Election Commission), 
a także nie były objęte limitami datków oraz nie wymagały raportowania18.

Kiedy organizacja Common Cause zarzuciła Federalnej Komisji Wyborczej 
błędną kwalifikację wydatków jednej z podróży urzędującego prezydenta jako 
wydatków związanych ze sprawowaniem przez niego stanowiska, a nie wystę-
powaniem w roli kandydata, sąd federalny nie przychylił się do argumentacji 
skarżącej19. Tym samym praktyka korzystania z soft money, postrzegana przez 
zwolenników transparentności życia publicznego jako zagrożenie dla amerykań-
skiej demokracji, uzyskała dodatkową legitymację za strony judykatywy20.

Sytuacja, w której przejrzystość nakładów czynionych na kampanie wyborcze 
była na bardzo niskim poziomie, a zaangażowanie grup interesu w proces wybor-
czy cały czas rosło, stała się społecznie nieakceptowalna i wytworzyła polityczny 
klimat dla kolejnej gruntownej reformy systemu. W uchwalonej w 2002 r., po 
wieloletnich wysiłkach, ponadpartyjnej ustawie o reformie kampanii (Bipartisan 

14 Zob. choćby Federal Election Commission v. Massachusetts Citizens for Life, 479 U.S. 238 
(1986); Faucher v. Federal Election Commission, 928 F.2d 468 (1st Cir. 1991).

15 Federal Election Commission v. Christian Action Network, 110 F.3d 1049 (4th Cir. 1997).
16 S. Kubas, Ingerencja amerykańskiego sądu…, s. 434.
17 Przyczyniła się do tego również decyzja Sądu Najwyższego z 1978 r. – First National Bank 

of Boston v. Belotti, 435 U.S. 765 (1978).
18 Zob. szerzej S. Wilkos, Finansowanie partii politycznych przez duże korporacje, (w:) 

M. Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieniądze, partie polityczne, Warszawa 2000, 
s. 77–78.

19 Common Cause v. Federal Election Commission, 842 F.2d 436 (D.C. Cir. 1988).
20 Tak M. Turek, Amerykański system finansowania…, s. 180.
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Campaign Reform Act of 2002) wprowadzono całkowity zakaz zbierania i wyda-
wania funduszy miękkich przez organizacje partyjne funkcjonujące na szczeblu 
federalnym.

W ten sposób całą aktywność wyborczą partii politycznych objęto finanso-
waniem za pomocą funduszy twardych, podlegających limitom prawa o finan-
sowaniu kampanii wyborczych oraz nadzorowi Federalnej Komisji Wyborczej. 
W konsekwencji odcięto partie polityczne od środków pochodzących od korpora-
cji i związków zawodowych. Ponadto ustawa dostosowała limity indywidualnych 
wpłat do nowych warunków społeczno-gospodarczych oraz scedowała obowią-
zek aktualizacji tych kwot w każdym cyklu wyborczym na Federalną Komisję 
Wyborczą. Celem tych regulacji było ułatwienie pozyskiwania pieniędzy od 
drobnych ofiarodawców.

Ustawa odstąpiła również od fikcyjnego standardu agitacji personalnej 
opartego na „magicznych słowach”, wprowadzając nowo zdefiniowaną katego-
rię komunikacji wyborczej (electioneering communication). Za komunikowanie 
wyborcze uznano każdy przekaz – radiowy, telewizyjny czy satelitarny – zawie-
rający nazwisko konkretnego kandydata na urząd federalny, skierowany do jego 
elektoratu oraz nadawany w okresie 30 dni przed prawyborami albo 60 dni przed 
wyborami powszechnymi. W ten sposób wszelkie ogłoszenia ukazujące się 
w okresie wyborczym (30 albo 60 dni przed dniem głosowania) musiały być – 
jako komunikacja wyborcza – opłacane ze środków pochodzących z funduszy 
twardych, co spowodowało, że korporacje i związki zawodowe utraciły odtąd 
możliwość finansowania kampanii o charakterze issue advocacy.

6. Ponadpartyjna ustawa o reformie kampanii stała się przedmiotem kolejnego 
przełomowego orzeczenia Sądu Najwyższego wydanego w sprawie McConnell 
v. Federal Election Commission21. Przeciwnicy nowego prawa – podobnie jak 
skarżący w sprawie Buckley v. Valeo – podnosili przede wszystkim zarzut jego 
sprzeczności z klauzulą wolności słowa. Sąd jednak, odstępując od dotychczaso-
wej linii orzeczniczej, utrzymał w mocy zdecydowaną większość zaskarżonych 
przepisów22.

Większość sędziów orzekających oceniła zaangażowanie korporacji i związ-
ków zawodowych w komitetach akcji politycznej jako wystarczające z punktu 
widzenia I poprawki do Konstytucji. W opinii Sądu znacznie poważniejsze zagro-
żenie stwarzałaby możliwość wywarcia przez korporacje nadmiernego wpływu 
na proces wyborczy, w wyniku czego mógłby on – przez wrażenie korupcji – 
utracić zaufanie opinii publicznej. Sąd uznał wyższość sprawiedliwości i rów-

21 McConnel v. Federal Election Commission, 540 U.S. 93 (2003).
22 W literaturze uznano to za zwiastun nowej tendencji orzeczniczej, przyznającej zasadzie 

równości prymat nad zasadą wolności – zob. np. R. L. Hansen, Buckley is dead, long live Buckley: 
the new campaign finance incoherence of Mcconnell v. Federal Election Commission, „University 
of Pennsylvania Law Review” 2004, nr 1, s. 31–32.
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ności szans kandydatów nad wolnością słowa23, przywracając opartą o zasadę 
one person, one vote ideę politycznej reprezentacji. Duża rola funduszy miękkich 
oznaczałaby bowiem dominację bogatych organizacji i dużego kapitału, które nie 
mają w procesie politycznym do dyspozycji innych znaczących zasobów, takich 
jak członkostwo czy poparcie społeczne24.

Także w odniesieniu do komunikacji wyborczej Sąd Najwyższy uznał ten 
standard za wystarczająco zdefiniowany. Nawet jeśli zawęża w pewien sposób 
sferę wolności słowa korporacji, to jako podyktowany słusznymi racjami spo-
łecznymi nie może zostać uznany jako sprzeczny z normami konstytucyjnymi25. 
Jednak już w 2007 r. w sprawie Federal Election Commission v. Wisconsin Right 
to Life, Inc. Sąd odstąpił od tego stanowiska26. Sędziowie wskazali, że ustawowa 
definicja komunikacji wyborczej niezasadnie ogranicza wolność wypowiedzi, 
tworząc barierę w swobodnym dyskursie politycznym. O kwalifikacji danego 
ogłoszenia jako formy komunikacji wyborczej nie może bowiem przesądzać kry-
terium intencji twórcy, jaką jest wywarcie wpływu na wynik wyborów.

W opinii większości składu orzekającego sama intencja nie może stanowić 
o tym, czy dany komunikat można uznać za wyborczy czy też nie. W efekcie 
zawężono interpretację pojęcia komunikacji wyborczej do przypadków, kiedy 
w świetle obiektywnych przesłanek dane ogłoszenie pełni funkcję jawnego 
poparcia oraz kiedy nie można mu przypisać innych intencji i celów niż nawoły-
wanie do głosowania za konkretnym kandydatem lub przeciwko niemu27. To zaś 
oznaczało, że korporacje, związki zawodowe i grupy interesu ponownie zyskały 
możliwość angażowania się w kampanie wyborcze w okresie tuż przed wybo-
rami za pomocą ogłoszeń wprost nakierowanych na oddziaływanie na wynik 
wyborczy, choć formalnie za takie nieuznawanych28.

7. Po trzech latach od rozstrzygnięcia w sprawie Federal Election Commission 
v. Wisconsin Right to Life, Inc. zapoczątkowany tym wyrokiem trend orzeczniczy 
wyewoluował w kierunku, który zaskoczył nawet największych zwolenników 
liberalizmu w zakresie finansowania kampanii wyborczych. W 2010 r. w prece-
densowej opinii większościowej w sprawie Citizens United v. Federal Election 
Commission Sąd Najwyższy uznał, że zakaz angażowania się w komunikację 
wyborczą przez korporacje, związki zawodowe i inne organizacje jest niedopusz-
czalny w świetle I poprawki do Konstytucji29.

23 K. Oświecimski, Finansowanie kampanii…, s. 270.
24 Ibidem, s. 263.
25 Zob. krytyczny komentarz orzeczenia – F. Abrams, Speaking freely: trials of the First 

Amendment, New York 2005, s. 258–275.
26 Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, Inc., 551 U.S. 449 (2007).
27 J. Misiuna, Finansowanie kampanii w wyborach do Kongresu USA w 2010 roku, (w:) 

M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka (red.), Wybory 2010. Polska i świat, Toruń 2011, s. 258.
28 J. Levitt, Confronting the impact of Citizens United, „Yale Law & Policy Review” 2010, 

nr 1, s. 220.
29 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).
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W 2008 r., w okresie prawyborów, organizacja non profit Citizens United 
sfinansowała produkcję filmu pt. Hillary. The Movie, zawierającego krytyczny 
przekaz pod adresem Hillary Clinton. Film udostępniono w okresie 30 dni przed 
prawyborami, co stanowiło naruszenie przepisów ponadpartyjnej ustawy o refor-
mie kampanii z 2002 r. Organizacja Citizens United liczyła na uzyskanie orzecze-
nia, które pozwoliłoby na szersze (niż dopuszczała to ustawa o reformie kampanii) 
stosowanie w walce wyborczej kampanii o charakterze issue advocacy, dlatego 
też zainicjowała ostatecznie proces przed Sądem Najwyższym30.

Orzeczenie Sądu, stanowiące podstawę prawną obecnie obowiązującego sys-
temu finansowania wyborów w USA, wywołało ferment w amerykańskiej polityce 
i było szeroko komentowane na całym świecie31. Sąd unieważnił tezy sformuło-
wane w wyroku McConnell v. Federal Election Commission oraz powrócił do 
precedensu Buckley v. Valeo, niwecząc tym samym wieloletnie wysiłki Kongresu 
w zakresie skonstruowania skutecznego systemu kontroli nad finansami kampa-
nii wyborczych32. Sędziowie uznali, że kontrybucje na cele wyborcze stanowią 
nieodłączny element realizacji prawa do swobody wypowiedzi.

W związku z tym, że korporacje mają prawo do wypowiedzi gwarantowane 
I poprawką, niekonstytucyjne jest ustawodawstwo, które wprowadzałoby jakie-
kolwiek ograniczenia w zakresie komunikacji wyborczej, przy czym konstruk-
cja prawna komitetów politycznych nie stanowi dostatecznej gwarancji wolności 
słowa. Korporacje i związki zawodowe powinny mieć prawo do nieskrępowanej 
agitacji na rzecz kandydatów lub przeciwko nim, co obejmuje również bezpośred-
nie nawoływanie do głosowania w określony sposób. „(…) [W]ładza nie może 
ograniczać wolności wypowiedzi z uwagi na korporacyjny charakter mówcy. 
Żaden dostateczny interes władzy nie usprawiedliwia ograniczeń wypowiedzi 
politycznych korporacji działających dla zysku oraz nie dla zysku”33.

W orzeczeniu Citizens United v. Federal Election Commission Sąd Najwyż-
szy przyznał prymat wolności wypowiedzi i objął szczególną konstytucyjną 
ochroną udział w wyborach osób prawnych, kosztem równości biernego prawa 
wyborczego. Wskazał, że ograniczanie wypowiedzi politycznej niektórych mów-
ców (korporacji) nie może być środkiem naprawy finansowania systemu wybor-
czego34. Sąd – co było częstokroć krytykowane – nie potraktował wydatków na 

30 M. Turek, Amerykański system finansowania…, s. 187.
31 Zob. np. krytyczne uwagi na temat orzeczenia Citizens United v. Federal Election Com-

mission jako przejawu „patologii sądownictwa konstytucyjnego” oraz uprawiania przez Sąd Naj-
wyższy „nonsensownego, słabo kamuflowanego reaktywnego prawotwórstwa” – S. Kubas, Inge-
rencja amerykańskiego sądu…, s. 437–438.

32 Obowiązujące w USA rozwiązania dotyczące darowizn na cele wyborcze znacząco odbie-
gają od przyjętych w innych państwach – zob. K. Skotnicki, Modele i źródła finansowania partii 
politycznych, „Przegląd Sejmowy” 2014, nr 1, s. 40.

33 Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010).
34 Podobnie SpeechNow.Org v. Federal Election Commission, 599 F.3d 686 (D.C. Cir. 2010) 

oraz Carey v. Federal Election Commission, 791 F.2d 121 (D.C. 2011).
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kampanię formalnie nieskoordynowanych z kandydatem jako źródła potencjal-
nej korupcji politycznej, a naruszenia zasady równości szans, polegającego na 
pośrednim wsparciu kandydatów przez kapitał i potężne grupy interesów, nie 
zrównoważył odejściem na rzecz bardziej liberalnej wykładni I poprawki35.

Wytyczony w 2010 r. kierunek wykładni został zresztą potwierdzony cztery 
lata później w orzeczeniu w sprawie McCutcheon v. Federal Election Commis-
sion36. Sąd Najwyższy uznał za niezgodny z Konstytucją limit łącznej sumy 
wydatków ponoszonych w danym cyklu wyborczym przez osoby prywatne na 
rzecz kampanii wyborczych (aggregate limit). Zniesienie ograniczeń co do prze-
kazywania kandydatom środków przez podmioty prywatne Sąd ponownie tłuma-
czył koniecznością przestrzegania standardu klauzuli wolności słowa.

Według sędziów ograniczenia kontrybucji wyborczych usprawiedliwiać może 
jedynie interes państwa w walce z korupcją, a w przypadku limitów sumy wydat-
ków w danym cyklu wyborczym interesu takiego nie dostrzeżono. Sąd Najwyż-
szy wyraził pogląd, że zjawisko to nie prowadzi do uzyskania przez darczyńcę 
nadmiernego wpływu na działania podejmowane przez obdarowanego polityka. 
Jak wskazano w literaturze, podejście większości wydającej wyrok wynikało tu 
przede wszystkim z woli podtrzymania wąskiej definicji korupcji jako bezpo-
średniej wymiany korzyści między darczyńcą a kandydatem na dane stanowisko 
państwowe (tzw. korupcja quid pro quo)37.

8. Wszelkie próby wprowadzenia prawnych restrykcji w zakresie prywatnego 
finansowania kampanii wyborczych, jakie podejmował dotychczas Kongres, 
były determinowane specyficzną wykładnią I poprawki do Konstytucji, jaka 
utrwaliła się w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach 
wyborczych (electoral exceptionalism). Sąd Najwyższy, zwłaszcza w sprawach 
Buckley v. Valeo i Citizens United v. Federal Election Commission, postawił znak 
równości między przekazywaniem środków na kampanie wyborcze a egzekwo-
waniem wolności wypowiedzi (money is speech)38. Tym samym doszło niejako 
do absolutyzacji wolności słowa i wypowiadania opinii politycznych, która jako 
przejaw swobodnej partycypacji w procedurze wyborczej jest według Sądu Naj-
wyższego niemalże nienaruszalna39.

Wydaje się, że interpretacja I poprawki do Konstytucji, jakiej dokonał Sąd 
Najwyższy w tych sprawach, jest jednym z najbardziej skrajnych przykładów 

35 Na temat skutków orzeczenia Citizens United zob. J. Misiuna, Pieniądze i kampanie wybor-
cze w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2016, s. 184 i n.

36 McCutcheon v. Federal Election Commission, 572 U.S. 12–536 (2014).
37 P. Laidler, M. Turek, Cena demokracji. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych 

w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2016, s. 118–119, 246 i n.
38 Zob. więcej B. Smith, Unfree speech: the folly of campaign finance reform, Princeton 2001, 

s. 111–114.
39 Na temat politycznych aspektów takiego stanowiska Sądu Najwyższego zob. P. Laidler, 

Does the U.S. Campaign Finance System Favor Republicans?, „Political Preferences” 2017, nr 14, 
s. 115–136.
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rozumienia klauzuli wolności słowa40. Amerykańskie orzecznictwo sądowe 
w innych przypadkach częstokroć sankcjonuje bowiem ograniczenia wolności 
wypowiedzi, gdy służą one realizacji ważnego interesu społecznego albo innych 
fundamentalnych wartości. Za taką wartość Sąd Najwyższy mógłby przykładowo 
uznać konieczność urzeczywistnienia równości biernego prawa wyborczego – 
w tym zresztą kierunku zmierzały tezy zawarte w uzasadnieniu wyroku w spra-
wie McConnel v. Federal Election Commission, od których jednak w późniejszej 
judykaturze Sąd odstąpił.

Ze współczesnego kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego wyłania 
się koncepcja, zgodnie z którą ingerencja prawodawcy w regulowanie kwestii 
powiązanych z wolnościami politycznymi powinna zostać zredukowana do mini-
mum41. Jednak przyjęcie takiego poglądu oznacza, że amerykańska Konstytucja 
zapewnia niemal bezwzględną wolność wypowiedzi w procesie wyborczym, nie 
gwarantując bynajmniej równości szans wyborczych wszystkim kandydatom42. 
Co więcej, taka interpretacja Konstytucji ujemnie wpływa w pewnym stopniu 
także na zasadę równości czynnego prawa wyborczego, jako że wyborca będący 
osobą fizyczną nie ma równych szans w starciu z wielkimi korporacjami i gru-
pami interesów, aktywnie agitującymi na rzecz danych kandydatów. Można stąd 
wysnuć zasadny, moim zdaniem, wniosek, że obowiązywanie słynnej zasady one 
man, one vote stoi dziś w USA pod znakiem zapytania43.
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FRAMEWORK OF THE CAMPAIGN FINANCE SYSTEM IN THE 
LIGHT OF THE FIRST AMENDMENT TO THE U.S. CONSTITUTION 

Summary

The article is a paper presented during the Poland-wide academic conference 
The U.S. Constitution – theory and practice. The basis for reflections constitutes an 
issue of the constitutionality of the federal legislation establishing restrictions on the 
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money’s influence on financing election campaigns. The paper focuses on an analysis 
of the U.S. Supreme Court’s case law related to the range of an acceptable interference 
of such regulations in the freedom of speech and political expression clause of the First 
Amendment to the Constitution. The author discusses selected statements contained in 
the rulings made in cases, from which as the most crucial he regards: Buckley v. Valeo 
(1976), McConnell v. Federal Election Commission (2003) and Citizens United v. Federal 
Election Commission (2010). In the conclusion of the article an opinion is presented 
that the U.S. Supreme Court judicature, co-creating with the federal legislation the 
campaign finance law, is an unique attempt at balancing the two values fundamental to 
the democratic election process, which are freedom of speech and the principle of equal 
opportunities for political competitors.

KEYWORDS

electoral law, campaign finance system, freedom of speech, equality of opportunity

SŁOWA KLUCZOWE

prawo wyborcze, system finansowania kampanii wyborczych, wolność słowa, 
zasada równości szans wyborczych





STUDIA IURIDICA LXXII

Michał Możdżeń-Marcinkowski, Robert Rykowski 
Uniwersytet Warszawski

Robert Rykowski 
Uniwersytet Warszawski

JESZCZE W SPRAWIE WIELOSTRONNOŚCI, 
KAUZALNOŚCI I BRAKU WZAJEMNOŚCI UMOWY 

SPÓŁKI CYWILNEJ

1. WPROWADZENIE

Spółka cywilna jako instytucja prawna ma wielowiekową historię1. Cha-
rakteryzuje się ona powszechnością występowania, a mimo tego jej rozumienie 
i funkcjonowanie nie są wolne od problemów interpretacyjnych. W polskim usta-
wodawstwie przyczyny tego stanu rzeczy mają źródło w skromnej, w porównaniu 
z Kodeksem zobowiązań, regulacji przepisów Kodeksu cywilnego (art. 860–875 
k.c.), a także w dynamice zmieniającego się ustroju gospodarczego. Spółka 
cywilna została bowiem zaprojektowana na potrzeby obrotu w zakresie drobnej 
wytwórczości, rzemiosła, przedsięwzięć sąsiedzkich i rodzinnych2. Tymczasem 
w ostatniej dekadzie XX w. stała się podstawową formą przedsiębiorczości, rów-
nież tej o dużych rozmiarach; z jednej strony służyła działalności gospodarczej 
małżonków, z drugiej natomiast np. organizacji konsorcjów. Przypisanie jej funk-
cji gospodarczych, dla realizacji których nie była projektowana, pociągnęło za 
sobą zmianę jej statusu i konieczność reinterpretacji uregulowań kodeksowych. 
Niebagatelne znaczenie miało też wejście w życie Kodeksu spółek handlowych 
(1 stycznia 2001 r.)3. W efekcie zmienionego kontekstu prawnego i gospodar-

1 Spółka cywilna pod nazwą societas była znana już prawu rzymskiemu, jest to niewątpliwe 
pierwowzór dla współczesnych regulacji; zob. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997, 
s. 401–404.

2 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2. 
Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Ossolineum 1976, s. 802.

3 Istotne było wejście w życie także ustaw dopełniających reformę prawa spółek: ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 120, poz. 769), ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 
121, poz. 770). 
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czego, jak wspominano, konieczna stała się redefinicja wielu zagadnień. Przy-
kładem tego jest zarówno dyskusja o podmiotowości prawnej spółki cywilnej4, 
jak i kontrowersje dotyczące jej kwalifikacji: raz jako przedsiębiorcy, to znów 
jako organizacji niemającej tego waloru – za każdym razem ze wszystkimi tego 
konsekwencjami, materialnoprawnymi i proceduralnymi5. Stan ten znajduje 
odzwierciedlenie w licznych wypowiedziach doktryny i w bogatej judykaturze6. 

4 Najdalej idąca była propozycja, aby przyznać spółce cywilnej osobowość prawną; tak 
A. Klein, Ewolucja instytucji osobowości prawnej, (w:) E. Łętowska (red.), Tendencje rozwoju 
prawa cywilnego, Ossolineum 1983, s. 108. Szczegółowo problematykę podmiotowości spółki 
cywilnej referuje A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo 
spółek osobowych, Warszawa 2008, s. 560 i n.; zob. też W. Górecki, Dopuszczalność przenoszenia 
członkostwa w spółce cywilnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 1, s. 41–42; A. Jędrzejew-
ska, Podmiotowość prawna spółki cywilnej będącej podmiotem gospodarczym, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1993, nr 7, s. 1 i n.; eadem, Typy spółki cywilnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 
1993, nr 6, s. 10 i n.; J. Jacyszyn, Spółka cywilna na tle przekształceń podmiotowych, „Rejent” 
1995, nr 1, s. 73 i n.; W. Katner, Sytuacja prawna spółki cywilnej na tle nowego prawa działalności 
gospodarczej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 1, s. 13 i n.; K. Konieczny, Charakter praw-
ny spółki cywilnej – ewolucja poglądów w orzecznictwie i doktrynie, „Przegląd Prawa Handlowe-
go” 2000, nr 7, s. 29 i n.; K. Korzan, Współuczestnictwo wspólników w sprawach odpowiedzialno-
ści za długi spółki cywilnej zewnętrznej i wewnętrznej, „Rejent” 2000, nr 1, s. 13 i n.; E. Kosiński, 
Podmiotowość spółki cywilnej, „Monitor Prawniczy” 2002, z. 12; M. Modrzejewska, W sprawie 
podmiotowości prawnej i gospodarczej spółki cywilnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 1995, nr 6, 
s. 27 i n.; B. Myszka, Status prawny spółki cywilnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, 
„Przegląd Sądowy” 1994, nr 6, s. 20 i n.; D. Pawłyszcze, Spółki cywilne – zdolność prawna i sądo-
wa – analiza orzeczeń SN, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 1, s. 10 i n.

5 A. Jędrzejewska, Istota spółki cywilnej jako podmiotu gospodarczego, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1993, nr 5, s. 1 i n.; eadem, Podmiotowość prawna…, s. 1 i n.; K. Konieczny, Cha-
rakter prawny…, s. 29 i n.; P. Bielski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową (art. 551 
§ 2 i 3 k.s.h.), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3, s. 34 i n.; idem, Problemy funkcjonowania 
spółki cywilnej w nowej rzeczywistości prawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 4, s. 43 
i n.; W. Pyzioł, (w:) S. Włodyka (red.), Prawo spółek, Kraków 1996, s. 287–288. W orzecznictwie 
uznano np. że spółka cywilna nie ma zdolności prawnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej (uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 
111/95, OSNC 1996, nr 5, poz. 63), czy nie ma zdolności wekslowej (uchwała Sądu Najwyższego 
składu 7 sędziów z dnia 31 marca 1993 r., III CZP 176/92, OSN 1993, nr 10, poz. 58). Z drugiej 
strony natomiast przyznano spółce cywilnej wiele atrybutów tradycyjnie związanych z podmio-
towością prawną: zdolność sądową w postępowaniu w sprawach gospodarczych (uchwała Sądu 
Najwyższego z dnia 7 lipca 1993 r., III CZP 87/93, OSP 1994, nr 11, poz. 204; uchwała Sądu 
Najwyższego składu 7 sędziów z dnia 26 stycznia 1996 r., III CZP 111/95, OSNC 1996, nr 5, 
poz. 63), zdolność upadłościową (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 1993 r., III CZP 
61/93, OSNCP 1994, nr 1, poz. 7), zdolność układową (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lipca 
1993 r., III CZP 97/93, OSN 1994, nr 1, poz. 20), czy kwalifikację zakładu pracy wraz ze zdolno-
ścią sądową i procesową w stosunkach pracowniczych (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
29 stycznia 1999 r., II UKN 507/98, OSN 2000, nr 11, poz. 447). 

6 Z piśmiennictwa zob. pozycje przytaczane przez K. Pietrzykowskiego w: K. Pietrzykow-
ski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, Warszawa 2005, s. 722–726; 
w orzecznictwie – obok orzeczeń przytoczonych w przypisie poprzednim – tytułem przykładu zob. 
orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1990 r., ICR 529/90, OSNCP 1992, nr 7–8, poz. 136.
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Zagadnień spornych związanych z instytucją spółki cywilnej jest więcej. 
Przykładowo należą tu takie kwestie szczegółowe, jak: problematyka ochrony 
nazwy spółki cywilnej, majątku spółki, zakresu odpowiedzialności wspólni-
ków, rozwiązania czy likwidacji spółki. Kluczem do ich rozważenia wydaje się 
określenie właściwości (istoty) spółki cywilnej w połączeniu z zasadniczym 
pytaniem, czy umowa spółki cywilnej wywołuje skutek wewnętrzny (spółka 
wewnętrzna) czy też zewnętrzny (spółka zewnętrzna). Kolejne zagadnienie to, 
czy możliwe jest zawiązanie spółki cywilnej ze skutkiem zarówno wewnętrz-
nym, jak i zewnętrznym, zależnie od woli stron7. I chodzi tu o kwalifikację nor-
matywną, a nie o typizację praktyki obrotu gospodarczego. Innymi słowy, do 
właściwej analizy spółki cywilnej każdorazowo będzie konieczna próba definio-
wania swoistego „stypizowanego celu”, któremu spółka cywilna jako instytucja 
prawa zobowiązań ma służyć. To zaś pozwoli nam poszukiwać i kształtować jej 
abstrakcyjny model. Wyraźnie też odróżnijmy w tym miejscu cel spółki cywilnej 
jako instytucji prawa od wspólnego, gospodarczego celu wspólników, do którego 
odwołuje się art. 860 § 1 k.c. Miejmy też na uwadze rozmaitość przedsięwzięć, 
jakie pod postacią spółki cywilnej mogą być prowadzone, np.: świadczenie 
doraźnej pomocy sąsiedzkiej, prowadzenie kancelarii (np. adwokackiej), przed-
siębiorstwa (np. budowlanego), działalność syndykatów czy karteli, kooperację 
przemysłową. Każdy z tych celów może być, in casu, przyjęty jako wspólny cel 
umowy spółki cywilnej, jednak nie przekreśla to faktu, że obok nich mamy też do 
czynienia ze społeczno-gospodarczą funkcją danej instytucji prawnej. Intencją 
autorów jest właśnie próba zwrócenia uwagi na fakt, że przy takiej różnorodno-
ści pól potencjalnego zastosowania spółki cywilnej utrzymanie jednej, szerokiej 
regulacji, jaka obecnie jest zawarta w art. 860–875 k.c., jest niefunkcjonalne. Nie 
jest rzeczą przypadkową, że w prawie francuskim zostało wyróżnionych wiele 
typów spółki cywilnej – każda ze stosowną regulacją odpowiadającą rodzajowi 
celu, któremu dany typ spółki cywilnej jest dedykowany8, a w prawie niemiec-
kim, które dominująco oddziaływało na kształt polskiej spółki cywilnej i polską 
doktrynę, rozróżniono pojęcie spółki wewnętrznej i zewnętrznej9. Czy zatem 
polski ustawodawca powinien podążyć jedną z tych dróg? Jest to niewątpliwie 
pytanie dotyczące samej kwestii projektowania polityki prawa i dyskusji de lege 
ferenda, do których to autorzy pragną niniejszym opracowaniem choćby w części 
się przyłączyć.

7 A. Jędrzejewska, Istota spółki cywilnej jako podmiotu…, s. 3 i n.; eadem, Istota spółki cy-
wilnej o charakterze wewnętrznym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 10, s. 11 i n.; eadem, 
Reżim majątkowy w spółce o charakterze wewnętrznym, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, 
nr 11, s. 14 i n.; A. Dyoniak, Umowa spółki cywilnej ze skutkiem wewnętrznym, „Przegląd Prawa 
Handlowego” 1994, nr 6, s. 12 i n.

8 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 495 i n.
9 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16..., s. 486 i n. oraz 

s. 595 i n.



224 MICHAŁ MOŻDŻEń-MARCINKOWSKI, ROBERT RYKOWSKI 

2. UWAGI OGÓLNE

Do kolejnych zagadnień spornych, które wpływają na rozstrzygnięcie pro-
blemów szczegółowych, a jednocześnie nie wynikają z niewystarczającej regu-
lacji kodeksowej czy zmieniającego się kontekstu gospodarczego, należą kwestie 
prawidłowej klasyfikacji umowy spółki cywilnej z punktu widzenia ogólnie 
przyjętych klasyfikacji czynności prawnych. Szczególną rozbieżność poglądów 
obserwujemy w ocenie wielostronności tej umowy oraz jej wzajemności. Mamy 
tu do czynienia z wciąż toczącymi się sporami w doktrynie. Pozostałe klasyfi-
kacje (czy raczej podziały), a więc konsensualny, zobowiązujący, odpłatny i kau-
zalny charakter umowy spółki cywilnej wydają się nie budzić wątpliwości10. 
Jeżeli chodzi jednak o tę ostatnią cechę, to uwagi czynione w literaturze przed-
miotu mają charakter lakoniczny i zamykają się stwierdzeniem, wedle którego 
umowa spółki cywilnej posiadać ma charakter kauzalny11.

Za sprawą art. 860 § 1 k.c. kauzalność tej umowy związana jest z proble-
matyką wzajemności oraz cechą jej dwu- lub wielostronności. Artykuł 860 § 1 
k.c. definiuje nam elementy przedmiotowo istotne, zgodnie z nim przez umowę 
spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wnie-
sienie wkładów. Mamy tu do czynienia, jak się wydaje, nie z umową służącą 
wspólnikom do wzajemnej wymiany dóbr czy usług, ale z umową, której sensem 
jest współpraca, kooperacja zorientowana na osiągnięcie założonego wspólnego 
celu gospodarczego (affectio societatis). Cel ten wydaje się przesądzać o isto-
cie umowy spółki z art. 860 k.c., stanowi niejako jej centralny punkt odniesie-
nia. Jego osiągnięcie ma być realizowane przez: działanie w sposób oznaczony, 
przyjmujący przede wszystkim postać wniesienia wkładów (art. 861, 862 k.c.); 
prowadzenia spraw spółki (art. 865 k.c.) oraz jej reprezentowania (art. 866 k.c.). 
Wspólnicy nie realizują antagonistycznych, własnych interesów, ale wspólny cel 
gospodarczy spółki. Nie budzi więc przedmiotowo wątpliwości, iż świadczenia 
stron tej umowy polegają na dążeniu do osiągnięcia celu, rozumianego jako uzy-
skanie korzyści materialnej12.

Umową spółki eryguje się jednak pomiędzy jej stronami nie tylko węzeł 
zobowiązaniowy (obligacyjny), lecz także pewien węzeł organizacyjny, dzięki 
któremu dochodzi do powstania spółki jako organizacji wspólników, co zasadni-
czo odróżnia ten typ umowy cywilnoprawnej od pozostałych umów funkcjonu-

10 Zob. za wielu K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734.
11 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734.
12 Zob. S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. 

Część 2..., s. 802; K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 726–727; 
R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, Lwów 1939, s. 574. 
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jących w obrocie gospodarczym (takich jak umowy o dzieło, najmu, dzierżawy, 
zamiany itp.). 

Pamiętać jednak należy, że już sam fakt uregulowania spółki cywilnej 
w księdze III Kodeksu cywilnego dotyczącej zobowiązań przesądza o jej cha-
rakterze. Spółka cywilna, niezależnie od wskazywanych elementów organiza-
cyjnych (o cechach podmiotowych), które pośrednio wskazują na autonomizację 
tej instytucji prawa cywilnego, w przeciwieństwie do spółek prawa handlowego, 
nie jest odrębnym podmiotem prawa. Spółka cywilna, systemowo, w zamyśle 
ustawodawcy jest przede wszystkim umową zobowiązaniową. Pośrednio fakt ten 
wynika z brzmienia art. 33 i 331 k.c., w myśl których spółka cywilna mogłaby 
uzyskać podmiotowość, gdyby istniał odrębny przepis nadający ją spółce.

W przypadku spółki cywilnej, na tle innych rodzajów zobowiązań różnica 
polega właśnie na istnieniu podwójnego, obligacyjno-organizacyjnego charakteru 
umowy spółki cywilnej, podczas gdy pozostałe umowy cywilnoprawne cechują 
się z reguły wyłącznie charakterem obligacyjnym13.

W ten sposób dochodzi do powstania spółki, jako faktycznie rzecz biorąc, 
jakiejś formy jednostki organizacyjnej (oczywiście nie w rozumieniu art. 33 i 331 
§ 1 k.c.), różnej od osób samych wspólników. Spoiwem tej organizacji jest obok 
udziału w zyskach i stratach przede wszystkim specjalny reżim majątkowy, któ-
rym wspólnicy są związani, np. wspólność do niepodzielnej ręki. Dzięki takiej 
strukturze wspólnicy występują w obrocie łącznie – właśnie jako spółka cywilna, 
a działania przez nich podjęte w formie spółki cywilnej dotyczą ich majątku 
związanego ze wspólnością łączną.

Analizując uprawnienia i obowiązki wspólników spółki cywilnej, rodzą się 
trudności z jednoznacznym zakwalifikowaniem tej umowy cywilnej jako umowy 
wielostronnej i wzajemnej. W literaturze przedmiotu sporne jest nawet to, czy 
spółka cywilna ma charakter umowy wzajemnej, a dokładniej, czy w istocie da 
się poprawnie zastosować przepisy Kodeksu cywilnego o umowach wzajemnych 
do spółki14. W konsekwencji wpływa to również na problematykę kauzalności 
spółki, o czym szerzej poniżej. 

3. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ JAKO UMOWA WIELOSTRONNA

Powracając do dwu- lub wielostronnego charakteru umowy spółki, przy-
pomnijmy za przedstawicielami doktryny, że zamieszczenie w art. 860 § 1 k.c. 

13 Pomijam w tym miejscu podobieństwo umowy spółki cywilnej do umowy spółki handlo-
wej (art. 3 k.s.h.), w której również dochodzi do powstania węzła organizacyjnego.

14 Por. S. Grzybowski, Spółka prawa cywilnego a konstrukcja umowy jako źródła zobowią-
zań, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1968, z. 3.
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rzeczownika w liczbie mnogiej „wspólnicy” otworzyło pole do przedstawia-
nia dwóch tradycyjnych zapatrywań na ten temat. Zgodnie z pierwszym z nich 
umowa spółki cywilnej jest zawsze, bez względu na liczbę wspólników, umową 
dwustronną, zawieraną pomiędzy danym wspólnikiem a pozostałymi15. Pogląd 
przeciwny natomiast zakłada, że mamy do czynienia z umową dwustronną albo 
wielostronną w zależności od tego, czy wspólników jest więcej niż dwóch16. 
Z nowszych ujęć w doktrynie warto zwrócić uwagę na zapatrywania Z. Radwań-
skiego, który uznał jednak, że kryterium podziału na umowy dwu- i wielostronne 
powinno być nie liczba występujących in casu stron, ale wyznaczona przez struk-
turę danego stosunku prawnego możliwość wystąpienia więcej niż dwóch stron 
oraz rola, jaka im przypada we wzajemnych relacjach17. Przyjmuje się, że rola 
umów wielostronnych polega na organizowaniu ram dla trwałego współdziałania 
celem zaspokojenia wspólnego interesu – są to zatem umowy ukierunkowane nie 
na wymianę dóbr, lecz na stworzenie określonego węzła organizacyjnego18. Pod-
stawowym ich elementem są regulacje określające usytuowanie stron w struk-
turze organizacyjnej, ze wskazaniem kompetencji dla realizacji danego celu19. 
Z tego punktu widzenia to, czy dana umowa jest zawarta przez dwie czy więcej 
stron, stanowi questio facti i nie ma znaczenia dla jej klasyfikacji.

Według tej koncepcji wielostronny charakter umowy spółki cywilnej nie 
budzi wątpliwości20. Istnieje przecież zawsze możliwość zawarcia tej umowy 
przez więcej niż dwie strony. Ponadto, jak już wskazywaliśmy na wstępie, umowa 
spółki rodzi zarówno węzeł zobowiązaniowy, jak i organizacyjny. Wspólnicy 
mają obowiązek dążyć do realizacji wspólnego celu gospodarczego, szczegółowo 
określonego w umowie, w czym przejawia się również dążenie do zaspokojenia 
wspólnego interesu. 

Pogląd o dwustronnym charakterze umowy spółki cywilnej nie wytrzymuje 
krytyki ze względu na argumenty już dobrze znane. Trafnie bowiem zauważył 
S. Grzybowski, że zapatrywanie o dwustronnym charakterze umowy spółki 
cywilnej w istocie zakłada, że istnieje wiele umów spółki – każda z nich byłaby 

15 R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania..., s. 572; K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykow-
ski (red.), Kodeks cywilny…, s. 733–734.

16 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, 
s. 803; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 382.

17 Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne 
– część ogólna, Warszawa 2008, s. 181; zob. też A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa 
Prywatnego. Tom 16…, s. 523.

18 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 523.
19 Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2…, s.181.
20 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 523; 

Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2001, s. 268; 
S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, s. 803.
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zawiązywana pomiędzy danym wspólnikiem a wszystkimi pozostałymi21. Nie-
funkcjonalność tej konstrukcji jest widoczna. Nie ma także węzła, który pozwo-
liłby występować wszystkim pozostałym wspólnikom jako jednej stronie. 
W szczególności węzłem takim nie jest konstrukcja majątku do niepodzielnej 
ręki, gdyż wspólność majątku poddanego temu szczególnemu reżimowi nie wiąże 
wspólników na innych polach wykonywania działań spółki. Jest raczej odwrot-
nie, to zawiązanie określonego stosunku prawnego (spółki cywilnej, małżeństwa) 
stanowi podstawę powstania wspólności do niepodzielnej ręki.

Z kolei K. Pietrzykowski, opowiadając się za dwustronnym charakterem 
umowy spółki cywilnej, podnosi, że wynika on z istoty zobowiązania (art. 353 
§ 1 k.c.)22. Autor ten argumentuje, iż „przyjęcie koncepcji umowy wielostron-
nej oznaczałoby, że albo w umowie spółki występowaliby tylko dłużnicy, nie 
byłoby zaś wierzycieli, albo też wszyscy wspólnicy byliby ze względu na te same 
świadczenia, jednocześnie dłużnikami i wierzycielami, a więc konkretny wspól-
nik mógłby żądać od samego siebie spełnienia świadczenia”23. Oczywiście takie 
postawienie sprawy kładzie nacisk na wybitnie zobowiązaniowy charakter tego 
stosunku prawnego, umowa spółki cywilnej rodziłaby tu wyłącznie zobowiąza-
nie; pomija natomiast organizacyjny charakter tej umowy. U jego podstaw leży 
też założenie, że art. 353 § 1 k.c. nadaje się do takiego samego zastosowania 
przy stosunkach obligacyjnych dwustronnych, jak i przy stosunkach wielostron-
nych. Jest to jednak założenie problematyczne, przyjmuje się bowiem, że od 
modelu zobowiązania, ujętego w art. 353 k.c., odbiegają właśnie stosunki wie-
lostronne24. Zresztą, gdyby uznać, że art. 353 k.c. odnosi się także do stosun-
ków wielostronnych, to okazałoby się, że struktura zobowiązania, przewidziana 
przez powołany przepis, nie nadaje się do zastosowania nie tylko w przypadku 
umowy spółki cywilnej, lecz także innych umów wielostronnych. Niemniej, 
nawet jeżeli na umowę spółki cywilnej spojrzymy systemowo, jako na samo 
zobowiązanie (art. 353 § 1 k.c.), z pominięciem jej aspektu organizacyjnego, to 
należałoby uznać, że wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego. W tym znaczeniu każdy ze wspólników byłby dłużnikiem 
i ciążyłby na nim obowiązek podjęcia wszystkich działań, które w danym przy-
padku będą wyczerpywały pojęcie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospo-
darczego. W stosunku do każdego ze wspólników byłby to obowiązek innego 
zachowania się, nawet jeżeli rodzajowo będą to świadczenia takie same (np. wnie-

21 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, 
s. 803.

22 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 733–734. Autor zresz-
tą konsekwentnie uznaje, że umowa spółki cywilnej jest także umową wzajemną; dwustronny 
charakter umowy spółki, której stronami są wspólnik i pozostali wspólnicy, generuje zatem cechę 
wzajemności umowy.

23 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734.
24 P. Machnikowski, (w:) E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobo-

wiązań – część ogólna, Warszawa 2006, s. 116.
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sienie wkładu pieniężnego w wysokości 10 000 zł). Jak się wydaje podstawę do 
takiego twierdzenia daje sam art. 860 § 1 k.c., w którym jest mowa o tym, że cel 
gospodarczy, do którego zobowiązują się dążyć wspólnicy, ma być im wspólny. 
Nie mamy tu do czynienia z sumą jednostkowych celów, które odpowiadałyby 
sumie jednostkowych interesów, które będą zaspakajane w drodze wykonywa-
nia umowy spółki cywilnej, ale właśnie z jednym celem, który organizuje, pod-
porządkowuje sobie współdziałanie wielu wspólników. Z samej definicji więc 
wynika, że wspólnik, dążąc do osiągnięcia tego celu, zmierza do zaspokojenia 
zarówno własnego interesu, jak i interesu pozostałych wspólników. Nie mamy tu 
jednak do czynienia z jakąś swoistą „podzielnością” tego celu, który pozwalałby 
ustalić, czy wspólnik, dążąc do jego realizacji, działa na własną rzecz, czy też na 
rzecz pozostałych wspólników, a jeśli tak, to od którego momentu. Wspólnik nie 
może np. sam siebie zwolnić z wykonania odpowiedniej części świadczenia, do 
którego jest zobowiązany na podstawie umowy – takie rozumowanie jest całko-
wicie obce konstrukcji umowy spółki cywilnej i nie należy go też wyprowadzać 
z art. 867 k.c. określającego udział wspólnika w zyskach i stratach. Rozdzielenie 
zysków (strat) pomiędzy wspólników spółki cywilnej nie przekreśla faktu, że 
związani są oni wspólnym celem i każdy ze wspólników ma obowiązek przy-
czyniać się do jego realizacji w sposób oznaczony w umowie. Wzmocnieniem 
tej konstrukcji jest węzeł w postaci wspólności majątku wspólników do niepo-
dzielnej ręki. To właśnie ten ustrój majątkowy, który nie może być rozwiązany 
bądź naruszony przez czas trwania spółki (art. 863 k.c.), stanowi zabezpieczenie 
wspólności (dążenia do) celu gospodarczego.

Ta wspólnota celu gospodarczego decyduje o tym, że w istocie status wie-
rzyciela przysługuje każdemu innemu wspólnikowi, który będzie uprawniony do 
wystąpienia z żądaniem spełnienia określonego świadczenia oraz zobowiązany 
do rozliczenia się ze wszystkimi pozostałymi wspólnikami, połączonymi węzłem 
wspólności do niepodzielnej ręki (swoiste zastępstwo pośrednie). Wspólnikowi 
takiemu przysługuje status wierzyciela w znaczeniu formalnym, podczas gdy 
wszystkim wspólnikom objętym reżimem wspólności łącznej – status wierzy-
ciela w znaczeniu materialnym25. Świadczenie wspólnika – dłużnika, wynika-
jące z obowiązku dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, dopiero 
wtedy będzie poprawnie spełnione, kiedy nastąpi przysporzenie w majątku obję-
tym wspólnością łączną. Wierzycielami (łącznie) są wszyscy wspólnicy złączeni 
węzłem wspólności łącznej. Status wierzyciela jest bowiem związany z umową 
jako czynnością obligacyjną i ze wspólnym celem wspólników (art. 860 k.c.), 
a nie ze wspólnością do niepodzielnej ręki (konstrukcją prawa rzeczowego), która 
jest konsekwencją zawarcia umowy spółki i pełni pomocniczą funkcję wobec 
przypisanego wspólnikom wspólnego celu gospodarczego (ma za zadanie umoż-
liwić jego realizację).

25 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16..., s. 558.
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Na zakończenie warto jeszcze zaznaczyć, że może występować też pewien 
szczególny przypadek, w którym osobą uprawnioną do prowadzenia spraw 
„spółki” i jej reprezentowania (art. 865, 866 k.c.) jest na mocy umowy albo 
uchwały wspólników wyłącznie jeden z nich (właśnie ten będący dłużnikiem). 
Jednak nawet taki układ stosunków faktycznych nie zmienia struktury umowy 
spółki. Wierzytelność nadal przysługuje wszystkim wspólnikom, a zarysowany 
problem nie dotyczy jej istnienia, lecz sposobu realizacji – jedynym uprawnio-
nym do żądania spełnienia świadczenia na rzecz wszystkich wspólników jest ten 
wspólnik, który jest jednocześnie dłużnikiem. Podobieństwo do sytuacji okre-
ślanych jako dokonywanie czynności „z samym sobą” staje się widoczne i stąd 
konieczne jest rozważenie, czy znajdzie per analogiam zastosowanie art. 108 k.c. 
Jest to jednak wątek, który pozostawiamy poza opracowaniem.

Dla porządku dodajmy również, że nie można przyjąć, iż umowa spółki 
cywilnej jest dwustronna, ponieważ zostaje zawarta pomiędzy wspólnikiem 
a samą spółką. Ta ostatnia (pomijając już kwestie związane z brakiem jej zdol-
ności prawnej) nie istnieje w momencie zawiązywania umowy. W końcu przy-
jęcie tezy o dwustronnym charakterze umowy spółki cywilnej pozostawałoby 
zapewne w sprzeczności ze społecznym odbiorem tej instytucji prawnej.

Wskazane wyżej kwestie pokazują wyraźnie, że do lepszego rozumienia 
instytucji spółki cywilnej niezbędne wydaje się powracanie do pojęcia samego 
celu spółki cywilnej, a dokładniej do sposobu jego realizacji lub, jak kto woli, 
jego „osiągnięcia”. Poprawna analiza tego zjawiska wymusza wręcz powrót do 
pojęć podstawowych z zakresu teorii zobowiązań. Ze względu na formę niniej-
szego opracowania zasygnalizujemy jedynie kwestie podstawowe. 

Nie sposób analizować problematyki wspólnego celu spółki cywilnej w ode-
rwaniu od ogólnej teorii zobowiązań, w szczególności aspektu niezmiernie waż-
nego, jakim jest postrzeganie zobowiązania jako jednej całości26. Posiłkując 
się wskazówkami z literatury przedmiotu, należy wyraźnie zakreślić owe ramy 
istoty samego zobowiązania. Otóż, ogólnie rzecz ujmując, losy zobowiązania od 
chwili jego powstania aż do ostatecznego wygaśnięcia stanowią jeden kształt sto-
sunku prawnego, który istnieje dopóty, dopóki cel lub cele tego stosunku jako 
całości nie zostaną osiągnięte. I nie ma tu aż tak dużego znaczenia, czy mówimy 
o najprostszym schemacie stosunku zobowiązaniowego, tj. o takiej jego postaci, 
w której wierzycielowi służą jedynie uprawnienia, a na dłużniku ciążą jedynie 
obowiązki, czy też o stosunku zobowiązaniowym, gdzie sytuacja stron jest bar-
dziej skomplikowana (każda ze stron może występować w stosunku zobowiąza-
niowym jednocześnie jako strona uprawniona i zobowiązana wobec drugiej)27. 
Ogólna teoria zobowiązań wskazuje jednoznacznie, iż osiągnięcie celu lub celów 
stosunku obligacyjnego wyraża się zawsze w jakiejś formie zaspokojenia strony 

26 Por. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002, s. 66 i n.
27 Pozostawiamy tu na boku spór na poziomie teorii ogólnej prawa, toczący się pomiędzy 

monistami i dualistami. 
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lub stron uprawnionych, rozumianego jako zaspokojenie interesów, które miały 
być przez powstanie stosunku obligacyjnego zrealizowane. W związku z powyż-
szym założeniem celu, samo zobowiązanie trwa z reguły przez pewien czas, który 
jest niezbędny do wypełnienia świadczenia. Między stronami trwa wówczas, jak 
się podkreśla w literaturze, pewnego rodzaju „związanie”28, które ustanie dopiero 
z chwilą wygaśnięcia zobowiązania. Zobowiązanie więc, co do istoty, nawet to 
o charakterze ciągłym, nie jest nieograniczone w czasie. W takim układzie insty-
tucja stosunków zobowiązaniowych, przy całej gamie różnorodności i rodzajów, 
jak również ich czas trwania wiążą się nierozerwalnie z charakterem konkretnego 
świadczenia (świadczeń) stanowiącego przedmiot stosunku obligacyjnego szcze-
gółowego. Reasumując, analiza treści świadczenia stanowi najistotniejszy waru-
nek oceny struktury poszczególnego stosunku zobowiązaniowego. Tak też rzecz 
się ma w przypadku stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej. Wspólny cel, 
o którym jest mowa w art. 860 § 1 k.c., należy rozumieć jako finalny stan rzeczy 
osiągnięty dzięki współdziałaniu wspólników i zaspokajający ich wspólny inte-
res. Jedynym ograniczeniem w określaniu celów gospodarczych, a więc i celów 
działania spółek cywilnych, są te opisane w art. 58 k.c. (tj. czynności prawne 
sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy i jako takie nieważne, 
chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek).

Umowa spółki cywilnej pozwala więc wspólnikom określić trwałe zasady, 
na podstawie których będą oni dążyli do zaspokojenia swojego interesu, w tym 
właśnie przejawia się jej gospodarcza rola (organizacja współdziałania). 

4. BRAK WZAJEMNOŚCI UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ

Skoro umowa spółki cywilnej jest wielostronna, to pojawia się pytanie, w jaki 
sposób wpływa to na jej wzajemność (w szczególności, czy jej nie wyklucza), 
a w konsekwencji na jej przysparzający i kauzalny charakter. Analizę komplikuje 
już sama różnorodność ujęć dotyczących tego, jak należy rozumieć wzajemność 
czynności prawnej. Zgodnie z art. 487 § 2 k.c. umowa jest wzajemna, jeżeli świad-
czenie jednej strony jest odpowiednikiem (ekwiwalentem) świadczenia drugiej. 
Stąd rodzi się pytanie, czy chodzi tylko o ekwiwalentność świadczeń (rozumia-
nych z reguły w sposób subiektywny)29, czy też – jak ujmuje to Z. Radwański 

28 W. Czachórski, Zobowiązania…, 2002, s. 67. 
29 W. Czachórski, Zobowiązania…, 2002, s. 104–105; S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski 

(red.), System Prawa Cywilnego. Tom I. Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 499; R. Longchamps 
de Bérier, Zobowiązania…, s. 146.
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– o funkcjonalne sprzężenie świadczeń stron (do ut des)30. W doktrynie toruje 
bowiem sobie drogę koncepcja funkcjonalnego sprzężenia kauzalności i wzajem-
ności, wzajemność umowy polega w tym ujęciu na wzajemnym powiązaniu kau-
zalnym umownych obowiązków świadczeń (z niem. Kausalbeziehung)31.

Przy ocenie charakteru prawnego umowy spółki cywilnej przeważa stanowi-
sko negujące jej wzajemny charakter32. Podstawę tego zapatrywania stanowi prze-
konanie, że obowiązki i uprawnienia wspólników, określone w art. 860 § 1 k.c., 
trudno jest przyporządkować regulacji z art. 487 § 2 k.c., wychodząc z założenia, 
iż w spółce cywilnej takie powiązanie świadczeń wspólników, o jakim mówi 
art. 487 § 2 k.c., po prostu nie zachodzi33. Z kolei zwolennicy więzi synalag-
matycznych argumentują, że ekwiwalentem świadczenia wspólnika, określonego 
w art. 860 § 1 k.c., jest ogół przysługujących mu praw członkowskich, ewentual-
nie świadczenia mu przysługujące od spółki (tj. pozostałych wspólników), wyni-
kające z jego udziału w zyskach i stratach34.

Bliższa analiza instytucji daje jednak podstawy do twierdzenia, że przy umo-
wie spółki cywilnej nie mamy do czynienia z cechą wzajemności. Rysują się dwie 
płaszczyzny oceny powyższego twierdzenia.

Po pierwsze, zobowiązanie wspólnika z art. 860 § 1 k.c. nie jest zoriento-
wane na uzyskanie świadczenia wzajemnego, jak ma to miejsce przy umowach 
o wymianę dóbr i usług, ale na osiągnięcie założonego celu gospodarczego przez 
przyjęty model współdziałania35. Nie ma tu miejsca ani na ekwiwalencję świad-
czeń (nawet pojmowaną subiektywnie), ani na sprzężenie świadczeń stron (do 
ut des). Świadczenie wspólnika nie jest dokonywane „w zamian”, lecz „obok” 
świadczenia innego wspólnika. Polega ono na dążeniu do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego. Owo dążenie nie jest zatem dokonywane w celu uzyskania 
adekwatnego świadczenia innego wspólnika, również mającego polegać na dąże-
niu do osiągnięcia oznaczonego rezultatu gospodarczego. Pogląd, zgodnie z któ-
rym „każdy wspólnik dlatego się zobowiązuje do współdziałania, ponieważ inni 

30 Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2001, s. 112.; idem, (w:) Z. Ra-
dwański (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 1. Prawo zobowiązań – część ogólna, 
Ossolineum 1981, s. 372.

31 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16..., s. 527.
32 W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 382; S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System 

Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, s. 804; Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania…, 
s. 268; A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 528; T. Mróz, 
Niektóre problemy teoretycznej konstrukcji umowy spółki cywilnej i jawnej, „Studia Prawnicze” 
1986, z. 3–4, s. 204 i n.

33 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, 
s. 804.

34 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734, który dochodzi 
do wniosku o wzajemnym charakterze umowy spółki przy założeniu, że umowa spółki cywilnej 
jest zawsze umową dwustronną. 

35 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, 
s. 804, oraz T. Mróz, Niektóre problemy…, s. 206.
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także się do tego zobowiązali”, był reprezentowany w przedwojennej doktrynie 
prawa36, jednak naszym zdaniem może on prowadzić do uzasadnienia kauzal-
nego charakteru umowy spółki cywilnej, nie zaś synallagmy.

W literaturze zauważono również, że przepisy kodeksu o wykonaniu i skut-
kach niewykonania umów wzajemnych nie nadają się do zastosowania w przy-
padku umowy spółki cywilnej37. Nie kwestionując tego zapatrywania, należy 
dodać, że odpowiednie stosowanie nawet tych przepisów do spółki cywilnej może 
mieć miejsce w określonych przypadkach. Przepis art. 488 § 1 k.c. (także art. 490 
k.c.), mówiący o obowiązku jednoczesnego spełnienia świadczeń, jest tu dobrym 
przykładem. Jak podkreślano wyżej, świadczenie wynikające z umowy spółki 
cywilnej polega bowiem na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu i tak rozu-
miane świadczenie jest spełniane przez cały czas istnienia spółki; nie wyczerpuje 
się ono w pojedynczych zachowaniach. Fakt, że każdy ze wspólników spełnia 
własne świadczenie i to nie w zamian świadczenia innego wspólnika, ale rów-
nolegle do tego świadczenia, nie przekreśla użyteczności powołanego przepisu. 
Z obowiązku dążenia do współdziałania wynika też nakaz podejmowania przez 
wspólników takich działań, które nie zostały wprost przewidziane w umowie 
spółki, ale które służą realizacji wspólnego celu (art. 354 k.c.)38. Zastosowanie 
art. 488 i 490 k.c. szczególnie widoczne jest wtedy, kiedy w spółce uczestniczą 
dwaj wspólnicy, w razie zaś występowania większej liczby wspólników z pew-
nością wskazana jest tu ostrożność i szczegółowe zbadanie okoliczności danego 
przypadku.

Wydaje się natomiast, że nie jest możliwe odstąpienie od umowy spółki 
cywilnej na zasadach przewidzianych dla odstąpienia od umów wzajemnych 
(regulacja art. 869 k.c. jest w tym zakresie wyczerpująca). 

Ponadto należy zauważyć, że niezasadność stosowania przepisów o wyko-
naniu i skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych nie świadczy 
o tym, że umowa spółki cywilnej nie jest umową wzajemną. Wydaje się, że jest 
odwrotnie – to właśnie klasyfikacja umowy spółki cywilnej, jako umowy, której 
nie przysługuje cecha wzajemności, przesądza o tym, że nie jest możliwe zasto-
sowanie art. 487 k.c. i n. 

Druga płaszczyzna wspierająca twierdzenie o braku cechy wzajemności 
spółki cywilnej dotyczy już konkretnie postaci i sposobów wniesienia wkładu 
stanowiącego jedno ze świadczeń wspólnika (przejaw dążenia do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego)39. W takim wypadku brak wzajemności jest 

36 R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania…, s. 572–573. 
37 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, 

s. 804; A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 528.
38 W. Pyzioł, (w:) S. Włodyka (red.), Prawo…, s. 285, przyp. 6.
39 W literaturze wyrażane są nawet poglądy, że świadczenie wspólnika może się wyczerpy-

wać w dostarczeniu kapitału (wniesieniu wkładów); zob. A. Jędrzejewska, Podmiotowość praw-
na…, s. 3. 
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szczególnie widoczny, w szczególności kiedy tylko niektórzy wspólnicy wno-
szą wkłady w postaci własności lub innych praw (art. 861 § 1 k.c.), a niektórzy 
poprzestają na świadczeniu usług. Oczywiście nie sposób jest wykluczyć przy-
padku skrajnego, że w subiektywnym ujęciu wspólników będą to świadczenia 
ekwiwalentne, nawet jeżeli z jednej strony będziemy mieli do czynienia z wnie-
sieniem nieruchomości o znacznej wartości, a z drugiej ze świadczeniem pracy 
nieskomplikowanej i łatwo zastępowalnej. Subiektywne ujęcie jest w stanie uza-
sadnić nawet taką, skrajną przecież, interpretację wzajemnego dążenia do osią-
gnięcia celu gospodarczego. Niemniej jednak tak skrajne przypadki nie powinny 
stanowić podstawy do uogólnień. 

Nieadekwatność świadczeń spróbujmy wykazać następującym przykładem: 
jeżeli umowa spółki jest zawiązywana przez pięciu wspólników A, B, C, D i E 
i każdy z nich wnosi wkład w postaci 10 000 zł, to przyjęcie, że mamy do czynie-
nia z umową wzajemną, każe uznać, iż:

1) ekwiwalentem wspólnika A wnoszącego 10 000 zł jest łączne spełnienie 
świadczeń przez czterech pozostałych wspólników (B, C, D i E) o łącznej warto-
ści 40 000 zł, albo że

2) ekwiwalentem wobec świadczenia wspólnika A jest świadczenie którego-
kolwiek (którego?) z pozostałych wspólników.

Jak nie trudno zauważyć, konsekwencje takiego założenia prowadzą ad 
absurdum.

Nie jest też możliwe, aby wspólnik A podnosił skutecznie, że skoro na wypa-
dek podziału majątku spółki (po ustaniu wspólności do niepodzielnej ręki) przy-
padnie mu udział w wysokości 1/5 majątku, to on dokonuje obniżenia wartości 
wkładu, do którego wniesienia zobowiązał się w umowie, także o 1/5. Podobnie 
wspólnik nie może żądać, aby dłużnik spółki zapłacił mu część kwoty (stosownie 
do jego „udziału”), jak też nie może swojemu wierzycielowi osobistemu przedsta-
wić do potrącenia „swojej części” wierzytelności, którą ma wobec niego spółka 
(to są konsekwencje współwłasności łącznej). Gdyby każdy ze wspólników zasto-
sował takie rozumowanie, to w podanym przykładzie majątek spółki po zawiąza-
niu wyniósłby 40 000 zł, zamiast 50 000 zł.

Prowadzi to do wniosku, że wzajemność (jej brak) umowy spółki cywilnej 
nie może być oceniana wyłącznie przez pryzmat wnoszonych wkładów. Nawet 
zwolennicy dwustronnego i wzajemnego charakteru tej umowy nie upatrują 
cechy wzajemności w zobowiązaniu wspólników do wniesienia przez nich wkła-
dów40. Na przeszkodzie takiemu ujęciu stoi wskazywany art. 860 § 1 k.c. stano-
wiący o dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Samo wniesienie 
wkładów nie wypełnia bowiem ustawowych elementów definicji dążenia. Jest 
oczywistością, że między świadczeniem polegającym na wniesieniu wkładów 
a świadczeniem polegającym na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospo-

40 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734.
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darczego nie można automatycznie postawić znaku równości. Nawet jeżeli sama 
umowa spółki milczy na temat innych obowiązków wspólnika, to są one imma-
nentną częścią stosunku prawnego spółki (zob. art. 56 k.c. w zw. np. z art. 865 § 1 
k.c.). Na marginesie należy dodać, że na tym polega kolejna z różnic konstrukcyj-
nych pomiędzy umową spółki cywilnej a umową spółki handlowej (art. 3 k.s.h.).

W sensie ekonomicznym, nie zaś w rozumieniu art. 487 § 2 k.c., ekwiwalen-
tem wkładu, a także wszystkich innych działań podejmowanych przez wspól-
nika w spółce jest właśnie ogół jego uprawnień, zwłaszcza do udziału w zysku. 
Do takiego ujęcia nawiązują też zwolennicy uznania umowy spółki cywilnej 
za umowę wzajemną. Jednak pogląd ten nie uwzględnia tego, że umowa spółki 
cywilnej jest zawierana wyłącznie przez wspólników, a to oznacza, że ekwiwa-
lencja świadczeń także musi zachodzić pomiędzy wspólnikami, a nie określonym 
wspólnikiem a spółką.

5. KAUZALNOŚĆ UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ

Aby określić, czy dana czynność prawna jest czynnością kauzalną, konieczne 
jest jej zaklasyfikowanie do czynności przysparzających, tj. skutkujących przy-
sporzeniem korzyści majątkowej innej osobie41. Sporne jest, czy przysporzenie to 
powinno być zamierzone42. Korzyść przybiera postać albo zwiększenia aktywów 
danej osoby, albo zmniejszenia jej pasywów43. Chodzi tu o przysporzenie w zna-
czeniu prawnym (uzyskanie tytułu prawnego), a nie ekonomicznym44.

Umowa spółki cywilnej jest niewątpliwie czynnością przysparzającą. Jed-
nak w przypadku spółki cywilnej klasyfikacja ta może być dokonana tylko ze 
względu i w związku z jej postanowieniami, które mają charakter zobowiązujący. 
Nie mogą natomiast być brane pod uwagę te postanowienia spółki, sygnalizo-
wane wyżej, które wytwarzają pewien funkcjonalny węzeł organizacyjny. Ponie-
waż umowa spółki cywilnej jest wielostronna, to przysporzenie należy oceniać 
z perspektywy wspólników związanych reżimem majątkowym do niepodzielnej 

41 W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, 
Warszawa 1952, s. 21 i 82; S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. 
Tom I…, s. 501; Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002, s. 206–207; idem, 
(w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2..., s. 192–193; A. Wolter, Prawo cy-
wilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 250. 

42 W. Czachórski, Czynności prawne…, s. 23 i 82, oraz A. Wolter, Prawo cywilne…, s. 250; 
zob. jednak uwagi Z. Radwańskiego, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. 
Tom 2…, s. 193. 

43 W. Czachórski, Czynności prawne…, s. 21; S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), Sys-
tem Prawa Cywilnego. Tom I…, s. 501.

44 W. Czachórski, Czynności prawne…, s. 22; A. Wolter, Prawo cywilne…, s. 250.
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ręki. Mamy tu do czynienia z sytuacją, w której przesunięcie majątkowe zacho-
dzi na rzecz osób związanych węzłem współwłasności łącznej. Z tego tytułu nie 
można jednak odmawiać danemu przesunięciu majątkowemu waloru czynności 
przysparzającej. Decyduje o tym szczególny reżim prawny majątku wspólników 
(art. 863 k.c.)45. Błędem byłoby także poszukiwanie istoty przysporzenia z punktu 
widzenia samej spółki, ta, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowo-
ści prawnej, majątku nie posiada, co zostało podkreślone w art. 863 k.c., który 
posługuje się sformułowaniem „wspólny majątek wspólników”, nie zaś „majątek 
spółki” lub innym równoważnym46. 

Przysporzenie, o którym mowa, może przybierać różne formy.
Po pierwsze, polegać ono może na możliwości żądania od danego wspólnika 

spełnienia świadczenia w postaci skonkretyzowanego postanowieniami umowy 
dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W majątku wspólnika 
zobowiązanego do świadczenia pojawia się nowa pozycja pasywów (zobowią-
zanie do świadczenia), a w rezultacie jej wykonania zwiększeniu ulegną aktywa 
majątku wspólnego wspólników47.

Szczególny przypadek zachodzi w sytuacji, w której na podstawie umowy 
spółki nie wszyscy wspólnicy będą zobowiązani do wniesienia wkładów w postaci 
prawa własności lub innych praw48. Możliwa jest nawet skrajna sytuacja, w której 
żaden ze wspólników nie będzie zobowiązany do wniesienia wkładów w postaci 
własności lub innych praw49, a dążenie każdego z nich do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego będzie się przejawiało np. w świadczeniu pracy, usług, zanie-
chaniu (powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej). Wówczas istnie-
nie spółki nie jest uzależnione od posiadania majątku wspólnego wspólników50. 
Powstaje więc pytanie, czy wierzytelność, na podstawie której będzie się można 
domagać od wspólnika określonego zachowania się, w ogóle wchodzi do majątku 
wspólników. Wątpliwość ta ma źródło w poglądzie, zgodnie z którym do majątku 

45 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 525.
46 Choć Kodeks jest niekonsekwentny – z jednej strony mówi o wniesieniu wkładów do spół-

ki (art. 861 § 1, art. 862 k.c.) czy zobowiązaniach spółki (art. 864 k.c.), a z drugiej o wspólnym 
majątku wspólników. To właśnie to ostatnie sformułowanie oddaje istotę rzeczy i przesądza o ro-
dzaju stosunków majątkowych. Mówienie o wniesieniu wkładu „do spółki’ jest niezręcznością 
redakcyjną. 

47 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 525.
48 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 736; W. Pyzioł, (w:) 

S. Włodyka (red.), Prawo..., s. 286.
49 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 736; A. Herbet, (w:) 

A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 553; W. Pyzioł, (w:) S. Włodyka 
(red.), Prawo..., s. 286; zob. jednak S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cy-
wilnego. Tom III. Część 2…, s. 809 i 812, który uznaje, że umowa spółki cywilnej, w której żaden 
ze wspólników nie jest zobowiązany do wniesienia wkładów, jest nieważna, ale zastrzega jedno-
cześnie, że wkład może polegać na świadczeniu usług.

50 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 739; S. Grzybowski, 
(w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 2…, s. 812.
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wspólnego nie wchodzą wkłady polegające na świadczeniu usług lub rzeczy tylko 
do używania51. Wydaje się, że na to pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzą-
cej, gdyż majątek spółki (w rozumieniu art. 863 k.c.) jest szerszy od pojęcia mie-
nia i naszym zdaniem obejmuje wszelkie korzystne sytuacje prawne (w tym stany 
faktyczne, np. posiadanie)52. Przysporzenie będzie polegało więc na powstaniu 
w majątku wspólnym wspólników odpowiedniej wierzytelności, na podstawie 
której będzie im przysługiwało uprawnienie do domagania się od danego wspól-
nika określonego zachowania się53.

Druga forma przysporzenia polegać może na wniesieniu wkładów mających 
postać własności lub innych praw (art. 861 § 1 k.c.). W takim zaś wypadku doj-
dzie do przesunięcia majątkowego z majątku wspólnika do majątku wspólnego 
wspólników związanych wspólnością do niepodzielnej ręki. Przysporzenie po 
stronie wspólników będzie polegało na uzyskaniu tych rzeczy (praw majątko-
wych), ewentualnie – jeżeli na podstawie umowy spółki nie doszło do wniesienia 
rzeczy (praw) do spółki (art. 861 § 1 k.c.) – na uzyskaniu najpierw roszczenia 
o ich przeniesienie, a następnie na uzyskaniu samego prawa. Przysporzenie to 
będzie jednostronne – fakt, że wspólnik stanie się „udziałowcem” spółki, nie 
powoduje bowiem przysporzenia na jego rzecz.

Nie sposób też twierdzić, że ze względu na konstrukcję wspólności do nie-
podzielnej ręki przysporzenie dokonywane przez danego wspólnika jest też 
dokonywane na jego rzecz, a wspólnik ten sam staje się zarówno dokonującym 
przysporzenia, jak i uzyskującym to przysporzenie. Zagadnienie to związane jest 
z omawianą kwestią braku wzajemności umowy. Konsekwentnie należy podkre-
ślać, że przysporzenie trzeba traktować w kategoriach prawnych, a nie ekono-
micznych – mówimy tu o przysporzeniu danego prawa (zwolnieniu z obowiązku), 
a nie o uzyskaniu korzyści ekonomicznej. Korzyść ekonomiczna może przecież 
być uzyskana także niezależnie od czynności prawnej. W skrajnych przypadkach 
także w sposób sprzeczny z prawem jest ona następstwem przysporzenia, a nie 
jego źródłem. Choć więc spojrzenie ekonomiczne prowadzi do wniosku o przy-
sporzeniu niejako na własną rzecz, to ujęcie jurydyczne taki wniosek wyklucza. 
Majątek wspólnika, z którego dokonywane jest przysporzenie, i majątek wspól-
ników (związany reżimem do niepodzielnej ręki) stanowią całkowicie odrębne 
masy majątkowe poddane odrębnemu rygorowi prawnemu i mówienie o przy-
sporzeniu pomiędzy tymi majątkami jest możliwe i celowe. Z majątku wspólnika 
określone prawo zostaje przeniesione do majątku wspólnego wspólników i w tym 
przeniesieniu zawiera się istota przysporzenia. Następuje ono nawet wówczas, 

51 K. Pietrzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 739.
52 Zob. S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom III. Część 

2…, s. 812–813, który szeroko traktuje majątek spółki, ale jednocześnie stwierdza, że w skład tego 
majątku nie wchodzi roszczenie o wniesienie wkładu, polegającego na świadczeniu usług, gdyż 
nie mamy tu do czynienia z prawem podmiotowym.

53 Tak też jeden z rodzajów przysporzenia pojmuje W. Czachórski, Czynności prawne…, s. 21.
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kiedy – z ekonomicznego punktu widzenia – prawo to przedstawiałoby zerową 
wartość. Zresztą taki jest sens ekwiwalencji, aby rozporządzenie i przysporzenie 
się równoważyły, a w wielu wypadkach może prowadzić nawet do pomniejsze-
nia majątku. Nie o wartość tego prawa ostatecznie więc chodzi, ale o to, czy 
w wyniku czynności prawnej inny podmiot to uprawnienie uzyska (ewentualnie 
zostanie zwolniony z obowiązku).

Jest to zatem ujęcie inne niż występujące przy określaniu wzajemności (jej 
braku) umowy spółki cywilnej. W tym ostatnim przypadku analizie podlega 
wartość świadczeń spełnianych przez strony – można więc przyjąć, że ocena, czy 
mamy do czynienia z umową wzajemną, dokonuje się przy wykorzystaniu (nawet 
pojmowanych subiektywnie) kryteriów ekonomicznych (pomijając argumentację 
już przedstawioną, nawiązującą do braku wzajemności umowy spółki cywilnej 
z uwagi na jej organizacyjny charakter, który nie pozwala traktować jej na tych 
samych zasadach, co umowy polegające na wymianie dóbr i usług). W przypadku 
klasyfikacji danej czynności prawnej do grupy czynności przysparzających takie 
ekonomiczne ujęcie właśnie zawodzi. Brane jest bowiem pod uwagę zaciągniecie 
zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia określonym prawem.

Trzeba też nadmienić, że podział na czynności prawne przyczynowe i ode-
rwane ma znaczenie tylko dla czynności przysparzających, gdyż „nikt rozsądnie 
działający nie dokonuje przysporzenia do majątku innej osoby bez usprawiedli-
wiającej to przysporzenie przyczyny”54.

Na potrzeby wywodu nie jest konieczne dalsze przybliżanie pojęcia causy. 
Wystarczy przypomnieć, że: 1) kauza jest elementem treści czynności przyspa-
rzającej albo elementem innej czynności lub stosunku prawnego, ze względu 
na który dokonano czynności przysparzającej55; podstawy dla dokonania przy-
sporzenia poszukuje się wśród zdarzeń prawnych (koncepcja obiektywna); 
subiektywne ujęcie koncepcji kauzy, oparte na „piętrowej” klasyfikacji stanów 
psychicznych dokonującego przysporzenia, zostało trafnie zakwestionowane56; 
2) kauzalność dotyczy zarówno skutku zobowiązującego, jak i rozporządzają-
cego (choć są też głosy, że posługiwanie się niezdefiniowaną przesłanką kauzy 
przy nazwanych umowach zobowiązujących jest bezcelowe57); 3) tradycyjnie są 

54 S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom I…, s. 504.
55 Z. Radwański, Prawo cywilne…, s. 208; idem, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa 

Prywatnego. Tom 2…, s. 195.
56 Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 2…, s. 194 i n., 

i cytowana tam literatura.
57 Por. E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa–Kraków 1974, s. 102 i n., 

oraz K. Zawada, Umowa przelewu wierzytelności, Kraków 1990, s. 51–52; G. Tracz, Aktualność 
generalnej reguły kauzalności czynności prawnych przysparzających w prawie polskim, „Kwar-
talnik Prawa Publicznego” 1997, z. 3, s. 523; K. Zaradkiewicz, Numerus apertus abstrakcyjnych 
czynności prawnych w polskim prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 1999, z. 2, 
s. 245; M. Gutowski, Zasada kauzalności czynności prawnych w prawie polskim, „Państwo i Pra-
wo” 2006, z. 4, s. 3 i n.
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wyróżniane trzy rodzaje kauzy58 (causa acquirendi vel obligandi, causa solvendi 
i causa donandi), co nie zmienia faktu, że podejmowane są próby rozszerzenia 
tego katalogu o nowe jej typy (np. causa cavendi).

W literaturze przedmiotu toczy się wciąż dyskusja nad aktualnością zasady 
kauzalności przysparzających czynności prawnych59. Do communis opinio 
należy zaliczyć przekonanie, zgodnie z którym obowiązuje generalna zasada 
kauzalności czynności przysparzających60, a abstrakcyjność czynności prawnej 
może wynikać tylko z ustawy61. Stawiane jest też pytanie, czy generalnej zasady 
kauzalności nie należy zastąpić zasadą domniemania kauzalności62.

Wszystkie te sporne zagadnienia w klasyfikacji umowy spółki cywil-
nej odgrywają jednak drugoplanową rolę. Znaczenie pierwszorzędne ma sama 
struktura umowy spółki cywilnej i pytanie, na ile zobowiązanie do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony poddaje się 
regułom przyczynowości. Rodzi się tu pytanie o to, co stanowi podstawę prawną 
dla zaciągnięcia powyższego zobowiązania i czy jest nią w szczególności zobo-
wiązanie zaciągnięte przez innych wspólników.

W literaturze zdaje się nie budzić wątpliwości pogląd, że umowa spółki 
cywilnej powinna zostać zaklasyfikowana do umów kauzalnych63. Podnosi się 
także, wzorem doktryny niemieckiej, że (odmiennie niż przy umowach wza-
jemnych) przyczyną prawną zobowiązania do oznaczonego współdziałania nie 
jest uzyskanie wzajemnego zobowiązania drugiej strony czynności, ale nabycie 
statusu uczestnika tworzonej organizacji prywatnoprawnej i związanych z nim 
uprawnień członkowskich. Przyjmuje się wreszcie istnienie specyficznej causae 
societatis, stanowiącej postać causae aquirendi64.

Przy takim ujęciu można by uznać, że przyczynę prawną przysporzenia sta-
nowią nie te postanowienia umowy spółki, które rodzą zobowiązanie, lecz te, 
które zawiązują węzeł organizacyjny. Tymczasem art. 860 § 1 k.c. wskazuje, że 
przez umowę spółki cywilnej wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osią-

58 Za zamkniętym katalogiem opowiedzieli się m.in. W. Czachórski, Czynności prawne…, 
s. 103; G. Tracz, Aktualność…, s. 521; za otwartością z kolei np. Z. Radwański, Prawo cywilne..., 
s. 209–210. 

59 G. Tracz, Aktualność…, s. 499 i n.
60 Zob. za wielu W. Czachórski, Czynności prawne…, s. 33, 146 i 178; Z. Radwański, Prawo 

cywilne..., s. 209; S. Grzybowski, (w:) S. Grzybowski (red.), System Prawa Cywilnego. Tom I…, 
s. 509–510. 

61 Z. Radwański, Prawo cywilne…, s. 209.
62 M. Safjan, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1–44911, 

t. I, Warszawa 2005, s. 240; idem, Umowy związane z obrotem gospodarczym jako najważniejsza 
kategoria czynności handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 2, s. 1 i n.; K. Zarad-
kiewicz, Numerus apertus…, s. 245 i n.; Z. Radwański, (w:) Z. Radwański (red.), System Prawa 
Prywatnego. Tom 2..., s. 204–205.

63 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 525; K. Pie-
trzykowski, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, s. 734. 

64 A. Herbet, (w:) A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16…, s. 526.
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gnięcia wspólnego celu. W istocie nie sposób tutaj oderwać zobowiązania jed-
nego ze wspólników od zobowiązań pozostałych. Każdy ze wspólników składa 
swoje zobowiązanie po to, by realizować dany cel gospodarczy wspólnymi siłami. 
Samodzielna realizacja tego celu gospodarczego jest poza polem zainteresowania 
(czasami możliwościami) danego wspólnika. Dlatego decyduje się on na połą-
czenie sił i środków i oczekuje odpowiedniego zobowiązania się od pozostałych 
wspólników. Istotą tego przysporzenia jest zatem wspólnota celu (dążenie).

Łatwo jest zauważyć, że takie ujęcie przyczyny przysporzenia (rozumianej 
jako zobowiązanie do współdziałania, dążenia) wykazuje podobieństwo do kauzy 
w rozumieniu subiektywnym. Mamy tu do czynienia z zobowiązaniem do współ-
działania mogącym być rozumianym jako pobudka (motyw). A – jak to już zostało 
zasygnalizowane powyżej – ta koncepcja kauzalności została zakwestionowana 
na rzecz ujęcia obiektywnego. W istocie jednak dochodzi tu raczej do swoistego 
nałożenia się na siebie motywu działania wspólnika (irrelewantnego kauzalnie) 
z prawną przyczyną przysporzenia wskazaną przez 860 § 1 k.c., pojmowaną 
jako uzyskanie zobowiązania innego wspólnika do określonego współdziałania. 
Każdy wspólnik zaciąga własne zobowiązanie po to, ażeby uzyskać zobowiąza-
nie innych wspólników. Jednocześnie spełnienie świadczenia w wykonaniu tych 
zobowiązań (o czym była już mowa) następuje w celu realizacji wspólnego celu 
gospodarczego, a nie w celu uzyskania świadczenia stanowiącego odpowiednik 
świadczenia własnego. To właśnie takie rozróżnienie umożliwia zakwalifiko-
wanie umowy spółki cywilnej jako umowy, która nie cechuje się wzajemnością 
(świadczenie jest zorientowane na osiągnięcie wspólnego celu) i która jednocze-
śnie jest umową kauzalną – zobowiązanie wspólnika zostaje zaciągnięte po to, 
ażeby inni wspólnicy też zaciągnęli własne zobowiązania. Podstawę dla zacią-
gnięcia takiego zobowiązania stanowi causa obligandi.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że przez zawarcie umowy spółki cywil-
nej dojdzie do powstania pewnej organizacji prywatnoprawnej, w której każdy 
ze wspólników będzie miał pozycję zagwarantowaną przepisami prawa i posta-
nowieniami umowy. Ten aspekt stanowi jedynie konsekwencję dokonanego przy-
sporzenia (zobowiązania się do współdziałania), ale nie jego przyczynę. Zresztą 
konstrukcja umowy spółki cywilnej jest na tyle elastyczna, że możliwe jest takie 
jej ukształtowanie, w którym element organizacyjny będzie w zaniku (np. spółka 
zawiązana przez sąsiadów dla dozorowania ich samochodów na publicznym 
parkingu).

W umowie spółki wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia wkła-
dów, co może nastąpić albo przez zawarcie umowy spółki cywilnej, albo przez 
odrębną rozporządzającą czynność prawną podjętą w wykonaniu zobowiąza-
nia zawartego w umowie spółki. W pierwszym przypadku wniesienie wkładów 
jest dokonywane causa obligandi. Mamy tu do czynienia z jednolitą czynno-
ścią zobowiązująco-rozporządzającą. Natomiast w drugim przypadku czynność 
rozporządzająca (wniesienie wkładów) jest dokonywana solvendi causa. Tylko 
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w tym drugim przypadku kauzalność zachowuje swoje praktyczne znaczenie 
(jest to zresztą wycinek szerszego zjawiska; jeżeli przysporzenie jest dokony-
wane na podstawie jednolitej czynności prawnej, to rozważania nad kazualnością 
tracą swoją doniosłość). Jeżeli mamy do czynienia z wkładem w postaci nieru-
chomości, to czynność rozporządzająca powinna powoływać się wyraźnie na 
zobowiązanie, z którego wynika obowiązek jej dokonania; jest to wyraz formal-
nej kauzalności rozporządzenia nieruchomością (art. 158 k.c.)65.

6. PODSUMOWANIE

Umowa spółki cywilnej ma charakter umowy wielostronnej, przysparzającej 
i kauzalnej. Nie stanowi natomiast naszym zdaniem umowy wzajemnej. Ta ostat-
nia kwalifikacja wywołuje doniosłe konsekwencje praktyczne i nie ogranicza się 
jedynie do doktrynalnej systematyki umowy. Chodzi tu przykładowo o to, że 
do spełnienia świadczenia z umowy spółki cywilnej nie znajdą (co do zasady) 
zastosowania przepisy dotyczące wykonania i skutków niewykonania świadczeń 
z umów wzajemnych. Jednocześnie – z punktu widzenia klasyfikacji umowy 
spółki cywilnej – stwierdzenie, że nie mamy do czynienia z umową wzajemną, 
rodzi pytanie o to, czy umowa ta jest odpłatna. Kwestia ta wykracza już poza 
ramy artykułu, niemniej jednak warto zaznaczyć, że odnotowano również stano-
wisko uznające umowę spółki cywilnej za umowę odpłatną66. Należy zauważyć, 
że powyższe refleksje dotyczące klasyfikacji umowy spółki cywilnej wpływają 
także na postrzeganie osobowych spółek prawa handlowego67. 
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ON THE MULTILATERAL, CAUSAL AND NON-RECIPROCAL CIVIL 
LAW PARTNERSHIP AGREEMENT

Sumary

By this article authors have opportunity to take part in the discussion on 
multilateralism, causality and non-reciprocity of civil partnership agreements in Polish 
legal regulation. The article provides an in-depth, normative analysis of the legal nature 
of a so called “civil law company” in the context of its complex, practical and theoretical 
organizational nature.

Authors took up the civil law firm as a legal entity. As a result of the changed legal 
and economic context in Poland after the period of political transformation, it became 
necessary to redefine many issues. An example of this is the discussion on the legal status 
of a civil partnership as well as the controversy about its qualification as an entrepreneur 
or as an organization. The intention of the authors is to try to draw attention to the fact 
that, with such diversity of potential application of a civil law partnership in business, 
the maintenance of one broad regulation, which is currently included in Art. 860–875 of 
Polish Civil Code is non-functional.
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NEW CZECH CIVIL CODE

INTRODUCTION

In the past two decades, Central and Eastern European countries have expe-
rienced a rapid political, economic and social transformation. After the fall of 
communism in the Central Europe, transition countries were exposed to number 
of enormous political, legal and economic challenges. The process of establishing 
a market economy in a constitutional democracy has been a unique historical 
experience, with a different path for each transition country. Due to political and 
social changes the transition countries attempted to bring entire their legal sys-
tems closer to standards in the Western Europe. 

The political development in the region of the Visegrad Group countries after 
the commencement of the communist period brought significant interventions in 
the traditional concepts of private law. During the communist period, all coun-
tries of the Visegrad Group adopted Civil Codes that corresponded with the cir-
cumstances of the said era and met the requirements of the regime. After the fall 
of communism, it was more than obvious that the Civil Codes of countries of the 
Visegrad Group, with their numerous amendments, were not meeting the needs 
and conditions of a modern society, nor the needs of the European and interna-
tional integration. Therefore, all countries of Visegrad Group have chosen the 
way of drafting new Civil Codes, however, only Czech Republic and Hungary 
have achieved to successfully finalize their recodification process, whereby, as 
the first countries from countries of the Visegrad Group, they may be rightfully 
proud of their new and modern Civil Codes. 
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HISTORICAL DEVELOPMENT OF CZECH PRIVATE LAW

DEVELOPMENT OF PRIVATE LAW UNTIL 19481

In the territory of the current Czech Republic, private law as a whole was 
not codified for a long time. The first General Civil Code applicable within this 
area was adopted in 1787 during the reign of Joseph II. and later became known 
as the Josephinian Civil Code. Civil law in general was codified in the early 19th 
century in the form of the well-known Austrian Civil Code adopted in 1811 under 
the title General Civil Code (in German: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) 
(ABGB), which was applicable in the Czech Republic until 1950.

After the disintegration of the Austro-Hungarian monarchy, the ABGB 
remained applicable also in the Czechoslovak Republic as a successor state, 
however, only within the territory of Bohemia, Moravia and Silesia. Slovakia, 
as a former part of Hungary, retained customary law, as a result of which the 
Czechoslovak Republic was since its foundation in 1918 burdened with a legal 
duality of the Czech and Slovak law. Therefore, the fundamental aspiration of the 
recodification works during the first Czechoslovak Republic was the removal of 
the legal duality and creation of an unified regulation of the civil law. The recod-
ification works commenced in 1920 with a view to build upon the tradition of the 
ABGB and to simultaneously procure its moderate modernization. In this regard, 
a governmental proposal of the Czechoslovak Civil Code was elaborated in 1937 
which was never adopted.

THE ERA OF SOCIALIST LAW2

Under the influence of political changes in 1948, a more than a forty-year era 
of Czechoslovak socialist law commenced, which represents a key episode in the 
history of the Czech private law. The political development after 1948 brought 
significant interventions in the traditional conception of private law. The socialist 
law was seen as an unified law, ideologically leaning on the class principle and 
supported by power through the leading position of the Communist Party. The 
position of the totalitarian ideology with respect to civil law was based on three 
main hypotheses: (1) Civil Code is not lex generalis as regards private law, but 
merely a special law for certain legal relations of proprietary nature. (2) The first 
and fundamental principle of the civil law is the principle of equality. (3) Civil law 

1 For further information see explanatory report to the New Civil Code (“Explanatory re-
port”) URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidova-
na-verze.pdf, pp. 1‒2 (visited: May 15, 2017).

2 Schelleová I.; Schelle K., Vývoj kodifikace občanského práva, Brno 1993, pp. 20–28.
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is not private law, and thus rights and obligation from civil relationships arise also 
towards the society and the state3.

The result of legislative works of this period was the adoption of the Civil 
Code of 1950, which represents the first unified code of civil law with territorial 
jurisdiction for entire Czechoslovakia and the definitive end of the period of legal 
dualism of the Austrian and Hungarian Law. The gradual deepening of the oppo-
sition to legal dualism (of public and private law) was significantly reflected in 
the new codification of civil law, which was based on a deformed vision of a clas-
sification of regulated relationships and their integration into separate branches 
of law and which eventually led to an atomisation of the system of private law. 
A manifestation of this tendency was the gradual decodification of private law.

As a result of the aforementioned, the Civil Code of 1950 was later replaced by 
three separate statutes, namely the Act No. 40/1964 Coll., Civil Code (Old Civil 
Code), Act No. 109/1964 Coll., Economic Code (Economic Code) and the Act 
No. 101/1963 Coll., International Trade Code (International Trade Code). Each 
of these statutes represented an independent legal regulation separated from the 
remaining statutes without any possibility of their mutual subsidiary use, whereby 
a doctrine of separate codes and legal branches was created and which resulted in 
the division of the legal system into isolated sets of legal rules.4 The Old Civil Code 
in its content significantly interfered in the sphere of property rights and limited 
the principle of individual autonomy of subjects of civil legal relationships. Fur-
thermore, standard institutions of private law as for instance possession, positive 
prescription of ownership, contractual lien and others were removed from its con-
tent. A characteristic feature of individual provisions of the Old Civil Code was the 
disproportionate prevalence of mandatory rules over non-mandatory rules5.

CHANGES IN CIVIL LAW AFTER NOVEMBER 1989

Changes in civil law after November 1989 arose from the process of rebuild-
ing of the legal system, consisting in returning to the legal dualism of public 
and private law, and from changes in the political and economic field in gen-

3 Eliáš K., Teoretické a praktické otázky rekodifikace českého občanského práva, “Právní 
forum” 2006, Vol. 3, issue 3, p. 19.

4 The scope of the Old Civil Code as for its content was limited to proprietary and personal 
relationships that originated in satisfying of personal needs of citizens and/or socialist organiza-
tions. The Economic Code governed relationships between socialist organizations arising from 
the management of the national economy and from economic activities of socialist organizations. 
Subject matter of the International Trade Code was relationships arising from foreign trade.

5 Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občan-
ského práva, Praha 2006, p. 29.
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eral (i.e. transition to pluralist democracy and open market economy)6. Civil law, 
under the influence of the said changes, had begun to leave its close so-called 
„consumer” concept and a need to extend the scope of civil law regulation also to 
other groups of social private law relationship of a commodity-monetary nature 
had to emerge. Thus, a so-called “broader” concept of civil law started to be pro-
moted7. Simultaneously, economic law in a previously established understanding 
proved to be absolutely unsatisfactory for development of business relationships, 
and so a need to restore commercial law as a separate legal branch emerged. Due 
to the changes in the legal system, both inside of individual branches of law and 
in relation to their mutual relationship, the necessity to adjust the position of civil 
law in such a manner that it was supposed to fulfil the function of a general legal 
regulation in relation to remaining branches of private law had emerged8. The 
aforesaid changes in the view of the structure of private law and in the under-
standing of mutual relationship between its respective branches of law of which 
it consists were also reflected in the results of the legislative work of this period.

However, since the social and economic changes, due to their dynamism, 
surpassed the possible dynamics of adoption of new legislation, it was not pos-
sible to immediately perform comprehensive changes of a recodification nature. 
Therefore, as a more rational solution of this situation, a path of gradual changes 
by means of partial legal adjustments was chosen9. For the purposes of enabling 
prompt transformation measures, it was decided that the most optimal solution 
will be to substantially amend the Old Civil Code and to concurrently adopt a new 
Commercial Code, which will replace the unsatisfactory Economic Code and the 
International Trade Code. Simultaneously, it was, however, decided that the legal 
status thus created shall represent only interim solution and that it will be neces-
sary to proceed to the elaboration of a new Civil Code as soon as possible10.

In 1991 both the Economic Code and the International Trade Code were 
repealed by the newly adopted Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code (Com-
mercial Code) and also Act No. 509/1991 Coll., i.e. so-called „great amendment” 
to the Old Civil Code, was adopted11. The commissions that prepared the Com-
mercial Code and the so-called „great amendment” to the Old Civil Code oper-
ated, however, in an uncoordinated manner and mutual isolation, which resulted 

 6 Plank K., O potrebe a spôsobe okamžitej novelizácie česko-slovenského Občianskeho 
zákonníka, “Justičná revue” 1991, Vol. XLIII, issue 2, p. 8.

 7 Lazar J., Úvahy o zmenách v systéme občianskeho práva, “Justičná revue” 1991, Vol. XLIII, 
issue 2, p. 30.

 8 Ibidem, p. 32.
 9 E.g. adoption of the Act No. 105/1990 Coll., on Private Business, which was repealed and 

replaced by the Act No. 455/1991 Coll., on Trade Licensing and adoption of the Act No. 116/1990 
Coll., on Lease and Sublease of Non-Residential premises.

10 Švestka J., Dvořák J., Tichý L. (eds.), Sborník statí…, p. 28.
11 Lazar J. (ed.), Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva. Materiály z od-

bornej konferencie, Bratislava 2008, p. 11.
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in the duplication of the legal regulation contained in both of these statutes, par-
ticularly as far as the contract law was concerned12.

In this relation, it should be noted that the main sources of inspiration of 
the „great amendment” to the Old Civil Code were, paradoxically, mainly local 
resources from the socialist era13. Despite this fact, it can be concluded that “great 
amendment” to the Old Civil Code has fulfilled its role which, together with the 
Commercial Code, consisted in a prompt creation of a legal basis necessary for 
the application of the market mechanism. 

In the following years, the Old Civil Code was being amended by dozens of 
amendments, which were adopted due to the approximation of the Czech law with 
EU law, due to necessary improvement of legislation. Many amendments were, 
however, adopted without any deeper analysis and consideration of a broader con-
text, which resulted in changes in the legislation that led to half-baked interven-
tions, destabilization of legal regulation and legal uncertainty14. 

Despite its multiple amendments, the Old Civil Code significantly deviated 
from the standards of legal culture of the continental Europe, as well as from local 
legal traditions that were rejected after 1948. The functional, systematic, content 
and expressional concept of the Old Civil Code still corresponded with certain 
approaches established by the socialist legislation15.

NEW CIVIL CODE

PROGRESS OF RECODIFICATION WORKS

Discussions on the concept of the new Civil Code and recodification works 
related thereto began in the Czech Republic from the 1990s. The first attempt to 
recodify private law occurred in the period before 1993, when, under the leader-
ship of prof. Viktor Knapp and prof. Karol Plank, a proposal of the paragraphed 
wording of the Civil Code was elaborated. After the disintegration of the federa-
tion, however, works in the Czech Republic regarding this project did not further 
proceed.

In the middle of the 1990s, under the leadership of prof. František Zoulík, 
a further proposal of the Civil Code was elaborated and published. The aim of this 

12 Pelikánová I., Otázky obchodního práva v rámci kodifikace českého práva, (in:) V. K. Malý, 
P. Caroni, Kodifikace a dekodifikace soukromého práva v dnešním právním vývoji, Praha 1999, 
p. 194.

13 Explanatory report URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zpra-
va-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, p. 9 (visited: May 15, 2017).

14 Ibidem, p. 9.
15 Ibidem, p. 9.
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proposal was to overcome the fragmentation of the legal regulation of private law 
and to create a so-called broad Civil Code that would among others include also 
the legal regulation of commercial law relationships, industrial property rights, 
employment contracts and legal regulation of securities. Due to systematic, as 
well as practical reasons, the said proposal was not adopted16. Further works on 
the new Civil Code did not further proceed.

A change occurred in 2000, when the works were renewed, however, without 
any direct connection to the earlier attempts. Prof. Karel Eliáš and doc. Michaela 
Zuklínová (Hendrychová) were assigned with the preparation of the material 
intention of the new Civil Code. In August 2000, the proposal of the material 
intention of the new Civil Code was submitted to the Ministry of Justice, which 
established the Commission for the recodification of the Civil Code (Commis-
sion)17 that further discussed the submitted proposal. Subsequently after the mate-
rial intention was adjusted in terms of recognized comments of the Commission 
and completion of review procedure, the proposal of the material intention was 
submitted to the Government Legislative Council and to the Government. After 
the Government Legislative Council reviewed the material intention, the Govern-
ment obliged the Ministry of Justice to submit, in addition to the draft of the Civil 
Code, also the draft of the new Commercial Code and Act on International Pri-
vate Law and Procedural Law18. The material intention approved in these terms 
determined the future conception of the Civil Code and became a binding basis 
for the recodification Commission with respect to preparation of its paragraphed 
wording19.

For a rather long time, works on the new Civil Code were accompanied by 
a general lack of interest, which however significantly changed during the years 
2001‒200220. In the following years, many discussion forums, professional con-
ferences, colloquia and seminars were organized, whereas findings therefrom 
were analyzed and the relevant ones were also incorporated into the draft21. Dis-

16 Ronovská K., Poznámky k návrhu nového Občanského zákoníku, “Časopis pro právní vědu 
a praxi” 2006, Vol. XIV, issue 2, p. 159.

17 In 2001, the Commission had 45 members and was interlinked with 9 sub-commissions for 
special questions, while each had from 8 to 22 members. The Commission itself consisted of pro-
fessors, associate professors and assistants from all law faculties, judges, attorneys, notaries etc.

18 Material intention of the Civil Code (in Czech: Věcný záměr Občanského zákoníku) URL: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/vecny_zamer_OZ_2000.pdf (visited: May 
15, 2017).

19 As for the progress of works relating to the material intention of the Civil Code, further see: 
K. Eliáš, M. Zuklínová, Principy a východiska nového kodexu soukromého práva, Praha 2001, 
pp. 37–61.

20 J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), Sborník statí…, p. 37.
21 See I. Telec, O vládním návrhu občanského zákoníku, “Právní rozhledy” 2009, Vol. 17, 

issue 19, p. 677. 
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cussions on the proposal of the new Civil Code took place both at the academic 
level and between law practitioners. 

In January 2009, in addition to the proposal of the new Civil Code, also the 
proposal of the Act on Business Companies and Cooperatives, the main author 
of which is doc. Bohumil Havel, and the Act on International Private Law, the 
main author of which is prof. Zdeněk Kučera, were submitted to the Government 
for their approval. After the submitted proposals were approved by the Govern-
ment, these statutes were published in the Collection of Laws as follows: Act No. 
89/201222 Coll., Civil Code (New Civil Code), Act No. 90/2012 Coll., on Business 
Companies and Cooperatives (AoBC) and Act No. 91/2012 Coll., on International 
Private Law (AoIPL). 

As it is clear from the foregoing, recodification of the Czech private law does 
not consist only of the adoption of the New Civil Code, but is accompanied also 
by the adoption of further legislation, particularly AoBC and AoIPL. However, in 
the following text, the author focuses only on the analysis of the New Civil Code.

IDEOLOGICAL BASIS AND INSPIRATION SOURCES OF THE NEW 
CIVIL CODE23

The main approach basis in the preparation of the New Civil Code was con-
vention24, discontinuity25 and integration. The New Civil Code is based on the 
concept that the purpose of the Civil Code is to regulate private rights of individ-
uals arising from their mutual relations, to facilitate and guarantee free formation 
of private life, and thus leave as much space as possible for the free initiative of 
individuals. Therefore, the New Civil Code emphasises on the freedom of individ-

22 Supposedly, the New Civil Code received the symbolic number “89” as a reference to the 
year in which the Velvet Revolution took place and in which the law began to return to the dem-
ocratic track. 

23 Explanatory report URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zpra-
va-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, p. 18–19 (visited: May 15, 2017).

24 The aim was to create a Civil Code that will be conventional compared to standard legis-
lations of the continental Europe with respect for tradition of the Central European legal thinking. 
This aim was considered questionable and was also further criticized. See: P. Lavický, Kritické 
poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku, “Právní rozhledy” 2007, Vol. 15, issue 23, 
pp. 849–855.

25 In terms of discontinuity against the “socialist” Civil Code of 1950 and 1964. Also this 
approach was subject to criticism, pursuant to which maintaining of legal continuity was, as an 
element of legal culture, a necessity. See e.g. I. Pelikánová, (in:) J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý 
(eds.), Sborník statí…, p. 78. P. Lavický, Kritické poznámky ke koncepci…, pp. 855–858. As for 
the opposite view on discontinuity, reactions on criticism of the discontinuity of the New Civil 
Code, as well as general criticism of the New Civil Code see: O. Frinta, P. Tégl, O návrhu nového 
občanského zákonníku a jeho kritice (a taky o kontinuitĕ a diskontinuitĕ), “Právní rozhledy” 2007, 
Vol. 17, issue 14, pp. 495–501.
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uals and hence considers the autonomy of will of the individual to be the primary 
value of private law. In this regard, the New Civil Code assumes that the primary 
tool of private law for arrangement of private affairs of individuals with other 
persons is the consensus expressed in an agreement of the concerned persons. 
Therefore, the law should limit the will of individuals in private relations as little 
as possible and represents only ultima ratio. For this reason, the New Civil Code 
prevailingly sets forth non-mandatory provisions over mandatory provisions26. 
The New Civil Code is designed as an open system that is not only bound by its 
own text of written provisions and their literal interpretation, but it also highlights 
the need to assess legal cases not regulated by law pursuant to legal principles, 
or by judges themselves pursuant to a norm that they would create if they were 
legislators27.

The basic ideological fundament of the New Civil Code was the draft of the 
Civil Code of 193728. Revision works were based on the critical evaluation of 
both development of private law in the territory of the Czech Republic since the 
beginning of the 19th century and the significant Civil Codes of continental law 
countries29. Further, legal regulation contained in treaties, regulations and direc-
tives adopted at the EU level, as well as relevant multinational projects were also 
taken into account30.

SUBJECT MATTER AND TAXONOMY OF THE NEW CIVIL CODE

The legal regulation of the New Civil Code concentrates on the general reg-
ulation of questions concerning status of persons, things, legal acts (in Polish: 
czynności prawne) and institutions of general nature. Certain commercial law 
issues31, which were originally provided in the Commercial Code, have also been 
incorporated into the New Civil Code since the Commercial Code separately 
regulated individual types of contracts and also certain general institutions of 
law of obligations. By the adoption of the New Civil Code, the Commercial Code 

26 Explanatory report URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zpra-
va-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, p. 20 (visited: May 15, 2017). 

27 J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), Sborník statí…, pp. 30–31.
28 The outline of Czechoslovak Civil Code of 1937, as the basis of the New Civil Code, was 

often questioned and criticized. See: I. Pelikánová, (in:) J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), 
Sborník statí…, pp. 77–79.

29 Namely Austrian, German, Swiss, Italian, Dutch, Polish, Quebec and Russian legislation. 
In certain partial cases also the French, Belgian, Luxembourgish, Liechtenstein, Spanish, Portu-
guese and Slovak legislation. See: J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), Sborník statí…, pp. 34–36.

30 Principles of UNIDROIT and projects as for instance: CEC, PECL, PETL, PEFL, DCFR etc.
31 For more information, please see: I. Pelikanova, Koncepce obchodního práva v nové 

soukromnoprávní kodifikaci, “Časopis pro právní vědu a praxi” 2015, Vol. XXIII, issue 1, 
pp. 39–49.
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was repealed and partially replaced by AoBC32, whereby the duplicity in the 
field of law of obligations was removed. Furthermore, family law, which was 
previously regulated by a special law, was also incorporated into the New Civil 
Code. The New Civil Code also repealed other statutes, which separately regu-
lated matters related to private law and incorporated legal regulation of further 
private law matters into the New Civil Code (e.g. associations, foundations and 
endowment funds, securities, residential co-ownership, insurance contracts, lia-
bility for damage caused by defective products)33. On the contrary, legal regula-
tion of international private law and procedural law remained to be separately 
regulated by AoIPL. Similarly, certain areas of harmonized consumer law, intel-
lectual property legislation, special types of securities, employment rights and 
obligations between the employees and employers remained to be governed by 
special laws34.

The New Civil Code contains in total of 3081 sections and is divided into 
5 parts – (1) General provisions (§ 1–654); (2) Family Law (§ 655–975); (3) Abso-
lute property rights (§ 976–1720); (4) Relative property rights (§ 1721–3014); 
(5) Common, transitional and final provisions (§ 3015–3081). Particular parts are 
subdivided into titles, chapters, divisions and subdivisions. To a major extent, the 
New Civil Code applies the principle that a section shall contain no more than two 
subsections and one subsection shall contain no more than two sentences.

THE MOST SIGNIFICANT CHANGES BROUGHT  
BY THE NEW CIVIL CODE

This chapter is divided into four separate subchapters corresponding with 
the first four parts of the New Civil Code. Each subchapter briefly describes the 
main characteristics of individual parts of the New Civil Code, as well as the most 
significant changes that the New Civil Code provides for. It should be pointed 
out that the designation of particular changes or new institutions as the most sig-
nificant ones represents only a subjective opinion of the author. It should be also 
noted that, due to the extent of this paper, the aim of the author is not the provi-

32 For more information, please see: Právní rádce. Vol. 2012, issue 5 on topic “Rekodifikace: 
hlavní změny v právu společností”.

33 The New Civil Code repealed the following statutes: (1) Act No. 83/1990 Coll., on Associa-
tion of Citizens, as amended; (2) Act No. 116/1990 Coll., on Lease and Sub-lease of Non-residential 
Premises, as amended; (3) Act No. 72/1994 Coll., adapting certain co-ownership relations to build-
ings and certain ownership relations to apartments and non-residential premises and supplement-
ing certain acts (the Apartment Ownership Act), as amended; (4) Act No. 59/1998 Coll., on Product 
Liability, as amended; (5) Act No. 591/1992 Coll., on Securities, as amended; (6) Act No. 248/1995 
Coll., on benevolent associations and amending and supplementing certain acts, as amended.

34 J. Švestka, J. Dvořák, L. Tichý (eds.), Sborník statí…, pp. 32–33.
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sion of a comprehensive analysis and evaluation of quality of the legal regulation 
brought by the below changes or new institutions brought by the New Civil Code.

GENERAL PROVISIONS

The General provisions are rather extensive and mainly define particular 
terms, with which the New Civil Code further operates. In its introduction, the 
New Civil Code defines private law as law, which governs mutual rights and 
obligations of individuals and the application of which is independent from public 
law. The New Civil Code sets forth basic principles of private law following the 
constitutional principles and also rules of interpretation and application of the 
legislation. The New Civil Code provides for the presumption and protection of 
good faith, principles of fair trade and prohibition of abuse of rights. The New 
Civil Code distinguishes between two spheres of legal relations: legal relation 
with an entrepreneur (“b2c” – business to consumer) and legal relations between 
entrepreneurs (“b2b” – business to business). Further, the New Civil Code also 
regulates legal relationships of private persons, who are not entrepreneurs and for 
these purposes neither consumers. In this relation, the New Civil Code contains 
legal regulation of commercial and consumer nature, as well as legal regulation 
of relationships of private persons that are not entrepreneurs. 

The second title of the first part contains a complex legal regulation of natural 
and legal persons35. Within the framework of rights of individuals, the definitions 
of an entrepreneur and a consumer, as special subjects to which certain special 
provisions of the New Civil Code relate, are further included. 

A significant change brought by the New Civil Code is the return to a broad 
understanding of a concept of a thing, which means everything that is different of 
a person and serves the needs of people. From this general rule, there are certain 
exceptions, as for instance living animals, human body or its parts. The defini-
tion of things includes not only tangible things, but also intangible things. The 
extended understanding of things enables that also various tangible assets, that 
are not specifically regulated, e.g. know-how, internet domains etc. fall within the 
subject of ownership right. Pursuant to the aforementioned, the New Civil Code 
also redefines security as an instrument incorporating a right in such a manner 
that after issuing the security the right cannot be asserted or transferred without 
the relevant instrument. This new definition represents a significant shift from 
the previous legal regulation, in terms of which the definition of securities was 
addressed with an exemplary enumeration of securities which was later supple-

35 The New Civil Code promotes the older fictional theory of legal persons, under which they 
are deemed to be artificial entities. Therefore, a legal person does not act directly, but through its 
representative that is its statutory body. On his conduct “on behalf” of the company, legislation 
governing representation shall fully apply.
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mented with an addition, that securities may also be further instruments declared 
by law as a security.

A significant change is also represented by restoration of the principle super-
ficies solo cedit, as a result of which buildings set up on a land plot will no longer 
be separate things in legal terms, but will form a part of the land plot. 

Further, the fifth title of this part of the New Civil Code and legal facts set 
forth therein have undergone a significant change. The New Civil Code regulates 
invalidity of legal acts in a new manner. As a fundamental principle and material 
rule on the interpretation concerning the assessment of validity or invalidity of 
legal acts, the New Civil Code establishes the principle that legal acts are to be 
preferably considered valid rather than invalid. As a further change, the New 
Civil Code promotes the concept of relative invalidity and cases of absolute inva-
lidity are reduced to only a few exceptions.

FAMILY LAW

Second part of the New Civil Code governs family law including marital 
property rights. The concept of family law remains in principle unchanged and 
the New Civil Code follows to a large extent the original Family Act. Therefore, 
the vast majority of the changes are of wording nature.

However, a considerable change is reflected in the context of the legislation 
concerning joint marital property, which, until the adoption of the New Civil 
Code, was subject to a statutory regime. The New Civil Code supplements the 
legal regulation of the joint marital property by a new regulation of the so-called 
contractual regime of joint property, which may have a form of separate property 
of both spouses, a form which reserves the creation of joint property on the date 
of dissolution of marriage, as well as a form which extends or reduces the scope 
of joint marital property in a statutory regime. A regulation of consanguinity and 
in-law relationships represent novelty as well.

ABSOLUTE PROPERTY RIGHTS

RIGHTS IN REM

The legal regulation of rights in rem follows the conception of things in legal 
terms. In accordance with the aforesaid, provisions relating to rights in rem shall 
apply not only to tangible things, but also to intangible things. With respect to 
rights in rem, the New Civil Code highlights the importance of public records 
and thus it is under the new legislation no longer possible to invoke lack of 
knowledge on existence of those rights which are registered in public registers. 
Similarly, in cases where registration in public registers does not reflect reality, 
the New Civil Code protects the acquirer, who acted in good faith with respect to 
such registered state. The New Civil Code further provides substantial changes 
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in the acquisition of ownership right and includes also a legal regulation of resi-
dential co-ownership36. 

In connection with the restoration of the principle of superficies solo cedit, 
the New Civil Code introduces the right of superficies, as an instrument which 
permits temporary separation of the ownership of the building and the land plot37. 

The New Civil Code further significantly expands the legal regulation of 
right in rem on things of others and divides easements into servitudes, consisting 
of a passive obligation to tolerate or abstain from doing something in favour of 
another, and real burdens, consisting of an active obligation to provide something 
or to do something for another entity38. In relation to liens, the New Civil Code 
builds on previous legislation, while enriching it by several novelties39. 

As a further novelty, the New Civil Code introduces the legislation of admin-
istration of property of others and the legislation of the institution of trust, as 
a form of certain “assets set aside”, which are separated for a purpose and do not 
form property of any person. This newly introduced concept of trusts raises con-
siderable doubts and questions with respect to the fact, whether such instrument 
does have its place in the legislation of the Czech Republic, as a country with 
a continental legal system, due to the fact that this institution has its origins in the 
common law.

LAW OF SUCCESSION

In the field of law of succession, the New Civil Code introduces substantive 
changes and considerably extends the decedent’s freedom of disposal, which may 
be seen as a significant progressive element. The most significant changes are 
the introduction of legislation governing inheritance contracts and legacy. The 

36 See: J. Tomšej, J. Šindelář, Jak se zmení bytové vlastníctví?, “Právní rádce” 2013, Vol. 2013, 
issue 3, pp. 24–25. For criticism of certain provision of legislation governing residential co-own-
ership provided for in the New Civil Code see: P. Čech, Zmrazí rekodifikace hypoteční trh s byty?, 
“Právní rádce” 2013, Vol. 2013, issue 1, pp. 6–7 and P. Čech, R. Pelikán, Nekolik dalších nedorozu-
mení v nové úprave bytového spoluvlastníctví, “Právní rádce” 2013, Vol. 2013, issue 8, pp. 32–36. 
In response to this criticism see: K. Eliáš, Blokace hypotečního trhu s byty nehrozí, “Právní rádce” 
2013, Vol. 2013, issue 2, pp. 30–31.

37 Right of superficies (Sec. 1240 New Civil Code) represents pursuant to the New Civil 
Code a right in rem belonging to a person other than the owner of land, which consists of the 
right to have on or below the surface of the land plot a construction. In terms of the New Civil 
Code, the right of superficies is an immovable thing and may be established only as a tempo-
rary right lasting no longer than a period of 99 years. Right of superficies can be transferred 
and burdened. For further information concerning the constructions and lands see: M. Nĕm-
cová, R. Lörincová, Stavby a pozemky podle nového občanského zákoníku, “Právní rádce” 2013, 
Vol. 2013, issue 3, pp. 10–13.

38 For further information see: L. Kislerová, T. Maternová, Jak se zmĕní vĕcná břemena?, 
“Právní rádce” 2013, Vol. 2013, issue 3, pp. 22–23.

39 See: P. Čech, Jak se zmĕní zástavní právo k nemovitosti?, “Právní rádce” 2013, Vol. 2013, 
issue 3, pp. 14–17.
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inheritance contract represents a new title of succession which supplements the 
already existing statutory manners of succession and testamentary succession, 
while by the conclusion of an inheritance contract, the right to be a heir in case 
of the decedent’s death arises to the contractual heir. The introduction of legacy 
enables the decedent to leave a particular thing (subject of heritage) to a specific 
person without a concurrent transfer of debts of the decedent, as the concept of 
legacy is not connected with an universal succession, and therefore, debts of the 
decedent do not pass to the legatee together with the legacy40.

Other major changes may be seen in the: (1) introduction of the possibility 
to include clauses of lesser importance in a testament in form of a condition, 
determination of time or a command, (2) capacity of a legal person to be a heir 
under the conditions set forth in the New Civil Code, (3) extension of the circle 
of statutory heirs, (4) introduction of the possibility of renunciation and waiver of 
succession right and (5) introduction of the obligation of a heir to pay the debts 
of the decedent primarily in the full amount41.

RELATIVE PROPERTY RIGHTS

LAW OF OBLIGATIONS42

The most important change with respect to the contract law is the removal of 
duplication of the legislation of law of obligations. The New Civil Code puts sig-
nificant emphasis on the contractual autonomy of the parties, which is reflected 
in the form of increased informality of legal acts. Under the New Civil Code, the 
parties may agree on a different process of concluding contracts than the process 
set out by law. The broad contractual freedom of the parties is also reflected in 
several other issues. For instance, the parties may extend or reduce the limitation 
period by an agreement. The New Civil Code also removed the prohibition of 
waiver of rights in advance, unless the law provides otherwise. Thus, under the 
New Civil Code it is possible to waive the right to withdraw from a contract, to 
issue an unjust enrichment, to claim late payment interest etc.

The New Civil Code in many cases waives the requirement of a written form43. 
It also decreases requirements for certainty of contracts and their completeness 
as regards the essential particulars. A substantive change lies in the possibility of 
additional clarification of originally indeterminate or incomprehensible content 

40 For more detailed information see: J. Pavelka, D. Šmída, V čem spočíva dĕdičská smlouva 
a odkaz?, “Právní rádce” 2013, Vol. 2013, issue 7, pp. 20–21.

41 For further information see J. Pavelka, I. Jahodová, Jak sa bude…, pp. 8–11.
42 At the beginning of this sub-chapter it should be noted that the New Civil Code follows the 

path of non-retroactivity, i.e. contracts concluded under the Old Civil Code may, subject to certain 
exceptions, further be governed by the old legislation.

43 It is for instance possible to conclude agreement on contractual penalty, on assignment of 
receivable, debt assumption, accession to debt, on assignment of a contract, debt relief.
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of a contract with a retroactive effect, i.e. to the moment of conclusion of the 
contract. A further considerable change may be seen in the so-called modified 
acceptance of an offer. Pursuant to the New Civil Code, a contract shall be con-
cluded upon delivery of the acceptance with modification, i.e. as amended by the 
recipient’s additions or variations provided that these will not substantially alter 
the conditions of the offer and unless an offeror rejects such an acceptance with-
out undue delay.

Another change may be seen in the invalidity of certain contractual provisions 
contained in commercial terms, or in so-called adhesion contracts. Provisions of 
commercial terms, which concerned a party could not reasonably expect shall 
be ineffective, unless such party will explicitly accept them. In case of contracts 
of adhesion, clauses which are particularly disadvantageous to the weaker party 
without any reasonable ground shall be invalid. This relates also to clauses which 
can only be read with particular difficulties or clauses which are incomprehensi-
ble to a person with an average intelligence in case these could cause harm to the 
weaker party.

A considerable change is also the possibility to unilaterally change standard 
commercial terms. This is under the New Civil Code allowed with respect to 
contracts on long-term recurrent performance of the same kind in case the nature 
of the obligation already indicates in the course of the contract negotiations that 
subsequent changes thereto will be reasonably necessary. This possibility is, how-
ever, subject to the condition that such possibility of change is agreed in advance 
and that the other party will be entitled to reject such amendments and to termi-
nate the obligation. 

As a further novelty, the New Civil Code introduces the institution of 
pre-contractual liability of culpa in contrahendo, which was not in the Old Civil 
Code expressly provided for. The New Civil Code defines in this regard certain 
obligations, which the parties will have to comply with before the conclusion of 
a contract.

In conclusion, the aforementioned changes, as well as other changes that in 
view of the extent of this report cannot be specifically described, should signifi-
cantly improve the flexibility of the contraction process and the number of inval-
idly concluded contracts will undoubtedly be reduced.

OBLIGATIONS ARISING FROM TORTS44 AND UNJUST ENRICHMENT

The general legal regulation of liability or obligations arising from torts are 
set forth in provisions of sections 2894–2919 of the New Civil Code and sections 
2951–2971 of the New Civil Code, which are followed by provisions regulating 

44 For more information see: M. Tomsa, Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občan-
ském zákoníka, “Obchodní parvo” 2013, Vol. 22, issue 11, pp. 386–392. Z. Švarc, Odpovĕdnost 
podnikatele za škodu z provozní činnosti, “Obchodní parvo” 2014, Vol. 23, issue 7, pp. 256–263.



 NEW CZECH CIVIL CODE 259

specific cases of liability for damage45. An important systematic change can be 
seen in the inclusion of abuse of unfair competition and restriction of competition 
into the obligations arising from torts, as well as the inclusion of liability for dam-
age from operational activities into cases of special liability, which under the Old 
Civil Code fell within general liability.

The terminology of the New Civil Code distinguishes between compensa-
tion for caused damage (i.e. pecuniary harm) and compensation of non-pecuniary 
harm. A summary term provided for in the general provisions on the obligation 
to compensate is compensation for harm. In case there is an obligation to com-
pensate for harm caused, this obligation always involves damage compensation, 
while the obligation to compensate non-pecuniary harm occurs only in cases spe-
cifically stipulated by law. Such cases are listed in the New Civil Code and may 
be also stipulated by other laws. The New Civil Code stipulates the obligation 
to compensate non-pecuniary harm in case of interference with absolute right 
of the victim. Further general merits for compensation of non-pecuniary harm 
are provided for in the New Civil Code in relation to the general obligation to 
compensate non-pecuniary harm caused by an unlawful act if justified by special 
circumstances that make the conduct of the tortfeasor especially reprehensible. In 
addition, the New Civil Code stipulates in special cases the obligation to compen-
sate non-pecuniary harm caused by unfair competition and restriction of compe-
tition. Obligation to compensate for damages (i.e. pecuniary harm) is stipulated 
in the New Civil Code in case damage is caused by breach of good morals, breach 
of a statute and breach of contractual duty. This division is important not only in 
terms of assessment of the breached obligations, but with respect to further pre-
requisites of incurring of liability, also in relation to fault.

The New Civil Code newly defines damage as harm to assets, which is being 
understood as both factual reduction of property of the victim (assets) and the 
emergence of debts (liabilities) on the side of the victim. The victim is under the 
New Civil Code entitled to claim damage compensation already at the moment, 
when as a result of conduct of the tortfeasor, debt is incurred by the victim and 
not after the factual payment of the debt and reduce of property of the victim, as 
previously. 

As the New Civil Code emphasizes the autonomy of will of the individual, 
it allows to contractually stipulate a limitation of the liability for damages or to 

45 Damage caused by a person unable to assess the consequences of his acts, damage caused 
by a person with dangerous qualities, damage resulting from operating activities, damage caused 
by a particularly hazardous operation, damage to an immovable thing, damage caused by the op-
eration of a means of transport, damage caused by an animal, damage caused by a thing, damage 
caused by a product defect, damage to a thing taken over, damage to a thing brought inside, dam-
age caused by information or advice. The New Civil Code sets forth also outside of this Chapter 
special obligation to compensate damage (e.g. in relation to pre-contractual liability section 1729), 
damages caused due to invalidity of a juridical act (section 579).
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waive a right to compensation. However, it is not possible to agree on a limitation 
of liability in cases of harm caused to natural rights, harm caused intentionally or 
by gross negligence. Similarly, right to compensation may not be validly waived 
or limited by a weaker party.

IMPACT OF NEW CIVIL CODE ON SELECTED AREAS OF LAW

One of the consequences of the recodification of private law are among oth-
ers also extensive changes in the field of legal regulation of public registers, the 
legislation of which was until the adoption of the Act No. 304/2013 Coll., on pub-
lic registers of legal and natural persons (Public Registry Act) fragmented into 
several pieces of legislation. The new Public Registry Act creates an independent 
system of the public register of legal and natural persons and further includes 
the legal regulation of the register of associations, foundation register, register of 
institutes, register of associations of unit owners, commercial register and register 
of benevolent associations.

The new private law legislation naturally necessitated also changes in tax 
laws46, which were not only of technical nature concerning the unification of ter-
minology, but also changes of material character due to the introduction of new 
legal institutions. Laws amending the tax legislation consisted of two statutory 
measures, namely the statutory measure of the Senate No. 340/2013 Coll., on 
tax on acquisition of real estate47 and the statutory measure of the Senate No. 
344/2013 Coll., on amendment of tax laws in connection with the re-codification 
of private law and on amending certain laws48.

Certain extensive changes introduced by the New Civil Code were also 
reflected in the field of real estate and the land registry e.g. in form of a new 
definition of real estate, reintroduction of the principle superficies solo cedit and 
introduction of several new types of easements that have to be registered with the 
land registry. The New Civil Code further introduced a requirement for registra-
tion of several other matters, which before the adoption of the New Civil Code 
were not required to be registered. All these changes necessitated the adoption of 

46 For more detailed information concerning the changes in taxation of immovable things 
due to the New Civil Code, see: M. Skála, Dopady nového občanského zákoníku na zdaňování 
nemovitých vĕcí v roce 2014 – I. díl, “Danĕ a právo v praxi” 2013, Vol. XVIII, issue 9, pp. 2–11. 
M. Skála, Dopady nového občanského zákoníku na zdaňování nemovitých vĕcí v roce 2014 – 
II. díl, “Danĕ a právo v praxi” 2013, Vol. XVIII, issue 10, pp. 2–10. M. Skála, Dopady nového 
občanského zákoníku na zdaňování nemovitých vĕcí v roce 2014 – III. díl, “Danĕ a právo v praxi” 
2013, Vol. XVIII, issue 12, pp. 2–11. M. Handlosová, Daň z nabytí nemovitých vĕcí – 2. část, 
“Danĕ a právo v praxi” 2013, Vol. XVIII, issue 12, pp. 21–24. M. Skála, Dopady nového občan-
ského zákoníku na zdaňování nemovitých vĕcí v roce 2014 – IV. díl, “Danĕ a právo v praxi” 2014, 
Vol. XIX, issue 1, pp. 30–38. J. Vychopeň, Zmĕny v zákone o daních z příjmů od 1.1.2014, “Danĕ 
a právo v praxi” 2014, Vol. XIX, issue 1, pp. 2–7.

47 URL: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=340&r=2013 (visited: May 15, 2017). 
48 URL: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=344&r=2013 (visited: May 15, 2017).
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the new Land Registry Act – Act No. 256/2013 Coll., on Cadastre of Real Estate 
(Cadastral Act)49.

THE FIRST AMENDMENT TO THE NEW CIVIL CODE

On December 30, 2016 the first amendment to the New Civil Code was pub-
lished in the Collection of Laws under No. 460/2016 Coll. (Amendment) which 
came into force on February 28, 2017. The Amendment was long awaited as the 
discussions about the need for its adoption began almost immediately after the 
effectiveness of the New Civil Code. 

The Amendment solved certain questions of legal regulations of the New 
Civil Code and removed a few problematic provisions. According to the explan-
atory report, the Amendment responds to urgent suggestions related to certain 
problematic provisions and provides for solutions of certain conflicting situations 
that arise when the New Civil Code is applied.

Changes that Amendments brought specifically concern, for example, the 
rules governing the employment capacity of minors, the limitation of the legal 
capacity of natural persons, the performance of autopsies, the question of the spe-
cial form of power of attorney, the regulation concerning joint marital property, 
trusts and legal regulation concerning the lease of an apartment and the lease of 
a building.

The most significant changes introduced by the Amendment are those relat-
ing to trusts50. Fundamental reason for the respective changes is to remove the ele-
ments of anonymity of both, the settlors and the trustees of the trusts established 
for private purposes, due to the concerns that the trusts could be abused for illegal 
activities e.g for money laundering. Therefore, the Amendment established an 
obligatory registration of trusts in the central registry of trusts. Respective regis-
tration has a constitutive nature which means that trust will be created (incorpo-
rated) by registration in the central registry of trusts. Furthermore, appointment 
or other designation of a beneficiary of trust would be effective from the date on 
which beneficiary will be enlisted in the respective central registry of trusts; i.e. 
without such registration the beneficiary would not be able to benefit from trust. 
Aforementioned regulation on the registrations of beneficiaries is applicable only 
with respect to private trusts and not to trusts established for public benefit. Addi-
tionally into central registry of trusts are recorded information concerning the 

49 For further information concerning new the new Cadastral Act see: D. Šustrová, První rok 
s novým katastrálním zákonem, “Bulletin advokacie” 2014, Vol. 2014, issue 12, pp. 64–67.

50 Changes introduced by the Amendment relating to trusts come into force on January 1, 
2018.
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settlors, trustees and other information concerning trusts. It is also very impor-
tant to emphasize that also foreign trusts active in the Czech Republic shall be 
registered in central registry of trusts. 

CONCLUSION

In relation to the content of the New Civil Code, on the one hand the New 
Civil Code brings a lot of positive changes and innovations, on the other hand, 
however certain flaws and room for improvement can always be found.

Among the most significant positive changes brought by the New Civil Code, 
it is necessary to particularly highlight and state the following changes: preference 
of validity of legal acts before their invalidity, exclusion of preference of absolute 
invalidity before relative invalidity, significant strengthening of autonomy of will 
of the individual and of contractual freedom, unified legal regulation govern-
ing law of obligations within private law and emphasis on regulation of personal 
rights that are standing above the regulation of proprietary rights. After decades, 
the New Civil Code supplements the Czech legislation with a whole range of insti-
tutions that are in legislations of other countries commonly available, particularly 
as regards law of succession.

However, the New Civil Code concurrently contains, in addition to certain 
clerical errors51, also certain negative elements and suffers from uncertainties and 
errors. Criticism in this regard was raised towards the approach, extent and termi-
nology of the New Civil Code52, selective and not carefully performed reciprocal 
works and the late start of the preparation of accompanying legislation53.

Summarizing and taking into account all of the above, it may be clearly con-
cluded that the New Civil Code as a whole, particularly with respect to its con-
ception which incomparably better reflects the role of civil law in a democratic 
state by removing remnants of the socialist law and by the general tendency to 

51 E.g. provisions of section 2072 subsection 2 of the New Civil Code, where instead of 
“against the close person of the donor” the following text occurred “against the close person of the 
donee”; provisions of section 2438 subsection 1 of the New Civil Code, where the terms “manda-
tor” and “mandatary” were substituted; provisions of section 1341 subsection 1 of the New Civil 
Code, where the adjectives “owned” and “pledged” were substituted.

52 See: J. Huleš, Bude nový občanský zákoník opravdu „sexy”?, “Právní rozhledy” 2008, 
Vol. 16, issue 17, pp. 640–642. For responses to this contribution and criticism contained there-
in see: P. Bezouška, Návrh občanského zákoníku a jeho místo mezi evropskými kodexy, “Právní 
rozhledy” 2008, Vol. 16, issue 19, pp. 711–717.

53 P. Čech, Rekodifikace soukromého práva za dverami (a presto zahalena nejistotou), “Právní 
rádce” 2012, Vol. 2012, issue 4, pp. 28–31. J. Vlastník, Nĕkteré připomínky k návrhu občanského 
zákoníku, “Bulletin advokacie” 2011, Vol. 2011, issue 11, pp. 30–36.
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traditional civilistics, undoubtedly represents a contribution to the Czech private 
law, as well as Czech legislation in general.
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NEW CZECH CIVIL CODE

Summary

The paper is devoted to the new Czech Civil Code, thanks to which the Czech private 
law has experienced its greatest legislative change in the last fifty years representing 
its ultimate diversion from the socialist law principle. The author discusses briefly the 
development of Czech private law in general, as well as the recodification process. 
However, the focus of the paper lies mainly in the presentation of the new Czech Civil 
Code to the public of Visegrad Group countries. The aim of the presented paper is to 
provide a complex and unbiased view on the new Czech Civil Code, which in some 
respects may serve as an inspiration for the drafters of the new Slovak and Polish Civil 
Code. 
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STUDIA IURIDICA LXXII

Agata Niewiadomska
Uniwersytet Warszawski

KONKURENCYJNOŚĆ JAKO DETERMINANTA PRAWNA 
EUROPEJSKIEJ POLITYKI ROLNEJ

Wspólna Polityka Rolna przechodzi kolejną ewolucję1. Jako jedna z pod-
stawowych polityk Wspólnoty wielokrotnie była modyfikowana zależnie od 
okresów finansowania. Przeszła od dochodowego dotowania rolnictwa, poprzez 
wsparcie uzależnione od przestrzegania zasad ochrony środowiska i tzw. polityki 
zazieleniania. W centrum Wspólnej Polityki Rolnej było i jest zgodnie z art. 39 
ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „zwiększenie wydajno-
ści rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produk-
cji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza 
siły roboczej”2. Takie określenie celów jest nastawione na zwiększenie konku-
rencyjności rolnictwa zarówno na zewnątrz Unii Europejskiej względem innych 
państw, jak i wewnątrz Unii względem innych sektorów gospodarki.

Konkurencyjność, mająca w nauce3 wiele podejść, była determinantą roz-
woju polityki rolnej w Europie i jest nią nadal. Praktycznie każde przeznaczane 
środki finansowe miały na celu podniesienie albo dochodowości rolnictwa, albo 
też poprawę innych czynników wpływających na wzrost konkurencyjności. Poję-
cie to stało się wyznacznikiem prawnym osiągania celów polityki rolnej. W euro-
pejskiej nauce prawa rolnego wskazuje się, że stało się ono częścią regulacji 
umownie istniejących kodyfikacji rolnych4. W osiąganiu odpowiedniej pozycji 

1 A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia praw-
ne, Warszawa 2006.

2 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C 202 
z 7.06.2016, s. 47).

3 A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, 
s. 307–325; M. E. Porter, The Competitive Advantage of Nations, New York 1990, za: R. J. Stim-
son, R. R. Stough, R. H. Roberts, Regional Economic Development. Analysis and Planning Strate-
gy, Berlin 2006, s. 207; J. Bossak, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej – ujęcie 
instytucjonalne, (w:) H. Podedworny, J. Grabowiecki, H. Wnorowski, Konkurencyjność gospodar-
ki polskiej a rola państwa przed akcesją do Unii Europejskiej, Białystok 2000.

4 F. Albisini, Europejskie kodeksy rolnictwa i ponowne odkrycie rolnictwa jako działalno-
ści produkcyjnej, (w:) P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, 
Warszawa 2016, s. 352.
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konkurencyjnej wykorzystywane są różne mechanizmy i środki prawne dla osią-
gnięcia efektów poprawiających sytuację rolników oraz całego rolnictwa na tle 
innych działów gospodarki. 

W artykule zostaną przedstawione podstawowe elementy składające się na 
konkurencyjność w prawie rolnym. Zarówno z punktu widzenia zmieniających 
się regulacji, jak i wymogów stawianych rolnikom. Osiągniecie zwiększonej 
dochodowości, poprawa jakości produkcji, promocja produktów rolnych, zmniej-
szanie bezrobocia, efektywniejsze wykorzystywanie siły roboczej są tylko przy-
kładowymi czynnikami, które składają się na szeroko pojętą konkurencyjność 
rolnictwa. W tym zakresie wykształcono wiele mechanizmów prawnych, które 
mają doprowadzić nie tylko do zwiększonego rozwoju produkcji rolnej, lecz także 
do wzrostu konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność jest determinantą roz-
woju europejskiej polityki rolnej. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014–2020 (PROW 2014–2020) wskazano, że „najistotniejszą kwestią dla sek-
tora rolnego, realizowaną w Programie będzie poprawa jego konkurencyjności. 
Potrzeba będzie realizowana poprzez wsparcie inwestycyjne takich gospodarstw 
rolnych, które na skutek interwencji uzyskają trwałą rentowność”5. Wsparcie to 
dokonywane jest przez wiele mechanizmów prawnych związanych z funkcjono-
waniem europejskich funduszy rolnych. 

Same reguły konkurencji także zostały określone w Traktacie o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej, a później doprecyzowane w wielu rozporządzeniach 
europejskich6. W art. 40 ust. 1 TFUE wskazano, że zależnie od produktów, orga-
nizacja rynku rolnego przybiera także wspólne reguły konkurencji. Zasady te 
dotyczą relacji na rynku wewnątrz Unii (takich jak interwencja rynkowa, dopłaty 
do prywatnego przechowania, system cen, specjalne wsparcie dla poszczegól-
nych produktów rolnych7), czy też handlu z państwami trzecimi8 (wspólny tary-

5 PROW 2014–2020, s. 51. 
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 
(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671, z późn. zm.); wcześniej rozporządzenie Rady (WE) 
nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych 
oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku”) (Dz.Urz. UE L 299 z 16.11.2007, s. 1, z późn. zm.).

7 Np. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/760 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
nadzwyczajnych środków wsparcia dla sektorów jaj i mięsa drobiowego we Włoszech (Dz.Urz. UE 
L 126 z 14.05.2016, s. 63); rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 324/2014 z dnia 28 marca 
2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz.Urz. UE L 
95 z 29.03.2014, s. 24); rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 428/2014 z dnia 25 kwietnia 
2014 r. przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny na Litwie i zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 324/2014 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania ryn-
ku wieprzowiny w Polsce (Dz.Urz. UE L 125 z 26.04.2014, s. 64).

8 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki rolne, (w:) P. Czechowski (red.), Pra-
wo rolne, Warszawa 2015, s. 390–405.
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fikator celny, nomenklatura scalona, certyfikaty importowe i eksportowe, kwoty 
przywozowe9). Poprawa wykorzystywania tych instrumentów prawnych ma 
przyczynić się do nowego kształtu rolnictwa, które będzie się rozwijało w zgo-
dzie z ochroną środowiska. 

Wymienione powyżej reguły ewoluowały w czasie10. Niektóre zniknęły, takie 
jak np. kwoty mleczne11, inne przybierają na sile, takie jak np. polityka zaziele-
niania mająca chronić środowisko naturalne12 i klimat. Komisja Europejska obec-
nie poszukuje drogi, która miałaby określić przyszłość rolnictwa na najbliższe 
lata. Poszukuje jej nie tylko w sferze prawa, lecz przede wszystkim w sferze eko-
nomii13 i opłacalności wydatkowania danych środków14. W Komunikacie Komisji 
do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
-Społecznego i Komitetu Regionów „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywno-
ści” z dnia 29 listopada 2017 r.15 określa się ramy polityczne dla nowej legislacji 
rolnej. W każdym podejmowanym działaniu celem przyszłych regulacji ma być 
nie tylko pogłębianie zasad ochrony środowiska, zmiany klimatu, bezpośrednie 
wsparcie16, lecz także ciągłe zwiększanie konkurencyjności. Nowe działania mają 
być również ukierunkowane na większą kontrolę wydatkowanych środków. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność była 
interwencja państwa w system gospodarki rolnej. Narodziła się ona w Stanach 
Zjednoczonych, przyjmując na sile w okresie kryzysu gospodarczego w latach 
30. XX w. Do perfekcyjnych mechanizmów prawnych doprowadzono ją w Unii 

 9 E. Tomkiewicz, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europej-
skiej, Warszawa 2000. 

10 V. Waye, Regulatory Coherence and Pathways towards Global Wine Regulation, „Journal 
of World Trade” 2016, nr 50(3), s. 497–531.

11 P. Wodziczko, Wymiana towarowa na rynku mleka w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
(WPR), „Prawo i Podatki Unii Europejskiej” 2007, nr 1, s. 34; P. Szajner, Ocena wpływu likwidacji 
kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii, „Ze-
szyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa 
Światowego” 2012, nr 12(27), s. 104–112.

12 S. Prutis, Ochrona środowiska za pomocą instrumentów prawno-finansowych Wspólnej 
Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 39–64.

13 J. Stoksik, Wybrane zagadnienia ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej w dzie-
dzinie Wspólnej Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 424–442; P. Czechowski, 
A. Niewiadomski, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyjności polskiego rolnic-
twa – aspekty prawne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 326–334; B. Wieliczko, Mechanizmy 
oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica 
Agraria” 2012, t. X, s. 443–457. 

14 I. Lipińska, Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie 
globalizacji – wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, nr 31, s. 199–208.

15 Zob. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_
and_farming_ communication_pl.pdf (dostęp: 20.12.2017 r.). 

16 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 
rolne, Warszawa 2015, s. 410–423.
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Europejskiej, pozwalając17, aby w sytuacjach wahań cenowych państwo mogło 
dokonać skupu interwencyjnego, wpływając tym samym na ekonomiczną grę 
popytu i podaży. Obecnie interwencja państwa na rynku rolnym jest dopuszczalna 
tylko zgodnie z art. 11 przywołanego rozporządzenia 1308/2013 w odniesieniu do 
ściśle określonych produktów rolnych. Zalicza się do nich m.in. pszenicę zwy-
czajną, pszenicę durum, jęczmień, kukurydzę, świeżą lub schłodzoną wołowinę 
i cielęcinę objętych kodami CN 0201 10 00 oraz od 0201 20 20 do 0201 20 50. 
Ponadto interwencja rynkowa może obejmować ryż, masło czy mleko odtłusz-
czone. Zachowując reguły konkurencji, dopuszczono do interwencji tylko tych 
produktach, które są możliwe do przechowywania oraz które nie są głównym 
przedmiotem obrotu. Interwencja obejmuje odpowiednie okresy czasowe oraz 
procedury jej przeprowadzania i zarządzania. 

Szczegółowe określenie reguł interwencji publicznej jest podyktowane 
zachowaniem chęci nieograniczania konkurencyjności na rynku. Należy zwrócić 
uwagę, że wśród wymienionych produktów nie ma przykładowo wieprzowiny, 
która na rynku polskim była dość problematycznym produktem w procesie tzw. 
skupu rolnego. Dziś państwo w tym zakresie nie może interweniować. To wolny 
rynek i mechanizmy konkurencji na nim mają podyktować rozwój poszczegól-
nych gałęzi produkcji. 

Podobnie rzecz się ma z innym mechanizmem interwencji, jakim jest dopłata 
do prywatnego przechowania. Dotyczy ona przede wszystkim wymienionych 
enumeratywnie w rozporządzeniu 1308/2013 produktów18, a ponadto została 
zabezpieczona w odpowiednie mechanizmy kontrolne. Ma to zapobiec speku-
lacyjnym obrotom tymi produktami rolnymi. Wypracowywanie tych zasad 
i odchodzenie od tradycyjnych mechanizmów wpływających na konkurencyj-
ność zajęło w europejskiej polityce rolnej ponad 50 lat. 

Obecnie państwo może sobie pozwolić na ingerencję w rynek rolny w sytuacji 
zagrożenia przykładowo chorobą taką jak ptasia grypa, choroba wściekłych krów 
czy ASF. Wtedy można uruchomić mechanizmy pomocowe, takie jak pomoc 
w systemie preferencyjnych kredytów, pomoc techniczna czy nawet finansowa. 
Oznacza to możliwość ingerencji w rynek w sytuacji nagłego, nieprzewidywal-
nego zdarzenia. 

Regulacje unijne upatrują także zwiększenie konkurencyjności poprzez zrze-
szanie się producentów oraz porozumienia międzybranżowe. Zarówno w regula-
cjach dotyczących rynku rolnego, jak i w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

17 W. Poczta, P. Siemański, Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii 
Europejskiej, Poznań 2010, s. 11; A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, War-
szawa 2001. 

18 Cukru białego, oliwy z oliwek, włókna lnianego, świeżego lub schłodzonego mięsa z bydła 
w wieku ośmiu miesięcy lub więcej, masła wyprodukowanego ze śmietanki uzyskanej bezpo-
średnio i wyłącznie z mleka krowiego, sera, odtłuszczonego mleka w proszku wyprodukowanego 
z mleka krowiego, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego.
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2014–2020 udziela się wsparcia rolnikom, którzy zawiązują grupy producentów 
rolnych. Jest to ingerencja w rynek rolny podyktowana zwiększeniem konku-
rencyjności rolnictwa przez podniesienie pozycji rynkowej rolnika. Zrzeszeni 
producenci rolni są w stanie wynegocjować lepsze warunki zbytu swoich produk-
tów, a tym samym umożliwia im się osiągnięcie lepszych cen oraz podniesienie 
dochodowości swoich indywidualnych gospodarstw. Trzeba też jasno podkreślić, 
że w coraz większym stopniu grupy te są kontrolowane pod względem osiągnię-
cia zamierzonych celów. 

Mechanizmy chroniące europejskie rolnictwo przed konkurencją innych 
państw są opisane w rozporządzeniu 1308/2013. Wprowadzają one możliwo-
ści zastosowania instrumentów zachowania zasady preferencji europejskiej dla 
rynku rolnego. W tym zakresie stosuje się limity przywozowe i wywozowe, 
pozwolenia importowe i eksportowe, certyfikaty jakościowe, cła, nomenklaturę 
scaloną czy refundacje wywozowe. Są to tylko nieliczne przykłady możliwości 
ochrony rynku europejskiego przed konkurencją państw trzecich oraz umożli-
wiające konkurencję produktów pochodzących z Europy na innych rynkach. 

Konkurencyjność poprzez podniesienie dochodowości rolnictwa definiowana 
jest tak również w polityce rozwoju obszarów wiejskich. PROW 2014–2020 reali-
zuje m.in. poprawę konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej 
i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych19. Tak ogólnie określony cel jest 
realizowany poprzez system różnych działań zarówno o charakterze inwesty-
cyjnym, jak i społeczno-doradczym. Poniższe sygnalnie wskazane instrumenty 
prawne polityki rozwoju obszarów wiejskich nie wyczerpują całości możliwych 
mechanizmów, które mają doprowadzić do wzrostu konkurencyjności polskiego 
rolnictwa. Jak wskazano w PROW 2014‒2020 „w perspektywie do 2020 roku, 
przewiduje się kontynuację podnoszenia produktywności i konkurencyjności 
polskiego sektora rolnego, jak również niewielki wzrost pogłowia bydła zwią-
zany z procesami restrukturyzacji i efektem zniesienia kwot mlecznych. Może to 
spowodować nieznaczny wzrost emisji gazów cieplarniach z rolnictwa”20. 

Podnoszenie konkurencyjności polskiego rolnictwa określane jest w PROW 
2014‒2020 przede wszystkim przez pryzmat zwiększenia dochodowości rol-
nictwa, która ma zostać osiągnięta poprzez poprawę jakości produktów rol-
nych. Wskazuje się, że „wzrostowy trend popytu na produkty wysokiej jakości, 
wytwarzane z zachowaniem wymogów środowiskowo-klimatycznych, tworzy 
możliwość dalszego podnoszenia konkurencyjności a zarazem podnoszenia 
dochodowości producentów rolnych. Do wykorzystania tej szansy przyczyniają 
się nowe technologie poprawiające produktywność i jakość produktów rolnych 
oraz pozytywnie wpływające na stan środowiska. Kierunek zmian preferen-
cji konsumentów pozwala również wnioskować, że szansą rozwojową dla pol-

19 Zob. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiej-
skich-2014-2020 (dostęp: 20.12.2017 r.). 

20 PROW 2014–2020, s. 22. 
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skich producentów, zwłaszcza tych o niewielkiej skali działania, będą produkty 
niszowe lub sprzedaż bezpośrednia niskoprzetworzonych produktów spożyw-
czych, wytwarzanych w gospodarstwach rolnych”21. W tym zakresie doskonali 
się nie tylko instrumenty prawne mające na celu wsparcie rolnictwa ekologicz-
nego22, lecz także oddziałuje się poprzez politykę zazieleniania na cały system 
płatności bezpośrednich.

Współcześnie rolnik, aby otrzymać środki europejskie zarówno w systemie 
płatności bezpośrednich, jak i z polityki rozwoju obszarów wiejskich, powinien 
przestrzegać nie tylko zasad wzajemnej zgodności23, lecz także reguł praktyk 
korzystnych dla klimatu24. Instrumentem prawnym podnoszącym konkurencyj-
ność staje się ochrona środowiska i klimatu, która wpływa nie tylko na ogólną 
poprawę tychże, lecz także na jakość wytwarzanych produktów, a co za tym 
idzie, na wzrost dochodowości. Europejska polityka rolna zakłada dziś podno-
szenie konkurencyjności rolnictwa w Unii Europejskiej poprzez wspieranie pro-
ducentów rolnych dbających o jakość produktów oraz w miarę naturalne metody 
wspierania tej produkcji. Jest to odejście od intensywnego rolnictwa na rzecz rol-
nictwa prośrodowiskowego czy ekologicznego25. Problemem jest tylko wysokość 
udzielanego wsparcia, która wydaje się nie rekompensować rolnikom kwestii 
związanych z ponoszonymi ciężarami. Obecnie rolnicy przeprowadzają prosty 
rachunek ekonomiczny: czy korzystać ze wsparcia i ponosić z tym związane 
ciężary (przykładowo tylko dywersyfikacja upraw; utrzymywanie istniejących 
trwałych użytków zielonych oraz utrzymywanie na użytkach rolnych obszaru 
proekologicznego), czy też nie występować o to wsparcie i stosować reguły rol-
nictwa intensywnego. Coraz częściej rolnicy wybierają to drugie rozwiązanie, 
które przynosi im lepsze wyniki ekonomiczne. Powoduje to oczywistą bezcelo-
wość starania się o pomoc unijną, podczas gdy bez niej i jej zasad można uzyskać 
lepsze efekty ekonomiczne. 

21 PROW 2014–2020, s. 35. 
22 S. Prutis, Ochrona środowiska…, s. 39–64; S. Prutis, Regulacje prawne produkcji ekolo-

gicznej w rolnictwie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI, s. 39–60; M. Korzycka-Iwa-
now, P. Wojciechowski, Żywność ekologiczna w prawie USA i Unii Europejskiej, „Studia Iuridica 
Agraria” 2015, t. XIII, s. 19–38.

23 A. Hawrylewicz-Łuka A., Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności (cross-complience) 
przy ubieganiu się przez rolników o płatności bezpośrednie jako poszanowanie środowiska na-
turalnego, (w:) M. Górski, J. Bucińska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja 
publiczna – człowiek a ochrona środowiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011; 
B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat bezpo-
średnich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, nr 13, s. 35–50.

24 P. Czubak, W. Poczta, A. Sadowski, Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpo-
średnich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 4; B. Jeżyńska, 
R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw prawa UE i prawa między-
narodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, OE – 186, marzec 2012.

25 T. Kurowska, Renesans własności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2(15), 
s. 33 i n.
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Rodzi to pytanie, czy środki europejskie przeznaczane na rolnictwo rzeczy-
wiście poprawiają jego konkurencyjność? Czy rolnicy, którzy z nich korzystają, 
są w lepszej pozycji rynkowej niż ci, którzy z niej nie korzystają. Odpowiedzi na 
te pytania w dużej mierze zależą od postaw konsumentów – czy wybiorą produkt 
wyprodukowany szybko, bez zasad ochrony środowiska, zazwyczaj tańszy, czy 
też wybiorą produkty dotowane, ekologiczne. Na postawę konsumentów wpłyną 
dwie kwestie. Po pierwsze ich świadomość zdrowotna i żywieniowa. W PROW 
2014‒2020 wskazuje się, że „wiedza i zdobyte informacje przyczynić się mogą do 
zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych i leśnych oraz poprawy efek-
tywności gospodarowania zasobami i efektywności środowiskowej”26. Dotyczy 
to nie tylko kształcenia rolników, lecz także zwiększania wiedzy konsumentów 
o produktach rolnych i żywnościowych. Po drugie zaś możliwości finansowe. 
Na jedno i drugie mogą mieć wpływ środki europejskie. Już dziś należy zwrócić 
uwagę, że samo dotowanie rolnictwa, bez wsparcia akcji promocyjnych produk-
tów rolnych, czy też działań zmierzających do poprawy zamożności społeczeń-
stwa, może okazać się bezcelowe. Wytworzy tylko niszę ekologicznego rolnictwa, 
na którą będzie stać nielicznych konsumentów. Taka postawa nie zwiększy w tym 
zakresie konkurencyjności rolnictwa. Trzeba w przyszłej perspektywie finanso-
wej zadbać o to, aby z mechanizmami pomocowymi łączyć akcje informacyjne 
i promocyjne efektów tych mechanizmów.

Co prawda w PROW 2014‒2020 przewidziano działania ukierunkowane na 
poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowa-
nie z łańcuchem rolno-spożywczym przez systemy jakości, dodawanie wartości 
do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, 
grupy producentów oraz organizacje międzybranżowe27. Jednakże mogą się one 
okazać nieefektywne ze względu na zbyt krótkie okresy realizacji programu. 
Zmiana nawyków i przyzwyczajeń konsumentów wymaga działań długookreso-
wych i wieloaspektowych. 

W PROW 2014‒2020 przewidziano także mechanizmy wsparcia rynku 
pracy, które mają przeciwdziałać bezrobociu. Jak wskazano, „dla zachowania 
i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego ważne jest zachowanie 
korzystnej struktury wieku w populacji ludności rolniczej. Młodzi rolnicy ze 
względu na lepsze wykształcenie i większą skłonność do wprowadzania nowych 
rozwiązań i innowacji w znacznym stopniu mogą decydować o rozwoju sektora 
rolnego. Tymczasem trend starzenia się populacji jest silniejszy w grupie zawo-
dowej rolników niż w innych działach gospodarki na obszarach wiejskich”28. 
W tym zakresie kontynuuje się nie tylko działania związane ze wsparciem mło-
dych rolników, lecz także poszukuje się mechanizmów prawnych umożliwiają-
cych pomoc dla rolników starszych. Obok premii dla młodych rolników, mogą 

26 PROW 2014–2020, s. 57. 
27 PROW 2014–2020, s. 42.
28 PROW 2014–2020, s. 41. 
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oni korzystać z modernizacji gospodarstw rolnych czy restrukturyzacji małych 
gospodarstw. 

Przedstawione rozważania poprzez analizę wybranych czynników wpływa-
jących na konkurencyjność29 rolnictwa wskazują na centralną rolę konkuren-
cyjności w rozwoju europejskiej polityki rolnej. Podniesienie poziomu życia 
rolników przez zwiększenie dochodowości ich gospodarstw pozwala sądzić, że 
mechanizmy konkurencyjności będą doskonalone. Już obecnie można zaobser-
wować nie tylko zwiększony nacisk na jakość produktów, lecz także na respek-
towanie zasad ochrony środowiska przy ich wytwarzaniu. W tym zakresie 
zwiększanie konkurencyjności rolnictwa realizowane jest poprzez ideę zrówno-
ważonego rozwoju. 

Opisane instrumenty prawne ewoluowały, a ewolucja ta nie została jeszcze 
zakończona. Projektowana nowa Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. zwiększa 
nacisk na racjonalne wydatkowanie środków poprzez kontrolę osiąganych efek-
tów. Jednym z tych efektów jest nie tylko podniesienie poziomu życia na wsi, 
lecz także osiągnięcie odpowiednich wskaźników ekonomicznych powodują-
cych podniesienie poziomu dochodowości gospodarstwa. Już dziś można spo-
tkać wiele problemów z wykazaniem wskaźnika GVA30 na poziomie 10%. Zakup 
maszyn takiego wzrostu nie spowoduje. Dlatego też wspomniany Komunikat 
Komisji Europejskiej stawia na wzrost innowacyjności gospodarstw rolnych31. 
Wprowadzanie takich mechanizmów, jak: komputery polowe, badanie zasob-
ności pól, sterowania maszyn czy wysiewu nawozów poprzez technologię GPS, 
NDVI czy VRA, pozwala osiągnąć odpowiedni wzrost dochodowości. W PROW 
2014‒2020 podkreślono, że „w trwałym podnoszeniu konkurencyjności gospo-

29 T. Vazguez Ruano, Konkurencyjność: element integralny pierwszego filaru WPR i zachęta 
do zwiększania efektywności rynku, (w:) P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determi-
nanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa 2017, s. 37–58.

30 GVA (ang. gross value added), czyli wartości dodanej brutto gospodarstwa rolnego, po-
równując rok bazowy (moment ubiegania się o dofinansowanie) do 5. roku trwania operacji. GVA 
oblicza się według wzoru: GVA = Wartość produkcji w gospodarstwie rolnym (Przychody) – 
koszty produkcji w gospodarstwie rolnym (koszty uzyskania przychodu), przy czym warto wie-
dzieć, że przyjmuje się zarówno stałe ceny płodów rolnych, jak i koszty środków produkcji dla 
roku bazowego oraz całego okresu 5 lat działania programu.

31 W polskim PROW 2014–2020 można przeczytać, że: „Innowacyjność jest ważnym czyn-
nikiem poprawy produktywności, wzrostu i konkurencyjności sektora rolnego oraz doskonalenia 
jakości produktów, a przez to sposobem na poprawę dochodów rolników. Jednocześnie, rozwią-
zania innowacyjne mogą sprzyjać dostosowaniu działalności rolniczej do potrzeb środowiska. Ze 
względu na niski poziom innowacyjności sektora rolno-spożywczego, istnieje potrzeba zwiększe-
nia nakładów na działalność badawczo-rozwojową (w tym dotyczących rozwiązań przyjaznych 
dla środowiska i klimatu), liczby wdrożonych rozwiązań innowacyjnych oraz transfer nowocze-
snych i już znanych rozwiązań. Dla zwiększenia innowacyjności konieczne jest stworzenie wa-
runków sprzyjających jej rozwojowi. Podniesienie świadomości (w tym ekologicznej) i kwalifi-
kacji rolników oraz większa dostępność informacji o istniejących rozwiązaniach pociąga za sobą 
wzrost popytu”, s. 50.
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darstw kluczowe znaczenie będzie miało: kreowanie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań (także dzięki współpracy podmiotów) oraz wsparcie szeroko rozumia-
nego transferu wiedzy (szkolenia, doradztwo) i wzmacniania potencjału jedno-
stek odpowiedzialnych za transfer wiedzy”32. W innowacyjnych rozwiązaniach 
upatruje się zwiększenia konkurencyjności rolnictwa. 

Podejście proekologiczne oraz innowacyjne zmienia jednakże tradycyjny 
europejski model rolnictwa i wymaga czasu oraz środków związanych z pozy-
skaniem i sprawdzeniem nowych technologii. Niewątpliwie skierowanie stru-
mieni finansowych na zakup innowacji w rolnictwie wpłynie także na rynek 
tych ostatnich, co może zachwiać pozycjami konkurencyjnymi producentów tych 
technologii. Przed określeniem nowych ram Wspólnej Polityki Rolnej staje wiele 
wyzwań zmierzających do wyważenia stopnia ingerencji państwa w sektor rolny 
oraz jego wpływu na konkurencyjność nie tylko rolnictwa, lecz także innych 
sektorów gospodarki. 

Zwiększanie w tym zakresie wymogów dla rolników może ich zniechęcić do 
pomocy europejskiej. Już dziś możemy podzielić rynek rolny na ten rządzący 
się zasadami rynkowymi, niekorzystający z pomocy ze środków europejskich, 
i ten, który korzysta ze wsparcia. Wyzwaniem nie tylko dla europejskiej, lecz 
także krajowej polityki rolnej jest znalezienie odpowiedniego mechanizmu, 
który zachowałby wszelkie reguły ekonomiczne na tak skonstruowanym rynku. 
Obecne zupełne ograniczenie pomocy finansowej dla rolników mogłoby ozna-
czać zakończenie prowadzonej działalności i pozostawieniem na rynku tylko 
najsilniejszych przedsiębiorców rolnych. Zadaniem europejskiego rolnictwa 
jest jednakże utrzymanie rodzinnego charakteru gospodarstwa rolnego. W tym 
zakresie należy dokonać ponownej analizy, czy określone mechanizmy pomo-
cowe spełniają swoje zadania i są pomocą dla rolników i czy jednocześnie nie 
ingerują w zasady wolnego rynku w zbyt dużym stopniu. 

Obecnie zaczyna się czas na określenie ram pomocy dla rolnictwa na następne 
kilka lat. To od głosu rolników, jak również świata nauki, a przede wszystkim 
polityki może zależeć kształt reguł konkurencyjności rolnictwa w Europie. 
Trzeba pamiętać, że nie jest ono globalnie odosobnione i stawianie europejskim 
rolnikom coraz większych wymagań w porównaniu do obniżających się standar-
dów produktów rolnych w Azji czy Ameryce może doprowadzić do zmniejszenia 
konkurencyjności rolnictwa europejskiego.

Problematyka ta zauważana jest także w legislacji rolnej. W cytowanym 
PROW 2014–2020 wskazuje się, że „polskie rolnictwo (podobnie jak rolnictwo 
europejskie) traci przewagi cenowo-kosztowe. Utrzymanie konkurencyjności 
produktów na rynku Unii Europejskiej i światowym wymaga w związku z tym 
położenia większego nacisku na wysoką jakość. Proces poprawy jakości doty-
czy zarówno zmian w produkcji rolnej, przetwórstwie, jak i dalszego rozwinięcia 

32 PROW 2014–2020, s. 58. 
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rynku «produktów wysokojakościowych». Poziom rozpoznawalności produktów 
wytwarzanych w systemach jakości żywności jest niski, co obecnie ogranicza 
możliwość uzyskania wyższych dochodów przez producentów tych produktów. 
W rezultacie utrzymuje się zarówno niski popyt, jak i niska podaż tych produk-
tów”33. W tym zakresie należy podjąć działania, które sprawią, że rolnictwo euro-
pejskie będzie konkurowało jakością swoich produktów. Podjęcie tych działań 
jest szczególnie ważne w perspektywie wejścia w życie umowy CETA (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement) i ewentualnego wznowienia negocjacji 
w zakresie TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Konkurencja 
z rynkiem kanadyjskim i amerykańskim nastawionym na ilościowe produkowa-
nie żywności i produktów rolnych może okazać się zgubna dla rolników europej-
skich. 
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COMPETITIVENESS AS A LEGAL DETERMINANT OF EUROPEAN 
AGRICULTURAL POLICY

Summary

The article presents basic rules regarding to the evolution of legal mechanisms 
affecting the competitiveness of agriculture in Europe. Market mechanisms such as 
agricultural intervention, private storage subsidies or emergency aid measures have been 
analyzed. Author also pointed out the mechanisms whoch influence the profitability of 
agriculture, the level of unemployment, or the possibility of creating groups of agricultural 
producers. A possible framework was also defined for making analysis of the need to 
participate in the definition of European agricultural policy after 2020. It was pointed out 
that competitiveness and selection of legal mechanisms which can improve it, still would 
be one of the more important in this process.
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STATUS PRAWNY KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA 
ROLNICTWA1

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w Polsce po 
1989 r. przeszło liczne zmiany, niejednokrotnie o charakterze rewolucyjnym2. 
Powołanie specjalnej agencji państwowej w 1992 r. było poprzedzone wydaniem 
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa3. Prace nad tą ustawą przebiegały od samego początku 
okresu transformacji ustrojowej i polegały na wypracowaniu koncepcji zagospo-
darowania ponad 4 mln ha państwowej ziemi rolnej.

W nauce prawa podkreśla się, że wiele przyjętych w 1991 r. pomysłów na 
gospodarowanie państwowymi nieruchomościami rolnymi zaczerpnięto z roz-
wiązań niemieckich4: nie tylko sam sposób funkcjonowania Agencji Własno-

1 Dofinansowano z dotacji na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2 H. Rudnicki, Przemiany strukturalne w polskim rolnictwie w okresie transformacji sys-
temowej, (w:) T. Borecki i in. (red.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie, księga pamiątkowa 
z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Mieczysława Adamowicza, Warszawa 2005, s. 177; 
P. Czechowski, M. Możdżeń-Marcinkowski, Ewolucja własności rolniczej Skarbu Państwa, „Stu-
dia Iuridica Agraria” 2002, t. III, s. 61.

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1491, z późn. zm. 
4 Por. Gesetz über die structurelle Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und öko-

logische Marktwirtschaft in der DDR tzw. Landwirtschaftsanpassungsgestz (ustawa o dostoso-
waniu rolnictwa) – BGBl. I. Nr. 42/90; (Dz.U. I 1990, nr 42), a także W. Quaisser, Prywatyzacja 
w Polsce i w Niemczech Wschodnich: doświadczenia i wnioski dla Europy, (w:) B. Błaszczyk, 
R. Woodward, W. Quaisser (red.), Prywatyzacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich, Warszawa 
1997, s. 13; J. Schöne, Frühling auf dem Lande? Die Kollektievierung der DDR-Landwirtschaft, 
Berlin 2005, s. 40–72; O. Zinke, Die Transformation der DDR-Agrarverfassung in der Zeit von 
1945 bis 1960/61. Die agrarpolitosche Konzeption der SED sowie die ordnungpolitischeinstitu-
tionellen und sozialökonomischen Auswirkungen der SED-Agrarpolitik, Berlin 1999; S. Grykień, 
Transformacja rolnictwa na obszarze wschodnich Niemiec, „Zagadnienia Doradztwa Rolnicze-
go” 1999, nr 1, s. 50; W. Ziętara, Skutki przekształceń własnościowych w rolnictwie Wschod-
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ści Rolnej Skarbu Państwa5, lecz także instytucję powiernictwa6 jako sposobu 
na zagospodarowanie państwowych terenów rolnych7. Dyskusja nad kształtem 
gospodarowania nieruchomościami rolnymi oraz funkcjonowaniem podmiotów 
powołanych do przekształceń trwa w Polsce od ponad 27 lat8. Praktycznie każdy 
rząd po 1989 r. wprowadził mniejsze lub większe zmiany zarówno w funkcjono-
waniu Agencji, jak też w jej zadaniach oraz kierunkach rozwoju. 

Kształt gospodarowania nieruchomościami rolnymi w Europie jest zróżni-
cowany. W większości państw istnieją instytucje wyspecjalizowane w uczest-
niczeniu w obrocie nieruchomościami. Przykładowo tylko można wskazać 
hiszpańską IRYDA, francuski SAFER, czy niemiecki BVVG. Wszystkie te 
instytucje zajmują się pomocą dla rolników w jak najkorzystniejszym wyko-
rzystaniu dla celów rolnych posiadanych przez nich nieruchomości. Przypisane 
im zadania jednakże nie ingerują w znaczący sposób w prawo własności nie-
ruchomości rolnych. Forma organizacyjna tych instytucji jest zróżnicowana 
– od podmiotów państwowych, poprzez agencje, do spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Istnienie podobnej instytucji w Polsce nie jest niczym 
nadzwyczajnym. Problemem mogą się okazać jedynie nadmierne kompetencje 
powoływanych podmiotów, w szczególności w odniesieniu do obrotu prywat-
noprawnego.

Ingerencja w obrót nieruchomościami rolnymi w Europie została podkreślona 
w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktu-
alnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp 

nich Krajów Związkowych Niemiec, „Agroprzemiany” 1999, nr 11, s. 4–7; R. Dieman, S. Bauer, 
Development of Land Use in Rural Areas in East Germany Since 1989, (w:) Analysis of Land-
scape Dynamics- Driving Factors Related to Different Scales, Leipzig–Halle 1993, s. 42–50; 
M. Wollkopf, Agro-Structural Change Within the Former East-German/West-German Border 
Region of the New Federal States, Lipsk 1995; W. Bayer, Rechtsprobleme der Restrukturierung 
landwirtschaftlicher Unternehmen in den neuen Bundesländer nach 1989, Berlin 2003, s. 32; 
J. Warbeck, Die Umwandlung der DDR-Lanwirtschaft im Prozeβ der Deutschen Wiederverei-
nigung, Frankfurt am Main 2001, s. 159; G. Wallbrecher, Nutzungsverhältnisse bei ehemaligen 
LPGen und ihre Beendigung, Köln‒Berlin‒Bonn‒München 1996; F. Theisen, W. Winkler, Zehn 
Jahre Landwirtschaftsanpassungsgesetz, Köln‒Berlin‒Bonn‒München 2001.

5 T. Olko-Bagieńska, J. Prygies, Rola i zadania AWRSP w procesie transformacji własno-
ściowej rolnictwa państwowego. Materiały konferencyjne, Warszawa 1992.

6 W. Quaisser, B. Venhor, Privatiesierung in Polen, (w:) St. Breidenbach (red.), Handbuch 
Wirtschaft und Recht in Osteuropa, Monachium 1992.

7 B. Tańska-Hus, T. Nietupski, Przekształcenia własnościowe i strukturalne w rolnictwie 
państwowym. Próba oceny, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu” 1998, nr 346, 
s. 248; S. Prutis, Formy prawne dysponowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, (w:) 
A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2006, s. 217.

8 S. Kowalczyk (red.), Założenia i kierunki przekształceń ANR, maszynopis powielony ANR, 
Warszawa 2007, s. 4–5; J. Urbanowski, Bez szczególnych emocji, „Agroprzemiany” 2002, nr 2 
(1,2), s. 17; J. Pyrgies, Umiarkowane sukcesy i porażki, „Agroprzemiany” 2002, nr 2 (1,2), s. 27.
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do gruntów?9. W pkt 1 Parlament Europejski „przypomina, że kwestia grun-
tów, zarządzania nimi oraz przepisy dotyczące planowania przestrzennego leżą 
w kompetencji państw członkowskich; w związku z powyższym zachęca pań-
stwa członkowskie do lepszego uwzględnienia w prowadzonej przez nie polityce 
publicznej kwestii zachowania gruntów rolnych, zarządzania nimi i ich przeka-
zywania”. Takie podejście odpowiada realizowanym w Polsce zadaniom Agen-
cji Nieruchomości Rolnych (ANR) jako głównego podmiotu, który kształtuje 
przestrzeń rolną poprzez instrumenty oddziałujące na obrót nieruchomościami 
rolnymi. 

Ponadto Parlament Europejski w pkt 11 cytowanej rezolucji „przyznaje, że 
o ile polityka gruntowa leży zasadniczo w gestii państw członkowskich, mogą 
mieć na nią wpływ WPR [wspólna polityka rolna – przyp. red.] lub odnośne 
obszary polityki, co z kolei wpływa poważnie na konkurencyjność gospodarstw 
rolnych na rynku wewnętrznym; jest zdania, że polityka gruntowa musi przyczy-
niać się do zapewnienia w stosownych ramach dużego, sprawiedliwego i rów-
nego rozproszenia własności gruntów, dostępu do ziemi oraz statusu dzierżawy 
gruntu, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na warunki życia i pracy oraz jakość 
życia na wsi; zwraca uwagę na ważną społecznie funkcję własności gruntu 
i zarządzania gruntami przez pokolenia, jako że likwidacja gospodarstw i miejsc 
pracy prowadzi do upadku tradycyjnego rolnictwa europejskiego oraz obszarów 
wiejskich, a przez to w perspektywie ogólnospołecznej skutkuje niepożądanymi 
zmianami strukturalnymi”. Oznaczać to może nie tylko krajowe, lecz także euro-
pejskie zainteresowanie kształtem struktury własnościowej i dzierżawnej doty-
czących nieruchomości rolnych. 

W końcu w pkt 14 rezolucji Parlament Europejski „dostrzega znaczenie 
małych gospodarstw rodzinnych dla życia wiejskiego, ponieważ odgrywają one 
aktywną rolę w strukturze gospodarczej obszarów wiejskich poprzez zachowy-
wanie dziedzictwa kulturowego i wiejskiego stylu życia, wspieranie życia spo-
łecznego na obszarach wiejskich, zrównoważone wykorzystywanie zasobów 
naturalnych, oprócz wytwarzania dostatecznej ilości zdrowej żywności wyso-
kiej jakości, oraz poprzez zapewnianie dużego rozproszenia własności gruntów 
na tych obszarach; zwraca uwagę na problemy pojawiające się przy przekazy-
waniu gospodarstw z pokolenia na pokolenie, zwłaszcza kiedy gospodarstwo 
przechodzi w ręce innej rodziny, i wzywa państwa członkowskie do gromadze-
nia informacji o tych zjawiskach oraz do stworzenia ram prawnych pozwalają-
cych rozwiązywać takie problemy”. Takie ramy prawne są tworzone w Polsce 
od 2003 r., a od 2016 r. w szybkim trybie. Ochrona gospodarstwa rodzinnego 
staje się kluczowym elementem uzasadnienia funkcjonowania nowych ogra-

9 Zob. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
-2017-0197+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL (dostęp: 12.12.2017 r.).
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niczeń i przepisów nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej 
zgodnie z przyjętą rezolucją.

Funkcje i zadania Agencji10 ewoluowały od typowej prywatyzacji11 i gospoda-
rowania mieniem państwowym12 przede wszystkim w formie dzierżawy, poprzez 
rozszerzanie od 2003 r. (od wydania ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego13) działania Agencji (w zmienionej nazwie Agencji Nie-
ruchomości Rolnych) na obrót prywatnoprawny14. W 2016 r.15 wpływ Agencji 
na kształtowanie obrotu nieruchomościami rolnymi znacznie wzrósł przez uza-
leżnienie każdej transakcji zbycia nieruchomości rolnych prywatnoprawnych od 
spełnienia odpowiednich wymogów podmiotowych i przedmiotowych lub uzy-
skania zgody Prezesa ANR w formie decyzji administracyjnej. Określono także 
czasowy, pięcioletni zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych państwowych. 

Wprowadzone nowe regulacje w głównym uzasadnieniu miały stanowić 
ochronę polskiej ziemi rolnej przed ich przeznaczaniem na cele nierolne i naby-
waniem przez podmioty, które traktują ziemię rolną jako lokatę kapitału. Nie 
bez znaczenia pozostawał fakt, że nowe regulacje weszły w życie w przeddzień 
zakończenia 12-letniego okresu przejściowego dotyczącego ograniczeń w naby-
waniu nieruchomości przez cudzoziemców pochodzących z krajów Unii Europej-
skiej. Należy podkreślić, że wprowadzone zasady obrotu ziemią rolną w 2016 r. 
w równym stopniu dotyczą Polaków, jak również obywateli innych państw Unii 
Europejskiej. Co do zasady mają one preferować nabywanie ziemi rolnej przez 
rolników indywidualnych prowadzących gospodarstwa rodzinne. Ma to sprzyjać 
pozostawaniu ziemi rolnej w rękach wykwalifikowanych podmiotów i zapewnić 
odpowiednią dochodowość gospodarstw rodzinnych. Preferuje się także wyraź-
nie model gospodarstwa mieszczący się w normie obszarowej pomiędzy 1 a 300 
ha użytków rolnych. 

10 M. Możdżeń-Marcinkowski, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kraków 2003, s. 50–53; 
A. Leopold, Narodziny Agencji, „Agroprzemiany” 2002, nr 2 (1,2), s. 5–6; J. Drygalski, Dlacze-
go powołano Agencję, „Agroprzemiany” 2002, nr 2 (1,2), s. 11; M. Zwolińska, Wiele się udało, 
„Agroprzemiany” 2002, nr 2 (1,2), s. 20; S. Prutis, Restrukturyzacja i prywatyzacja rolnictwa 
państwowego – 5 lat doświadczeń, (w:) Polskie prawo rolne na progu Unii Europejskiej, Białystok 
1998, s. 167 i n.

11 E. Tomkiewicz, Sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych w aspekcie ulepszania 
struktur rolnych, „Wieś i Rolnictwo” 1994, nr 1, s. 115–129.

12 A. Zadura, Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, War-
szawa 2005, s. 47–48.

13 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2196, z późn. zm.). 

14 A. Lichorowicz, Regulacja obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 
roku o kształtowaniu ustroju rolnego na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, „Stu-
dia Iuridica Agraria” 2005, t. IV, s. 7–30. 

15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Wła-
sności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585, z późn. 
zm.). 
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Liczne problemy interpretacyjne oraz kwestia stosowania nowych przepi-
sów nie doczekały się jeszcze stosownego orzecznictwa. Jednocześnie w latach 
2015–2017 należy zauważyć spadek liczby transakcji związanych z nabyciem nie-
ruchomości rolnych, a co za tym idzie, pewien spadek cen ziemi rolnej. Obecnie 
rolnicy nie sprzedają ziemi, bo albo im się to nie opłaca, albo nie mają upraw-
nionych podmiotów, którym mogliby powierzyć swoje nieruchomości. Problemy 
powstają również w praktyce notarialnej, gdzie to notariusz powinien sprawdzić 
odpowiednie przesłanki związane z nabyciem nieruchomości rolnych16. 

Przyjęte w Polsce rozwiązania nieoczekiwanie znalazły pewne wsparcie 
w cytowanej we wstępie rezolucji Parlamentu Europejskiego, która w pkt 27 
„zachęca wszystkie państwa członkowskie, aby korzystały z takich instrumen-
tów regulacji rynku gruntów, które są już z powodzeniem stosowane w niektó-
rych państwach członkowskich, zgodnie z postanowieniami Traktatów, takich jak 
państwowe zezwolenia na sprzedaż i dzierżawę ziemi, prawo pierwokupu, obo-
wiązek prowadzenia przez dzierżawcę działalności rolniczej, ograniczenia prawa 
nabycia przez osoby prawne, ograniczenie liczby hektarów ziemi, które można 
nabyć, preferencje dla rolników, gromadzenie gruntów, indeksacja cen na podsta-
wie dochodu z działalności rolniczej itp.”. Wymienia się tutaj przede wszystkim 
państwowe zezwolenia na sprzedaż ziemi, obowiązek prowadzenia działalności 
rolniczej czy prawo pierwokupu, które znajdują swoje umocowanie w polskiej 
ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Oczywiście, czy polskie mechanizmy 
prawne są tymi określonymi w rezolucji, czas pokaże. W szczególności w sytu-
acji, gdy do obecnej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Komisja Europejska 
zgłasza pewne, najdelikatniej mówiąc, zastrzeżenia. 

Ustawodawca jednakże poszedł dalej i z dniem 1 września 2017 r. wydał dwie 
ustawy: z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa17 oraz 
z dnia 10 lutego 2017 r. ‒ przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa18. Ustawy te, tworząc nowy twór instytucjonalny, jedno-
cześnie kończą dotychczasowe funkcjonowanie Agencji Nieruchomości Rol-
nych oraz Agencji Rynku Rolnego. Z powołaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa (KOWR) wiążą się nie tylko istotne problemy natury organizacyjno-
-technicznej związanej z powstaniem nowej państwowej osoby prawnej będą-
cej agencją wykonawczą, lecz przede wszystkim liczne problemy prawne. Co do 
zasady status prawny KOWR określił sam ustawodawca jako państwową osobę 
prawną. Nie jest to żadna nowość w tym zakresie. Problemem jest jednak sposób 

16 P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 
2017.

17 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 623).

18 Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. ‒ przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 624).
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powstania tej osoby i przejęcie przez nią praw i obowiązków znoszonych Agencji: 
Nieruchomości Rolnych i Rynku Rolnego. 

Poniżej zostaną przedstawione nie tylko wybrane, najważniejsze kwestie 
wpływające na kształtowanie pozycji ustrojowej KOWR, lecz także oddziały-
wające na prawa i obowiązki podmiotów podlegających funkcjonowaniu KOWR. 

Pierwszy problem, jaki się rysuje, to szeroki katalog zadań KOWR. W art. 9 
ust. 1 ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wskazano, że: „Kra-
jowy Ośrodek realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności 
w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej 
polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich”. Oznacza to, że zadania nowego 
podmiotu wykraczają daleko dalej niż tradycyjne funkcje dotychczasowej ANR. 
Potwierdza to zresztą bogaty katalog zadań określony w ust. 2 cytowanego arty-
kułu. Wśród dwudziestu rodzajów różnych zadań KOWR można znaleźć tak 
odległe od siebie funkcje, jak: tworzenie oraz poprawa struktury obszarowej 
gospodarstw rodzinnych (pkt 1); obrót nieruchomościami i innymi składnikami 
majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne (pkt 4); inicjowanie prac 
urządzeniowo-rolnych (pkt 7); monitorowanie: produkcji biogazu rolniczego, 
rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, produkcji biopłynów (pkt 11); 
obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (pkt 13); udzielanie 
dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych 
z krajowych środków finansowych (pkt 18 – obecnie już uchylony)19.

19 Całość zadań określonych w ustawie to: „1) tworzenie oraz poprawa struktury obszaro-
wej gospodarstw rodzinnych; 2) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu 
potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 3) restrukturyzacja oraz 
prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze; 4) obrót nieruchomościami 
i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne; 5) administrowanie 
zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne; 6) zabezpieczenie ma-
jątku Skarbu Państwa; 7) inicjowanie prac urządzeniowo-rolnych; 8) popieranie organizowania 
na gruntach Skarbu Państwa gospodarstw rolnych; 9) wykonywanie praw z udziałów i akcji; 
10) wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, w szczególności w rolnictwie; 11) mo-
nitorowanie: a) produkcji biogazu rolniczego, b) rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, 
c) produkcji biopłynów; 12) gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie 
lub planowanej infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z bio-
gazu rolniczego oraz biokomponentów, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 285 i 624); 13) obsługa funduszy 
promocji produktów rolno-spożywczych; 14) gromadzenie, analiza i udostępnianie informacji do-
tyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych; 15) opracowywanie i upowszechnianie 
informacji związanych z realizacją mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów 
rolnych i żywnościowych; 16) prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na 
celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów 
jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyj-
nych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministrów właści-
wych do spraw: rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi; 17) wspieranie rozwoju 
współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą; (...) 20) uczestnictwo, jako insty-
tucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji programu operacyjnego Europejskiego Funduszu 
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Co prawda, większość zadań dotychczasowej Agencji Rynku Rolnego 
przejmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), ale 
z powyższego tylko wybranego wyliczenia wynika, że KOWR będzie miał rów-
nież pewną część zadań związanych także z funkcjonowaniem rynku rolnego. 
Taki katalog zadań powoduje co najmniej dwa poważne problemy. Pierwszy 
z nich to kwestia, czy jedna instytucja, która z natury rzeczy jako agencja wyko-
nawcza powinna być wyspecjalizowana, będzie w stanie zrealizować wszystkie 
zadania. Dość wspomnieć, że ust. 3 cytowanego art. 9 wskazuje, że: „Krajowy 
Ośrodek wykonuje również zadania inne niż wymienione w ust. 2, w szczegól-
ności zadania delegowane, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią”. Oznacza to, 
że do powyższych zadań należy chociażby doliczyć dotychczasowe kompeten-
cje decyzyjne prezesa ANR wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rol-
nego w zakresie oddziaływania na obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. 
Zresztą takich zadań będzie z pewnością więcej, biorąc pod uwagę, że przepisy 
wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zmieniają 43 
inne ustawy w zakresie zadań, kompetencji i pozycji nowego Ośrodka. Tak liczne 
zmiany prawne pogłębiają jedynie chaos prawny.

Powstaje pytanie, czy KOWR – będący agencją wykonawczą ‒ będzie w stanie 
sprostać organizacyjnie i prawnie postawionym przed nim zadaniom? W zakre-
sie odpowiedzi na to pytanie trzeba wykazać daleko posunięty sceptycyzm. Dość 
krótki okres vacatio legis i trwające roszady kadrowe związane z wykonaniem 
ustawy z pewnością nie sprzyjają pozytywnej odpowiedzi na sposób wykonywa-
nia powyższych zadań, przynajmniej w początkowym okresie funkcjonowania 
KOWR. Ponadto połączenie tak odległych dziedzin jak gospodarowanie nieru-
chomościami rolnymi i działania w zakresie promocji mleka wymagają różnych 
instrumentów prawnych do realizacji zadań. Powstaje również problem specjali-
zacji KOWR, który poprzez szeroki zakres działania może nie sprostać wykony-
waniu zadań określonych w ustawie.

Drugi problem wynikający z katalogu zadań KOWR to kwestia możliwo-
ści funkcjonowania w przyszłości jako agencja unijna posiadająca akredytację. 
Co prawda większość zadań związanych z funkcjonowaniem KOWR w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej przeniesiono do posiadającej już akredytację Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale chociażby w art. 9 ust. 2 pkt 20 
ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wskazano, iż zadaniem KOWR 
jest „uczestnictwo, jako instytucja pośrednicząca i beneficjent, w realizacji pro-
gramu operacyjnego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1)”. Powstaje 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskie-
go i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str. 1)”.
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pytanie, czy KOWR w obecnym kształcie będzie w stanie zrealizować te zada-
nia o charakterze europejskim. Problem ten zauważa również Sejmowa Komisja 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazując, że: „Również realizacja zaleceń Komisji 
Europejskiej, które mówią, aby koncentrować agencje rolnicze, zmniejszając 
ich liczbę, jest zasadna. Teraz będzie jedna agencja płatnicza. Troska moja jest 
taka – czy wszystkie procesy akredytacyjne, które wynikają z przyjmowanych 
przez nas ustaw zostaną przeprowadzone bez szczególnych perturbacji? Trudno 
wyobrazić sobie, aby wprowadzane przez nas zmiany prawne mogły przyczynić 
się do tego, że powstaną bariery ze strony Komisji Europejskiej. Nie o to nam cho-
dzi. Dlatego praca przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest 
wielka. Potrzebne jest wsparcie ze strony resortu, aby niezbędne korekty akredy-
tacji udało się uzyskać”20. Praca nad „korektami” akredytacji, choć takie pojęcie 
nie jest w prawie znane, toczy się bardzo powoli. Może okazać się, że ARiMR 
jako agencja płatnicza nie będzie w stanie spełnić odpowiednich wymogów na 
czas, tak aby producentom rolnym wypłacić odpowiednie środki w odniesieniu 
do rynku rolnego.

Powyższych wątpliwości nie rozwiewa wydane przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zarządzenie nr 11 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia 
zakresu działań w celu przejęcia zadań, które z dniem wejścia w życie ustawy 
z dnia 10 lutego 2017 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa będą realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, oraz w sprawie sposobu realizacji tych działań i środków 
niezbędnych do ich wykonywania21. Wynikają z niego tylko zasady współpracy 
pomiędzy prezesami istniejących agencji i pełnomocnikiem rządu. Niestety nie 
ma w tym zakresie informacji o podejmowanych działaniach prowadzących do 
uzyskania odpowiednich akredytacji. Z pewnością sprawa ta będzie rozwojowa. 

W tym kontekście powstały do niedawna też problemy, czy określone zadanie 
KOWR na rynku mleka, który jest rynkiem podlegającym regulacjom wspól-
notowym, nie będzie poczytane jako niedozwolona pomoc publiczna w zakre-
sie wspierania rynku mleka. Wymaga to ponownej pogłębionej analizy prawnej 
dotyczącej nie tylko rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację 
rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/200722, lecz 
także orzecznictwa europejskiego w tym zakresie. Jest to tym bardziej zasadne, 
że w art. 55 przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia 
Rolnictwa wskazano, że KOWR „wykonuje czynności związane z kwotowaniem 
produkcji mleka i z przekroczeniem kwot produkcyjnych na rynku mleka w roku 
kwotowym 2014/2015”. Oznacza to wykonywanie zadań agencji płatniczej, co do 

20 Zob. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=RRW-116 (dostęp: 12.12.2017 r.).
21 Dz.Urz. MRiRW z 2017 r., poz. 4.
22 Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671, z późn. zm. 
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których KOWR nie ma obecnie akredytacji europejskich. Nie zmienia tego faktu 
nawet zniesienie kwot mlecznych23. 

Problemem jest też kwestia organizacyjna KOWR. Pierwsza podstawowa 
sprawa dotyczy tego, ile organów ma KOWR. Artykuł 4 ust. 1 ustawy o Kra-
jowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wskazuje, że: „Organem Krajowego 
Ośrodka jest Dyrektor Generalny, który kieruje Krajowym Ośrodkiem i repre-
zentuje go na zewnątrz”. Rozwiązanie to, obowiązujące aktualnie w ANR, czy 
też w innych agencjach rolnych, nie budzi większych wątpliwości, prowadząc 
do jednoosobowego ośrodka decyzyjnego i wyraźnie umiejscowionej odpowie-
dzialności za funkcjonowanie KOWR. Problem jednak wydaje się ciekawy, kiedy 
zapoznamy się z art. 47 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W typowym przejściowym przepisie określono, 
że: „Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania nie-
zakończone decyzją ostateczną oraz inne postępowania prowadzone na podsta-
wie ustaw zmienianych w art. 5, art. 7, art. 8, art. 11, art. 12, art. 14, art. 17, 
art. 19, art. 21–25, art. 28, art. 32, art. 35 i art. 37–40 przez Prezesa Agencji 
Nieruchomości Rolnych, dyrektora oddziału terenowego Agencji Nieruchomości 
Rolnych i Agencję Nieruchomości Rolnych, zwanych dalej «organami ANR», 
oraz Prezesa Agencji Rynku Rolnego i dyrektora oddziału terenowego Agencji 
Rynku Rolnego, zwanych dalej «organami ARR», prowadzą, z dniem wejścia 
w życie tej ustawy, stosownie do swojej właściwości Dyrektor Generalny Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i dyrektor oddziału terenowego Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwani dalej «organami KOWR», oraz Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektor oddziału regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i kierownik biura 
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwani dalej 
«organami ARiMR»”.

Po lekturze tego przepisu okazuje się, że również dyrektor oddziału treno-
wego KOWR będzie organem w postępowaniach toczących się przed KOWR. 
Z punktu widzenia procedury administracyjnej niejasna pozycja ustrojowa 
dyrektora oddziału terenowego KOWR może okazać się sporym utrudnie-
niem dla obywateli, którzy mogą pogubić się w tym dość ciekawym rozwiąza-
niu kwestii uprawnień instancyjnych w określonych powyżej postępowaniach. 
De lege ferenda należałoby rozstrzygnąć o roli dyrektora oddziału terenowego 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jako organu KOWR. Tym bardziej że 
wątpliwości o liczbie organów w KOWR nie rozstrzyga art. 8 ust. 1 ustawy o Kra-
jowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, gdzie wskazano, że: „Dyrektor Generalny 
i dyrektorzy oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka wydają decyzje admini-

23 M. Sznajder, Skutki likwidacji kwot mlecznych dla mleczarstwa polskiego, Opinie i eks-
pertyzy. Kancelaria Senatu, Warszawa 2010; B. Czyżewski, M. Śmigala, Instytucjonalne prze-
słanki rozwoju gospodarstw mleczarskich w Polsce, „Journal of Agribusiness and Rural Develop-
ment”, 2012, nr 3(25), s. 81–99.
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stracyjne w zakresie określonym w odrębnych przepisach”. Oznaczałoby to, że 
w sferze postępowania administracyjnego KOWR posiada dwa organy ‒ dyrek-
tora oddziału terenowego i Dyrektora Generalnego KOWR.

Powyższy pogląd utwierdza art. 8 ust. 3 ustawy o Krajowym Ośrodku 
Wsparcia Rolnictwa określający, że: „W postępowaniu administracyjnym orga-
nem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138) 
w stosunku do:1) dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka – jest 
Dyrektor Generalny; 2) Dyrektora Generalnego – jest minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi”. Ta instancyjność dość wyraźnie rozstrzyga, że dyrektor oddziału 
terenowego KOWR jest organem KOWR – przynajmniej na potrzeby postępowa-
nia administracyjnego.

Wiele dyskusji na temat celowości wydania omawianych ustaw wzbudziły 
kwestie pracownicze dość szczegółowo opisane w art. 51 przepisów wprowadza-
jących ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Przyjęte tam rozwiąza-
nia w dość istotny sposób zmieniają umowy o pracę osób zatrudnionych w ANR 
i ARR. W szczególności wątpliwości może budzić ust. 7 przywołanego artykułu, 
który pozwala wygasić dotychczasowy stosunek pracy pracowników Agencji 
Nieruchomości Rolnych i pracowników Agencji Rynku Rolnego w dniu 31 sierp-
nia 2017 r.: w przypadku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warun-
ków zatrudnienia zaproponowanych przez odpowiednie podmioty; w przypadku 
niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu zaproponowanych warunków; 
czy też jeżeli w terminie do dnia 31 maja 2017 r. nie zostanie im zaproponowane 
zatrudnienie na zasadach określonych w ustawie. Powstaje zatem pytanie, czy 
takie rozwiązania nie naruszają przepisów Kodeksu pracy odnoszących się do 
zasad rozwiązywania umów o pracę i ochrony pracownika. Ponadto nie okre-
ślono żadnych obiektywnych przesłanek odnoszących się do zasad rozwiązania 
umów o pracę i uzasadnienia przyczyn dokonanych wyborów. Toteż w odbiorze 
społecznym może to zostać odczytane jako polityczna wymiana kadrowa.

Powyższe problemy organizacyjne wydają się jednak do przezwyciężenia, 
chociażby w zestawieniu z problemami prawnymi wynikającymi z ponownego 
powierzenia powiernictwa24 nad nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 
Wynika to wprost z art. 5 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa: „Skarb Państwa powierza Krajowemu Ośrodkowi wyko-
nywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do 
mienia, o którym mowa w art. 1 i 2”.

24 A. Stelmachowski, Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, (w:) 
T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 3. Prawo rzeczowe, Warszawa 2007, 
s. 173–174; A. Kędzierska-Cieślak, Powiernictwo (próba określenia konstrukcji prawnej), „Pań-
stwo i Prawo” 1977, z. 8–9, s. 44–54; A. Bieranowski, Konstrukcja prawna Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa a stosunek powiernictwa, „Rejent” 1998, nr 7–8, s. 125–137.
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Obecnie ponad 1 mln ha ziemi rolnej znajdującej się w dyspozycji ANR 
jest w długoterminowych dzierżawach. W księgach wieczystych nieruchomości 
z mocy ustawy trzeba będzie dokonać zmian, wpisując na miejsce Agencji Nie-
ruchomości Rolnych – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa . Budzi to poważne 
problemy prawne nieznajdujące do tej pory w Polsce szerszego zastosowania. 
Czy raz powierzone powiernictwo można powierzyć ponownie? Czy zmiana wpi-
sów w setkach tysięcy ksiąg wieczystych może być dokonana w drodze ustawy? 
Z pewnością na orzeczenia w tych sprawach trzeba będzie jeszcze poczekać, bo 
ustawa dopiero zaczyna funkcjonować. Jednakże już dziś należy wyraźnie zasy-
gnalizować powstałe problemy i podkreślić, że nie ułatwią one obrotu nierucho-
mościami państwowymi.

Powyższe problemy zdaje się zauważać ustawodawca. W trakcie prac nad 
ustawą wskazano podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi: „Zaproponowane jest to po to, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. 
Art. 5 dotyczy tzw. prawa powiernictwa, czyli powierzenia obecnie Agencji 
Nieruchomości Rolnych prawa wykonywania własności w stosunku do mienia 
zasobu Skarbu Państwa, a przede wszystkim nieruchomości rolnych znajdują-
cych się w tym zasobie. Aby uniknąć wątpliwości w przyszłości, że sukcesja 
obejmuje również to uprawnienie i nie doprowadzać do ponownego powierzenia 
przez Skarb Państwa nowej jednostce – Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rol-
nictwa – tych samych uprawnień, ten artykuł ma właśnie takie brzmienie”25. 
Problemy te nie zostały jednakże usunięte, a wątpliwości interpretacyjne nadal 
pozostają.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z dniem 
1 września 2017 r. z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszo-
nej Agencji Nieruchomości Rolnych”. Oznacza to również wstąpienie w prawa 
powiernika Skarbu Państwa. Taka zmiana powoduje liczne problemy. Powier-
nictwo będące z istoty tego stosunku prawnego oparte na zaufaniu jest przeka-
zywane zupełnie innemu podmiotowi, niż ten, który je dzierżył przez 25 lat. 
Następuje to nie przez jego ponowne ustanowienie, lecz przekazanie.

Powyższe zmiany będą wymagały także zmian zawartych umów dzierżaw-
nych i innych przewidzianych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa. Ingerencja ustawodawcy i przyjęta konstrukcja powier-
nictwa powodują, że stroną takich umów jest KOWR, a wcześniej ANR, która 
działała we własnym imieniu. Powstanie problem możliwości renegocjacji takich 
umów – zawieranych wszakże z innym podmiotem. Ustawodawca w przywo-
łanym już art. 46 ust. 1 pkt 3 przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wskazuje, że: „Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnic-
twa staje się stroną umów i porozumień, których stroną jest Agencja Nieruchomo-

25 Zob. http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=RRW-116 (dostęp: 12.12.2017 r.).
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ści Rolnych”. Tak lakoniczny przepis bez odniesienia się do istoty powiernictwa 
może rodzić liczne problemy interpretacyjne w zakresie możliwości ingerencji 
ustawodawcy w swobodę umów. 

Przedstawione powyżej wybrane problemy organizacyjne i prawne wyma-
gają analizy, w sytuacji gdy KOWR rozpoczyna swoją działalność. Z pewnością 
szczytne deklarowane cele w uzasadnieniu do ustawy, które mają wspierać rol-
nictwo poprzez system rozwoju gospodarstw rodzinnych, wymagają dopracowa-
nia. Zasygnalizowane dość liczne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności 
w odniesieniu do gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
lub też wykonywania niektórych zadań ARR, mogą niekorzystnie wpłynąć na 
rozwój rolnictwa w Polsce.

Obserwowane od 1991 r. zmiany w systemie gospodarowania nieruchomo-
ściami rolnymi wchodzą w nowy etap zarządzania i przyjętych zasad obrotu. 
Trzeba wyraźnie wskazać, że to państwo poprzez Dyrektora Generalnego KOWR 
będzie odgrywać centralną rolę w obrocie nieruchomościami rolnymi nie tylko 
państwowymi, lecz także prywatnymi. Przez to będzie ono mogło wpływać na 
stosunki własnościowe na wsi i kształtować funkcjonowanie gospodarstw rodzin-
nych. Powstaje tylko pytanie, czy w państwie o społecznej gospodarce rynkowej 
takie rozwiązania są z nią zgodne. Oceny w tym zakresie będzie musiała dokonać 
judykatura.

Formalnoprawny status KOWR jest dość jasny. Jako państwowa osoba prawna 
ma on swoje zadania, które powinien wykonywać zgodnie z przyjętymi zasadami 
ustawowymi. Jednakże przyjęte rozwiązania mogą zahamować rozwój rolnic-
twa w Polsce poprzez brak dobrze zorganizowanej i przygotowanej do pełnienia 
swojej funkcji administracji. Nie należy zapominać, że prawie każda transak-
cja zbycia nieruchomości rolnych jest przedmiotem zainteresowania KOWR. 
Tempo i zakres przyjętych zmian należy ocenić sceptycznie z uwagi na prawne 
i rzeczywiste problemy organizacyjne oraz funkcjonalne. Dość wspomnieć, że 
uchwalona w tym roku ustawa została zmieniona, zanim jeszcze w całości weszła 
w życie26. Takie tempo legislacji nie sprzyja trwałości i pewności prawa. Z pew-
nością nie tylko utrudni funkcjonowanie nowej agencji, lecz także będzie powo-
dowało dalsze problemy prawne. Będą one nieuniknione, a ich zapowiedź została 
sformułowana w uzasadnieniu projektu do ustawy: „Na podstawie projektowanej 
ustawy KOWR będzie instytucją przygotowaną strukturalnie i posiadającą odpo-
wiednie kompetencje do tego, aby przejąć i twórczo rozwinąć zadania związane 
z doradztwem rolniczym, programami pomocowymi dla rolnictwa. KOWR doce-
lowo będzie zarządzać także nowymi instrumentami wsparcia i stabilizowania 
sytuacji w rolnictwie, takich jak na przykład ochrona dochodów rolniczych, mar-
keting rolny oraz scalanie i wymiana gruntów. Wyposażenie KOWR w kolejne 

26 Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji 
niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1503). 
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zadania i kompetencje będzie wymagało dokonania w przyszłości kolejnych 
zmian przepisów. Przewiduje się, że nastąpi to dopiero po zakończeniu wdraża-
nia obecnie projektowanych rozwiązań, tak aby nie zaburzyć płynnego przejęcia 
przez KOWR zadań wykonywanych obecnie przez ANR i części zadań wykony-
wanych obecnie przez ARR”.

Z powyższego zamiaru wynika, że proces ewolucji i docelowy model gospo-
darowania nieruchomościami rolnymi nie został osiągnięty. Kolejne zmiany 
powinny być jednak dokonywane wolniej i z większą rozwagą. Z pewnością 
będzie to z korzyścią dla efektów legislacyjnych. 
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LEGAL STATUS OF THE NATIONAL CENTER FOR AGRICULTURE 
SUPPORT 

Summary

The article defines the basic organizational and legal problems which apply to the 
agricultural law because of establishing the National Center for Agricultural Support in 
2017. This agency will be a major state-owned agricultural entity not only engaged in real 
estate but also in some agricultural or agri-food sector activities. The initial legal analysis 
of the adopted solutions as a part of the action of the KOWR i.e. National Center for 
Agricultural Support on the trust basis has been completed. The evolution of agricultural 
property has lasted for at least 27 years. The described problems are its subsequent stages.
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KSZTAŁTOWANIE JEDNOLITEJ WSPÓLNEJ REGULACJI 
RYNKÓW ROLNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE

1. GENEZA

Polityka rolna podlegała i nadal podlega ewolucyjnym zmianom wymusza-
nym przez zmiany sytuacji podażowej, uwarunkowania otoczenia rynkowego, 
nowe wyzwania wynikające ze zmian klimatu oraz rozszerzenia Unii Euro-
pejskiej o kolejne kraje członkowskie, a także międzynarodowe zobowiązania 
Wspólnoty. Mechanizmy wsparcia rynku od początku istnienia Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR) odgrywały dużą rolę, zapewniając ochronę wspólnotowego rynku 
rolnego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wiązało się z przy-
jęciem w odniesieniu do sektora rolno-spożywczego obowiązujących w Unii 
zasad polityki gospodarczej określanych jako Wspólna Polityka Rolna. Wspólną 
Politykę Rolną można zdefiniować jako ponadnarodową, sektorową politykę 
Unii Europejskiej, dysponującą spójnym wewnętrznym systemem oddziały-
wania na rolnictwo1. Do czasu wejścia w życie jednolitej Wspólnej Organizacji 
Rynków Rolnych (WORR) w 2007 r. – zawartej w rozporządzeniu Rady (WE) 
nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organiza-
cję rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów 
rolnych2 – współistniało 21 niezależnych branżowych organizacji rynkowych 
odrębnych WORR określonych w odpowiednich rozporządzeniach podstawo-
wych. W wielu przypadkach legislacja prawnorolna nie była spójna, co utrud-
niało jej interpretację. Nie wszystkie wcześniejsze akty prawne były przejrzyste 
i czytelne dla ich adresatów (tj. rolników, organów administracji oraz zakładów 
przemysłowych związanych z produkcją bądź przetwórstwem rolnym). Wśród 
tych aktów prawnych były takie, które utraciły aktualność z powodu m.in. ewo-
lucji prowadzonej przez Wspólnotę, dlatego Rada (WE) przedstawiła w 2006 r. 

1 S. Stańko, Wspólna Polityka Rolna – zasady, mechanizmy i system instytucjonalny, (w:) 
S. M. Potyra, A. Balicka, A. Bystrzycki (red.), Agencja Rynku Rolnego 1990–2005, Warszawa 
2005, s. 53.

2 Dz.Urz. UE L 299 z 16.11.2007, s. 1, późn. zm.
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projekt rozporządzenia ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych, 
aby ograniczyć obszerną liczbę aktów prawnych, które oddziałują na poszcze-
gólne sfery rolnictwa.

Ustanowienie jednej WORR służyło osiągnięciu celów Wspólnej Polityki Rol-
nej (art. 40 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ‒ TFUE3), a zwłaszcza 
ustabilizowaniu rynków, zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia 
i zwiększeniu wydajności rolnictwa. Główne cele WPR zdefiniowane w trakta-
cie rzymskim w 1957 r. zostały potwierdzone w art. 39 TFUE i pozostają nie-
zmienione. Przy zachowaniu trwałych fundamentów unijna polityka rolna ulega 
ciągłym przemianom, a liczne reformy wprowadzone na początku lat 90. XX w. 
doprowadziły do powstania nowej struktury opartej na dwóch filarach (pierw-
szy – mechanizmy rynkowe i dopłaty bezpośrednie, drugi – polityka obszarów 
wiejskich), odzwierciedlającej zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne, 
środowiskowe i polityczne, jak również zmiany zachodzące w sektorze rolnym, 
żywnościowym i leśnym oraz na obszarach wiejskich4.

Infrastruktura organizacyjno-prawna branżowych rynków rolnych stanowi 
jedną z wiodących podstaw funkcjonowania unijnej WPR. Właśnie poprzez sys-
tem organizacyjny rynków rolnych realizowana jest polityka interwencji Unii 
Europejskiej5. Rozporządzenia, dyrektywy czy też krajowe akty prawne stwo-
rzyły podstawy do wyodrębnienia 21 wspólnotowych rynków rolnych6.

Nowym aktem prawnym, który zastąpił jako pierwszy prawie wszystkie 
dotychczasowe przepisy w zakresie branżowych rynków rolnych, było horyzon-
talne rozporządzenie nr 1234/2007. Rozporządzenie nr 1234/2007 w istotny spo-
sób zmieniło całą infrastrukturę prawno-organizacyjną istniejących branżowych 
rynków rolnych, których ramy prawne zostały określone w art. 34 TFUE. Prze-
stała zatem istnieć niezależna struktura pojedynczych rynków na rzecz nowego 
tworu, tzw. jednolitej wspólnej organizacji rynku. Jej legalna definicja nie została 
jednak sprecyzowana. Podobnie jak pojęcie wspólnej organizacji rynków rol-
nych7. Rozporządzenie nr 1234/2007 jako pierwsze zaczęło obejmować swym 
zakresem wszystkie istniejące do tej pory niezależne organizacje rynkowe, jed-
nakże jego obecny zakres przedmiotowy jest szerszy. Dotyczy ono także kilku 

3 Wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016, s. 47.
4 J. Ołowski, M. Trajer, Unijny system regulacji wsparcia rynków rolnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem instrumentów wdrażanych przez Agencję Rynku Rolnego, „Studia BAS” 2016, 
nr 4(48), s. 55–99, www.bas.sejm.gov.pl.

5 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki rolne, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 
Rolne, Warszawa 2015, s. 390.

6 P. Czechowski, A Niewiadomski, Nowa regulacja Unii Europejskiej w zakresie wspólnej 
organizacji rynków rolnych, (w:) B. Jeżyńska (red.), Obrót gospodarczy w prawie rolnym, Lublin 
2009, s. 39.

7 B. Kozłowska, Podstawowe organizacje rynków rolnych w ramach wspólnej polityki rol-
nej, (w:) A. Jurcewicz (red.), Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004, 
s. 103 i n.
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innych produktów rolnych, takich jak jedwabniki, alkohol etylowy pochodzenia 
rolniczego i produkty pszczelarskie, niepodlegających dotychczas pełnej wspól-
nej organizacji rynku, a były regulowane za pomocą zestawu szczegółowych 
przepisów z zakresu rolnictwa, które jednak nie nadawały im statusu pełnopraw-
nej wspólnej organizacji rynku8.

Głównym celem wydania rozporządzenia było uproszczenie ram praw-
nych Wspólnej Polityki Rolnej. W rozporządzeniu odstąpiono od regulacji 
opierających się na podejściu sektorowym i zastąpiono je, znanemu już prawu 
europejskiemu, podejściu horyzontalnemu, które poprzez całościowe ujęcie regu-
lowanego obszaru stało się czytelniejsze. Scalenie w jednym akcie prawnym 
przepisów kilkudziesięciu innych rozporządzeń i spojrzenie na jednolity rynek 
europejski w sposób całościowy, a nie branżowy, obrazuje nowy sposób prowa-
dzenia Wspólnej Polityki Rolnej, która dąży do jak najbardziej kompleksowego 
ujęcia problemów europejskiego rynku rolnego9.

2. NOWA WSPÓLNA ORGANIZACJA RYNKÓW ROLNYCH 
PO ROKU 2013

Rozporządzenie nr 1234/2007 w dużej części swych regulacji utraciło już 
moc i zostało zastąpione w 2013 r. nowym aktem prawnym. 

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produk-
tów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 
234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/200710 składa się z preambuły, sześciu 
części podzielonych na tytuły, rozdziały, sekcje i podsekcje oraz 14 obszernych 
załączników. Rozporządzenie nr 1308/2013 rozpoczyna się preambułą zawiera-
jącą 2007 tez. We wstępie zgodnie z zasadami legislacji unijnej dokonano stresz-
czenia całego rozporządzenia oraz przytoczono przyczyny, dla których wydano 
powyższy akt prawny.

Przepisy dotyczące WORR są złożone: rozporządzenie nr 1308/2013 zawiera 
232 artykuły uzupełnione dodatkowo licznymi przepisami zawartymi w aktach 
delegowanych i wykonawczych. WORR obejmuje aspekt wewnętrzny, czyli 
interwencję na rynku, zasady dotyczące wprowadzania do obrotu i organizacji 
producentów, oraz aspekt zewnętrzny dotyczący handlu z państwami trzecimi. 
W nowym rozporządzeniu nr 1308/2013 utrzymano zastosowanie podejścia 
horyzontalnego do regulowanej materii, co jest zabiegiem dotąd niespotykanym 

 8 Zob. art. 184 ust. 2 oraz art. 189 rozporządzenia nr 1234/2007.
 9 P. Czechowski, A Niewiadomski, Nowa regulacja…, s. 41.
10 Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 671, z późn. zm. 
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w przepisach sektorowych o branżowych rynkach rolnych. Utrzymano odstą-
pienie od regulacji opierających się na dotychczasowym podejściu sektorowym 
(branżowym) i zastąpiono je znanym już prawu europejskiemu podejściem 
horyzontalnym11. Scalenie w jednym akcie prawnym przepisów kilkudziesięciu 
innych rozporządzeń i spojrzenie na jednolity rynek europejski w sposób cało-
ściowy, a nie branżowy, obrazuje nowy sposób prowadzenia Wspólnej Polityki 
Rolnej, która dąży do jak najbardziej kompleksowego ujęcia problemów europej-
skiego rynku rolnego.

3. KSZTAŁTOWANIE WSPÓLNOTOWEGO RYNKU ROLNEGO

Na kształtowanie wspólnotowego rynku rolnego, podobnie jak całej Wspólnej 
Polityki Rolnej, wpływa wiele czynników zewnętrznych. Od kiedy Polska wstą-
piła do Unii Europejskiej, obowiązują zasady Wspólnej Polityki Rolnej spójne dla 
całej UE. Zasadniczym instrumentem polityki rolnej są ceny produktów rolnych 
w UE, które stanowią główny regulator dochodów rolniczych. Ceny te określa się 
mianem cen instytucjonalnych lub gwarantowanych i są one ustalone na wyso-
kim poziomie. Rada UE określa wspólne ceny produktów rolnych. Ceny produk-
tów rolnych określone są na drodze legislacyjnej przy założeniu funkcjonowania 
rynkowych praw popytu i podaży. Ustalając poziom cen interwencyjnych, bierze 
się pod uwagę koszty produkcji rolniczej. Za pomocą ceny interwencyjnej można 
skłonić rolników do zmiany rodzaju produkcji.

Pomimo wielu korzystnych zmian regulacje rynkowe UE przeszły wiele 
testów związanych z destabilizacją światowych rynków rolnych. Geogra-
fia poszczególnych rynków rolnych zmieniła się w związku z pojawiającymi 
się roszczeniami Unii Europejskiej. Zmiany zostały podyktowane i wdrożone 
w celu ochrony rynków przed skutkami nadwyżek produkcyjnych i nadmiernym 
spadkiem cen. W większości przypadków zmiany się sprawdziły. Niestety nie 
wszystkie rozwiązania okazały się skuteczne, np. kwoty produkcyjne w obec-
nych realiach dodatkowo pogarszały niekorzystną sytuację. Kwoty produkcyjne 
były jednym z najistotniejszych elementów Wspólnej Polityki Rolnej. Stosowane 
przez UE w produkcji rolnej subwencje, dopłaty oraz ulgi rodziły niebezpieczeń-
stwo nadprodukcji, ponieważ rolnicy mieli gwarancję opłacalności i zbytu towa-
rów. Dlatego kwoty produkcyjne stały się mechanizmem równoważącym podaż 
z popytem. Od lat 80. XX w. w ramach WPR wprowadzono na mocy rozporzą-
dzeń Rady Ministrów kwoty na produkcję mleka i cukru.

11 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki..., s. 392.
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Od 1 kwietnia 2015 r., po ponad 30 latach obowiązywania limitów produk-
cji mleka, Unia Europejska zniosła kwoty, pozwalając rolnikom na produkcję 
mleka bez żadnych ograniczeń. Ma to zwiększyć konkurencję Unii Europejskiej 
na rynku światowym. Kwoty mleczne obowiązywały w Unii od 1984 r. Zapew-
niały stabilne ceny skupu w zamian za ograniczenie jego produkcji. System kwot 
mlecznych wprowadzono, by rozwiązać problem nadmiaru produktów mlecznych 
na rynku. Ograniczenie produkcji mleka przyczyniło się do stabilizacji sektora 
mleczarskiego. Założeniem systemu była ochrona producentów przed nadpodażą. 
Każdy litr mleka wyprodukowany ponad kwotę skutkował nałożeniem kary. Od 
kwietnia 2015 r. system kwotowy został zniesiony. Działanie zniesienia limitów 
produkcji mleka ma na celu wzmocnienie eksportu europejskiego mleka na rynki 
zewnętrzne oraz zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej na rynku świa-
towym. Zniesienie kwot mlecznych po ponad 30 latach w Unii Europejskiej i po 
11 latach w Polsce miało zdjąć z producentów mleka konieczność przestrzegania 
narzuconych limitów i stworzyć nowe możliwości rozwoju. 

Kwoty cukrowe były rozdzielane między kraje członkowskie, które następnie 
rozdzielały je pomiędzy cukrownie, te natomiast według określonych kryteriów 
przyznawały każdemu plantatorowi limit (liczba ton, jaka zostanie zakupiona po 
normalnej cenie). Od 1 października 2017 r. – zgodnie z art. 125 i 126 rozporzą-
dzenia nr 1308/2013 – w wyniku zniesienia systemu kwotowania produkcji cukru 
nastąpiła konieczność określenia warunków zakupu buraków cukrowych (w poro-
zumieniach branżowych zawieranych między plantatorami buraków cukrowych 
a przedsiębiorstwami cukrowniczymi). Kraje członkowskie Unii Europejskiej 
będą zobligowane do prowadzenia sprawozdawczości cenowej. 1 października 
2017 r. przestał obowiązywać istniejący prawie 50 lat system kwot produkcji 
cukru, który wyznaczał limity dla poszczególnych państw członkowskich Unii 
Europejskiej. To ostatni system kwot rolnych, jaki miała Unia Europejska. Zostały 
zniesione limity produkcyjne, a co za tym idzie, przestanie obowiązywać sys-
tem zarządzania nadwyżkami produkcyjnymi. Producenci cukru będą mogli bez 
ograniczeń zarządzać swoją produkcją. Zniesienie limitowania produkcji cukru 
spowoduje rewolucję na tym rynku. Przede wszystkim koncerny będą walczyć 
cenowo, a cena cukru może się obniżyć. Po 1 października 2017 r. szczególnego 
znaczenia nabiera mechanizm stabilizacji rynku polegający na udzieleniu dopłat 
do prywatnego przechowania cukru, czyli niewprowadzenia go na rynek w sytu-
acji rolniczej podaży i znacznego spadku cen.

4. ZASADY WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO RYNKU

W ramach Unii Europejskiej Wspólny Rynek Rolny obejmuje rolnictwo oraz 
handel produktami rolnymi, za które uznano: płody rolne i produkty wstępnie 
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przetworzone oraz niektóre produkty przekraczające stopień pierwszego prze-
tworzenia, np. mąkę ziemniaczaną. W odniesieniu do towarów nieznajdujących 
się w tym wykazie stosowane są postanowienia ogólne Traktatu.

Wspólny europejski rynek, w tym rynek rolny, oparty jest na następujących 
zasadach:

1) jedności rynku wewnętrznego powiązanego ze swobodnym obrotem 
towarowym i kapitałowym w ramach Unii, pozbawionym cła wewnętrznego (od 
1 lipca 1968 r.) kontyngentów towarowych oraz opłat i wszelkich restrykcji dys-
kryminujących towary państw członkowskich w handlu wewnętrznym;

2) przyznania preferencji dla towarów wyprodukowanych w ramach Unii 
(tzw. preferencje europejskie) w celu zwiększenia opłacalności zakupów między 
krajami Unii w porównaniu do rynku światowego oraz prowadzenie wspólnej 
zagranicznej polityki handlowej w odniesieniu do krajów trzecich;

3) ujednolicenia mechanizmów interwencji na rynkach Unii w celu zniwelo-
wania różnic w poziomie i strukturze cen krajowych, dochodów rolniczych oraz 
kontrolowanego systemu napływu towarów z krajów trzecich. Szczególny sposób 
tego ujednolicenia można dostrzec w nowym rozporządzeniu nr 1308/2013;

4) udziału państw członkowskich w solidarnym finansowaniu Wspólnej Poli-
tyki Rolnej12.

Podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez państwa 
członkowskie Unii Europejskiej zostały ustanowione w Traktacie o utworze-
niu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. Traktat Rzymski) podpisany 
25 marca 1957 r.13. Głównym celem państw założycielskich, które utworzyły 
EWG było zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom Wspól-
noty oraz zwiększenia dochodów rolniczych. Regulacje dotyczące rynku rolnego 
wydzielono ze wspólnego rynku innych towarów i usług, zapewniając mu system 
ochrony oparty na działaniach interwencyjnych i protekcjonistycznych.

5. REGULACJA RYNKU ROLNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

Podstawy prawne regulacji rynków rolnych zawarte są w art. 38–44 TFUE, 
w którym rynek produktów rolnych został wyraźnie oddzielony od innych towa-
rów i produktów. Do głównych celów wspólnej polityki rolnej, określonych art. 39 
TFUE, należą:

1) zapewnienie wzrostu produktywności rolnictwa;
2) zapewnienie odpowiedniego poziomu dochodów rolników;
3) stabilizacja rynku produktów rolnych;

12 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki…, s. 392.
13 Wszedł w życie 1 stycznia 1958 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2.
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4) zapewnienie wystarczającego zaopatrzenia ludności w artykuły żywno-
ściowe;

5) zapewnienie rozsądnego poziomu cen płaconych przez konsumentów.
W ramach wspólnej polityki rolnej zostały wyodrębnione następujące rynki: 

zboża, ryż, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, oliwa z oliwek i oliwki stołowe, 
len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, 
banany; wina, drzewa i inne rośliny żywe, bulwy, korzenie i tym podobne, kwiaty 
cięte i liście ozdobne, tytoń, wołowina i cielęcina, mleko i przetwory mleczne, 
wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodze-
nia rolniczego, rynek produktów pszczelich, rynek hodowli jedwabników.

Na poziomie traktatowym podstawowe ramy organizacyjne rynku rolnego 
określa art. 40 TFUE. W zależności od rodzaju produktów rolnych TFUE przewi-
dział następujące formy wspólne określonych reguł dla organizacji rynku:

1) wspólne reguły konkurencji;
2) obowiązkowa koordynacja różnych krajowych organizacji rynkowych;
3) europejska organizacja rynkowa.

6. INSTRUMENTY ODDZIAŁYWANIA NA MECHANIZM RYNKU 
STOSOWANE W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Podstawowym instrumentem regulacji rynków rolnych, służących interwen-
cji wewnątrz Unii Europejskiej, są wspólne ceny rolne, system interwencyjnego 
skupu produktów rolnych, dopłaty z tytułu przechowywania produktów rolnych, 
różnorodne instrumenty służące limitowaniu produkcji rolnej, dopłaty do kon-
sumpcji produktów rolnych, wsparcie działalności organizacji i zrzeszeń pro-
ducentów. Do instrumentów regulacji wymiany handlowej z krajami trzecimi 
należą: refundacje eksportowe, cła, kontyngenty ilościowe, system licencjonowa-
nia eksportu i importu produktów rolnych. Do ich zadań należy ochrona produ-
centów rolnych przed konkurencją z krajów trzecich. Szczególnym instrumentem 
przyjętym w ramach reform wspólnej polityki rolnej są dopłaty bezpośrednie, 
których zastosowanie nie zakłóca funkcjonowania rynków rolnych. Skutki zasto-
sowania instrumentów regulacji rynków rolnych są odczuwalne przez rolników 
w bardzo krótkim czasie, w przeciwieństwie do instrumentów polityki struktu-
ralnej, które mają charakter bardziej długofalowy i w kontekście długookresowej 
perspektywy mają oddziaływać na kształtowanie struktur rolnych14.

14 A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia praw-
ne, Warszawa 2007, s. 77.
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Ceny rolne należą do najważniejszych instrumentów finansowych stosowa-
nych w Unii Europejskiej i są ustalane na stosunkowo wysokim poziomie. Pro-
pozycje Komisji odnośnie do cen poszczególnych produktów rolnych objętych 
wspólną organizacją rynków rolnych są konsultowane z organizacjami rolni-
czymi, a następnie z Parlamentem Europejskim. Propozycje te biorą pod uwagę 
koszty produkcji rolnej, ogólne tendencje w zakresie kształtowania cen produk-
tów rolnych, utrzymanie na odpowiednim poziomie dochodów rolników i skutki 
dla budżetu Unii Europejskiej.

Do najważniejszych kategorii cen rolnych należą:
1) cena docelowa (wskaźnikowa) wyrażająca optymalny z punktu widzenia 

producentów poziom cen, gwarantujący odpowiednio wysokie dochody rolni-
ków. Ustalana jest ona dla rynku zbóż, cukru, mleka i jego przetworów. Celem 
stosowania tej ceny jest ochrona rynku wewnętrznego przed importem konku-
rencyjnych cenowo produktów tańszych spoza Unii Europejskiej; 

2) cena kierunkowa (orientacyjna) ustalana dla rynku mięsa wołowego 
i cielęciny spełnia podobną rolę co cena docelowa; 

3) cena interwencyjna stosowana dla większości sektorów wyznacza dolny 
pułap cen produktów rolnych, poniżej którego krajowe agencje są zobowiązane 
do skupu interwencyjnego;

4) cena progu stosowana dla produktów rolnych importowanych spoza Unii 
dla ochrony własnej produkcji rolnej przed tańszym importem z krajów trzecich 
określa minimalny poziom cen na produkty importowane;

5) cena śluzy stosowana w sektorze wieprzowiny, mięsa drobiowego i jaj 
spełnia podobną funkcję jak cena progu; 

6) cena podstawowa stosowana jest do stabilizacji cen na rynku baraniny, 
wieprzowiny, owoców i warzyw, ale bez doprowadzania do strukturalnych nad-
wyżek tych produktów;

7) cena wycofania stosowana w sektorze owoców i warzyw jest ceną, jaką 
producenci zrzeszeni w zawodowych organizacjach rolnych otrzymują z tytułu 
wycofania owoców i warzyw z rynku przez te organizacje na skutek poważnego 
spadku cen instytucjonalnych (podstawowej i skupu)15. 

Skup interwencyjny produktów rolnych stosowany jest w celu przeciwdzia-
łania spadkowi cen rolnych poniżej pewnego pułapu i tym samym zapewnienia 
ochrony dochodów producentów rolnych. Skup interwencyjny, magazynowanie 
nadwyżek i ich redystrybucja oraz realizacja dopłat eksportowych są prowadzone 
przez powołane zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1258/1990 z dnia 
17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej16 wyspecjalizo-
wane krajowe agencje interwencyjne. Z tytułu magazynowania produktów rol-
nych agencje otrzymują pomoc finansową.

15 E. Berkowska, Regulacja Rynku Rolnego w Unii Europejskiej i Polsce, Biuro Studiów 
i Ekspertyz, informacja nr 489, Warszawa 1997.

16 Dz.Urz. UE L 160 z z 26.6.1999, s. 103.
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Limitowanie produkcji rolnej w Unii Europejskiej obywało się poprzez sys-
tem kontyngentów (system kwotowy), a obecnie odbywa się tylko przez system 
wycofania produktów z rynku (stosowany w sektorze owoców i warzyw), ceny 
rolne, wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, ekstensyfikację produkcji 
rolnej, zmianę produkcji artykułów nadwyżkowych na nienadwyżkowe, opłaty 
współodpowiedzialności (opłaty ponoszone przez producentów rolnych produku-
jących zbyt dużo) itp. 

Premie i dopłaty z różnych tytułów prawnych stanowią odrębną grupę oddzia-
ływania na rynek rolny w Unii Europejskiej. W ramach tej grupy instrumentów 
stosowane są m.in: premie za ograniczenie produkcji, premie rekompensacyjne 
za utracone dochody (dla producentów baraniny, mięsa koziego, wołowiny i cie-
lęciny), dopłaty produkcyjne, bezpośrednie dopłaty konsumpcyjne, dopłaty 
z tytułu magazynowania produktów rolnych (np. mięsa), dopłaty z tytułu zmiany 
przeznaczenia niektórych produktów (np. w sektorze mleczarskim) itp.17.

Podstawowym instrumentem ochrony wewnętrznego rynku Unii Europej-
skiej w handlu z krajami trzecimi są cła. Obok nich stosowane są inne instru-
menty, takie jak: opłaty wyrównawcze, dopłaty eksportowe, opłaty eksportowe 
oraz licencje eksportowe i importowe dla produktów rolnych. Wprowadzenie ich 
ma na celu ochronę przed konkurencją tańszych produktów importowanych spoza 
obszaru Unii Europejskiej, a także wspieranie własnego eksportu droższych pro-
duktów na rynkach światowych. Zgodnie z tendencją znoszenia barier w handlu 
międzynarodowym umowa rolnicza Rundy Urugwajskiej GATT (Układ Ogólny 
w sprawie Taryf Celnych i Handlu) przewiduje m.in. stopniową redukcję stawek 
celnych, zmianę opłat wyrównawczych na stałe opłaty celne, a także ogranicze-
nie poziomu wspierania eksportu rolnego z Unii Europejskiej18.

W 1992 r. w związku m.in. z wysokimi kosztami dotychczasowej polityki 
rolnej, konfliktami środowiskowymi, z koniecznością dostosowywania się do 
ustaleń Rundy Urugwajskiej GATT została podjęta decyzja w sprawie reformy 
wspólnej polityki rolnej. Reforma ta obejmowała zarówno politykę rynkową, jak 
i strukturalną. Najważniejsze zmiany mające na celu przede wszystkim obniżenie 
poziomu cen rolnych przeprowadzono w sektorze zbóż, roślin oleistych i strącz-
kowych, tytoniu, bydła i owiec. Zmiany w dotychczasowej polityce strukturalnej 
poszły w kierunku ekstensyfikacji produkcji (np. poprzez zalesianie gruntów rol-
niczych) oraz wcześniejszego przechodzenia rolników na emerytury19.

W grudniu 1995 r. na szczycie Rady Europejskiej w Madrycie były rozwa-
żane trzy opcje dalszego rozwoju wspólnej polityki rolnej, tj.:

1) zachowanie obecnej polityki po 2000 r.;
2) radykalna reforma wspólnej polityki rolnej;

17 Ibidem.
18 E. Berkowska, Regulacja Rynku Rolnego…, passim.
19 M. Adamowicz, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej: skutki reformy i perspektywy 

zmian, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 1997, nr 6(257), s. 16.



304 WIKTORIA OSDOBA

3) kontynuowanie reformy z 1992 r.
Za najbardziej prawdopodobną uznaje się trzecią opcję20.

7. REGULACJA RYNKU ROLNEGO W POLSCE

Do realizacji interwencyjnej polityki rolnej państwa mającej na celu stabili-
zację rynku produktów rolnych oraz ochronę dochodów uzyskiwanych z rolnic-
twa została powołana ustawą z dnia 7 czerwca 1990 r.21 Agencja Rynku Rolnego 
(ARR). Przedmiotem działalności ARR jest oddziaływanie na rynek w sposób 
bezpośredni przez podejmowanie interwencyjnego obrotu produktami i półpro-
duktami rolnymi, ich przetworami i artykułami żywnościowymi, jak również 
w sposób pośredni, przez określanie prognoz koniunktury na rynkach rolno-żyw-
nościowych oraz wspieranie zadań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie 
infrastruktury rynkowej.

Po 25 latach funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) przy-
szedł czas na zmiany i tą najistotniejszą zamianą jest połączenie dwóch odrębnych 
dotychczas instytucji Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. 
Dla Agencji Nieruchomości Rolnych najważniejszym zadaniem była sprzedaż 
i dzierżawa ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Od 1 września 
2017 r. istnieje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Przejął on mię-
dzy innymi zadania dwóch likwidowanych agencji: Nieruchomości Rolnych 
(wszystkie zadania) oraz Rynku Rolnego (część zadań). Agencja Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pozostaje, umacniając swój status jako 
jedynej podstawowej agencji płatniczej. Restrukturyzacja instytucji działających 
na rzecz rolnictwa ma za zadanie służyć usprawnieniu obsługi producentów rol-
nych oraz poczynieniu oszczędności.

Według Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa będzie się zajmować analizą i udostępnianiem informacji dotyczących 
rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz mechanizmów aktywnej poli-
tyki rolnej. Przejmie od ARR udzielanie dopłaty do spożycia mleka i przetwo-
rów mlecznych w szkołach i przedszkolach pochodzących z Funduszu Promocji 
Mleka. Wprowadzenie zmian poprzez powołanie Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich 
działania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów. Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie również wspierać działania na rzecz odna-

20 Ibidem.
21 Ustawa z dnia 7 czerwca 1990 r. o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz.U. nr 39, 

poz. 223, z późn. zm.).
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wialnych źródeł energii; będzie monitorował więc produkcję biogramu rolni-
czego, rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz produkcję biopłynów.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał dostęp do systemu ewi-
dencji prowadzonych przez ARiMR. Planuje się, że zamiast dwóch rejestrów 
(dotychczas osobno w ARiMR i osobno w ARR) będzie prowadzony jeden 
rejestr, krajowy system ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności, administrowany przez ARiMR. Z rejestru będą korzystać 
do realizacji swoich zadań zarówno ARiMR, jak i KOWR.

Zaletą nowych uregulowań jest skupienie kompetencji kilku instytucji 
w ramach jednego ośrodka decyzyjnego. Jako jedna instytucja KOWR będzie 
się zajmował polityką rolną i agrarną. Poza krajowym, utworzono też regio-
nalne ośrodki wsparcia rolnictwa. Powstały one w miastach wojewódzkich oraz 
w Koszalinie.

8. PODSUMOWANIE

We wspólnej polityce rolnej Unia Europejska wykorzystuje szeroką gamę 
instrumentów prawno-ekonomicznego oddziaływania na rynki rolne. Wspólna 
polityka rolna, jak również zakres stosowanych powyższych instrumentów będą 
ulegać zmianom. Przewiduje się, że polityka ta będzie zmierzała w kierunku 
zapewnienia odpowiedniego poziomu dochodów rolniczych, przestrzegania zasad 
konkurencji na międzynarodowym rynku rolnym oraz przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska. Dostosowanie polskiego ustawodawstwa w ramach poli-
tyki rolnej będzie musiało uwzględniać zmiany zachodzące we wspólnej poli-
tyce rolnej. Szczególne utrudnienie dla polskiego ustawodawcy wynika właśnie 
z faktu, że w chwili obecnej nie jest znany kierunek tych zmian. Unia Europej-
ska w ramach Wspólnej Polityki Rolnej działa zarówno w aspekcie rynkowym, 
jak i strukturalnym, pragnąc poprawić rozwój wsi oraz polepszyć warunki życia 
i pracy jej mieszkańców, jakość produktów rolnych, zapewnić ochronę środowi-
ska naturalnego oraz zachować równowagę krajobrazową.

A. Smith uważał, że do równowagi ogólnej dochodzi na konkurencyjnych 
rynkach bez interwencji rządu. Równowaga rynkowa zakłada wyrównywanie 
się podaży i popytu. Wspólna Polityka Rolna jest historycznie pierwszą spośród 
wspólnych polityk społeczno-ekonomicznych Wspólnot Europejskich. Na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat uległa różnorodnym zmianom. Przemiany wewnętrzne 
i zewnętrzne Unii Europejskiej wymagały wielu dostosowań w tym obszarze. 
Traktat Rzymski wprowadził rolnictwo na rynek Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej. Tworzenie różnego rodzaju wspólnych instytucji miało na celu doprowa-
dzenie do równego rozwoju gospodarczego. Jednym z podstawowych elementów 
tych działań było rolnictwo oraz Wspólna Polityka Rolna.
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Żadna instytucja nie utworzyła spójnej, opartej na określonych zasadach 
gospodarczych, społecznych polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich reali-
zowanych w pozycji ponadnarodowej.

9. PRZYSZŁOŚĆ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Zapoczątkowana w 1962 r. Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najbardziej 
ugruntowanych polityk Unii Europejskiej. Liczne reformy WPR były podporząd-
kowane zmieniającym się wyzwaniom na rynkach rolnych w celu ich ulepszenia. 
Po wydaniu rozporządzenia nr 1308/2013 zostały wprowadzone kolejne zmiany 
wymagające interwencji WPR, m.in. zwiększenie niepewności na rynku, spa-
dek cen oraz nowe zobowiązania międzynarodowe dotyczące zmiany klimatu 
i zrównoważonego rozwoju. Problemy wielu rynków spowodowały, że powin-
niśmy zastanowić się nad rosnącym otwarciem rynków Unii Europejskiej na 
import z krajów trzecich, rosnącą zmiennością cen na światowych rynkach, 
a także problemem słabnącej pozycji rolnictwa w łańcuchu dostaw. Ceny pro-
dukcji rolno-spożywczej spadły i znacząco wzrosła niepewność rynków rolnych. 
Zmieniające się czynniki zewnętrzne powodują, że nie da się tworzyć planów 
wieloletnich, jednakże WPR powinna próbować w sposób elastyczny mierzyć się 
z długoterminowymi planami. 

W maju 2017 r. przez Radę Ministrów został przyjęty dokument, który przed-
stawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Wspólna Polityka Rolna po 2020 
roku – polskie priorytety”. Zadaniem unijnej polityki rolnej po 2020 r. powinno 
być zapewnienie równych warunków konkurencji na jednolitym rynku. Trak-
tatowa zasada równego traktowania obywateli Unii Europejskiej powinna być 
współmierna ze wsparciem udzielonym rolnikom i nie powinna naruszać zasady 
niedyskryminacji między producentami wewnątrz Unii Europejskiej.
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FORMATION OF THE SINGLE COMMON AGRICURTURAL 
MARKET IN THE EUROPEAN UNION AND POLAND

Summary

Pending the entry into force of the Common Agricultural Organization of 
Agricultural Markets in 2007, there were twenty one coexisting industry market 
organizations as defined in the relevant basic EU regulations. Merging in one legal act 
the provisions of several dozen other EU regulations and looking at the single European 
market in a holistic and not sectoral way, illustrates the current way of running the 
Common Agricultural Policy, which seeks to comprehensively address the problems of 
the European agricultural market. From 1st September 2017, there has been a National 
Support Center for Agriculture, which took over the tasks of two liquidated agencies: 
the Agricultural Property Agency and the Agricultural Market Agency. Adaptation of 
the Polish legislation within the framework of agricultural policy will have to take into 
account the changes taking place in the Common Agricultural Policy in the future. From 
1st October 2017, the sugar-producing quota system which existed for the last 50 years, 
setting the limits for individual Member States of the European Union, was terminated. 
This was the last system of agricultural quotas within the European Union. Following the 
harmonization of the Polish legislation with European standards, we are aware of the fact 
that the EU law is constantly facing changes.
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Hallo, hallo! Police? I don’t know what has happened... My husband 
is laying covered in blood and is not breathing... Please help me!2

1. CSI EFFECT. POPULARIZATION OF FORENSIC SCIENCE

Work of forensic personnel at the scene of crime got popularized by TV series, 
such as CSI: Crime Scene Investigation and its spin offs that started airing at the 
end of the 20th/beginning of the 21st century. For more than a decade CSI franchise 
was the most popular TV series worldwide3 that prepared audience for more spe-
cific series, such as Dexter, Bones and alike. Until than all the credits for solving 
criminal cases got detectives investigating them. The vision of lonely genius solv-
ing the most difficult riddles has been awakening the imagination of general audi-
ence since the early 19th century novels of Edgar Alan Poe, than sir Arthur Conan 
Doyle and later Agatha Christie to mention just those who have laid the foundation 
of the crime novel genre. Detectives created by them (often civilians) were using 
mostly their brains and logical thinking to solve cases labelled unbreakably by the 

1 I would like to thank to all people that helped me develop my skills in teaching. Firstly, 
all the students that I have met during last 12 years. Than, people with whom I worked. I can not 
mention everybody therefore will just express my gratitude to Magdalena Tomaszewska-Michalak 
with whom I have only good experiences in developing and teaching several different classes. 
Thank you Magda!

2 CSI: Warsaw 911 call transcript.
3 N. Andreeva, “CSI” Lives On, Wins Most Watched Drama Series Award At Monte Carlo 

TV Festival, Deadline. June 16, 2016, http://deadline.com/2016/06/csi-big-bang-theory-better-call-
saul-monte-carlo-tv-festival-awards-1201774233/ (visited: November 20, 2017).
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police. Those so called “armchair detectives”4 forged the imagination of the police 
and investigative work for more than next 100 years and still attracts imagination 
of many people5. Even TV series that were produced through 20th century were 
copying the scheme of the brilliant one or few police officers, private detectives 
or civilians that working on their own often against the corrupted or incompetent 
environment were cracking the case. No matter if it was homicide, sexual assault 
or organized crime. Major change took place when CSI franchise (after success of 
CSI: Las Vegas producers introduced spin-offs CSI: Miami, CSI: New York and 
CSI: Cyber) got introduced in 2000. Hi-tech – some times Star Trek alike – equip-
ment used by detectives-scientists fit in the expectations of fair, just and unbiased 
law enforcement personnel contrasting the shady and corrupt operations of both 
real life and cops. Global popularity of CSI dramas resulted in so-called CSI effect6. 
That is actually a group of different influences that exaggerated the picture of foren-
sic science. One of the expected effects is that jurors who watch such series expect 
more scientific evidence, especially DNA during trials7. Several studies found that 
CSI viewers generally have higher expectations than non-CSI viewers but the CSI 
viewers have higher expectations about scientific evidence that is more likely to be 
relevant8. One of the CSI “side effects” is the interest in the forensic science as an 
occupation, establishing several academic institutions and education programs not 
only in US9 and UK10 but also in continental Europe11, including Poland12. “Fruits” 
of that interest in forensic science will be later discussed in this paper.

 4 M. R. Sullivan, Armchair Detective, (in:) R. Herbert, C. Aird, J. M. Reilly, S. Oleksiw (eds.), 
The Oxford Companion to Crime and Mystery Writing, Oxford University Press 1999.

 5 P. Karasek, P. Waszkiewicz, Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społe-
czeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Arm-
chair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Benefits 
and Dangers], “Archiwum Kryminologii” 2015, Vol. 36.

 6 K. R. Roane, D. Morrison, The CSI Effect: On TV, it’s all slam-dunk evidence and quick 
convictions. Now juries expect the same thing-and that’s a big problem, U.S. News & World Re-
port, April 25, 2005.

 7 N. J. Schweitzer, M. J. Saks, The CSI effect: popular fiction about forensic science affects the 
public’s expectations about real forensic science, “Jurimetrics” 2007, Vol. 47, No. 3, pp. 357–364.

 8 D. E. Shelton, The “CSI Effect”: Does it Really Exist?, March 17, 2008, “National Institute 
of Justice Journal” 2008, Vol. 259, https://ssrn.com/abstract=1163231 (visited: November 20, 2017)

 9 A. Lemaine, “CSI” spurs campus forensics scene, U-T San Diego, September 13, 2004, 
http://legacy.sandiegouniontribune.com/uniontrib/20040913/news_1c13csi.html (visited: Novem-
ber 20, 2017).

10 T. Dowling, The grisly truth about CSI degrees, The Guardian, October 15, 2009, https://
www.theguardian.com/education/2009/oct/15/csi-effect-forensic-science (visited: November 20, 
2017).

11 S. Keuneke, H. Graß, S. Ritz-Timme, “CSI-Effekt” in der deutschen Rechtsmedizin Ein-
flüsse des Fernsehens auf die berufliche Orientierung Jugendlicher, “Rechtsmedizin” 2010, 
Vol. 20, issue 5, p. 400, DOI:10.1007/s00194-010-0668-2.

12 Katedra Kryminalistyki, http://kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/dydaktyka/ (visited: No-
vember 20, 2017).
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2. FORENSIC SCIENCE < CRIMINALISTICS

Formal definitions of forensic science vary, depending on country and author. 
The most popular may be describing it as “the application of scientific princi-
ples and techniques to matters of criminal justice especially as relating to the 
collection, examination, and analysis of physical evidence”13 and the other refers 
directly to the popularization by TV and its shortened form – forensics: “a fairly 
new, all-encompassing term, it characterizes the scientific examination of evi-
dence. Owing to television and motion picture shows, the term is now generic and 
part of the vocabulary of the average person (and, therefore, jurors)”14. In Poland 
and several other countries, mainly from the middle and east Europe (Czech 
Republic, Cyprus, Georgia, Serbia) the more often used term is criminalistics 
(German: Kriminalistik, Polish: kryminalistyka). However the understanding of 
what criminalistics is, again, may be very different depending on who and where 
forms the definition. The author of one of the most popular textbooks Richard 
Saferstein – “Criminalistics. An Introduction to Forensic Science” very clearly 
uses those 2 terms interchangeably and understands criminalistics/forensic sci-
ence as: “the application of science to the criminal and civil laws that are enforced 
by police agencies in a criminal justice system”15. It is than broader than the other 
definition of criminalistics which limits it to the only a part of forensic science: 
“the branch of forensic science concerned with the scientific examination and 
interpretation of the minute details of physical evidence for the purpose of aid-
ing the criminal investigator or a judge and jury during trail”16. Definitions of 
criminalistics (kryminalistyka) in Polish literature are much broader than those 
just quoted. According to them it is “practical field of science that develops prin-
ciples of efficient operation, the use of technical and laboratory research methods 
in order to preventing crime, detecting crime and establishing the facts which 
are relevant as en evidence in criminal trail”17. To some extent it resembles the 
crime science, term first used when The Jill Dando Institute of Crime Science 
was funded, that is still vaguely defined, however it is to “merge prevention and 
detection under a scientific umbrella”18. Later in this paper by criminalistics I will 

13 Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/medical/forensic%20science (visit-
ed: November 20, 2017).

14 J. W. Osterburg, R. H. Ward, Criminal Investigation. A Method for Reconstructing the 
Past, Anderson Publishing 2014, p. 624.

15 R. Saferstein, Criminalistics. An Introduction to Forensic Science, Upper Saddle River, 
NJ: Pearson 2011, p. 4.

16 J. W. Osterburg, R. H. Ward, Criminal Investigation. A Method for Reconstructing the 
Past, Anderson Publishing 2014, p. 621.

17 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruń 1996, s. 16.
18 G. Laycock, Defining Crime Science, (in:) M. Smith, N. Tilley (eds.), Crime science: new 

approaches to preventing and detecting crime, Cullompton 2005, p. 3.
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understand the field of science that applies methods and tools from every field 
of science in order to prevent, detect and gather the evidence relevant for the fair 
trail, so combining classical forensics with investigative and legal aspects that 
makes it very close to the quoted definition of Czeczot and Tomaszewski.

3. CRIMINALISTICS AT POLISH UNIVERSITIES

The emphasize on practical and legal aspects of criminalistics may explain 
why, since its emergence at the end of the 19th century it is in the focus of law 
school students and professors. The future prosecutors, judges and advocates 
need to understand some principles of crime scene investigation in order to make 
their work the most efficient, especially baring in mind that: “For some reason, 
the forensic sciences have always had their fair share of charlatans”19.

In Poland criminalistics is taught at all law schools20 (both public and private) 
and at departments of internal security and criminology21. At some law schools 
it is one of mandatory courses (Katowice, Lublin) at others (including University 
of Warsaw) it is one of the elective courses. It means that student may choose 
between several different courses offered by the each law school in order to gather 
the required number of credits for passed courses. Courses on criminalistics 
offered at each university vary. At some the introductory course lasts 30 hours 
(Olsztyn22), others 45 hours (Lublin23), up to 60 hours (Warszawa24). The duration 
of that basic course determines also the form in which it is taught – in most cases 
the course consists of lecture part (20–30 hours) and so-called exercises (ćwicze-
nia – practical part in smaller groups). At the University of Warsaw the introduc-
tory course into criminalistics is titled Criminalistics (Kryminalistyka ogólna) 

19 K. R. Roane, D. Morrison, The CSI Effect…, passim.
20 Law schools in Poland are among a few other disciplines, like medicine, architecture, psy-

chology that are not divided into two stages of study. All other students start with undergraduate 
3 year program that finishes with licencjat equivalent to the bachelor degree and postgraduate, 
mostly 2 years finishing with master degree. Most of the law students start their studies directly 
after finishing high school (18/19 years old) and taking A-level exam. They enter uniform 5 years 
long program. More about legal education in Poland, see: I. Kraśnicka, Polish Legal Education in 
the Light of the Recent Higher Education Reform, “Michigan State Law Review” 2012, Vol. 2012, 
issue 2.

21 Since the main focus of this paper is on legal education only that topic will be explored 
further.

22 See: http://wpia.uwm.edu.pl/ksztalcenie/programy-ksztalcenia (visited: November 20, 2017).
23 See: http://download.prawo.umcs.lublin.pl/Download/Informator_ECTS2012.pdf (visited: 

November 20, 2017).
24 See: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/poka-

zPrzedmiot(prz_kod:2200-1CWPK21) (visited: November 20, 2017).
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and is offered to the students who finished 2nd year of the law school, so they are, 
among others, after the exam from Criminal Law and since that course is offered 
during Summer term many of them are taking Criminal Procedure course. 

The Department of Criminalistics at the University of Warsaw was estab-
lished in 1946 and its first chair was Professor Paweł Horoszowski. At that time 
the methods of teaching were limited to lectures and seminars25. That was chang-
ing step by step and in 90s of the 20th century the formal settings of the Criminal-
istics course at the University of Warsaw were formed. Half of time (30 houres) 
was devoted to lectures and half to the exercises. I had a chance to take that 
course at the beginning of the 21st century. The exercises were taught at that time 
by Monika Całkiewicz (Korneć) and covered several practical issues, such as: 
fingerprinting, handwriting examination, facial composites preparations, interro-
gations. Those were one of the very few practical courses offered at that time to 
the law school students. Professor Całkiewicz students in their evaluations were 
praising her course as the sole practical one, offered at that time by the School 
of Law26. The other very practical program, but with emphasize on contact with 
the client and focus on helping in real cases was Law Clinic. Nobody needs to be 
convinced that practical methods of teaching create WIN-WIN-WIN situation27. 
First “WIN” means learning valuable and practical content. Interactive form of 
education allows to actually learn to contrast it with the form of the even the most 
interesting lecture. That is not only the “common knowledge” that the former way 
is more efficient, but the evidence based across different disciplines28. Second 
“WIN” is the the authentic interest of students in the course. They do not need to 
be forced to participate in such a course29.Third “WIN” is the satisfaction for an 
instructor. Doing something that is not boring for students and doing it on pur-
pose. Interactive way of teaching is still not the “golden standard” what probably 

25 T. Tomaszewski, P. Girdwoyń, Tradycja i przyszłość w nauczaniu kryminalistyki na Uni-
wersytecie Warszawskim, “Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 2008, Vol. 12.

26 M. Korneć, Nauka kryminalistyki w ocenie studentów, “Problemy Współczesnej Krymi-
nalistyki” 2002, Vol. 5.

27 J. Elkington, Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies 
for Sustainable Development, “California Management Review” 1994., Vol. 36, issue 2, DOI: 
10.2307/41165746.

28 Hake R. R., Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student 
survey of mechanics test data for introductory physics courses, “American Journal of Physics” 
1998, Vol. 66.

29 Since 2006 wen I started teaching Criminalistics by myself I am evaluating the course using 
anonymous questionnaires distributed among students during the last class. It consists of several 
open-ended questions to allow me to to find out what actually students (course participants) found 
interesting and valuable, what are their suggestions, what I should address during following years. 
For seven consecutive years some of the classes were starting at 8 AM, time not popular among 
students. Many answers were indicating that the fact that they were so early on time through the 
semester at the elective course is self evident as how they evaluate the course.
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everyone who studied or is studying knows. Students at the internet forums share 
their experiences from the most boring classes30:

“However the subject seems to be interesting, the lecture is extremely boring. 
I recommend this lecture only with a set: a laptop or a book and plugs (to prevent 
the lecture from distracting you) and you will be fine, but without that equipment 
do not go there, because you will die of boredom. I still have trauma. (...)

Classes with … rely solely on repeating the content of his textbook, case stud-
ies that we sometimes discuss are also from that book. Personally, I have learned 
absolutely nothing, maybe except the ability to sleep with open eyes :)”31.

“The whole bench – 5 students, fell asleep on ... lecture. He did not interrupt 
a lecture, did not react, nothing. At that particular lecture there were 8 people 
present and in the room there are only 4 benches. We were sitting with eyes closed 
like a meter away from him”32.

4. TEACHING CRIMINALISTICS BEFORE CSI: WARSAW

Unfortunately, the experience of falling asleep at the boring classes was also 
shared by myself. Fortunately, I had a chance to participate in the interactive, 
workshop alike courses at few different academic institutions, such as: Institute of 
Applied Social Sciences University of Warsaw, Konstanz Universitat (Germany) 
and those mentioned at the School of Law. That what I learned thanks to many 
dedicated professors and how I wanted to be taught formed the way of approach-
ing teaching responsibilities. The goals identified were as follows:

1) to teach in the most interactive way in that I would like to be taught by 
myself,

2) listening to the expectations of students and addressing them,
3) learning how to teach,
4) trying to develop the most effective way of teaching,
5) being interested by myself in what I teach.
In 2006 I started to teach Criminalistics at the University of Warsaw. Build-

ing on the experience from the classes taught by Professor Całkiewicz I have 
prepared my own syllabus that consisted of detailed scenarios for every single 
class. I have also developed teaching aids such as: multimedia presentations, sce-

30 Those are examples only from University of Warsaw, but it is, unfortunately, very easy to 
identify several examples from literally any university of the world.

31 P. Waszkiewicz, (Inter)aktywne zajęcia na prawie? Nauczanie przedmiotów prawno-eko-
nomicznych, (in:) Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej?, 
Warszawa 2011.

32 Cogito. 2016, http://www.cogito.com.pl/forum/index.php?topic=13980.140;wap2 (visited: 
November 20, 2017).
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narios for different kind of exercising interviews and interrogations. The latter are 
recorded on video and analyzed with the group after the exercise. Some classes 
were actually quasi-experimental ones that put the students in shoes of eyewit-
nesses to help them to learn better what they are taught during lectures and what 
they may learn from reading assignments. Since criminalistics encompasses also 
traditional forensic science techniques important part of the course is securing 
evidence in the field. Such classes as on: ballistics, shoe impressions, blood pat-
tern analysis are taking place outside the classroom – in the field or other places 
that may accommodate the students and all necessary equipment. 

Learning objectives of the course were that at the completion of this course, 
students are expected to:

1) understand the principles and terminology of various sub-disciplines of 
Criminalistics; 

2) understand the role, value and necessity of Criminalistics for the Law 
Enforcement and Criminal Justice;

3) be able to find, identify and secure the evidence on the crime scene; and
4) be able to evaluate the evidence and it’s quality from the procedural per-

spective.
As it was mentioned before the course consists from two parallel parts – lec-

ture by Professor Tadeusz Tomaszewski for all the students participating in it and 
exercises which are organized for maximum 20 students in one group. However 
it is elective at the University of Warsaw it is very popular course chosen every 
year by around 140 students. Passing that course requires attending the lecture 
and exercises, as well as writing own paper on the chosen topic related to crim-
inalistics. Some of the students in order to learn something new prepare their 
own little experiments which in some cases develop into topics of their master 
thesis or become the beginning of future academic career. Topics range from 
ballistics, through fingerprinting, entomology, odorology, psychics, forensic psy-
chology, documents examination, to blood pattern analysis (BPA). As interest in 
criminalistics was fueled by CSI series, the interest in BPA is largely due to the 
Dexter series. It is hard not to mention here Kacper Choromański, former major in 
chemistry who after attending the criminalistics and several other courses in this 
field changed his major to law and after graduation continues his academic career 
in BPA33. In his first project he was testing popular culture cliché of dissolving 
bodies in the acid. That was one of several other projects that due to their signifi-
cance and sensitive nature were not publicized outside only the limited audience. 
Dexter and Breaking Bad are another examples of a kind of a “pipe line” between 
popular culture and university criminalistics – fueling interest in the field among 
students who want to learn “how it is in real life”. 

33 K. Choromański, Wstęp do analizy śladów krwawych. Zagadnienia terminologiczne, 
“Współczesne Problemy Kryminalistyki” 2013, Vol. 17.



316 PAWEŁ WASZKIEWICZ

During following years (2006-present) the program was changing. I was intro-
ducing new topics and developing more efficient teaching techniques. It has been 
also enriched by working with graduate students at the Department of Criminal-
istics that first took my course in Criminalistics (Kacper Gradoń and Magdalena 
Tomaszewska-Michalak) and later were teaching it by themselves. Listening to 
the expectations of students is implemented by anonymous evaluations. Students 
at the end of the course are filling in the open-ended questionnaire. This allowed 
me to adjust the form and content to their expectations. In 2013 my classes were 
also subject to the external anonymous evaluation carried out by School of Law in 
cooperation with the student association. The average overall rating of the course 
was 6.0 (excellent rating in scale 1.0-6.0). Since the first course I have taught at 
the first class participants are also asked about their expectations for this course 
and what they want to learn. One class each time is reserved to address their ideas 
expressed at the first class that I had not anticipated before.

In June 2008 as a special thanks for the best students participating in the 
Criminalistics classes and kind of an experiment together with Kacper Gradoń 
who that year started teaching Criminalistics we prepared additional class outside 
the university. It took place in the abandoned lamp factory in Warsaw (Zakłady 
Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg34). We have staged a scene 
of crime – the body of a female victim with several blood traces around it, as well 
as different other traces, including shoe prints, fingerprints and the weapon that 
could be used to commit that particular crime. We also invited a couple of our 
friends that students had not known before to role-play the witnesses and possible 
suspects. The group had to organize itself, divide responsibilities, secure the crime 
scene, proceed it carefully, secure the evidence and at the end present the possible 
course of events. We observed it for the next several hours without influencing the 
proceedings of our students only taking care of their physical safety, since some 
parts of that factory where threatening it and making notes. That was something 
that has influenced our thinking about teaching criminalistics. Students were uti-
lizing all the knowledge and skills they have gained during the semester. It was 
unlike during course when they could have repeat securing their own fingerprint 
in case they failed for the first or the second time. At the scene of crime they had 
only one chance and they had no idea if secured evidence was actually relevant for 
their case. They had to decide by themselves what kind of traces they are looking 
for at particular item or area. Regarding witnesses they were again in charge to 
organize their interviews and – in case of suspecting their involvement in that 
crime. Staging that crime outside the university campus also played significant 
role. Students were moved out of their “comfort zones” – known place and settings 
– into real life. Those reasons as well as the satisfaction of students that partici-
pated in that event made as thinking how to utilize it in the future. 

34 Buildings of this particular factory were demolished in 2011.
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5. CSI: WARSAW

The idea to address the expectations of our students to learn more criminal-
istics in the most possible practical way was discussed with Professor Tadeusz 
Tomaszewski, head of Department of Criminalistics. He was opened for such idea 
and supported the application to University of Warsaw Innovative Teaching Fund 
(Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego)35. The appli-
cation was called Crime Scene Investigation. Fiction vs. Reality. Only later there 
was introduced informal short form – CSI: Warsaw. That was of course “tribute” 
to all CSI series36. Eventhough I was the project leader we prepared the applica-
tion together with Kacper Gradoń. In December 2008 the project got funding for 
the first two “seasons” of CSI: Warsaw. First “season” started in February 2009.

The objectives of the proposed course were as follows:
1) expending the educational offer of the University of Warsaw with a unique 

interdisciplinary practical course in fields of criminalistics, law and natural sciences; 
2) improving the education of students at the University of Warsaw through 

the introduction of innovative investigative and legal activities;
3) providing participants with the ability to work at the scene, and critical 

assessment of their own activities;
4) preparing students to work in the criminal justice system, and to increase 

their attractiveness on the labor market by improving practical skills.
After completing the course the students were expected to:
1) have a comprehensive and in-depth knowledge of forensics and detection 

work; 
2) know the practical aspects of securing and analyzing crime scene;
3) be aware of the need for a multidisciplinary approach to the problem of the 

analysis of the scene;
4) know the state of art in science and technology to support the work of 

detection and detention.
Since the course is very practical one there were also foreseen some practical 

skills to learn, such as: 
1) planing to carry out the crime scene investigation in a variety of terrain and 

weather settings, and also at different times of the day and night;
2) preparing the interview and interrogation (including the specific categories 

of witnesses, e.g. children, foreigners etc.);
3) securing various types of forensic traces at the scene;

35 That is special fund which is designed to promote innovative teaching projects at the Uni-
versity of Warsaw. Every year there is a formal call for proposals that need to be pre-approved by 
the departments and later are evaluated. Only those that are ranked as the best get funding. See: 
http://bss.uw.edu.pl/fid-5/ (visited: November 20, 2017).

36 Term CSI: Warsaw was used for the first time as the wordplay title of my paper at the 
Festive of Science, September 2008: P. Waszkiewicz, CSI: Warsaw. Criminalistics in TV series.
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4) on the basis of the information gathered creating possible course of events 
(wersje śledcze), and planing further steps of law enforcement efforts;

5) ability to present secured evidence and to demonstrate its relationship with 
the case, translating/transferring the results of investigative work on the formal 
indictment.

Course due to its’ nature was designed for a selected group of maximum 20 
students of the final years. Prerequisites was successful finishing the “basic” 
course in criminalistics. Since the number of students who participate in crim-
inalistics is several time bigger than the capability to organize specialized CSI: 
Warsaw course the recruitment procedure was introduced. Students interested in 
CSI: Warsaw were to prepare and submit CV and motivation letter. That is the 
first filter of those who are really interested to participate in that time and work 
demanding class. From the very beginning of that course the number of candi-
dates is higher than number of places. It is than not an overstatement that those 
who were accepted were “hand picked”.

Semester is divided into four parts corresponding to four different events 
(crimes but not always) staged by the lecturers with the active participation of part 
of the students who are also divided into four groups. Every group is responsible 
to develop the legend for the purpose of staging one event – the remaining three 
constitute the Criminal Investigation Division/Department (CID). To make those 
event as realistic as possible different settings are prepared and people who are 
not known by students take active part in it.

Each of those four parts of the semester is composed of three phases: theoret-
ical preparation, practical and realistic simulation, and comprehensive evaluation.

In the first phase, students gain in-depth knowledge on crime scene investi-
gation, and got familiar with a wide range of forensic techniques used to detect 
and secure traces. Since lecturers are aware of the coming event we try to address 
in that phase the anticipated issues. During the next stage, the task of CID is to: 
answer the 911 call, arrive at the staged scene, secure it and adequately proceed. 
Students use the forensic equipment and techniques and adhere to the procedures 
for determining the rules for carrying out their investigation. Particular attention 
is devoted to the rules of procedure for securing the protection of evidence against 
destruction, loss and contamination. Chain of custody and formal documenta-
tions are the key elements at that stage. Students among others, learn what kind 
of procedures and algorithms are to be applied at the scene. Those in particular 
include: securing the scene, proper documentation (sketches, forensic photogra-
phy and video), systematic exploration, disclosure, protection and describing the 
evidence. The responsibilities of the CID encompass also interviewing witnesses 
they may encounter at the scene or other places connected to it, as well as inter-
rogating suspects. In the latter case CID is also responsible for formal charges 
against suspects. After the crime scene investigation is finished CIDs’ work is not 
finished. It is to evaluate the gathered evidence and within 24 hours decide what 
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is to be submitted to the CIDs’ forensic lab. Lab – constituted of lecturers and 
group that was staging the event – has another 24 hours to deliver forensic reports. 
Than CID is to prepare the most comprehensive story – possible course of events 
with legal decisions regarding charges for chosen individuals.

The third stage is devoted to the presentation of CIDs’ work results. After 
they finished the discussion of their work takes place. During those classes we 
use footage documenting the behavior of the students at a staged scene. The main 
focus is on critical analysis of the best practices and mistakes made when secur-
ing evidence. That is to emphasize that such situations in actual investigative 
work may result in the destruction of elements that are of key importance for the 
criminal process information.

The time spent indoors and outdoors during that class is more than 100 hours 
without time spent on staging the scene, as well as out of class working on evi-
dence and lab work. After first three seasons I had a great luck to start work-
ing together with Magdalena Tomaszewska-Michalak, with whom we prepared 
(“directed”) four next CSI: Warsaw “seasons”. That was time period when we 
have introduced – one by one – several new ideas into the course. Among them 
was one “night” episode in every “season” to confront students with the necessity 
of working also during night. The other was formal lab with budgetary limits, 
to make students being more careful while submitting evidence for the purpose 
of evaluation. To limit any physical danger to participants we introduced for-
mal procedure to conduct any actions involving third parties. All of them paid 
off. In the evaluations students were sharing their gratitude for what they could 
learn. It is much easier for them to understand both investigative and prosecuto-
rial work. Many of them in the following “seasons” were helping to organize new 
“episodes” for the benefit of their participants. Some of them develop their own 
careers in criminal justice and law enforcement system.

CSI: Warsaw was first such university program proposed not only in Europe. 
The closest resemblance to our project were bearing so called Crime Scene Houses 
– facilities, mostly located at the police academies were crimes were staged for 
purpose of training police skills. We were not aware of any course that was to 
take place in the real settings and involve so many variables. CSI: Warsaw dur-
ing its first se7en seasons covered wide range of crimes, as well as events at first 
resembling them – suicides, accidents. No event took place in the same location 
or involved the same participants.

6. CONCLUSIONS

The number of benefits for students and teachers that participate in active 
learning projects such as CSI: Warsaw seems to be obvious and to some extent 
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has been discussed earlier. What is not that clear are the downsides – possible 
obstacles, costs, “side effects” and even threats that are to be taken into account. 
I will try to list the main ones based on my own experience:

1. Large amount of work. Classes CSI Warsaw theoretically lasting 60 hours, 
in practice last more than 120 hours including the days off. This applies to both 
lecturers and students who are involved in the preparations and participation in 
these classes may neglect other duties. 

2. Many students are become accustomed to “traditional” teaching methods. 
Classic lecture, even if it is some times a thrilling show does not require the stu-
dent activity. Interactive activities can not be spend while “watching movies on 
the laptop”. Student from an audience (the lecture) becomes an actor.

3. The possible lack of understanding of those who prefer “classic” style. Indi-
cated a lack of understanding can occur both on the side of teachers as well as stu-
dents. In extreme cases, it may to lead to the abandonment of interactive methods 
and adopting the dominant style.

4. A large number of uncontrolled variables. Interactive classes, especially 
when they take place outdoors, are ongoing, to some degree, uncontrolled process. 
The introduction of classes with a high degree of an authenticity often results in 
authentic emotions that are not always expressed in a gentle way. One should be 
aware therefor of opting for such a model.

5. Last, but not least the distinction between having fun and teaching. In some 
cases that border may become blurred to the degree when neither teachers nor 
students remember the original objective of such course. Spending with students 
hundreds of hours in different, often demanding circumstances creates a bond, 
sympathy, some times real friendships. The emotions that result from working on 
staged crimes are very real. That however does not change the roles in which both 
parties are. Teachers are to create save environment for teaching students. The 
main goal is not to become their friend – it is nice and appealing though and some 
times takes place. Forgetting about it results in devoting to much attention to the 
“fun part” on the expense of the learning objectives.
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FROM CRIMINALISTICS TO CSI: WARSAW. PRACTICAL METHODS 
OF TEACHING CRIMINALISTICS AT THE DEPARTMENT 

OF CRIMINALISTICS, UNIVERSITY OF WARSAW

Summary

Forensics and criminalistics at the end of 20th century won a lot of public attention 
thanks to popular TV series, such as CSI: Crime Scene Investigation. It has fueled 
new programs in forensics worldwide. Paper presents practical approach to teaching 
criminalistics at the Department of Criminalistics, University of Warsaw. Brief 
description of differences in defining forensics and criminalistics are followed by 
presenting the development of hands on criminalistics class called CSI: Warsaw. Benefits 
and downsides of implementing such approach are discussed.
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MIEJSCE SPÓŁKI WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ 
W SYSTEMIE PRAWA POLSKIEGO1

Jednym z podstawowych założeń ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospo-
darowaniu wspólnot gruntowych2 była zasada, iż wspólnoty gruntowe powinny 
być w pełni i racjonalnie zagospodarowane przez samych użytkowników wspól-
not, działających razem i w sposób zorganizowany. Ustawodawca chciał utrzymać 
wspólnoty gruntowe, widząc w nich formę prostej kooperacji na wsi i wdrażania 
rolników do zespołowych form produkcji rolniczej, i dlatego ustanowił przymus 
powołania do życia odpowiedniego organu, który realizowałby ten cel3. Jego 
dążeniem było stworzenie ram wspólnej działalności, rozwijania samorządności 
oraz inicjatywy zainteresowanych producentów rolnych za pośrednictwem spe-
cjalnie powołanych do tego spółek zrzeszających uczestników wspólnot. 

Ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nałożyła na osoby upraw-
nione do udziału we wspólnocie obowiązek utworzenia spółki do sprawowania 
zarządu nad wspólnotą oraz do jej reprezentowania w postępowaniach sądowych 
i administracyjnych, a ponadto do właściwego zagospodarowania gruntów wcho-
dzących w skład tej wspólnoty. Przewiduje ona również możliwość wstąpienia 
do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, przy czym 
wymogiem jest wniesienie przez nich do spółki swoich gruntów o obszarze usta-
lonym przez zebranie członków spółki i zobowiązanie do pokrywania kosztów 
wspólnego gospodarowania. Utworzenie spółki stanowi w konsekwencji warunek 
sine qua non zarządzania i zagospodarowania wspólnotą, a tym samym przesą-
dza o braku możliwości powołania jakiegokolwiek innego podmiotu do sprawo-
wania tych funkcji4. Rodzaj i rozmiar działalności spółki jest natomiast związany 

1 Niniejszy artykuł stanowi fragment przygotowywanej w Zakładzie Polskiego i Europej-
skiego Prawa Rolnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawy doktorskiej, 
której przedmiotem jest status prawny wspólnoty gruntowej w Polsce.

2 Dz.U. z 1963 r., nr 23, poz. 169, z późn. zm., obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 703.
3 Por. M. Ptaszyk, Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych – sytuacja prawna, 

funkcjonowanie, perspektywy, Kraków 1989, s. 41.
4 Por. Z. Truszkiewicz, Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących stosun-

ków rolnych, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 1, s. 242.
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z obszarem gruntów wspólnotowych i rodzajem użytków. Od nich zależy sposób 
zagospodarowania gruntów wspólnoty, np. poprzez uprawę rolniczą czy leśną5.

Spółka gruntowa nie jest podmiotem oderwanym od członków wspólnoty 
gruntowej, lecz pełni wobec nich rolę służebną, mając na celu dobro wszystkich 
udziałowców. Żaden z przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot grunto-
wych ani zarządzenia Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzew-
nego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru statutu spółki dla 
zagospodarowania wspólnoty gruntowej6 nie stanowi bowiem, że grunty wspól-
not gruntowych są własnością lub znajdują się w posiadaniu spółki jako takiej. 
Utworzona na podstawie przepisów wyżej wymienionych aktów normatywnych 
spółka ma jedynie za zadanie zapewnienie racjonalnego sposobu korzystania 
z gruntów wspólnoty przez udziałowców, jak również reprezentację wspólnoty na 
zewnątrz7. Brak jest jednocześnie unormowania, które pozbawiałoby uprawnio-
nych do udziału we wspólnocie prawa do posiadania gruntów wspólnoty. Wręcz 
przeciwnie, przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych określają 
udziałowców wspólnotowych, a nie spółkę, jako uprawnionych do korzystania ze 
wspólnoty gruntowej8.

Z istoty i charakteru wspólnoty gruntowej wynika natomiast, po pierwsze, 
że uprawnienie do działania na zewnątrz w imieniu i na rzecz członków wspól-
noty należy do spółki działającej za pośrednictwem statutowych organów, po 
drugie zaś, że spółka jest posiadaczem zależnym gruntów rolnych wchodzących 
w skład wspólnoty, uprawnionym a zarazem zobowiązanym do zarządzania tymi 
gruntami i należytego ich zagospodarowania9. Zagospodarowanie to wiąże się 
w sposób naturalny z faktycznym władztwem spółki nad gruntami wspólno-
towymi i znajduje swój wyraz w postanowieniach statutu spółki. Spółka przez 
swoje organy nie tylko uchwala plany zagospodarowania użytków rolnych spółki 
i roczne plany prac gospodarczych, określa rodzaj i rozmiar świadczeń rzeczo-
wych i robocizny oraz wysokość wypłat pieniężnych potrzebnych do wykonania 
zadań przewidzianych w planie prac gospodarczych, rodzaj i rozmiar inwesty-

5 Por. W. Pawlak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 
1994 r., SA/Ka 125/94, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 5, s. 71 i n.

6 M.P. z 1964 r., nr 33, poz. 145.
7 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r., 

IV SA/Wa 570/11, Legalis; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1971 r., III CRN 310/71, 
Legalis.

8 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 czerwca 2012 r., 
III SA/Lu 160/12, Legalis.

9 Jest to ten przypadek posiadania zależnego, gdzie podmiot, który rzeczą faktycznie wła-
da, ma „inne prawo”, o którym mowa w art. 336 k.c., z którym to prawem łączy się określone 
władztwo nad cudzą rzeczą. Tym „innym prawem” będą zawarte w ustawie o zagospodarowaniu 
wspólnot gruntowych przepisy regulujące zagospodarowanie wspólnot gruntowych, nakładające 
na spółkę utworzoną obligatoryjnie przez członków wspólnoty obowiązek zarządzania i właści-
wego zagospodarowania gruntów wspólnoty (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z dnia 12 października 2006 r., III SA/Po 203/06, Legalis). 
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cji potrzebnych do osiągnięcia celów spółki, decyduje o sposobie wykorzystania 
pożytków osiąganych ze wspólnoty, lecz także organizuje i przeprowadza zamie-
rzone prace zgodnie z uchwalonymi planami prac, nadzoruje wykonywanie robót 
oraz racjonale użytkowanie gruntów i urządzeń spółki, organizuje czynności 
gospodarcze w lasach i na gruntach leśnych zarządzanych przez organy nadzoru 
nad lasami niepaństwowymi, dzieli obowiązki w zakresie wykonywania roboci-
zny oraz świadczeń rzeczowych i pieniężnych związanych z zagospodarowaniem 
gruntów, jak również buduje i konserwuje urządzenia. 

Sprawowanie zarządu i zagospodarowanie gruntów wchodzących w skład 
wspólnoty wiąże się zatem w sposób naturalny ze sprawowaniem faktycznego 
władztwa nad gruntami wspólnotowymi. Spółka zarządza i gospodaruje grun-
tami wspólnotowymi nie z woli osób uprawnionych, lecz na podstawie wyraźnego 
przymusu ustawy, czyni to więc we własnym imieniu, skoro to jej ustawodawca 
powierzył zarząd i gospodarowanie rzeczą wspólną, wyposażając ją dodatkowo 
w tym celu w osobowość prawną. Nie narusza to jednocześnie uprawnień człon-
ków wspólnoty do korzystania w sposób przewidziany w statucie spółki oraz 
ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wchodzących w skład wspól-
noty, jak również kontroli działalności spółki w drodze instrumentów przewi-
dzianych przez ustawę10. 

W świetle powyższych cech, jakie nosi spółka gruntowa, nasuwa się pytanie, 
czy można utożsamiać ją z innymi znanymi polskiemu prawodawstwu spółkami, 
czy też stanowi ona oddzielny, samodzielny byt prawny, normowany ustawą 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz zarządzeniem Ministrów Rol-
nictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. Polski 
system prawny wyróżnia spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego oraz 
spółki prawa administracyjnego11.

Spółką prawa cywilnego jest spółka cywilna określona w art. 860 k.c., który 
stanowi, że przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia 
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczegól-
ności przez wniesienie wkładów12. Jak wynika z powyższego, zawarcie umowy 

10 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 12 października 
2006 r., III SA/Po 203/06, Legalis.

11 Por. M. Kałużny, Prawo wodne. Komentarz, art. 164, LEX/el. 2016; por. J. Szachułowicz, 
Spółki prawa administracyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 1, s. 3–4.

12 Aktualne przepisy prawa nie regulują wprost instytucji „spółki cichej”. Do 1 stycznia 
1965 r. spółkę cichą normowały art. 682–695 kodeksu handlowego, obecnie może powstać na pod-
stawie umowy nienazwanej. Jej charakter prawny budzi spory w doktrynie (por. m.in. J. Jacyszyn, 
Spółka cicha jako forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, „Rejent” 1994, nr 7‒8; 
A. Koch, Spółka cicha w świetle przepisów kodeksu cywilnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 
1995, nr 7). Można uznać, że jest to dopuszczalna na zasadzie swobody umów, nienazwana umo-
wa, na mocy której tzw. wspólnik cichy wnosi do przedsiębiorstwa innej osoby na jej własność 
wkład majątkowy w zamian za określony udział w zyskach. Wspólnik cichy nie ponosi odpo-
wiedzialności za zobowiązania swojego kontrahenta, ale też nie uzyskuje prawa do prowadzenia 



326 KAMIL RUDOL

spółki prowadzi do powstania trwałego stosunku o charakterze zobowiązanio-
wym (względnym) pomiędzy wspólnikami, a zasadniczym świadczeniem w tym 
stosunku jest zachowanie się wspólników zmierzające do osiągnięcia wspólnego 
celu gospodarczego. Elementy te wyznaczają też zakres minimalnych uzgod-
nień warunkujących zawarcie umowy spółki: oznaczenie celu gospodarczego 
oraz oznaczenie sposobu działania każdego ze wspólników – w szczególności 
ich wkładów13. Istotę spółki determinuje zatem normatywnie wyznaczona relacja 
(struktura) wymienionych elementów treściowych, akcentowana przez określenie 
celu jako „wspólnego”, a świadczeń stron jako „dążenia do jego osiągnięcia14. Na 
podstawie analizy całokształtu regulacji art. 860–875 k.c. można jednak okre-
ślić typowy (normatywny) model cywilnej, uznany za „wzorcowy” przez samego 
ustawodawcę. Będzie to tzw. spółka zewnętrzna, która występuje jako zorgani-
zowana, wielopodmiotowa strona w stosunkach prawnych z osobami trzecimi 
i działa w oparciu o odrębny majątek, objęty reżimem wspólności łącznej, utwo-
rzona dla prowadzenia stałej działalności albo realizacji jednorazowego przedsię-
wzięcia, wymagającego wszakże współdziałania rozciągniętego w czasie15.

Odnosząc rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę w zakresie spółki cywil-
nej do instytucji spółki gruntowej, widać wyraźnie, że różnią się one funda-
mentalnie założeniami konstrukcyjnymi16. O ile spółka uregulowana ustawą 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych jest osobą prawną o charakterze 
przymusowym, powołaną do sprawowania zarządu oraz zagospodarowania 
gruntami wspólnotowymi, o tyle spółka cywilna jest jedynie zobowiązaniem 
wspólników w zakresie dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego 
poprzez działanie w sposób oznaczony. W konsekwencji konstrukcje te mają 
odmienne unormowania w zakresie charakteru uczestnictwa wspólników 
w spółce, podmiotowości prawnej spółki, zasad reprezentacji czy odpowiedzial-
ności za długi spółki. Nie można zatem utożsamiać konstrukcji spółki cywilnej 
oraz spółki wspólnoty gruntowej. 

Jednocześnie należy podkreślić, że z uwagi na brak kompleksowych regula-
cji w przedmiocie tej ostatniej, w zakresie nieuregulowanym możliwym wydaje 
się stosowanie do nich odpowiednio przepisów dotyczących spółki cywilnej. 
I tak, zastosowanie mógłby znaleźć art. 860 § 1 k.c., w myśl którego wspólnicy 

przedsiębiorstwa (por. A. Śmieja, (w:) E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowe-
go. Tom 2. Prawo handlowe, Warszawa 2002, s. 66–67).

13 Por. J. Jezioro, (w:) E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, art. 860, Legalis/el. 2016.
14 A. Szajkowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16. Prawo spółek osobowych, 

Legalis/el. 2016, s. 6. 
15 Ibidem, s. 7. 
16 Inaczej J. Paliwoda, który uważa omawianą spółkę za spółkę cywilną w rozumieniu Ko-

deksu cywilnego, ale posiadającą cechy szczególne, takie jak np. możliwość przymusowego jej 
utworzenia i administracyjnej egzekucji świadczeń pieniężnych od członków na rzecz spółki. 
Zob. J. Paliwoda, Kierowanie rolnictwem przez Rady Narodowe. Zagadnienia administracyjno-
prawne, Warszawa 1967, s. 109.
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zobowiązaliby się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, jakim 
jest zagospodarowanie gruntów wspólnych przez działanie w sposób oznaczony 
i przez wniesienie wkładów na rzecz spółki w postaci prawa obligacyjnego umoż-
liwiającego jej korzystanie z gruntów wspólnoty17. Takim przepisem mógłby być 
także art. 863 § 2 k.c., zgodnie z którym w czasie trwania spółki wspólnik nie 
może domagać się podziału wspólnego majątku (co wynika z samej istoty kon-
strukcji spółki gruntownej), jak również art. 865 § 3 k.c. stanowiący, iż każdy ze 
wspólników może, bez uprzedniej uchwały organów spółki, wykonać czynność 
nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Bez-
pośrednie zastosowanie mógłby w końcu znaleźć art. 875 k.c. przez stosowanie 
do wspólnego majątku spółki gruntowej w likwidacji przepisów o współwłasno-
ści w częściach ułamkowych18. 

Drugim rodzajem spółek, do których należy odnieść konstrukcję spółki grun-
towej, są spółki praw handlowego. W świetle ustawy z dnia 15 września 2000 r. – 
Kodeks spółek handlowych19 należą do nich spółki osobowe, którymi są spółka 
jawna, komandytowa, partnerska i komandytowo-akcyjna20, oraz spółki kapita-
łowe, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Handlowe spółki osobowe, w przeciwieństwie do spółek gruntowych, są jed-
nostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi. Stanowi to odej-
ście od dychotomicznego podziału podmiotów prawa na osoby fizyczne i osoby 
prawne, bowiem kwalifikuje się je do odrębnej kategorii podmiotów, którym 
ustawodawca nie nadał osobowości prawnej. Cechą wspólną wszystkich spółek 
osobowych, w czym wyraża się ich osobowy charakter, jest dążenie do wspólnego 
celu poprzez osobiste działanie (współdziałanie) wspólników. Te dwa elementy 
– współdziałanie i wspólny cel – wyraźnie odróżniają konstrukcję spółek oso-
bowych od innych stosunków cywilnoprawnych służących współpracy stron21. 
Handlowe spółki osobowe, w odróżnieniu od spółek wspólnoty gruntowej, są 
ponadto przedsiębiorcami. O ich statusie jako przedsiębiorcy rozstrzyga zarówno 
art. 431 k.c., uznający za przedsiębiorców „jednostki organizacyjne, o których 
mowa w art. 331 k.c., prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą 
lub zawodową”, jak i art. 4 ust. 1. ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia-

17 Por. M. Ptaszyk, Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych – sytuacja prawna, 
funkcjonowanie, perspektywy, Kraków 1989, s. 95.

18 Ibidem.
19 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 

poz. 1577).
20 Choć Kodeks spółek handlowych nie uwzględnia w katalogu handlowych spółek osobo-

wych spółki cywilnej, w doktrynie zalicza się ją trafnie do kategorii spółek osobowych (por. 
K. Pietrzykowski (red:), Kodeks cywilny. Tom 2. Komentarz do art. 450–1088, Warszawa 2011, 
s. 830). 

21 Por. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo handlowe, Warszawa 2012, s. 135–136.
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łalności gospodarczej22. Należy dodać, że spółki osobowe stają się przedsiębior-
cami od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 
co oznacza konstytuowany charakter tegoż wpisu. Jednocześnie wspólnicy han-
dlowych spółek osobowych nie stają się przedsiębiorcami tylko z tego względu, 
że są uczestnikami spółki osobowej23. 

Z podobnych względów jak w przypadku spółek cywilnych nie można utoż-
samiać konstrukcji handlowych spółek osobowych oraz spółek gruntowych. 
Pomimo wyposażenia spółek osobowych w zdolność prawną, w dalszym ciągu 
nie posiadają one zdolności prawnej, zaś rzeczywistym działaniem spółki jest 
osobowa działalność jej wspólników24 – a nie organu. Instytucje te różną się 
więc zasadniczo nie tylko w zakresie charakteru uczestnictwa wspólników oraz 
osobowości prawnej, lecz także zasad reprezentacji, odpowiedzialności za długi 
spółki czy też celu działalności. W świetle powyższego należy traktować oma-
wiane instytucje jako dwa dalece różne od siebie podmioty. 

Zdecydowanie więcej podobieństw do spółki gruntowej znajdziemy, odnosząc 
do niej konstrukcje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyj-
nej. Należy wskazać, że tak jak w przypadku spółek gruntowych, w spółkach 
kapitałowych następuje rozerwanie więzi osobistej łączącej wspólników między 
sobą a spółką, wskutek czego wspólnik (co do zasady) nie ma obowiązku bezpo-
średniego angażowania się w jej działalność. W przeciwieństwie do omawianych 
spółek osobowych, w tym spółki cywilnej, w spółach kapitałowych następuje 
wyraźne oddzielenie sfery własności – wyrażające się udziałem w kapitale zakła-
dowym spółki – od sfery zarządzania majątkiem i prowadzenia jej spraw, która 
z zasady zostaje powierzona osobom posiadającym profesjonalne przygotowa-
nie. Oparcie konstrukcji spółki kapitałowej na założeniu braku więzi osobistej 
wpłynęło na wyłączenie ich odpowiedzialności za długi spółki. Skoro bowiem 
nie uczestniczą oni (jako wspólnicy) w zarządzaniu spółką, są więc pozbawieni 
bezpośredniego wpływu i na charakter, i na rozmiar zaciąganych przez spółkę 
zobowiązań25.

Samodzielna i wyłączna odpowiedzialność spółki kapitałowej za jej zobo-
wiązania wymusza, podobnie jak w spółce wspólnoty gruntowej, posłużenie się 
konstrukcją osobowości prawnej będącej kwintesencją samodzielności spółki 
w obrocie prawnym. Z istotą osobowości prawnej spółki związane jest też ist-
nienie organów, które stanowią instrumenty umożliwiające rozdzielenie funk-

22 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2168, z późn. zm.).

23 Por. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo…, s. 136–137.
24 Wyjątek stanowi tu spółka partnerska, w której możliwe jest powołanie zarządu – art. 97 

k.s.h.
25 Modelowym wzorem spółki kapitałowej jest spółka akcyjna, w której akcje znajdują się 

w obrocie publicznym, bowiem osoba nabywająca akcje takiej spółki często nie zna postanowień 
statutu, składu zarządu, innych akcjonariuszy, a zatem związek ze spółką i innymi wspólnikami 
ma jedynie charakter formalny (por. J. Okolski, M. Modrzejewska, Prawo…, s. 219).
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cji kapitałowej, zarządczej i kontrolnej. Wymienionym funkcjom odpowiadają 
poszczególne władze spółek, tj. zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie 
akcjonariuszy), rada nadzorcza lub komisja rewizyjna oraz zarząd. Kapitałowy 
charakter spółki przejawia się także w powiązaniu majątkowych i kompetencyj-
nych uprawnień wspólników z częścią reprezentowanego kapitału zakładowego, 
a więc liczbą i wartością posiadanych przez nich udziałów. Mamy tu do czynienia 
zatem z zupełnie inną zasadą niż w spółkach osobowych, w przypadku których 
regułą generalną jest równość praw i obowiązków poszczególnych wspólników26. 

Pomimo wskazanych podobieństw między spółkami kapitałowymi oraz 
spółką gruntową, wyrażających się przede wszystkim w posiadaniu przez nie 
osobowości prawnej, konstrukcje te wykazują wiele cech odróżniających. Do tych 
najbardziej widocznych należą wyłączenie odpowiedzialności wspólnika (akcjo-
nariusza) za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 i art. 301 § 5 k.s.h.), możliwość 
utworzenia spółki w każdym celu prawnie dopuszczalnym27 (a więc niekoniecz-
nie w celu zagospodarowania określonych gruntów) czy też posiadanie kapitału 
zakładowego (art. 154 § 1 i art. 308 § 1 k.s.h.). Ponadto art. 4 § 1 pkt 3 k.s.h. 
przewiduje możliwość utworzenia jednoosobowej spółki kapitałowej, w której 
wszystkie udziały należą do jednego wspólnika, co w spółce gruntowej nie jest 
możliwe, bowiem z mocy prawa uczestniczą w niej wszystkie osoby uprawnione 
do udziału we wspólnocie gruntowej.

Ze wszystkich omówionych wyżej konstrukcji spółka wodna, uregulowana 
przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ‒ Prawo wodne28, stanowi instytu-
cję najbardziej zbliżoną do spółki gruntowej. Obie stanowią jednocześnie jedyne 
w prawodawstwie polskim przykłady spółek prawa administracyjnego29.

We wczesnym piśmiennictwie wskazywano, że spółki wodne są to związki 
osób fizycznych lub prawnych, których organizację, zasady oraz cele działania 
określa prawo wodne oraz statuty wydane na podstawie tego prawa30. Obecnie 
doktryna podkreśla dodatkowo, że spółki wodne wykazują duże podobieństwo 
do przedsiębiorstw użyteczności publicznej, ze względu na wykonywane przez 
nie zadania31. Interesujący pogląd przedstawił R. Paczuski, który zauważa, że 
spółka wodna jest instytucją prawnoustrojową, podlegającą przepisom prawa 
wodnego, która daje podstawę do wykorzystywania działań i inicjatyw społecz-
nych do wykonywania zadań administracji publicznej w dziedzinie gospodarki 

26 Ibidem, s. 220–221. 
27 Por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05, OSNC 2006, 

nr 12, poz. 200.
28 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1566.
29 Zdaniem J. Szachułowicza do spółek prawa administracyjnego, obok spółki wodnej i spół-

ki gruntowej, należą spółki grup producentów rolnych (por. J. Szachułowicz, Spółki prawa…, 
s. 12–16).

30 Por. T. Zwięglińska, (w:) S. Surowiec, W. Tarasiewicz, T. Zwięglińska, Prawo wodne. Ko-
mentarz, przepisy wykonawcze, Warszawa 1981, s. 170.

31 Por. J. Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa 2010, s. 353.
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wodnej32. Odnotować też należy pogląd eksponujący na pierwszym planie formę 
organizacyjną, jako kluczowy element konstrukcyjny spółki wodnej33. Uwzględ-
niając poglądy piśmiennictwa, a przede wszystkim treść komentowanego prze-
pisu, można przyjąć, że spółka wodna to podmiot prawa utworzony przez osoby 
fizyczne i osoby prawne w celu wykonywania zadań o charakterze publiczno-
prawnym związanych z gospodarką wodną34. 

Przechodząc porównania obu instytucji należy w pierwszej kolejności wska-
zać, że spółki wodne, podobnie jak spółki do zagospodarowania wspólnoty grun-
towej, są osobami prawnymi działającymi na podstawie statutu zatwierdzonego 
przez starostę właściwego dla siedziby spółki w drodze decyzji administracyjnej. 
Dane dotyczące spółki gruntowej ujawnia się w ewidencji gruntów i budynków, 
natomiast spółki wodnej – w katastrze wodnym. Obie działają poprzez swoje 
organy, spośród których najwyższy stanowi forum członków spółki, fachowy 
prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, kontrolny zaś spra-
wuje nadzór wewnętrzny nad jej działalnością. Kontrolę zewnętrzną nad obiema 
sprawuje dodatkowo właściwy organ administracji państwowej, one same zaś są 
wyposażone we władztwo administracyjne w stosunku do swoich członków. Co 
więcej, żadna ze spółek nie działa w celu osiągnięcia zysku, co oznacza, że ich 
działalność koncentruje się na potrzebie zaspokojenia członków i celów, które 
ma osiągnąć, wynikających z ustawy i statutu. Członkostwo w spółkach mogą 
uzyskać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne i wiążę się ono z obowiązkiem 
wykonywania określonych świadczeń na rzecz spółki.

Pomimo wielu podobieństw konstrukcyjnych komentowane spółki różnią 
się zasadniczo w kwestii zakresu ich trwania oraz sposobu likwidacji. Spółka 
gruntowa jest organem przymusowym, powołanym w celu sprawowania zarządu 
oraz zagospodarowania gruntami wspólnotowymi. Oznacza to, że pełni ona rolę 
służebną w stosunku do wspólnoty gruntowej, mając na celu dobro podmiotów 
uprawnionych do udziału we wspólnocie. W konsekwencji, ulega ona rozwią-
zaniu ipso iure z chwilą, gdy wspólnota gruntowa w sensie fizycznym przestaje 
istnieć. Spółka wodna jest natomiast powoływana w sposób dobrowolny w celu 
wykonywania zadań o charakterze publicznoprawnym związanych z gospodarką 
wodną. Jej rozwiązanie może zatem nastąpić na mocy uchwały walnego zgroma-
dzenia członków, gdy cel jej powołania został osiągnięty, upłynął okres, na jaki 
została utworzona, albo w drodze decyzji starosty w sytuacji zajścia przesłanek 
przewidzianych art. 181 Prawa wodnego. Wydaje się przy tym, że spółka wodna 
mogłaby swoim zasięgiem objąć zagospodarowanie wspólnoty gruntowej, pod 

32 Por. R. Paczuski, Spółki wodne – cele, zadania, prawne podstawy organizacji oraz per-
spektywy ich rozwoju w kontekście zachodzących zmian, Toruń 2006, s. 9 i n.

33 Por. I. Koza, L. Osuch-Chacińska, M. Pełda-Sypuła, M. Rytelewski, Nowe prawo wodne, 
Zielona Góra 2002, s. 170.

34 Por. B. Rakoczy, Prawo wodne. Komentarz, art. 164, LEX/el. 2013.
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warunkiem że na gruntach należących do wspólnoty zostałyby założone urządze-
nia melioracji wodnych35.

W świetle powyższego należy twierdzić, że spółka gruntowa, aczkolwiek 
zbliża się niekiedy do omówionych w niniejszym artykule konstrukcji, to jed-
nak stanowi spółkę prawa administracyjnego o swoistych cechach, rządzącą się 
własnymi, szczególnymi przepisami. Jednocześnie ze względu na brak komplek-
sowych regulacji normujących ustrój tejże spółki, w zakresie nieuregulowanym 
możliwe wydaje się stosowanie do niej przepisów Kodeksu cywilnego dotyczą-
cych spółki cywilnej. Chcąc udzielić odpowiedzi na pytanie o miejsce spółki do 
zagospodarowania wspólnoty gruntowej w systemie prawa polskiego, należałoby 
zatem przyjąć, iż stanowi ona samodzielną instytucję prawną o formie przymu-
sowego zrzeszenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, powołaną na 
zasadzie powiernictwa do wykonywania zarządu oraz zagospodarowania nieru-
chomościami wspólnoty gruntowej. 
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PLACE OF THE COMMON LAND’S COMPANY IN THE POLISH 
LEGAL SYSTEM

Summary

According to the Act of 1963 of Common Lands, in order to properly manage and 
develop the common land, its shareholders shall appoint the administrative entity called 
the common land’s company. The company is not the owner of common land, but acts 
as the land manager, since these lands are subject of specific type of joint ownership 
operated by a rural community. The establishment of the company is made by way of 
a resolution adopted by a majority of members entitled to participate in the common land 
in the presence of at least half of them. Upon approval of the statute of the company by the 
appropriate administration authority, the company acquires legal personality.

The article describes the legal nature of the common land’s company and aims at 
placing it in the Polish legal system. In order to achieve it, the common land’s company is 
being compared to a civil, commercial and administrative law companies. 
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WSKAZANIE PRAWA WŁAŚCIWEGO PRZEZ OSOBĘ 
ŻĄDAJĄCĄ OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH WEDŁUG 
USTAWY ‒ PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE1

1. WPROWADZENIE

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe2 stanowi 
podstawowe źródło obowiązujących w Polsce norm kolizyjnych. Uregulowano 
w nich prawo właściwe znajdujące zastosowanie w sytuacjach z zakresu prawa 
prywatnego, powiązanych z więcej niż jednym państwem, czyli zawierających 
tzw. element obcy. Normy te rozstrzygają kolizje między poszczególnymi sys-
temami prawa materialnego poprzez określenie, które z nich należy zastosować. 
Powyższa ustawa, stanowiąca już trzeci polski akt prawny normujący całościowo 
problematykę prawa prywatnego międzynarodowego3, zawiera wiele rozwią-
zań oryginalnych, niemających wcześniejszych odpowiedników. Nowością jest 
między innymi uregulowanie problematyki prawa właściwego dla dóbr osobi-
stych i ich ochrony4. Polski ustawodawca wypełnił tym samym lukę istniejącą 
w międzynarodowym prawie zobowiązań Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 1 

1 Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/N/HS5/02816.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1792 (dalej: p.p.m.).
3 Zastąpiła ona ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe 

(Dz.U. nr 46, poz. 290, z późn. zm.), której poprzedniczką była z kolei ustawa z dnia 2 sierp-
nia 1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych (Prawo prywatne 
międzynarodowe) (Dz.U. nr 101, poz. 581, z późn. zm.).

4 Zob. J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony, 
Warszawa 2014; eadem, Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne mię-
dzynarodowe, „Rejent” 2009, nr 7–8, s. 22–25; M. Pilich, Prawo właściwe dla dóbr osobistych 
i ich ochrony, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2012, z. 3, s. 599–650; idem, Prawo właściwe dla 
dóbr osobistych i ich ochrony, (w:) J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego 
międzynarodowego, Warszawa 2013, s. 234–256; M. Wałachowska, Kolizyjnoprawne aspekty na-
ruszenia dóbr osobistych, (w:) J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku: nowe wartości, 
zasady, technologie/Rights of Personality in the XXI Century: New Values, Rules, Technologies, 
Warszawa 2012, s. 254–274.
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ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 
z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań poza-
umownych („Rzym II”)5 z zakresu jego zastosowania wyłączone są zobowią-
zania wynikające z naruszenia prawa do prywatności i innych dóbr osobistych, 
w tym zniesławienie6.

W art. 16 ust. 1 p.p.m. dobra osobiste osoby fizycznej poddano prawu ojczy-
stemu, czyli wskazanemu za pomocą łącznika obywatelstwa. Według art. 16 
ust. 2 p.p.m. osoba fizyczna, której dobro osobiste jest zagrożone naruszeniem 
lub zostało naruszone, może żądać ochrony na podstawie prawa państwa, na któ-
rego terytorium nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub 
naruszenie, albo prawa państwa, na którego terytorium wystąpiły skutki tego 
naruszenia. Według art. 16 ust. 3 p.p.m., jeżeli do naruszenia dobra osobistego 
osoby fizycznej doszło w środkach społecznego przekazu, o prawie do odpowie-
dzi, sprostowania lub innego podobnego środka ochronnego rozstrzyga prawo 
państwa, w którym ma siedzibę albo miejsce zwykłego pobytu nadawca lub 
wydawca.

W art. 20 p.p.m. zawarto nakaz odpowiedniego stosowania przepisów art. 16 
do ochrony dóbr osobistych osób prawnych7. Z kolei według art. 21 p.p.m. prze-
pisy art. 17–20 stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej.

Przedmiotem dalszych rozważań będzie wyłącznie norma kolizyjna wyra-
żona w art. 16 ust. 2 p.p.m. Zawiera ona dwa łączniki: miejsce zdarzenia powo-
dującego zagrożenie lub naruszenie dóbr osobistych oraz miejsce wystąpienia 
skutków tego naruszenia. Połączenie ich spójnikiem „albo” jest interpretowane 
w doktrynie jako nakaz zastosowania tylko jednego z dwóch wskazanych syste-
mów prawnych8. Ustawodawca uregulował zatem prawo właściwe dla ochrony 
dóbr osobistych za pomocą metody wskazania alternatywnego. Polega ona na 
tym, że w jednej normie kolizyjnej zawartych jest kilka łączników, na podstawie 
których wskazane może być kilka różnych systemów prawnych, ale zastosowane 
mogą zostać normy merytoryczne tylko jednego z nich9. 

5 Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007, 40 (dalej: rozporządzenie rzymskie II).
6 Szerzej zob. np. J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z narusze-

nia dóbr osobistych w rozporządzeniu o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych, „Pro-
blemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2011, t. 9, s. 63–108.

7 J. Balcarczyk, Wybrane problemy…, s. 22–25; M. Pilich, Prawo właściwe…, 2012, s. 649.
8 J. Balcarczyk, Wybrane problemy…, s. 24; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, 

Warszawa 2012, s. 115; M. Pilich, Prawo właściwe…, 2012, s. 623; Uzasadnienie projektu ustawy 
– Prawo prywatne międzynarodowe, druk Sejmu VI kadencji nr 1277, s. 14.

9 A. Mączyński, Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego między-
narodowego, (w:) A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar (red.), Rozprawy z polskiego i europej-
skiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, 
Kraków 1994, s. 236.
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Z brzmienia art. 16 ust. 2 p.p.m. nie wynika jednoznacznie, kto i w jaki spo-
sób powinien określić, który ze wskazanych alternatywnie systemów prawnych 
zostanie zastosowany. Nie określono również skutków braku takiego wskazania. 
Zagadnienia te są rozważane w dalszej części niniejszego opracowania.

2. PODMIOT UPRAWNIONY DO WSKAZANIA PRAWA 
WŁAŚCIWEGO DLA OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH

Według ustaleń doktryny określenie, który z systemów prawnych wskaza-
nych alternatywnie powinien być zastosowany, może nastąpić w różny sposób. 
Jedną z możliwości jest wskazanie preferencyjne, polegające na pozostawieniu 
rozstrzygnięcia powyższej kwestii sądowi na podstawie kryterium korzyst-
niejszych skutków dla określonej osoby niż wynikające z praw wskazanych 
za pomocą pozostałych łączników. Odmiennym rozwiązaniem jest wskazanie 
opcyjne, według którego sąd powinien zastosować to prawo, za którym opowie-
działa się określona osoba10. Wybór jednej z powyższych metod należy do usta-
wodawcy, który dokonuje tego, formułując w określony sposób normy kolizyjne. 
W przypadku art. 16 ust. 2 p.p.m. sformułowanie przepisu nie jest jednoznaczne 
i ustalenie, która z przedstawionych metod regulacji została w nich przyjęta, 
może budzić wątpliwości.

Powyższego zagadnienia nie rozstrzygnięto w orzecznictwie. Od czasu wej-
ścia w życie obowiązującej ustawy kolizyjnej polskie sądy rozpoznawały sprawy 
o ochronę dóbr osobistych z elementami międzynarodowymi, nie poświęcając 
jednak zagadnieniom kolizyjnoprawnym większej uwagi. W przypadku niektó-
rych orzeczeń za wyłączną podstawę rozstrzygnięcia przyjęto prawo polskie, 
pomijając w uzasadnieniu kwestię prawa właściwego. W tych przypadkach, 
w których była ona podejmowana, rozważania sądów nie zawierają rozstrzygnię-
cia analizowanego zagadnienia11.

Rozbieżne stanowiska wyrażono natomiast w doktrynie. Według jednego 
z reprezentowanych poglądów w art. 16 ust. 2 p.p.m. dopuszczono wybór pod-
stawy prawnej roszczenia niewymagający jednak złożenia oświadczenia woli 
w przedmiocie prawa właściwego12. Ustalenie, czy roszczenie dochodzone 
przez powoda znajduje oparcie bądź w prawie miejsca zdarzenia, bądź w prawie 

10 A. Mączyński, Wskazanie kilku praw…, s. 238–242.
11 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 września 2015 r., I ACa 403/15, 

LEX nr 1820409.
12 M. Pazdan, Kolizyjnoprawny wybór prawa a inne przejawy autonomii woli w prawie pry-

watnym międzynarodowym, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność inte-
lektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markie-
wiczowi, Warszawa 2013, s. 787.
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miejsca skutku, jest zadaniem sądu. Stanowisko to zostało uzasadnione treścią 
art. 328 § 2 in fine oraz art. 1143 § 1 zd. pierwsze k.p.c., z tym zastrzeżeniem, że 
nie jest wykluczone współdziałanie strony z sądem w poszukiwaniu podstawy 
prawnej powództwa13.

Powyższy pogląd może jednak budzić pewne wątpliwości. W odniesieniu 
do stwierdzenia, zgodnie z którym nie jest wykluczone współdziałanie strony 
z sądem w poszukiwaniu podstawy prawnej powództwa, należy postawić pytanie, 
czy wskazanie przez stronę prawa właściwego jest dla sądu wiążące. Odpowiedź 
twierdząca prowadziłaby do wniosku, że wspomniane współdziałanie może być 
dla powoda niekorzystne, ponieważ może prowadzić do zbadania zasadności 
powództwa wyłącznie na podstawie jednego systemu prawnego, podczas gdy 
bierność powoda zwiększałaby szanse uzyskania korzystnego wyniku procesu. 
Z kolei brak związania sądu wskazaną przez powoda podstawą prawną podwa-
żałby celowość wspomnianego współdziałania, gdyż w każdym przypadku nale-
żałoby zbadać treść dwóch systemów prawnych.

Pogląd o istnieniu obowiązku oceny zasadności powództwa na podstawie 
obu systemów prawnych jest szczególnie istotny w przypadku, gdy w pozwie 
określono materialnoprawną podstawę żądania, która odpowiada powiązaniu 
określonemu w art. 16 ust. 2 p.p.m., a jednocześnie na jej podstawie powództwo 
powinno ulec oddaleniu. Powstaje pytanie, czy w takim przypadku sąd powinien 
badać dopuszczalność udzielenia ochrony również na podstawie prawa drugiego 
państwa. Wydaje się, że stanowiłoby to nadmierne skomplikowanie mechanizmu 
rozstrzygania spraw o ochronę dóbr osobistych, w szczególności w sytuacji, gdy 
drugim z rozważanych systemów prawnych jest prawo obce. Ponadto utrudniona 
byłaby również sytuacja procesowa pozwanego, który musiałby ustosunkować 
się do roszczenia na podstawie prawa dwóch państw jednocześnie. 

Szczególne trudności byłyby związane z jednoczesnym dochodzeniem kilku 
roszczeń z tytułu tego samego zdarzenia. Tytułem przykładu, mogłoby się oka-
zać, że na podstawie prawa polskiego żądanie opublikowania przeprosin jest 
zasadne, a roszczenie o zadośćuczynienie – bezzasadne. Z kolei w tej samej 
sprawie na podstawie prawa angielskiego, wskazanego w drugim z łączników 
lokalnych, można by skutecznie żądać zadośćuczynienia, ale już nie przeprosin. 
Konieczność zbadania zasadności powództwa według obu systemów prawnych 
prowadziłaby w takiej sytuacji do problemów trudnych do rozwiązania. Z kolei 
w przypadku, gdy wszystkie roszczenia okażą się zasadne według obu rozwa-
żanych systemów prawnych, sąd stanie przed problemem uzasadnienia, który 
z nich stanowi podstawę rozstrzygnięcia.

W doktrynie wskazano, że sądowi trudniej niż poszkodowanemu jest usta-
lić, które prawo jest dla niego najbardziej korzystne. W zależności od konkret-
nej sytuacji może to być w szczególności albo prawo, w którym przewidziano 

13 Ibidem.
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najwyższe odszkodowanie, albo to, w którym najłatwiej wykazać spełnienie 
przesłanek odpowiedzialności14. Powyższy pogląd można rozwinąć, powołując 
również inne okoliczności mające znaczenie dla powoda, np. krąg osób odpo-
wiedzialnych za naruszenie. Ponadto strony mogą odmiennie oceniać korzyści 
wynikające z poszczególnych systemów prawnych15. W wielu przypadkach ich 
ocena i porównanie będą niemożliwe.

W związku z powyższym bardziej trafnym rozwiązaniem wydaje się przyję-
cie, że uprawnienie do określenia, który z alternatywnie wskazanych systemów 
prawnych znajdzie zastosowanie, przysługuje osobie żądającej ochrony16. Wnio-
sek ten wydaje się również w większym stopniu odpowiadać językowemu sfor-
mułowaniu art. 16 ust. 2 p.p.m.

3. SPOSÓB WSKAZANIA PRAWA WŁAŚCIWEGO 
PRZEZ UPRAWNIONEGO

Przyjęcie poglądu, że określenie, który z systemów prawnych wskazanych 
łącznikami przewidzianymi w art. 16 ust. 2 p.p.m. znajdzie zastosowanie, należy 
do osoby żądającej ochrony, rodzi pytanie o prawny charakter tej kompetencji. 
W szczególności należy rozważyć, czy realizacja powyższego uprawnienia sta-
nowi wybór prawa właściwego.

W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że osobie, o której dobro cho-
dzi, przyznano wybór spośród systemów prawnych wskazanych określonymi 
łącznikami17. W doktrynie wyrażane są rozbieżne poglądy dotyczące powyż-
szego uprawnienia. Charakter wyboru prawa wprost przypisuje mu J. Balcar-
czyk18, podkreślając, że stanowisku temu nie stoi na przeszkodzie ograniczenie 
przez ustawodawcę zakresu autonomii woli ani fakt, iż wskazanie prawa właści-
wego jest dokonywane jednostronnie19. Z kolei M. Pilich jest zdania, że instytu-
cja uregulowana w art. 16 ust. 2 p.p.m. stanowi swoisty przejaw autonomii woli 
w prawie prywatnym międzynarodowym będący jednym z rodzajów wyboru 

14 T. Pajor, Odpowiedzialność deliktowa w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 
1989, s. 199–200; M. Świerczyński, Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym, 
Kraków 2006, s. 79.

15 A. Sapota, Chińskie prawo prywatne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 
2012, z. 1, s. 268.

16 J. Balcarczyk, Wybrane problemy..., s. 24–25.
17 Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, druk Sejmu VI kaden-

cji nr 1277, s. 13.
18 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia…, s. 172.
19 Ibidem, s. 170.
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prawa w szerokim rozumieniu20. Ponadto w wielu wypowiedziach dotyczących 
przepisów obowiązującej ustawy kolizyjnej, w których przewidziano wybór 
prawa, art. 16 ust. 2 p.p.m. nie został wymieniony21.

W doktrynie wskazuje się, że wybór prawa jest łącznikiem22 albo że pełni 
funkcję łącznika23. Polega na tym, że strony albo wyłącznie jeden podmiot wska-
zują prawo właściwe, dokonując czynności prawnej24. Stanowi ona czynność 
prawa prywatnego międzynarodowego, której podstawowy skutek jest ukierun-
kowany na określenie prawa właściwego25. Przy ustalaniu, czy dokonano wyboru 
prawa, może być wzięta pod uwagę tylko rzeczywista wola stron. Jej ocena jest 
dokonywana według ogólnych zasad dotyczących oświadczeń woli26.

Wybór prawa wywiera skutki przede wszystkim w sferze kolizyjnopraw-
nej. Ma również znaczenie procesowe, ale punkt ciężkości znajduje się w prawie 
kolizyjnym. Przytoczenie przez strony faktu dokonania wyboru podlega ocenie 
prawa procesowego, a sama czynność – normom prawa kolizyjnego27.

Gdyby przyjąć pogląd, że w art. 16 ust. 2 p.p.m. dopuszczono wybór prawa 
właściwego, byłby to wybór ograniczony do systemów prawnych wskazanych 
dwoma łącznikami. Należałoby przyjąć, że zastosowanie określonego prawa 
materialnego wymaga złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez osobę 
żądającą ochrony. Dokonywana w ten sposób czynność prawna podlegałaby nor-
mom zawartym w art. 4 p.p.m., w którym zamieszczono ogólną regulację wyboru 
prawa.

20 M. Pilich, Prawo właściwe…, 2012, s. 624.
21 Tak m.in. U. Ernst, Polskie prawo prywatne międzynarodowe. Rekodyfikacja krajowa 

w czasach unifikacji europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2013, z. 1, s. 29; A  Mączyński, 
Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, (w:) A. Janik 
(red.), Studia i rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Całusowi, 
Warszawa 2009, s. 423; M. Pazdan, Nowa polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym, 
„Państwo i Prawo” 2011, z. 6, s. 26.

22 K. Przybyłowski, Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, Lwów 1935, s. 105; 
J. Skąpski, Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym w zakresie zobowiązań 
z umów, Kraków 1964, s. 25.

23 M. Czepelak, Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w rozporządzeniu 
rzymskim II, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 2, s. 521; B. Fuchs, Następczy wybór pra-
wa, (w:) M. Pazdan (red.), Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi 
Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000, s. 108; M. Pazdan, Autonomia woli w prawie pry-
watnym międzynarodowym – aktualne tendencje, (w:) M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, 
M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008, s. 139; idem, Kolizyjnopraw-
ny wybór prawa..., s. 782.

24 M. Pazdan, Kolizyjnoprawny wybór prawa..., s. 781–782.
25 M. Pazdan, Kolizyjnoprawny wybór prawa..., s. 782; M. Pilich, Dopuszczalność „milczą-

cej” zgody na wybór statutu kontraktowego w toku procesu. Glosa do wyroku sądu apelacyjnego 
w Poznaniu z 24 stycznia 2006 roku, I ACa 795/05, „Studia Iuridica” 2008, t. XLIX, s. 296.

26 J. Skąpski, Autonomia woli..., s. 130.
27 B. Fuchs, Następczy wybór..., s. 116.
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 p.p.m. wyboru statutu ochrony dóbr osobistych można 
by dokonać nie tylko wyraźnie, lecz także w sposób dorozumiany. Przy usta-
laniu, czy wyboru dokonano i czy jest on ważny, należałoby stosować prawo 
wskazane normami kolizyjnymi zawartymi w art. 17, 24 i 25 p.p.m., przy czym 
na podstawie art. 4 ust. 4 p.p.m. następcza zmiana prawa właściwego nie mia-
łaby wpływu na ważność formalną dokonanego wyboru. Na podstawie art. 4 
ust. 6 p.p.m. dopuszczalna byłaby zmiana i uchylenie wyboru prawa, a zgodnie 
z poglądami doktryny – również wybór dokonany pod warunkiem lub z zastrze-
żeniem terminu. Należałoby również przyjąć zastosowanie art. 4 ust. 3 p.p.m., 
zgodnie z którym wybór prawa dokonany po powstaniu stosunku prawnego nie 
narusza praw osób trzecich. Dopuszczalne byłoby wskazanie prawa właściwego 
przez pełnomocnika, jednak w tym celu byłoby wymagane pełnomocnictwo do 
dokonania czynności wyboru prawa. Osoba dysponująca wyłącznie pełnomoc-
nictwem procesowym nie miałaby do tego umocowania28.

Jest jednak dalece wątpliwe, czy powyższe rozwiązania, będące konsekwen-
cją zastosowania norm art. 4 p.p.m., są odpowiednie dla analizowanej instytucji. 
W przypadku ochrony dóbr osobistych określenie prawa właściwego następuje 
jednostronnie i wyłącznie spośród systemów prawnych wskazanych dwoma 
łącznikami. Ponadto w doktrynie wskazuje się, że ze sformułowania „może 
żądać ochrony” wynika, iż wskazanie prawa właściwego następuje wyłącznie 
w związku z wytoczeniem powództwa o ochronę dóbr osobistych. Wskazanie to 
jest wiążące tylko w konkretnej sprawie29. Tymczasem unormowanie wyboru 
prawa w art. 4 p.p.m. jest wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w konwen-
cji rzymskiej z 1980 r.30, a przez to dostosowane do problematyki zobowiązań 
umownych31. Nie stanowi zatem odpowiedniej podstawy do rozstrzygania pro-
blemów powstających w związku ze stosowaniem art. 16 ust. 2 p.p.m.

Uzasadniając pogląd o dopuszczeniu wyboru prawa w art. 16 ust. 2 p.p.m., 
J. Balcarczyk odwołuje się do art. 7 rozporządzenia rzymskiego II32, wskazując, 
że w przypadku tego przepisu w doktrynie nie ma wątpliwości, iż prawodawca 
przyznał możliwość dokonania wyboru33. Wynika to wprost z motywu 25 pre-

28 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 października 2014 r., VI ACa 
1442/13, LEX nr 1621244.

29 M. Pilich, Prawo właściwe…, 2012, s. 624.
30 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzy-

mie dnia 19 czerwca 1980 r. (Dz.Urz. UE C 169 z 8.07.2005, s. 10, z późn. zm.).
31 A. Mączyński, Kodyfikacyjne zagadnienia…, s. 423.
32 Zgodnie z powołanym przepisem: „Prawem właściwym dla zobowiązania pozaumownego 

wynikającego ze szkody w środowisku naturalnym lub ze szkody na osobie lub w mieniu, będącej 
następstwem takiej szkody, jest prawo określone zgodnie z art. 4 ust. 1, chyba że osoba docho-
dząca odszkodowania decyduje się poddać swoje roszczenie prawu państwa, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące szkodę”.

33 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia..., s. 171.
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ambuły rozporządzenia34. Również M. Czepelak w odniesieniu do norm rozpo-
rządzenia stwierdza, że prawo wskazania opcyjnego, czyli powierzenie jednej 
ze stron decyzji, który z alternatywnie wskazanych systemów prawnych ma być 
zastosowany, może być uznane za jednostronny wybór prawa35.

Należy jednak podkreślić istotną różnicę między powołanym przepisem 
prawa unijnego i art. 16 ust. 2 p.p.m. W drugim z nich nie określono prawa wła-
ściwego na wypadek braku dokonania wskazania przez osobę żądającą ochrony. 
Tymczasem można zauważyć, że skutkiem wyboru prawa jest odstąpienie od 
zastosowania prawa określonego przez ustawodawcę36. Prawo to jest wskazane 
za pomocą kryterium uznanego za najbardziej trafne, a tym samym jego normy 
merytoryczne powinny być najbardziej adekwatne dla ukształtowania praw 
i obowiązków stron. Z tego względu poddanie określonej sytuacji innemu prawu 
może nastąpić wyłącznie w sposób dostatecznie pewny. Co do zasady na skutek 
wyboru prawa następuje ukształtowanie sytuacji prawnej stron niezależnie od 
jakiegokolwiek postępowania sądowego. 

Tymczasem w przypadku ochrony dóbr osobistych ustawodawca w ogóle 
nie wskazał prawa właściwego w braku wyboru. Oba systemy prawne wska-
zane alternatywnie w art. 16 ust. 2 p.p.m. są ściśle związane z ocenianą sytuacją. 
Zastosowane łączniki stanowią różne sposoby interpretacji kryterium miejsca 
czynu niedozwolonego, będącego łącznikiem tradycyjnie przyjmowanym dla 
wskazania statutu deliktowego. Można wręcz stwierdzić, że uprawnienie osoby 
żądającej ochrony dóbr osobistych polega na określeniu tego sposobu rozumienia 
miejsca deliktu, który z jej punktu widzenia jest bardziej odpowiedni. 

Ponadto nie ulega wątpliwości, że bezpośrednim skutkiem realizacji rozwa-
żanego uprawnienia jest ustalenie prawa właściwego. Stanowi ono zatem przejaw 
kolizyjnoprawnej autonomii woli. Można przyjąć, że jest to wybór prawa właści-
wego, jednak bardzo nietypowy i znacząco ograniczony. Można również twier-
dzić, że rozważane uprawnienie stanowi inny rodzaj realizacji autonomii woli, do 
której normy o wyborze prawa stosuje się odpowiednio37. 

W szczególności należy przyjąć, że w analizowanym zakresie niedopusz-
czalny jest wybór częściowy i złożony. W doktrynie stwierdzono natomiast, że 
można dokonać wskazania prawa właściwego odrębnie co do każdego z pozwa-

34 Powołany fragment preambuły brzmi następująco: „W odniesieniu do szkód w środowi-
sku naturalnym art. 174 Traktatu, zgodnie z którym wymaga się wysokiego poziomu ochrony, 
w oparciu o zasadę ostrożności oraz zasadę działania zapobiegawczego, zasadę naprawiania szko-
dy w pierwszym rzędzie u źródła oraz zasadę «zanieczyszczający płaci», w pełni usprawiedliwia 
zastosowanie zasady uprzywilejowania poszkodowanego. Kwestia, kiedy osoba dochodząca od-
szkodowania może dokonać wyboru prawa właściwego, powinna być określana zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego, do którego zwrócono się o rozstrzygnięcie sprawy”.

35 M. Czepelak, Wybór prawa właściwego…, s. 526–527.
36 Ibidem, s. 521.
37 M. Pilich, Prawo właściwe…, 2012, s. 625.
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nych, a także odrębnie przez każdego z pokrzywdzonych w sprawie przeciwko 
jednemu pozwanemu38.

Wiele istotnych zagadnień dotyczy złożenia oświadczenia woli o wyborze 
prawa, jego ważności, skuteczności, formy oraz reguł działania przez pełnomoc-
nika. Ze względu na ograniczenie skutków rozważanego uprawnienia wyłącznie 
do postępowania, w którym jest realizowane, można rozważać pogląd, zgodnie 
z którym w odniesieniu do powyższych kwestii należałoby stosować regulacje 
procesowe. Oznaczałoby to w szczególności, że oświadczenie o zastosowaniu 
określonego prawa powinno być złożone w formie przewidzianej dla czynności 
procesowych, a pełnomocnictwo procesowe byłoby wystarczającym umocowa-
niem do wskazania prawa w cudzym imieniu. Wydaje się jednak, że ze względu 
na kolizyjne skutki rozważanego uprawnienia należy przyjąć pogląd o stosowa-
niu norm dotyczących wyboru prawa. Ponieważ jednak chodzi o wybór wyłącznie 
w szerokim znaczeniu albo podobny do wyboru przejaw autonomii woli, zasadny 
wydaje się wniosek, że powyższe normy powinny być stosowane odpowiednio.

Kolejną istotną kwestią jest chwila dokonania wskazania prawa właściwego 
oraz dopuszczalność jego zmiany. Zasadne wydaje się stanowisko, że powyż-
sze zagadnienia należy rozstrzygać na podstawie regulacji prawa procesowego, 
w których unormowano terminy dotyczące przedstawiania twierdzeń w toku 
postępowania.

Należy ponadto zwrócić uwagę na pogląd, zgodnie z którym powinno się 
dopuścić zawarcie umowy, na podstawie której pokrzywdzony zobowiązałby się 
do dokonania wyboru określonego prawa39. Jest jednak wątpliwe, czy istnieją 
dostateczne podstawy normatywne do przyjęcia takiego poglądu. Byłoby to rów-
noznaczne z umożliwieniem dokonania wyboru prawa właściwego dla ochrony 
dóbr osobistych przez strony, co jednak zgodnie z przepisami ustawy kolizyjnej 
nie jest dopuszczalne. 

Prawo właściwe może być skutecznie wybrane jedynie, jeżeli wynika to 
z określonego przepisu, tymczasem w przypadku ochrony dóbr osobistych brak 
jest takiej regulacji. Jeżeli sprawca naruszenia i pokrzywdzony decydują się 
uzgodnić prawo właściwe, następuje to z reguły w związku z zawarciem ugody 
i w celu uniknięcia sporu sądowego. Ponieważ jednak polski ustawodawca nie 
przewidział możliwości wyboru prawa w rozważanym zakresie, porozumienie 
stron dotyczące naruszenia dóbr osobistych może mieć jedynie charakter umowy 
prawa materialnego. 

W przypadku wytoczenia powództwa o ochronę dóbr osobistych nie można 
odmówić zastosowania prawa wskazanego przez powoda, jeżeli odpowiada ono 
jednemu z łączników zawartych w art. 16 ust. 2 p.p.m. Może to być inny system 
prawny, niż wzięty pod uwagę przy zawieraniu powyższej umowy. Działaniu 

38 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia..., s. 172–173.
39 Ibidem, s. 173.
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powoda w złej wierze, polegającemu na zawarciu wspomnianej umowy według 
określonego prawa materialnego i wytoczeniu powództwa w oparciu o normy 
merytoryczne innego prawa, można przeciwdziałać na podstawie ogólnych 
instytucji prawa kolizyjnego, w szczególności klauzuli porządku publicznego. 
Zastosowanie mogą również znaleźć normy merytoryczne prawa właściwego, na 
przykład klauzula zasad współżycia społecznego.

4. PRAWO WŁAŚCIWE W BRAKU WSKAZANIA PRZEZ 
UPRAWNIONEGO

W razie ustanowienia norm kolizyjnych dopuszczających wybór prawa 
właściwego, ustawodawca z reguły określa również prawo właściwe w braku 
wyboru. Jeżeli żaden z uprawnionych podmiotów nie skorzysta z przysługującej 
mu autonomii woli, zastosowanie znajduje system prawny ustalony na podsta-
wie innych kryteriów. Natomiast w przypadku ochrony dóbr osobistych norma 
zawarta w art. 16 ust. 2 p.p.m. wyczerpuje ustawową regulację prawa właściwego. 
W związku z powyższym należy postawić pytania: czy osoba żądająca ochrony 
ma obowiązek wskazania prawa właściwego oraz w jaki sposób należy ustalić to 
prawo, jeżeli go nie wskaże.

Dla rozstrzygnięcia powyższych kwestii mają znaczenie okoliczności, 
w jakich dochodzi do żądania ochrony dóbr osobistych. Następuje to poprzez 
wytoczenie powództwa zawartego w pozwie będącego pismem procesowym. 
Wymagania, jakie powinny zostać spełnione, aby sąd rozstrzygnął merytorycz-
nie o zasadności powództwa, zostały określone przepisami prawa procesowego. 
Nie należy do nich podanie materialnoprawnej podstawy żądania pozwu ani tym 
bardziej wskazanie prawa właściwego. Wymagania pozwu są określone wyczer-
pująco i z art. 16 ust. 2 p.p.m. nie wynika obowiązek zawarcia w nim dodatko-
wych elementów mających postać wskazania prawa właściwego. Powód może 
ograniczyć się do przytoczenia okoliczności faktycznych uzasadniających jego 
żądanie40. Natomiast zgodnie z art. 51a § 1 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych41 ustalenie łącznika, a następnie prawa właści-
wego dla rozstrzygnięcia sprawy następuje z urzędu, a więc bez potrzeby powo-
łania przez strony postępowania42.

W związku z powyższym nie można przyjąć, że w art. 16 ust. 2 p.p.m. usta-
wodawca wprowadził obowiązek wskazania przez powoda prawa właściwego dla 

40 M. Pazdan, Kolizyjnoprawny wybór prawa..., s. 787.
41 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 23.
42 T. Ereciński, Ogólne zagadnienia stosowania prawa obcego przez sądy, „Problemy Prawne 

Handlu Zagranicznego” 1995, t. 18, s. 76.
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ochrony dóbr osobistych. Stanowiłoby to odstępstwo od reguły stosowania prawa 
właściwego z urzędu oraz braku nakazu powołania materialnoprawnej podstawy 
roszczenia.

W razie przyjęcia, że na powodzie spoczywa obowiązek wskazania prawa 
właściwego, należałoby uznać, że norma wyrażona w art. 16 ust. 2 p.p.m. ma 
charakter zarówno kolizyjny, jak i procesowy, ewentualnie że przepis ten wyraża 
dwie normy należące do wymienionych dziedzin prawa. Z jednej strony zawie-
rałby on unormowanie prawa właściwego, z drugiej – wyrażałby nakaz wska-
zania prawa materialnego przez osobę żądającą ochrony. Co prawda, nie ulega 
wątpliwości, że dla przynależności norm prawnych do określonych dziedzin 
prawa nie jest decydujące, w jakim akcie prawnym je zamieszczono, jednak przy 
wykładni przepisów, które nie są jednoznaczne, ich lokalizacja ma istotne zna-
czenie. W polskiej doktrynie wyraźnie rozgranicza się prawo kolizyjne od prawa 
procesowego. Obowiązująca ustawa kolizyjna nie zawiera regulacji z zakresu 
postępowania cywilnego i wobec istniejących wątpliwości co do wykładni art. 16 
ust. 2 p.p.m. nie wydaje się zasadne przyjęcie, aby akurat w tym przypadku usta-
wodawca wprowadził wyjątek.

Zdaniem J. Balcarczyk43 w sytuacji niewskazania prawa właściwego przez 
uprawnionego należy odwołać się do art. 208 oraz art. 177 § 1 k.p.c.44. Powód 
powinien wskazać prawo właściwe już w pozwie, a jeżeli tego nie uczyni, sąd 
powinien go wezwać do uzupełnienia pozwu, wyznaczając w tym celu odpo-
wiedni termin. Po bezskutecznym upływie wspomnianego terminu postępowa-
nie powinno zostać zawieszone45. 

Przedstawione rozwiązanie jest jednak oparte na założeniu o dopuszczalności 
nałożenia na stronę obowiązku podania materialnoprawnej podstawy powództwa 
i nie wydaje się trafne z przyczyn przedstawionych powyżej. Należy podzielić 
stanowisko, zgodnie z którym wskazanie jednego z dwóch systemów prawnych 
na podstawie art. 16 ust. 2 p.p.m. stanowi uprawnienie, a nie obowiązek osoby 
żądającej ochrony. Z tego względu wykluczone jest przymuszenie uprawnionego 
do dokonania wskazania46.

Zdaniem M. Pilicha w braku wskazania prawa właściwego przez osobę żąda-
jącą ochrony sąd powinien udzielić pouczenia o możliwości dokonania wyboru. 

43 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia..., s. 168–169.
44 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 

z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm.). Na podstawie art. 208 § 1 k.p.c. „Przewodniczący, stosownie do 
okoliczności, wyda przed rozprawą na podstawie pozwu i innych pism procesowych zarządzenia 
mające na celu przygotowanie rozprawy”. Według art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.: „Sąd może zawiesić 
postępowanie z urzędu: (…) 6) jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo 
niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalają-
cych sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda 
innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu”.

45 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia..., s. 169.
46 M. Pilich, Prawo właściwe..., 2012, s. 639.
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Podstawą normatywną tego rozwiązania ma być ustawa kolizyjna w związku 
z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, w którym gwarantowano prawo do sądu. To wła-
śnie realizacji powyższego prawa miałoby służyć pouczenie prowadzące do moż-
liwości rozstrzygnięcia sprawy dzięki ustaleniu materialnoprawnej podstawy 
orzeczenia47. Biorąc pod uwagę typowy przebieg procesu cywilnego, w którym 
powód wykazuje aktywność, należy spodziewać się, że powyższe działania 
doprowadzą do realizacji rozważanego uprawnienia. Przynajmniej z teoretycz-
nego punktu widzenia należy jednak rozważyć sposób ustalenia prawa właści-
wego w przeciwnym wypadku.

Wskazanie prawa właściwego na podstawie art. 16 ust. 2 p.p.m. można uznać 
za okoliczność, od której zależy właściwość prawa. W razie braku takiego wska-
zania można rozważyć stosowanie art. 10 ust. 1 p.p.m.48. Z dosłownej treści tego 
przepisu wynika, że dotyczy on wyłącznie sytuacji, w których nie ma możliwości 
ustalenia wspomnianych okoliczności, co oparte jest na założeniu, iż okoliczności 
te istnieją. W doktrynie proponuje się jednak stosowanie powołanego przepisu 
również w razie ich braku, argumentując, że w przeciwnym wypadku ustalenie 
prawa właściwego nie byłoby możliwe49. 

Alternatywą wobec powyższego rozwiązania jest ustalenie prawa właściwego 
na podstawie kryterium najściślejszego związku na zasadzie analogiae legis. Jest 
to kryterium stosowane w polskiej ustawie w ostatniej kolejności niemal w każ-
dym przypadku, gdy prawa właściwego nie można ustalić w inny sposób50. 

Oba powyższe rozwiązania prowadzą do tego samego rezultatu, którym 
jest zastosowanie prawa najściślej związanego z żądaniem ochrony dóbr osobi-
stych. Wydaje się, że z reguły będzie to jeden z systemów prawnych określonych 
w art. 16 ust. 2 p.p.m. Ustawodawca uznał bowiem, że to właśnie łączniki zawarte 
w powołanym przepisie wyrażają najściślejszy związek z żądaniem ochrony dóbr 
osobistych.

5. WNIOSKI

Prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych uregulowano w art. 16 ust. 2 
p.p.m. za pomocą techniki wskazania alternatywnego. Powyższa norma koli-
zyjna zawiera dwa równorzędne łączniki, nie precyzując jednak, kto i w jaki spo-

47 Ibidem.
48 Ibidem, s. 640.
49 P. Mostowik, O postępowaniu w razie nieustalenia łączników kolizyjnych lub treści prawa 

obcego, (w:) M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka (red.), Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiąt-
kowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 715.

50 Ibidem.
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sób powinien określić, który z nich znajdzie zastosowanie. Zarówno językowe 
sformułowanie przepisu, jak i argumenty funkcjonalne przemawiają na rzecz 
wniosku, że uprawnienie to przysługuje osobie żądającej ochrony.

Zastosowanie przedstawionej wyżej metody regulacji powoduje, że do chwili 
wytoczenia powództwa nie jest możliwe ustalenie prawa właściwego. Oba sys-
temy prawne pozostają potencjalnie właściwe do czasu, kiedy osoba żądająca 
ochrony wykona swoje uprawnienie. Następuje to w postępowaniu cywilnym, 
jednak ze względu na kolizyjnoprawne skutki rozważanej kompetencji nie można 
przyjąć, aby jej wykonywanie miało charakter wyłącznie czynności procesowej. 
Bardziej trafny wydaje się wniosek, że jest to jednostronny wybór prawa w sze-
rokim rozumieniu albo podobny do niego przejaw kolizyjnej autonomii woli. 
O sposobie realizacji powyższego uprawnienia należy zatem rozstrzygać, stosu-
jąc odpowiednio reguły dotyczące wyboru prawa.

W art. 16 ust. 2 p.p.m. nie uregulowano skutków braku wskazania prawa wła-
ściwego przez osobę uprawnioną. W takim przypadku sąd powinien zastosować 
prawo najściślej związane z daną sytuacją. Wydaje się, że z reguły będzie nim 
jedno z praw wskazanych w art. 16 ust. 2 p.p.m.

Norma wyrażona w art. 16 ust. 2 p.p.m. zawiera rozwiązanie oryginalne, nie-
stanowiące kontynuacji dotychczasowych rozwiązań przyjmowanych w polskim 
prawie kolizyjnym dla jakichkolwiek zagadnień z zakresu prawa prywatnego. 
Ustawodawca nie nawiązał również bezpośrednio do propozycji wysuwanych 
przez polską doktrynę w okresie poprzedzającym przyjęcie ustawy51 ani do 
regulacji prawa obcego. Możliwość zastosowania prawa wskazanego w jed-
nym z dwóch łączników, w zależności od wyboru osoby żądającej ochrony, nie 
jest rozwiązaniem bezdyskusyjnym, może być jednak uznane za wyraz prefe-
rencji aksjologicznych ustawodawcy, polegających na uprzywilejowaniu osoby 
pokrzywdzonej oraz zapewnieniu ochrony dóbr osobistych w szerokim zakresie. 
W razie przyjęcia powyższego założenia wydaje się, że bardziej odpowiednim 
sposobem jego realizacji byłoby jednak wskazanie prawa zasadniczo właściwego 
wraz z pozostawieniem podmiotowi dochodzącemu ochrony możliwości żądania 
odstąpienia od jego zastosowania na rzecz innego systemu prawnego. Umożli-
wiłoby to zachowanie istoty przyjętego rozwiązania, ograniczając jednocześnie 
trudności związane ze sposobem wskazania prawa właściwego oraz wyłączając 
negatywne skutki braku takiego wskazania. 

51 Zob. np. propozycja, którą sformułował T. Pajor, O potrzebie zmiany prawa prywatnego 
międzynarodowego w zakresie zobowiązań nie wynikających z czynności prawnych, „Kwartalnik 
Prawa Prywatnego” 2000, z. 3, s. 687–692.
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Summary

Law applicable to the protection of the rights of personality rights is regulated by 
a method of alternative indication with two equivalent connecting factors. The legislator 
has not specify who and how should determine which one will apply. Both the linguistic 
formulation and functional arguments support the conclusion that it is the right of the 
claimant. In case of lack of such indication the court should apply the law which is most 
closely connected to the situation.
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ROSZCZENIE O ZAPŁATĘ WIELOKROTNOŚCI 
STOSOWNEGO WYNAGRODZENIA W PRAWIE 

AUTORSKIM – GŁOS W OBRONIE STATUS QUO NA DZIEŃ 
PRZED WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Głos w dyskusji – dotyczy referatu prof. dr hab. Moniki Czajkowskiej-
-Dąbrowskiej „Odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich: rozwój 
czy degeneracja?”1

Zaprezentowany referat nie zawiera odpowiedzi na pytanie postawione 
w tytule, jednakże przyjęta w nim krytyka rozwiązania uregulowanego w art. 79 
ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut.2 zasługuje na replikę. Autorka kwestionuje mianowicie 
słuszność roszczenia o naprawienie szkody na skutek naruszenia autorskich praw 
majątkowych poprzez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej dwukrotności, 
a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wyna-
grodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia 
przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

1. ZASIĘG ROSZCZEŃ Z ART. 79 PR. AUT.

W referacie postawiono tezę, że art. 79 pr. aut. może być wykorzystywany 
tylko w przypadku wkroczenia w bezwzględne prawo do wynagrodzenia, z wyłą-
czeniem naruszenia tzw. samoistnego prawa do wynagrodzenia, przy powoła-
niu się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r., I CKN 1139/973. 

1 Konferencja „Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witol-
da Czachórskiego” odbyła się 22 czerwca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego.

2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

3 „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 2, poz. 24 (pozew Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej o zasądzenie trzykrotności wynagrodzenia z tytułu 
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Należy przypomnieć, że Sąd w wyroku tym uznał za bezpodstawne dochodzenie 
roszczeń na podstawie art. 79 pr. aut. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia 
należnego z tytułu licencji ustawowej. Jednakże w uchwale z dnia 28 czerwca 
2007 r., III CZP 40/074, Sąd Najwyższy przyjął odmienny pogląd, a mianowi-
cie że „niezapłacenie stosownego wynagrodzenia stanowiącego ze względu na 
dozwolony użytek osobisty lub prywatny słabszy odpowiednik praw wyłącznych 
jest naruszeniem autorskich praw majątkowych w rozumieniu art. 79 i 80” pr. aut.

Szczegółowa analiza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1999 r. prowa-
dzi do wniosku, iż nie należy przeceniać tego orzeczenia w kontekście określania 
zasięgu roszczeń z art. 79 pr. aut. Sąd w wyroku nie dokonał analizy pojęcia uży-
tego w art. 17 pr. aut., tzn. „prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”, 
lecz jedynie stosował określenie „roszczenie o wynagrodzenie”. Posługując się 
wewnętrznie sprzecznym i niewystępującym w ustawie o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych sformułowaniem „bezwzględne roszczenie”, w stosunku do 
wynagrodzenia za korzystanie z utworu, Sąd przyjął, że nie można „uważać tego 
roszczenia, mimo treści art. 17 pr. aut., za element wyłącznego prawa do korzy-
stania z utworu”.

Przyjęte przez część doktryny pojęcie „samodzielnego” czy „samoistnego” 
prawa do wynagrodzenia nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przy tym nie jest nieodzowne przy wykładni tej 
ustawy, natomiast jako określenie pozanormatywne może być swobodnie inter-
pretowane i w efekcie może prowadzić do nietrafnych wniosków. W ciągu 21 lat 
obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w piśmien-
nictwie zaliczano do wspomnianej kategorii wynagrodzenia o niejednorodnym 
charakterze, tzn. uregulowane w art. 19, art. 20, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 2, art. 29 
ust. 3, art. 30 ust. 2, art. 33 pkt 3, art. 70 ust. 2, art. 201, art. 191 i art. 70 ust. 21 
pr. aut.5. Wobec braku jasności stosowanego określenia powstają spory o kon-
sekwencje nieuiszczenia „samoistnego” wynagrodzenia, prowadzone zazwyczaj 
w oparciu o jednostkowe przypadki, wskutek czego część doktryny opowiada 
się za stosowaniem w tej sytuacji odpowiedzialności z tytułu naruszenia autor-
skich praw majątkowych (art. 79 pr. aut.)6, część jest zaś temu przeciwna7. Nie jest 
zatem celowe podtrzymywanie w dyskusji doktrynalnej pojęcia, które nie służy 
wyjaśnianiu istotnych i skomplikowanych kwestii, lecz jest źródłem kolejnych 

retransmisji utworów słowno-muzycznych wykorzystywanych przez pozwaną w programach tele-
wizyjnych, z naruszeniem art. 24 ust. 2 i 3 pr. aut.).

4 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 2008, nr 7–8, poz. 86 (pozew organiza-
cji telewizyjnej o zasądzenie od operatora sieci kablowej wynagrodzenia z tytułu równoczesnego 
i integralnego nadawania programów nadawanych pierwotnie przez powodów).

5 Zob. np. P. Bogdalski, Środki ochrony autorskich praw majątkowych oraz ich dochodzenie 
w świetle prawa polskiego, Kraków 2003, s. 44.

6 Zob. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Kraków 2004, s. 55–56.
7 Tak M. Czajkowska-Dąbrowska, Glosa do wyroku SN z 20.05.1999 r., I CKN 1139/97, 

„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 2, s. 89.
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wątpliwości. Pogląd o wyłączeniu stosowania art. 79 pr. aut. w sytuacji naru-
szenia tzw. samoistnego prawa do wynagrodzenia można zatem uznać za zbyt 
ogólny, mało precyzyjny i odwołujący się do indywidualnego pojmowania 
określenia podstawowego dla oceny. 

Tymczasem za zasadnicze w tej mierze uznać wypada ustalenie, czy nastąpiło 
naruszenie autorskich praw majątkowych zdefiniowanych w art. 17 pr. aut., 
w tym prawa twórcy do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Pojawia się tu 
zwłaszcza pytanie o zgodność z prawem korzystania z utworu w ramach licen-
cji ustawowej (w tym dozwolonego użytku publicznego), wobec nieuiszczenia 
wynagrodzenia wymaganego przepisem ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. Moim zdaniem prawo twórcy do wynagrodzenia ma w tym przy-
padku charakter bezwzględny, ponieważ zapłata wynagrodzenia powinna być 
traktowana jako jedna z przesłanek czyniących ten użytek zgodnym z prawem. 
Z chwilą rozpoczęcia korzystania aktualizuje się obowiązek zapłaty wynagro-
dzenia na rzecz twórcy i chociaż samo korzystanie z utworu nie jest działaniem 
bezprawnym (nie godzi w wyłączne prawo twórcy do korzystania z utworu i roz-
porządzania nim na wskazanych w zezwoleniu ustawowym polach eksploatacji), 
to jednak korzystanie bez uiszczenia wynagrodzenia należy uznać za narusze-
nie wymienionego w art. 17 pr. aut. prawa twórcy do wynagrodzenia za korzysta-
nie z utworu8. Można dodać, że stanowisko takie ma w doktrynie i orzecznictwie 
zarówno zwolenników9, jak i przeciwników10.

2. GENEZA ART. 79 UST. 1 PKT 3 LIT. B PR. AUT.

W referacie został wyrażony pogląd, że roszczenie sformułowane w art. 79 
ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. wywodzi się z implementacji postanowień dyrektywy 

 8 Zob. szerzej D. Sokołowska, Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 
2013, s. 467–474.

 9 J. Marcinkowska, Dozwolony użytek w prawie autorskim. Podstawowe zagadnienia, „Pra-
ce Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2004, z. 87, s. 235 
i 237; J. Barta, R. Markiewicz, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa po-
krewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 483–484; J. Barta, R. Markiewicz, Glosa do wyroku SN 
z 20.05.1999 r., I CKN 1139/97, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 2, s. 84–85; X. Ko-
narski, Zakres ochrony majątkowych praw autorskich na podstawie art. 79–80 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz jej stosunek do ochrony na podstawie Kodeksu cywilnego, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 1998, nr 9, s. 11.

10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 2000 r., I ACa 688/00, LEX 
nr 47639. J. Błeszyński, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autor-
skie, Warszawa 2007, s. 640–641, 666; E. Traple, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. 
Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2007, s. 142 i 137; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerw-
ca 2003 r., V CKN 411/01, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 2004, nr 9, poz. 144.
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2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra-
wie egzekwowania praw własności intelektualnej11. Stwierdzenie to wymaga 
komentarza, ponieważ regulację objętą powyższym przepisem ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych należy przede wszystkim uznać za autono-
miczną konstrukcję polskiego prawa autorskiego, wprowadzoną już w pier-
wotnym brzmieniu ustawy o prawie autorskim i mającą swoje źródło także 
w praktyce wykonywania ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 r.12.

W chwili uchwalenia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych rosz-
czenie twórcy o zapłacenie podwójnej, a w przypadku zawinionego naruszenia, 
potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia nawiązywało do problematyki 
hipotetycznego wynagrodzenia analizowanego w doktrynie w kontekście rosz-
czenia o wydanie uzyskanych korzyści (art. 56 pr. aut. z 1952 r.). Badanie orzecz-
nictwa z lat 1957–1982 wykazało, że sądy zasądzały wydanie korzyści w kwotach 
tożsamych z hipotetycznym wynagrodzeniem, wyjątkowo w niższym albo wyż-
szym rozmiarze13. Na ogół jednak, odwołując się do art. 322 k.p.c., sądy zasą-
dzały wydanie korzyści w granicach trzykrotnego najwyższego hipotetycznego 
wynagrodzenia, co zdaniem J. Błeszyńskiego pozwalało na osiągnięcie równo-
wagi pomiędzy dwiema zasadami eliminującymi nadużycie prawa: pierwszą – że 
naruszyciel nie powinien w wyniku naruszenia znaleźć się w sytuacji korzyst-
niejszej niż legalny użytkownik, i drugą – że uprawniony nie powinien bogacić 
się w następstwie realizowania ochrony swoich naruszonych praw14.

Z uzasadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. 
wynika, że motyw wprowadzenia roszczenia o zapłatę dwu- albo trzykrot-
ności stosownego wynagrodzenia był następujący: „Wyposażenie autora i jego 
następcy prawnego w to roszczenie ułatwi dochodzenie odpowiedzialności i usu-
nie niebezpieczeństwo, że naruszający znajdzie się w korzystniejszej sytuacji niż 
osoba legalnie wykorzystująca utwór. W obecnej chwili najczęściej odpowiedzial-
ność za naruszenie autorskich praw majątkowych sprowadza się do wypłacenia, 
dodatkowo ze znacznym opóźnieniem, wynagrodzenia, którego autor mógłby 
oczekiwać w wypadku legalnej eksploatacji, mimo że wykorzystanie nastąpiło 
bez zgody uprawnionego albo wbrew jego woli. Taki stan rzeczy podważa sens 

11 Dz.Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45 (dalej: dyrektywa 2004/48/WE).
12 Dz.U. nr 34, poz. 234, z późn. zm. 
13 W latach 1957–1982 Sąd Najwyższy zasądził w poszczególnych sprawach: 1) honorarium 

autorskie, a) jako wydanie bezpodstawnego wzbogacenia, b) bez precyzowania, czy stanowi ono 
odszkodowanie czy wydanie uzyskanych korzyści; 2) pełny zysk netto; 3) część zysku netto na-
ruszyciela, a) stanowiącą jego ułamek, b) stanowiącą wielokrotność należnego wynagrodzenia 
autorskiego. W wyroku z dnia 22 czerwca 1982 r. (I CR 180/82, LEX nr 63737) Sąd Najwyższy 
utrzymał w mocy wyrok zasądzający dwudziestokrotność należnego honorarium autorskiego (zob. 
T. Grzeszak, Przedmiot i zakres korzyści podlegających wydaniu na podstawie art. 56 prawa au-
torskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Nowe Prawo” 1985, z. 11–12, s. 91–92 i 103).

14 Zob. J. Błeszyński, Ochrona autorskich praw majątkowych (Roszczenie o wydanie korzy-
ści), Warszawa 1989, s. 141.
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zawierania umowy”15. Stwierdzenie to dowodzi akceptacji przez ustawodawcę 
wniosków wynikających z dorobku polskiego orzecznictwa i doktryny, i to na 
dziesięć lat przed uchwaleniem dyrektywy 2004/48/WE. 

3. ZASTOSOWANIE ROSZCZENIA O ZAPŁATĘ WIELOKROTNOŚCI 
WYNAGRODZENIA W POLSKIM USTAWODAWSTWIE 

W KONTEKŚCIE NOWELIZACJI Z 2007 R.

Z treści referatu można by wywieść wniosek, że roszczenie uregulowane 
w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. ma charakter wyjątkowy, odosobniony i wadliwy 
na tle polskiego ustawodawstwa, zwłaszcza gdy rozpatruje się je przez pryzmat 
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności przemysłowej16. Tymczasem 
zbliżona konstrukcja występuje w dwóch innych ustawach z zakresu własności 
intelektualnej17, a mianowicie w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych18 (art. 11 ust. 1 pkt 3 lit. b19) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian roślin20 (art. 36a ust. 1 pkt 3 lit. b21). Przepisy te 
zostały wprowadzone do ustaw, podobnie jak w przypadku ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, z dniem 20 czerwca 2007 r. ustawą z dnia 

15 Projekt ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, druk sejmowy II kadencji nr 86 
z dnia 6 listopada 1993 r., pkt 13 uzasadnienia.

16 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.
17 W oświadczeniu z dnia 13 kwietnia 2005 r. dotyczącym art. 2 dyrektywy 2004/48/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej 
(2005/295/WE) Komisja Europejska stwierdziła, że „przynajmniej następujące prawa własności 
intelektualnej objęte są zakresem przedmiotowej dyrektywy: prawa pokrewne z prawami autor-
skimi, prawo sui generis twórców baz danych, prawa twórcy topografii produktów półprzewod-
nikowych, prawa ze znaku towarowego, prawa ze wzoru, prawa z patentu, włącznie z prawami 
wynikającymi z dodatkowych świadectw ochronnych, oznaczenia geograficzne, prawa ze wzoru 
użytkowego, prawa wynikające z systemu ochrony odmian roślin, nazwy handlowe, jeżeli są one 
chronione jako wyłączne prawa własnościowe w danym prawie krajowym” (Dz.Urz. UE L 94 
z 13.04.2005, s. 37).

18 Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.
19 Producent, którego prawa do bazy danych zostały naruszone, może żądać od osoby, która 

naruszyła te prawa: naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez 
zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy narusze-
nie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia 
byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych.

20 Dz.U. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.
21 Hodowca, którego wyłączne prawo zostało naruszone, może żądać od osoby, która naru-

szyła to prawo naprawienia wyrządzonej szkody: a) na zasadach ogólnych albo b) poprzez zapłatę 
sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej, która w chwili jej dochodze-
nia byłaby należna tytułem udzielenia przez hodowcę licencji, a w razie zawinionego narusze-
nia w wysokości odpowiadającej wielokrotności tego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż jej 
trzykrotność.



354 DOROTA SOKOŁOWSKA

9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
niektórych innych ustaw22. 

W referacie przywołuje się argument braku podobnej ingerencji w treść 
ustawy ‒ Prawo własności przemysłowej, w której z dniem 20 czerwca 2007 r. 
przyjęto możliwość naprawienia szkody z tytułu naruszenia patentu poprzez 
zapłatę tylko „jednokrotności” wynagrodzenia23. Z faktu tego nie wyprowa-
dzono jednak szerszych wniosków, poza kontestacją rozwiązania zastosowanego 
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tymczasem rozważenia 
wymaga relacja pomiędzy rodzajem chronionego dobra i istniejącymi zagroże-
niami jego naruszeń a przyjętymi środkami ochrony. Nowelizacja czterech ustaw 
w tym samym terminie i na skutek implementacji tej samej dyrektywy, lecz 
z przyjęciem różnego stopnia środków ochrony, powinna charakteryzować się 
przemyślaną konsekwencją. Taki też pogląd wyrażał w opinii do projektu nowe-
lizacji J. Błeszyński, stwierdzając w stosunku do zmian art. 79 pr. aut., iż: „Tezy 
o fundamentalnym znaczeniu tego przepisu dla ochrony autorskich praw mająt-
kowych nie trzeba uzasadniać. Jest zatem zrozumiałe oczekiwanie, że zmiany 
dotyczące tego uregulowania będą dyktowane niezbędnością, racjonalnością 
i oczywistością motywacji, nie wspominając o tym, że powinny być zredago-
wane w sposób jasny, jednoznaczny oraz kompatybilny z całością postanowień 
ustawy, oraz z konstrukcjami stosowanymi w obowiązującym prawie cywilnym. 
Niestety, projekt oczekiwań tych nie spełnia”24.

Pierwotnie w projekcie zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych oraz o zmianie innych ustaw z dnia 7 grudnia 2006 r.25 była zawarta zmiana 
art. 287 ust. 1 pkt 2 i art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy ‒ Prawo własności przemy-
słowej polegająca na wprowadzeniu odszkodowania stanowiącego sumę pie-
niężną w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego 
wynagrodzenia. Zmiana w tym zakresie pojawiła się w uchwale Senatu z dnia 
16 kwietnia 2007 r.26, w której powyższy przepis uzyskał następujące brzmienie: 
„poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, 
a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności opłaty licencyjnej 

22 Dz.U. nr 99, poz. 662.
23 Tj. sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosow-

nego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez 
uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku (art. 287 ust. 1 pkt 2) albo znaku towarowego 
(art. 296 ust. 1 pkt 2).

24 J. Błeszyński, Opinia prawna dot. nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 1241) z dnia 13 lutego 2007 r., http://
orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/20B16696D479B99CC125727200347FF8/$File/i289_07A.
doc?OpenElement, s. 5 (dostęp: 16.12.2015 r.).

25 Druk sejmowy V kadencji nr 1241.
26 Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 kwietnia 2007 r., druk sejmowy V kadencji 
nr 1628.
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albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby 
należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wyna-
lazku”27. W uzasadnieniu uchwały Senat stwierdził: „Wprowadzając poprawki 
(…) Senat miał na względzie podniesienie poziomu ochrony praw własności 
przemysłowej. Zdaniem Senatu roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody 
poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej 
albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby 
należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wyna-
lazku (zgody na używanie znaku towarowego) niedostatecznie chroni upraw-
nionego z prawa własności przemysłowej i w sposób nieuzasadniony stawia go 
w gorszej sytuacji aniżeli uprawnionego z majątkowego prawa autorskiego, prawa 
do bazy danych, czy wyłącznego prawa do odmiany roślin”. 

Powyższa propozycja została odrzucona w Sprawozdaniu Komisji Kultury 
i Środków Przekazu z dnia 26 kwietnia 2007 r.28. Można przytoczyć charaktery-
styczne fragmenty wypowiedzi ekspertów Komisji zaprotokołowane w trakcie 
jej posiedzenia. M. Czajkowska-Dąbrowska stwierdziła wówczas: „Chciałabym 
jedynie wspomnieć o micie owego indywidualnego twórcy. Oczywiście zdarzają 
się procesy o plagiaty wytaczane przez osoby indywidualne pracodawcom, zle-
ceniodawcom, ale procesy największej wagi są toczone przez organizacje zbio-
rowego zarządzania – zwłaszcza przez ZAiKS, który jest potęgą, monopolistą, 
mającym także własne interesy w stosunku do zrzeszonych autorów. Bywały już 
wyroki Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, krytykujące pewne prak-
tyki. Mówiąc o prawie autorskim, nie mówmy mechanicznie o biednym twórcy 
«na poddaszu». Z reguły jest to organizacja zbiorowego zarządzania”. Natomiast 
J. Błeszyński nawiązał do kwestii zasadniczych dla dyskusji nad projektowaną 
nowelizacją: „Sprawą o fundamentalnym znaczeniu jest poprawka, polegająca 
na wprowadzeniu pełnej symetrii między prawem autorskim i prawem własno-
ści przemysłowej w zakresie roszczeń. Pragnę przypomnieć, że choć dyrektywa 
jest ta sama, to dziedziny różne. Mają różną specyfikę. W momencie dochodze-
nia ochrony w prawie patentowym uprawnionym jest nie twórca patentu, lecz 
z reguły przedsiębiorstwo, które rządzi się innymi prawami i ma inne możliwo-
ści. (…) Na przykład na gruncie nieuczciwej konkurencji lub prawa patentowego 
bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których monopolista wszczyna pro-
ces, chcąc wypchnąć konkurenta z rynku. Zgłasza ogromne roszczenia, które 
zabezpiecza na majątku drugiej strony. Zwykle jest to silny monopolista, który 
może sobie pozwolić na zablokowanie środków. To zróżnicowanie było uzasad-
nione tym, by nie budować nadmiernej ochrony. (…) Podstawowa zasada mówi: 

27 Analogiczne brzmienie uzyskał art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy ‒ Prawo własności przemysło-
wej w odniesieniu do znaku towarowego.

28 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o stanowisku Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 26 kwietnia 2007 r., druk sejmowy V kadencji nr 1662.
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porównuj porównywalne. Tutaj nie ma sytuacji porównywalności, gdyż chodzi 
o twórczość o innej charakterystyce i innych możliwościach eksploatacyjnych”.

Dość lakoniczna treść uzasadnienia zmiany ustaw dokonanej z dniem 
20 czerwca 2007 r. nie mogła być podstawą podjęcia konstruktywnej dysku-
sji w zakresie poruszanego zagadnienia. J. Błeszyński na etapie formułowania 
ostatecznego brzmienia nowelizacji słusznie zaznaczył, że „na pierwsze miej-
sce wysuwa się kwestia braku jasności, co do motywów, którymi kierował się 
projektodawca, nadając omówionym postanowieniom obecną postać”29. Ekspert 
Komisji Kultury i Środków Przekazu M. Czajkowska-Dąbrowska w opinii na 
temat projektowanej nowelizacji wyraziła natomiast pogląd, iż „nic nie uzasad-
nia tak istotnych różnic między prawem autorskim i prawem własności przemy-
słowej pod względem ukształtowania roszczeń odszkodowawczych. Jedynym 
wytłumaczeniem ich istnienia jest naturalna niechęć twórców od utraty uzyska-
nych kiedyś nadmiernych przywilejów oraz utrzymujący się przemożny wpływ 
środowisk twórczych na organy kształtujące treść projektów aktów normatyw-
nych z dziedziny prawa autorskiego. (…) Budzi też podejrzenie, że taka a nie 
inna treść projektowanych przepisów poszczególnych ustaw jest przede wszyst-
kim wynikiem silniejszych lub słabszych nacisków zainteresowanych środowisk 
na resort kultury, a nie odzwierciedleniem poważnych racji merytorycznych”30. 
Z kolei J. Machała uznał, że „brakuje racjonalnych i przekonujących argumen-
tów przemawiających za utrzymaniem omawianej dysproporcji, z wyjątkiem 
może faktu, że w społeczeństwie informacyjnym, za sprawą Internetu, prawa 
autorskie (pokrewne) są naruszane na bardziej masową skalę niż prawa własno-
ści przemysłowej. Zarazem jednak naruszenie prawa własności przemysłowej 
(w szczególności: patentu) ma najczęściej dalej idące negatywne konsekwencje 
niż naruszenie praw autorskich. Za dysproporcją mogłaby ewentualnie przema-
wiać większa wartość kulturowa przedmiotów praw autorskich (pokrewnych) od 
wynalazków, wzorów użytkowych czy znaków towarowych. Ta większa war-
tość kulturowa przedmiotów praw autorskich jest jednak w dzisiejszych realiach 
co najmniej dyskusyjna, zważywszy, że ochroną prawa autorskiego lub praw 
pokrewnych objęte są również zjawiska o wątpliwej wartości kulturowej (choć 
niewątpliwej wartości ekonomicznej) jak bazy danych, programy komputerowe, 
nagrania utworów lub innych zjawisk dźwiękowych (np. śpiewu ptaków) czy 
nadania radiowo-telewizyjne”31.

29 J. Błeszyński, Opinia prawna…, s. 15.
30 M. Czajkowska-Dąbrowska, Opinia na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw (druk nr 1241) z dnia 13 lutego 2007 r., http://
orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/99A2F1E82E240660C1257282004B8EE4/$File/i289_07a.
rtf?OpenElement, s. 9–10 (dostęp: 16.12.2015 r.).

31 J. Machała, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy nr 1241) z dnia 12 marca 2007 r., 
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk5.nsf/($All)/D9D4AF116D0F48C4C125729200494F93/$File/
i581_07.rtf?OpenElement, s. 4–5 (dostęp: 16.12.2015 r.).
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W referacie konsekwentnie konfrontuje się wyłącznie rozwiązania przy-
jęte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w ustawie ‒ Prawo 
własności przemysłowej, stawiając przy tym pytanie o powód różnicy. M. Czaj-
kowska-Dąbrowska w tym miejscu stwierdza, że jedynym powodem – pozamery-
torycznym – może być „bardzo silna pozycja organizacji zbiorowego zarządzania, 
manifestowana podczas całego procesu legislacyjnego”. Tymczasem dostępne na 
stronie Sejmu RP dokumenty nie potwierdzają tej tezy, dość ryzykownej zwłasz-
cza w świetle art. 95 ust. 1 Konstytucji RP.

4. ZARZUTY M. CZAJKOWSKIEJ-DĄBROWSKIEJ ODNOŚNIE DO 
ROSZCZENIA O ZASĄDZENIE TRZYKROTNOŚCI STOSOWNEGO 

WYNAGRODZENIA Z ART. 79 UST. 1 PKT 3 LIT. B PR. AUT.32

W referacie roszczenie o zasądzenie trzykrotności stosownego wynagrodze-
nia zostało określone jako „nieuzasadnione i niesprawiedliwe”, co zostało poparte 
następującymi zarzutami odnośnie do tej regulacji:

„a) niezgodność z dyrektywą,
b) sztywna wysokość zasądzana automatycznie, niezależnie od stopnia winy, 

charakteru działalności naruszyciela, co oznacza zignorowanie wskazówki «we 
właściwych przypadkach»,

c) odebranie sądowi jakiegokolwiek udziału w określeniu wysokości odszko-
dowania wbrew sformułowaniu dyrektywy, zgodnie z którą «organy sądowe 
mogą ustanowić odszkodowania ryczałtowe»,

d) zbyt wysoki pułap odbiegający od standardów prawa unijnego, w szczegól-
ności niezgodny z przyjętą w nim eliminacją odszkodowań karnych,

e) niezgodność z modelem odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim 
prawie cywilnym,

f) zakłócenie funkcji odszkodowania, jego restytucyjnego charakteru,
g) zdominowanie funkcji kompensacyjnej przez funkcję represyjną,
h) naruszenie równowagi pozycji stron – najczęściej powództwa wytaczane 

są przez organizacje zbiorowego zarządzania, które nie tylko nie są słabszą stroną 
w toku negocjacji (…), ale w przypadku braku zatwierdzonych tabel wynagro-
dzeń stawiają użytkowników w sytuacji wręcz bez wyjścia”.

Powyższe zastrzeżenia zasadniczo zostały tylko zasygnalizowane w referacie 
wygłoszonym podczas Konferencji, jednak ich stanowczy wydźwięk skłania do 
następujących refleksji:

32 Wszelkie cytaty nieoznaczone, do których się odnoszę, pochodzą z wypowiedzi 
prof. M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej.
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Ad a) Ustalenie relacji polskich przepisów uwzględniających żądanie wielo-
krotności stosownego wynagrodzenia do postanowień dyrektywy 2004/48/WE 
powinno przebiegać wieloaspektowo, co zostało pominięte w referacie, w którym 
skupiono się zasadniczo na rzekomo karnym walorze omawianej regulacji.

Zważyć należy, że celem dyrektywy 2004/48/WE jest zbliżenie systemów 
prawnych „w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego 
poziomu bezpieczeństwa na rynku wewnętrznym” (pkt 10 preambuły). Spektrum 
owego zbliżenia systemów wynika m.in. ze spostrzeżenia, że w państwach człon-
kowskich, „pomimo obowiązywania porozumienia TRIPS, ciągle występują 
znaczące rozbieżności w zakresie środków realizacji praw własności intelektu-
alnej”, mianowicie dostrzega się brak określonych środków, procedur i środków 
prawnych (pkt 7 preambuły). W dyrektywie 2004/48/WE podkreśla się, że 
występujące aktualnie rozbieżności prowadzą „do osłabiania prawa materialnego 
w zakresie własności intelektualnej oraz do fragmentacji rynku wewnętrznego 
w tym obszarze”, zatem „skuteczna realizacja prawa materialnego w zakresie 
własności intelektualnej powinna wynikać z działań szczególnych na pozio-
mie wspólnotowym” (pkt 9 preambuły). Ze stwierdzeń tych dobitnie wynika, 
że celem dyrektywy nie jest osłabianie ochrony praw własności intelektual-
nej, lecz zmierzanie do podniesienia jej poziomu. Potwierdzeniem tej tezy jest 
brzmienie art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE, zgodnie z którym jej przepisy 
stosuje się „bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą 
być przewidziane w prawie wspólnotowym lub krajowym w zakresie, w jakim 
te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści”. Stąd też brak jest 
w dyrektywie stanowczych nakazów, które mogłyby eliminować wysokie stan-
dardy ochrony, znane w poszczególnych systemach i dodatkowo uwzględniane 
w procesie legislacyjnym dyrektywy 2004/48/WE. 

W pierwotnej wersji dyrektywy 2004/48/WE przewidziano odmienną od 
uchwalonej konstrukcję postanowienia dotyczącego kwestii odszkodowań 
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, obejmującą możliwość zasą-
dzania odszkodowań w wysokości dwukrotności opłaty licencyjnej33. Rezygna-
cja z tego rozwiązania nie została wyjaśniona na tyle, by wywodzić z niej wniosek 
o niedopuszczalności tego rodzaju uregulowań krajowych. Z pewnością jednak 
zachowanie pierwotnego projektu stanowiłoby blokadę przed odszkodowaniami 

33 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures and 
procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights, 30.01.2003, COM(2003) 46 
final, COD 2003/0024, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52003PC0046 
(dostęp: 16.12.2015 r.); Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of 
the Council on measures and procedures to ensure the enforcement of intellectual property rights, 
5.12.2003, (COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD)), http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A5-2003-468&language=EN (dostęp: 
16.12.2015 r.), art. 17.
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obejmującymi wyższą wielokrotność, czego obecnie w dyrektywie 2004/48/WE 
nie można stwierdzić.

W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie 
stosowania dyrektywy 2004/48/WE34 w pkt 3.5 (Kompensacyjny i odstraszający 
skutek odszkodowań) stanowczo stwierdza się, że „środki, procedury i środki 
zaradcze przewidziane w dyrektywie muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające”, tymczasem „według informacji uzyskanych od podmiotów 
prawa autorskiego wydaje się, że przyznawanie odszkodowań nie jest obecnie 
skutecznym sposobem odstraszania potencjalnych naruszających od podejmowa-
nia czynów bezprawnych. Odnosi się to w szczególności do przypadków, w któ-
rych odszkodowania przyznawane przez sądy są niewspółmierne do korzyści 
osiągniętych przez naruszających”. Komisja Europejska podkreśla, że „głównym 
celem przyznawania odszkodowań jest postawienie podmiotów prawa autor-
skiego w sytuacji, w jakiej znajdowałyby się, gdyby nie doszło do naruszenia. 
Wydaje się jednak, że obecnie korzyści czerpane przez naruszających (bezpod-
stawne wzbogacenie) znacznie przewyższają rzeczywistą wartość szkody ponie-
sionej przez podmiot prawa autorskiego”.

W towarzyszącej powyższemu sprawozdaniu analizie stosowania dyrek-
tywy 2004/48/WE z dnia 22 grudnia 2010 r. została przywołana różna prak-
tyka państw członkowskich w zakresie stosowania odszkodowań ryczałtowych, 
w tym Węgier, Łotwy, Słowacji, Holandii i Polski (pkt 2.7.4). Odnosząc się do 
rozwiązań krajowych stosujących wielokrotność wynagrodzenia jako formy 
odszkodowania, odnotowano jedynie ten fakt, nie dokonując negatywnej 
jego oceny (pkt 2.7.5)35. W dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego 
stwierdza się natomiast, że chociaż art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. rzeczywi-
ście odbiega – na niekorzyść naruszyciela – od postulowanego w dyrektywie 
2004/48/WE zakresu ochrony, to twierdzenie o jego sprzeczności z dyrektywą 
jest zbyt daleko idące36.

34 Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 22 grudnia 2010 r., Stosowanie dyrekty-
wy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwo-
wania praw własności intelektualnej, KOM(2010) 779 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?qid=1438773628427&uri=CELEX:52010DC0779 (dostęp: 16.12.2015 r.).

35 Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the 
Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States, 
Accompanying document to the Report from the Commission to the Council, the European Par-
liament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the 
European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property 
rights, COM(2010) 779 final, Brussels, 22.12.2010, SEC(2010) 1589 final, http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52010SC1589&from=EN (dostęp: 16.12.2015 r.).

36 Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 21 października 2011 r., IV CSK 133/11, LEX nr 1108560; 
z dnia 8 lutego 2012 r., V CSK 56/11, LEX nr 1213424.
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Ad b) Zarzut odnośnie do „sztywnej wysokości zasądzanej automatycznie”, 
a tym samym zignorowanie przez art. 79 ust. 1 pkt 3 pr. aut. wskazówki „we wła-
ściwych przypadkach” zawartej w art. 13 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48/WE, 
można odeprzeć przez bardziej dynamiczną wykładnię polskiego przepisu. 

Zestawiając brzmienie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. (uprawniony może 
domagać się od naruszyciela dwukrotności/trzykrotności stosownego wynagro-
dzenia) z art. 13 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/48/WE (sąd może ustanowić – na 
podstawie m.in. honorariów autorskich – odszkodowanie ryczałtowe odpowied-
nie do rzeczywistego uszczerbku), można dojść do wniosku, że żaden z tych prze-
pisów nie nakłada na uprawnionego obowiązku domagania się wielokrotności 
stosownego wynagrodzenia ani też nie nakłada na sąd obowiązku zasądzenia tak 
określonej kwoty. Kierując się wykładnią uwzględniającą przepisy dyrektywy 
2004/48/WE, sąd może więc zasądzić odszkodowanie z zastosowaniem mnoż-
nika sytuującego się między jednokrotnością i dwukrotnością/trzykrotnością sto-
sownego wynagrodzenia. Najpierw jednak sąd powinien określić, jaką wartość 
uznaje za „stosowne wynagrodzenie” (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut.) i skon-
frontować ją z pojęciem „rzeczywistego uszczerbku” (art. 13 ust. 1 dyrektywy 
2004/48/WE)37.

Przy krytycznej ocenie wielkości sumy pieniężnej płatnej wskutek zastoso-
wania art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. należy uwzględnić następujące okoliczno-
ści: działalność intelektualna zawsze wymaga poniesienia kosztów (często są one 
niemożliwe do wyceny), rezultat twórczości jako dobro niematerialne jest szcze-
gólnie podatny na naruszenia (także ze względu na brak rejestru i łatwość kopio-
wania, w porównaniu np. do naśladownictwa rozwiązań technicznych), skutki 
naruszenia praw autorskich w sferze materialnej mogą sięgać o wiele dalej, niż 
pozbawienie twórcy w tym obszarze należnego wynagrodzenia38.

Ad c) Twierdzenie o „odebraniu sądowi jakiegokolwiek udziału w określeniu 
wysokości odszkodowania wbrew sformułowaniu dyrektywy, zgodnie z którą 
«organy sądowe mogą ustanowić odszkodowania ryczałtowe»”, nie znajduje 
oparcia ani w przepisach prawa, ani w praktyce sądowej.

Zgodnie z art. 322 k.p.c. (ius moderandi), jeżeli w sprawie o naprawie-
nie szkody sąd uzna, że ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemoż-
liwe lub nader utrudnione, może w wyroku zasądzić odpowiednią sumę według 
swej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Przepis ten 
znajduje zatem zastosowanie w przypadku art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. ze 
względu na konieczność ustalenia wysokości stosownego wynagrodzenia, będą-
cego następnie podstawą wyliczenia jego dwukrotności/trzykrotności. Przepis 

37 Zob. też D. Sokołowska, Prawo twórcy…, s. 505.
38 Ibidem, s. 506. Zob. też P. Podrecki, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrew-

ne. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1091; P. Żerański, Granice rygoryzmu podstawowych roszczeń 
czysto majątkowych w ochronie majątkowych praw autorskich, „Przegląd Prawa Handlowego” 
2009, nr 8, s. 36.
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art. 322 k.p.c. jest w istocie normą kompetencyjną, która uprawnia sąd wyro-
kujący w sprawie do dokonania określonych ustaleń, ale tylko w wypadku zisz-
czenia się przewidzianych w tym przepisie przesłanek39. Uzasadnieniem dla 
zastosowania art. 322 k.p.c. może być zwłaszcza skomplikowany i rozciągnięty 
w czasie charakter sprawy, uniemożliwiający – z przyczyn ekonomicznych, a nie 
prawnych – dokładne wyliczenie wielkości szkody40.

Przegląd orzecznictwa sądowego dowodzi, że art. 322 k.p.c. jest często stoso-
wany w sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych41. Przekonanie 
o słuszności tego rozwiązania wyraził Sąd Najwyższy, stwierdzając w wyroku 
z 21 lutego 2007 r., I CSK 446/0642, iż „trudno zaakceptować wyrok, który stwier-
dza zawinione naruszenie autorskich praw majątkowych, a pomimo to oddala 
powództwo o zasądzenie potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia (...) 
ze względu na nieudowodnienie wysokości tego wynagrodzenia przez powódkę, 
jeżeli zebrany w sprawie materiał pozwala, przy zastosowaniu art. 322 k.p.c., na 
ustalenie odpowiedniej sumy wynagrodzenia i zasądzenie jej”. W orzeczeniach 
podkreśla się, że konstrukcja „stosownego wynagrodzenia” mieści w sobie „ele-
ment pewnej hipotetyczności, który sprawia, że ustalenie wynagrodzenia w spo-
sób ścisły nie zawsze będzie możliwe, zwłaszcza wtedy, gdy nie ma ustalonych 
cenników za eksploatację utworu określonego rodzaju na danym polu”43. Chodzi 
w tym przypadku przecież o wyliczenie „wysokości wynagrodzenia, jako uza-
leżnionego od consensu stron, do którego nie doszło”44, a skoro treść przepisu 
zakłada pewną hipotetyczność, zatem „ustawodawca dopuścił możliwość prze-
prowadzenia wyliczenia w sposób niezbyt ścisły”45.

Ad d) Odwołanie się do „standardów prawa unijnego”, a w szczególności do 
„przyjętej w nim eliminacji odszkodowań karnych”, nie znajduje usprawiedli-

39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2015 r., III KK 442/14, LEX nr 1729284.
40 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., V CSK 379/13, LEX nr 1438425.
41 Zob. np. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10, LEX 

nr 885040; z dnia 21 lutego 2007 r., I CSK 446/06, LEX nr 253393; z dnia 24 marca 2011 r., 
I CSK 450/10, LEX nr 798235; z dnia 25 marca 2004 r., II CK 90/03, LEX nr 112931; wyroki Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie: z dnia 30 marca 2011 r., VI ACa 1160/10, LEX nr 818164; z dnia 22 
czerwca 2010 r., I ACa 345/10, LEX nr 1120117; z dnia 19 lutego 2010 r., VI ACa 809/09, LEX nr 
677993; z dnia 29 czerwca 2007 r., I ACa 546/07, LEX nr 394075; wyroki Sądu Apelacyjnego: 
w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 r., I ACa 658/12, LEX nr 1498961; w Łodzi z dnia 14 września 
2012 r., I ACa 595/12, LEX nr 1220558; we Wrocławiu z dnia 23 marca 2008 r., I ACa 456/08, LEX 
nr 470269.

42 LEX nr 253393. Za zastosowaniem art. 322 k.p.c. w przypadku art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b 
pr. aut. opowiadają się J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 190. Zob. też 
D. Sokołowska, Prawo twórcy…, s. 503–504.

43 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2005 r., III CK 588/04, LEX nr 155496.
44 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 października 1998 r., I ACa 857/98, 

LEX nr 535048.
45 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2007 r., I ACa 882/06, LEX 

nr 1120185.
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wienia w przepisach dyrektywy 2004/48/WE. Artykuł 13 ust. 1 lit. b tej dyrek-
tywy pozwala organom sądowym na ustanowienie we właściwych przypadkach 
odszkodowania ryczałtowego (odpowiedniego do rzeczywistego uszczerbku) na 
podstawie takich elementów, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, hono-
rariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego 
o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi. 
Przepis ten odzwierciedla immanentny dla naruszeń prawa autorskiego fakt, że 
wypłacenie uprawnionemu jedynie należnego wynagrodzenia nie może być 
tożsame z wyrównaniem rzeczywistego uszczerbku. Kwota wynagrodzenia 
jest jedynie podstawą do ustalenia właściwej wysokości odszkodowania, o czym 
świadczy określenie „przynajmniej”.

W świetle powyższego nie można dokonywać pospiesznej interpretacji 
motywu 26 dyrektywy 2004/48/WE, w którym stwierdzono, że „tam np., gdzie 
ustalenie sumy poniesionego uszczerbku byłoby trudne, sumę odszkodowań 
można oprzeć na elementach takich, jak opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub 
opłaty, jakie byłyby należne, gdyby naruszający poprosił o zgodę na wykorzysta-
nie wchodzących w grę praw własności intelektualnej. Nie jest celem wprowadze-
nie obowiązku zastosowania odszkodowań o charakterze kary, ale dopuszczenie 
rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzględnieniu wydatków 
poniesionych przez właściciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badań”. 
Motyw 26 przestrzega przede wszystkim przed wprowadzeniem obowiązko-
wych rozwiązań o charakterze karnym, czy przed niepozostawieniem w prawie 
krajowym alternatywy dla odszkodowania o charakterze karnym. Nie nawiązuje 
się przy tym do poprzedniego sformułowania, w którym dyrektywa 2004/48/WE 
wskazuje na przykładowy i bazowy sposób kształtowania sposobu odszkodowa-
nia ryczałtowego, z określeniem jego progu minimalnego.

Na tle motywu 26 dyrektywy 2004/48/WE brak jest więc podstaw do 
twierdzenia, że odszkodowanie ryczałtowe, stanowiące trzykrotność stosow-
nego wynagrodzenia, ma charakter karny i jako takie jest eliminowane przez 
postanowienia dyrektywy. Warto podkreślić, że w treści art. 13 dyrektywy 
2004/48/WE brak jest jakichkolwiek nawiązań do tego fragmentu motywu 26. 
Z kolei w orzecznictwie unijnym utrwalony jest pogląd, że „preambuła aktu 
wspólnotowego nie ma mocy prawnie wiążącej i nie może być powoływana ani 
dla uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych 
przepisów w sposób oczywiście sprzeczny z ich brzmieniem”46.

46 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-134/08, Haupt-
zollamt Bremen v. J.E. Tyson Parketthandel GmbH hanse j., pkt 16 (Dz.Urz. UE C 141 z 20.06.2009, 
s. 17); z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie C-136/04, Deutsches Milch-Kontor GmbH v. Haupt-
zollamt Hamburg-Jonas, pkt 32; z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie C-308/97, Giuseppe Man-
fredi v. Regione Puglia, pkt 30; z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie C-162/97, Gunnar Nilsson, 
Per Olov Hagelgren and Solweig Arrborn, pkt 54.
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Ad e) W polskim prawie cywilnym model odpowiedzialności odszkodowaw-
czej wyznaczany jest przede wszystkim przez art. 361 k.c. Artykuł 79 ust. 1 pkt 3 
pr. aut. pozostawia do wyboru uprawnionego skorzystanie ze wspomnianego 
modelu (zasady ogólne – lit. a) albo z możliwości domagania się odszkodowania 
ryczałtowego (lit. b). Sposób ten P. Podrecki zalicza „do grupy abstrakcyjnych 
i obiektywnych sposobów naprawienia szkody” i stwierdza, że: „Ustalanie prze-
słanek odpowiedzialności odszkodowawczej na innych podstawach niż zasady 
ogólne, w szczególności z zastosowaniem modelu obliczania odszkodowania na 
podstawie opłaty licencyjnej, ma charakter wyjątków od ogólnych reguł doty-
czących naprawienia szkody, których źródłem są szczególne przepisy ustawy”, 
co z kolei „jest generalnie zgodne z art. 361 § 2 k.c., który przewiduje możliwość 
odstępstw od ogólnych zasad wynagradzania szkody”47. Trudno więc formułować 
zarzuty wobec rozwiązania, które faktycznie wykazuje zgodność z modelem 
odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym, a w każdym 
razie zostało przez ustawodawcę dopuszczone w treści art. 361 § 2 k.c. 

Jak stwierdza J. Olejniczak48 art. 361 § 2 k.c. dopuszcza szczególne regulacje 
normatywne, które mogą inaczej określać szkodę podlegającą naprawieniu, po 
czym zalicza do nich odszkodowania zryczałtowane, np. karę umowną, zada-
tek, wyrównanie uszczerbku spowodowanego legalnym działaniem administracji 
publicznej i odszkodowanie określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-
rząt49. Do katalogu tego można dodać (poza ustawami zmienionymi wskutek 
nowelizacji z dnia 9 maja 2007 r.) odszkodowania z: art. 423 § 2 k.s.h.50, art. 67k 
ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta51, ale także z § 43 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w spra-
wie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obro-
cie paliwami gazowymi52. Zgodnie z tym przepisem w przypadku nielegalnego 
pobierania paliw gazowych przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działal-

47 P. Podrecki, (w:) D. Flisak (red.), Prawo autorskie…, s. 1084.
48 A. Olejniczak, (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. 

Część ogólna, Warszawa 2014, s. 106.
49 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.
50 W przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały wal-

nego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dzie-
sięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy 
prawnego (nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych); ustawa 
z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, 
z późn. zm.).

51 Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego 
zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku: 1) zakażenia, uszko-
dzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 zł, 2) śmierci pacjenta – wynosi 
300 000 zł; ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst 
jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.).

52 Dz.U. z 2013 r., poz. 820.
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ność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych może 
obciążyć odbiorcę lub podmiot nielegalnie pobierający paliwa gazowe opłatami, 
które są obliczane jako iloczyn trzykrotnej ceny referencyjnej paliwa gazo-
wego obowiązującej w miesiącu stwierdzenia nielegalnego poboru oraz ryczałto-
wych ilości energii zawartej w tym paliwie, na zasadach określonych w taryfie.

Pozostając na gruncie Kodeksu cywilnego, należy podkreślić naturę kary 
umownej, mającej charakter odszkodowawczy, która zdaniem J. Jastrzębskiego 
„może stanowić – i zwykle stanowi – zaostrzenie odpowiedzialności dłużnika 
w porównaniu z sytuacją, gdyby za szkodę wyrządzoną niewykonaniem zobo-
wiązania odpowiadał on na zasadach ogólnych. Perspektywa surowszej odpowie-
dzialności skuteczniej motywuje dłużnika do wykonania zobowiązania, w razie 
zaś jego niewykonania – stanowi dla niego dotkliwszą sankcję majątkową niż 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych”53. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów 
Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/0354, stanowiącą zasadę 
prawną, zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie 
wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody.

Jak zatem widać, „model odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim 
prawie cywilnym” nie ma jednorodnego charakteru. Nawet jeśli określony mecha-
nizm odszkodowawczy uznany jest za rodzaj archetypu, polskie prawo cywilne 
pozwala na odstępstwa, których nie można uznawać za rodzaj niezgodności, tym 
samym przekreślając sens takich konstrukcji.

Ad f) Twierdzenie o „zakłóceniu restytucyjnego charakteru odszkodowania”, 
ograniczone do art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut., opiera się na chybionym wyborze 
punktu wyjścia do rozważań. Krytykowany przepis należy postrzegać jak ele-
ment większej konstrukcji, wyznaczanej przez całość art. 79 pr. aut. W tym kon-
tekście zważyć trzeba, że restytucyjny charakter należy przypisywać przede 
wszystkim roszczeniu wprowadzonemu do ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych na skutek implementacji dyrektywy 2004/48/WE, tzn. roszczeniu 
o usunięcie skutków naruszenia (art. 79 ust. 1 pkt 2 pr. aut.). Zatem roszczenie 
o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia może spełniać inne funkcje, 
nie uchybiając znaczeniu roszczenia z art. 79 ust. 1 pkt 2 pr. aut. i możliwości 
domagania się przywrócenia do stanu poprzedniego (restitutio ad integrum).

Na tle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w doktrynie uwzględnia 
się zasadę restytucji, która wyraża się w zakazie wzbogacenia poszkodowanego 
przez świadczenie odszkodowawcze (ne quis ex damno suo lucrum facia)55. Na 
gruncie art. 361 § 2 k.c. stwierdza się jednak ustawowe przypadki, w których 
odszkodowanie jest wyższe od szkody (ustalonej z użyciem metody dyferencyjnej), 

53 J. Jastrzębski, Kara umowna, Kraków 2006, s. 76.
54 LEX nr 81615.
55 A. Olejniczak, M. Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. 

Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2014, s. 94.
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stanowiące wyjątek od zasady restytucji, jak np. ryczałty odszkodowawcze56. 
Zaliczenie odszkodowania z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. do tego rodzaju 
przypadków zostało explicite potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 
11 sierpnia 2011 r., I CSK 633/1057. Sąd uznał mianowicie, że zawarte w tym prze-
pisie odesłanie do „zasad ogólnych” (art. 415 k.c.) jako alternatywy dla szczegó-
łowego uregulowania odszkodowania w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut., oznacza, 
że ten drugi przepis jest przepisem szczególnym do art. 415 k.c. Wyjątkowość 
regulacji zawartej w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. polega wyłącznie na odstęp-
stwie od zasady restytucji na rzecz ustawowego ryczałtu odszkodowawczego 
(dwukrotność lub trzykrotność wysokości wynagrodzenia), zobiektywizowaniu 
odpowiedzialności, a także wprowadzeniu elementu represyjnego w przypadku 
winy sprawcy. Pozostałe elementy odpowiedzialności są charakterystyczne dla 
klasycznego ujęcia odpowiedzialności deliktowej.

Ad g) W doktrynie wymienia się kilka funkcji odpowiedzialności odszko-
dowawczej: kompensacyjną, prewencyjną, represyjną (penalną), repartycyjną58, 
prewencyjno-wychowawczą59. Funkcja kompensacyjna „czyni zadość potrzebie 
naprawienia poniesionej przez poszkodowanego szkody przez to, że odszkodo-
wanie przywraca w jego majątku stan naruszony w wyniku zdarzenia wyrzą-
dzającego szkodę”60. Z kolei funkcja represyjna „wyraża się w zadaniu osobie 
odpowiedzialnej za szkodę dolegliwości, związanej z ciążącym na niej obo-
wiązkiem świadczenia odszkodowawczego”61. Wprawdzie w doktrynie akcep-
towany jest ogólny pogląd, że funkcja kompensacyjna determinuje podstawowe 
rozstrzygnięcia ustawowe, jednocześnie jednak za podstawowe kryterium oceny 
znaczenia danej funkcji przyjmuje się „stanowisko samego ustawodawcy, rekon-
struowane z całości norm prawnych”62 przy konkretnej regulacji. Trafnie przy 

56 W tych przypadkach ustawodawca ze względu na trudności dowodowe zrezygnował z usta-
lania według reguł ogólnych rozmiaru szkody, a niekiedy także jej istnienia. Należy tu wymienić 
m.in.: odsetki ustawowe za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego (art. 481 k.c.); karę 
umowną (art. 483 k.c. i n.); karę ustawową (art. 485 k.c.); zadatek (art. 394 § 1 k.c.); odstępne 
(art. 396 k.c.); wadium (art. 704 § 2 k.c.); A. Olejniczak, M. Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.), 
System Prawa Prywatnego. Tom 6…, s. 94.

57 LEX nr 1119398.
58 A. Olejniczak, M. Kaliński, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. 

Tom 6…, s. 73.
59 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania. Zarys 

wykładu, Warszawa 2009, s. 86; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, War-
szawa 2014, s. 100.

60 W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania…, 
s. 86–87.

61 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014, s. 100.
62 Ibidem. Zob. też M. Kaliński, (w:) A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowroń-

ska-Bocian, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 70.
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tym jednak zauważa A. Szpunar, iż: „Czasem zapomina się o tym, że znacznie 
trudniejszym zadaniem jest samo urzeczywistnienie funkcji kompensacyjnej”63.

Roszczenie o zapłatę dwukrotności/trzykrotności stosownego wynagrodze-
nia z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. jako roszczenie o charakterze ryczałtowym 
wykazuje podobieństwa do kary umownej. Z kolei podstawowymi funkcjami 
kary umownej są „funkcja stymulująca wykonanie zobowiązania, funkcja repre-
syjna w postaci sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
oraz funkcja kompensacyjna, polegająca na naprawieniu szkody, jeśli wierzy-
ciel ją poniósł, bez konieczności precyzyjnego wyliczania jej wysokości, co 
znakomicie ułatwia realizację dochodzonego uprawnienia”64. Zatem powszech-
nie akceptowany i niepoddawany krytyce, jako immanentny dla tej instytu-
cji, jest walor represyjny. Podobnie trudno podtrzymywać zarzut odnośnie do 
represyjnego charakteru roszczenia z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut., skoro 
alternatywę dla niego stanowi roszczenie o naprawienie wyrządzonej szkody na 
zasadach ogólnych (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a pr. aut.), w którym dominuje funk-
cja kompensacyjna. Zdaniem A. Szpunara: „Elementy represji nie są wyłączone 
z odpowiedzialności cywilnej”, a „najczęściej elementy kompensacyjne i repre-
syjne przeplatają się wzajemnie” – „represja może być także ubocznym skutkiem 
działania funkcji kompensacyjnej”65.

Różnorodną naturę niektórych roszczeń objętych art. 79 pr. aut. ujął Sąd 
Najwyższy z wyroku z dnia 9 października 2014 r., I CSK 563/13: roszczenia 
wymienione w art. 79 ust. 2 pr. aut. spełniają zarówno funkcję kompensacyjną, 
jak i odstraszająco-prewencyjną. W każdym wypadku ich stosowania rozważyć 
należy specyfikę sprawy, a w tym swoistość konkretnego prawa autorskiego oraz 
nieumyślny albo umyślny charakter naruszenia, proporcjonalność i skuteczność 
ochrony. W odniesieniu do sumy środków należy dążyć zarówno do naprawie-
nia szkody majątkowej, jak i uszczerbku moralnego, w sposób spełniający ocze-
kiwanie sprawiedliwości i przestrzegania przed naruszaniem praw autorskich66. 
Także w mozaice pozostałych roszczeń wymienionych w art. 79 pr. aut. należy 
poszukiwać raczej korzyści dla uprawnionych, niż dopatrywać się mankamen-
tów, których „usunięcie” odbywałoby się jedynie z pożytkiem dla podmiotów 
naruszających autorskie prawa majątkowe.

63 A. Szpunar, Uwagi o funkcjach odpowiedzialności odszkodowawczej, „Państwo i Prawo” 
2003, z. 1. s. 20.

64 Zob. np. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 27 września 2013 r., I CSK 748/12, LEX 
nr 1396298; 13 marca 2013 r., IV CSK 494/12, LEX nr 1324317; 9 maja 2012 r., V CSK 196/11, LEX 
nr 1232628; 11 sierpnia 2011 r., I CSK 633/10, LEX nr 1119398; 30 listopada 2006 r., I CSK 259/06, 
LEX nr 398369; wyroki Sądu Apelacyjnego: w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2015 r., I ACa 142/15, 
LEX nr 1681977; w Białymstoku z dnia 11 marca 2015 r., I ACa 871/14, LEX nr 1665053; w Kra-
kowie z dnia 4 marca 2015 r., I ACa 1401/14, LEX nr 1667569 i z dnia 9 grudnia 2014 r., I ACa 
1269/14, LEX nr 1651895; w Szczecinie z dnia 20 listopada 2014 r., I ACa 838/14, LEX nr 1659141.

65 A. Szpunar, Uwagi o funkcjach…, s. 23.
66 LEX nr 1573966.
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Ad h) Stwierdzenie o dominacji legitymacji organizacji zbiorowego zarzą-
dzania w postępowaniach w sprawie naruszenia autorskich praw majątkowych 
nie zostało poparte żadnymi dowodami. Jednakże z tak postawionej tezy został 
wysunięty dalszy wniosek, mianowicie o naruszeniu równowagi pomiędzy stro-
nami postępowania, gdzie pozwany (naruszyciel) staje się stroną słabszą.

Wprawdzie publikowane statystyki nie ułatwiają oceny powyższego poglądu, 
jednakże wykazują stopniowy wzrost wpływu spraw z zakresu prawa autor-
skiego w sądach okręgowych, od 259 w 2008 r. do 619 w 2014 r.67. Jednocześnie 
w latach 2009–2011 w sądach cywilnych odnotowano do załatwienia około 4763 
spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za naruszenie dóbr intelektual-
nych68. Z kolei np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS informuje o prowadzeniu 
następujących cywilnych procesów sądowych: 2008 r. – 1027, 2009 r. – 1158, 
2010 r. – 124869, co można tłumaczyć m.in. długotrwałością postępowań sądo-
wych w zakresie prawa autorskiego70. 

Należy jednak zważyć na pozycję organizacji zbiorowego zarządzania 
w postępowaniach o ochronę praw autorskich i pokrewnych. Trzeba w tym przy-
padku stanowczo odrzucić kwalifikację organizacji jako przedsiębiorcy w świe-
tle ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów71. Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2011 r., III CSK 30/1172, stwierdził, że 
organizacja zbiorowego zarządzania, działająca w formie stowarzyszenia może 
prowadzić dwa rodzaje działalności: statutową i gospodarczą, i tylko w odniesie-
niu do drugiej z nich, prowadzonej według reguł określonych w ustawie z dnia 

67 Ewidencja spraw cywilnych z zakresu ochrony praw autorskich oraz prawa własności prze-
mysłowej w sądach okręgowych w latach 2008–2014, Informator Statystyczny Wymiaru Spra-
wiedliwości, http://www.isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (dostęp: 
16.12.2015 r.). W poszczególnych latach wpływ spraw z zakresu prawa autorskiego przedstawiał 
się następująco: 2008 r. – 259, 2009 r. – 369, 2010 r. – 296, 2011 r. – 451, 2012 r. – 521, 2013 r. – 416, 
2014 r. – 619.

68 Raport dotyczący ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz innych praw własności 
intelektualnej w Polsce w latach 2009–2011, http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/raporty/Ra-
port_statystyki_za_2009_2011.pdf (dostęp: 16.12.2015 r.), s. 36.

69 Zob. http://www.zaiks.org.pl/pliki/362/Procesy.png (dostęp: 16.12.2015 r.). 
70 Propozycje działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015–2017, Ze-

spół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 2014, http://www.prawoautorskie.gov.
pl/media/konsultacje_–_program_na_rzecz_ochrony/2016_10_13_PROPOZYCJA_DZIALAN_
obieg_wer_ost.pdf (dostęp: 16.12.2015 r.), s. 13.

71 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 184.
72 LEX nr 1129116. Zob. też: wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia: 14 września 

2009 r., I ACa 534/09, LEX nr 1120146; 28 października 2010 r., I ACa 518/10, niepubl.; 8 lutego 
2011 r., I ACa 855/10, LEX nr 1238252; 17 października 2012 r., I ACz 1199/12, niepubl.; wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2012 r., I ACa 312/12, niepubl.; postano-
wienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu: z dnia 16 lipca 2012 r., I ACz 1199/12, niepubl.; z dnia 
2 sierpnia 2012 r., I ACz 1314/12, niepubl.
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2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej73 i ustawie z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym74, może być uznana za przedsię-
biorcę. W związku z tym sprawy dotyczące roszczeń związanych z ochroną 
autorskich praw majątkowych twórców nie mogą być traktowane jako sprawa 
gospodarcza w rozumieniu art. 4791 k.p.c.75. Należy zatem postrzegać organiza-
cje zbiorowego zarządzania jako podmioty reprezentujące nie własne prawa, lecz 
prawa twórców i innych uprawnionych. Z tego zaś względu nie można wywo-
dzić wniosku, że powód, reprezentujący np. liczne grono podmiotów słabszych 
rynkowo (twórców – osób fizycznych), może ipso facto w postępowaniu sądo-
wym „dominować” nad pozwanym, zazwyczaj przedsiębiorcą, którego działanie 
należy oceniać pod kątem wzorca starannego przedsiębiorcy. W myśl wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 1993 r., III CRN 77/9376, należyta staran-
ność dłużnika, określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowa-
dzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 355 § 2 k.c.), obejmuje także 
znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakre-
sie prowadzonej działalności gospodarczej77. 

W doktrynie i orzecznictwie od dziesięcioleci uznaje się twórcę za słab-
szą stronę stosunku prawnego78. Za okoliczność indyferentną, zwłaszcza dla 

73 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 584.
74 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.
75 W brzmieniu obowiązującym do dnia 3 maja 2011 r., tj. do dnia uchylenia tego przepisu 

ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. nr 233, poz. 1381).

76 LEX nr 3982.
77 Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2012 r., I PK 149/11, LEX nr 1271585.
78 Zob. A. Kopff, Wpływ postępu techniki na prawo autorskie, „Zeszyty Naukowe Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1988, z. 48, 
s. 59; P. Katzenberger, Ochrona autora jako słabszej strony umowy w międzynarodowym pra-
wie umów autorskich, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości 
i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, z. 53, s. 75; J. Barta, R. Markiewicz, Podstawowe 
zasady dotyczące umów autorskich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 11, s. 7; 
M. Kępiński, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warsza-
wa 2007, s. 456–457, 465–466; J. Błeszyński, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. 
Tom 13…, s. 671–672; idem, Wynagrodzenie autorskie w świetle art. 70 ust. 3 i 5 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 8, 
s. 3; E. Traple, Treść majątkowych praw autorskich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 
1994, nr 11, s. 14; eadem, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrew-
ne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 329–330; T. Grzeszak, Prawo do odpowiedniego wynagro-
dzenia w niemieckiej ustawie o wzmocnieniu umownej pozycji autorów i artystów wykonawców, 
„Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 2, s. 16; E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie wczoraj, 
dzisiaj, jutro..., (w:) Ogólnopolska konferencja „Prawo autorskie a współczesna praktyka”, Eu-
ropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński 2006, 
s. 13–14; K. Grzybczyk, Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 
2010, s. 76–77 i 149; T. Targosz, (w:) T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, Umowy przenoszące 
autorskie prawa majątkowe, Warszawa 2010, s. 22–23; D. Sokołowska, Prawo twórcy…, s. 102. 
W wyroku z dnia 14 września 2005 r. (III CK 124/05, LEX nr 164184) Sąd Najwyższy uznał, że 
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rodzaju rozstrzygnięcia sprawy, należy zatem uznać występowanie twórcy (lub 
innego uprawnionego) w postępowaniu sądowym we własnym imieniu, czy repre-
zentowanie przez profesjonalnego pełnomocnika, w tym działającego w zastęp-
stwie organizacji zbiorowego zarządzania.

5. PODSUMOWANIE

Poszukując odpowiedzi na pytanie zadane w tytule referatu M. Czajkow-
skiej-Dąbrowskiej, można znaleźć wiele argumentów na obronę tezy o rozwoju 
modelu odszkowawczego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
W szczególności roszczenie o zapłatę dwukrotności/trzykrotności stosownego 
wynagrodzenia (art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut.) jest stosowane w praktyce od 
21 lat, czego dowodzi orzecznictwo sądowe, a wdrożenie dyrektywy 2004/48/WE 
doprowadziło do wzmocnienia tego instrumentu ochrony autorskich praw mająt-
kowych. Argumenty na rzecz zachowania tej instytucji możliwe są do sformuło-
wania – niektóre z nich zostały przywołane powyżej, dla zrównoważenia wysoce 
krytycznego stanowiska przedstawionego w referacie wygłoszonym podczas 
Konferencji. 
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1. AGENCJA DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW REGULACJI 
ENERGETYKI – CZYM JEST I CZEMU SŁUŻY

Znakomity artykuł1 niedawno zmarłego sędziego Antonina Scalii sprowo-
kował mnie do poświęcenia chwili uwagi niezależnym organom w Polsce i Unii 
Europejskiej, doprowadzając, z racji moich zainteresowań, do jednego z nich: do 
nowej agencji regulacyjnej Unii Europejskiej zajmującej się nadzorem nad ryn-
kiem energetycznym. Wprawdzie A. Scalia prowadził swoje rozważania wokół 
aktywizmu sędziowskiego, rozpoczął je jednak od przywołania powszechnej 
w pierwszej połowie XX w. wiary w niezależne od rządu agencje specjalistów 
podejmujących ważkie decyzje w odseparowaniu od polityki rządu. Jednocześnie 
autor uznał tę wiarę za naiwność niemającą wiele wspólnego z rzeczywistością. 
Kwestionował kompetencje „specjalistów” do podejmowania decyzji politycz-
nych poza kontrolą legitymowanego do tego przez wybory rządu.

Podważana przez A. Scalię wiara przywołuje polskie dyskusje na temat nieza-
leżnych organów centralnych, które mają dodatkowo europejski kontekst. Części 
bowiem z nich nie byłoby, gdyby nie wymuszały tego przepisy europejskie. Jeśli 
zaś istniałyby, to zapewne nie w takim kształcie jak obecnie. Można przypusz-
czać, że w obszarze energetyki, a ten jest bodaj najbardziej emblematyczny ze 
względu na ilość zmian wprowadzanych w ostatnich dwudziestu latach, Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki nie byłby organem kadencyjnym, wyposażonym 
w takie kompetencje jak obecnie, gdyby nie prawo Unii Europejskiej. Ostatecznie 
okoliczność, czy kształt danej instytucji jest proweniencji wyłącznie krajowej czy 
też europejskiej, nie zmienia faktu, że może być on poddany krytyce jako kolejny 
wyraz przekonania, że najlepsze co może nas spotkać, to rządy niezależnych spe-
cjalistów.

1 A. Scalia, Mullahs of the West: Judges as moral arbiters, Biuro Rzecznika Praw Oby-
watelskich, Warszawa 2009, https://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf (dostęp: 16.12.2017 r.).
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Do, nazwijmy ją, „krytyki naiwności” należy dodać podnoszony przez polito-
logów i prawników deficyt legitymacji instytucji Unii Europejskiej na poziomie 
europejskim. Jej znanym wyrazicielem jest Joseph Weiler2. Chodzi tu nie tyle 
o legalność instytucji, co ich akceptowalność społeczną i etyczne uzasadnienie 
istnienia i prowadzenia działalności. W refleksję nad kryzysem legitymacji orga-
nów i instytucji Unii Europejskiej wpisują się rozważania wokół organów wyspe-
cjalizowanych, tworzonych obok Komisji Europejskiej. Czy tworzenie takich 
organów, a jest ich już w Unii 29, sprawia, że Unia Europejska w większym stop-
niu uzasadnia swoje istnienie w oczach obywateli państw członkowskich, czy też 
przeciwnie? To pytanie wymaga odpowiedzi, o ile postąpi się za myślą J. Weilera.

Wszystkie te ogólne uwagi mają jedynie ten cel, aby wprowadzić w tematykę 
powstałej w 2010 r. nowej niezależnej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators, dalej: ACER3). 
Chciałbym nie tylko opisać historię, strukturę, zadania i kompetencje ACER, lecz 
także odpowiedzieć na pytania bardziej podstawowe, takie jak: czy ACER służy 
legitymizacji Unii oraz czy ACER nie jest li tylko wyrazem naiwnej wiary w rządy 
specjalistów. Chodzi zatem przede wszystkim o to, aby postarać się opowiedzieć 
o ACER w kontekście wyzwań stojących przed Unią Europejską i postrzeganych 
w literaturze napięć na linii rządy polityków – rządy specjalistów.

2. ACER JAKO AGENCJA REGULACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki jest jedną z 29 agen-
cji, które określa się wspólnym mianem europejskich agencji regulacyjnych (ang. 
European Regulatory Agency) lub agencji zdecentralizowanych, lub jeszcze ina-
czej ‒ agencji tradycyjnych w odróżnieniu od agencji wykonawczych4.

Jak dotychczas, agencje regulacyjne nie doczekały się ujęcia w jedne ramy 
prawne, stąd też znalezienie dla nich wspólnego mianownika stanowi przed-

2 J. Weiler, J. H. H. Weiler, Europe in Crisis – on “Political Messianism”, “Legitimacy” 
and the “ule of Law”, “Singapore Journal of Legal Studies” 2012, s. 248–268, DOI: 10.2139/
ssrn.2255263.

3 Zagadnieniu ACER nie poświęcono w polskiej literaturze jak dotychczas wiele uwagi. 
Jednym z interesujących artykułów jest praca Przemysława Zdyba: P. Zdyb, Współpraca Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z Agencją do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, (w:) 
J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy administra-
cyjnoprawne. Tom I, Wrocław 2014, s. 183–193.

4 Agencje wykonawcze powoływane są na mocy rozporządzenia Rady 58/2003/WE z dnia 
19 grudnia 2002 r. ustanawiającego statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzo-
ne niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi, Dz.Urz. UE L 11 
z 16.01.2003, s. 1. Ich zadania są ściślej zdefiniowane i polegają na zapewnieniu wsparcia w proce-
sie zarządzania programami wspólnotowymi.
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miot dyskusji. Najogólniej rzecz ujmując, można stwierdzić, że agencje stanowią 
wyodrębnione instytucjonalnie jednostki organizacyjne posiadające osobowość 
prawną, służące do nadzorowania i monitorowania określonych dziedzin życia 
społecznego, w tym gospodarczego, mające swoją podstawę prawną w rozpo-
rządzeniach Unii Europejskiej. Poza monitorowaniem i nadzorowaniem agencje 
mogą zajmować się koordynowaniem prac organów krajowych, informowaniem 
Komisji o stanie spraw monitorowanych czy wreszcie wydawaniem decyzji. Uza-
sadnieniem i zarazem konsekwencją tworzenia agencji jest stopniowe uniezależ-
nienie niektórych obszarów administrowania od rządów i parlamentów państw 
członkowskich oraz wzmocnienie zdolności regulacyjnej na poziomie wykonaw-
czym Unii Europejskiej przez dostarczanie Komisji szczegółowych informacji 
dotyczących poszczególnych dziedzin5.

Chociaż nie istnieją na płaszczyźnie europejskiej ogólne warunki tworzenia 
agencji, to jednak w dokumentach Unii Europejskiej przywoływany jest wyco-
fany ostatecznie projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
utworzenia ram prawnych dla europejskich sieci agencji regulacyjnych6. Mimo 
starań Komisji z 2005 r. Rada nie podjęła inicjatywy przyjęcia tego porozumie-
nia, wyrażając wątpliwość niemerytoryczną, lecz formalną: Rada nie podzielała 
poglądu Komisji co do prawidłowości wyboru formy prawnej porozumienia 
międzyinstytucjonalnego. Ostatecznie zatem projekt porozumienia został przez 
Komisję wycofany. Nie zmienia to faktu, że jak powiedziano, porozumienie jest 
przywoływane w oficjalnych dokumentach Unii. Może zatem stanowić punkt 
odniesienia dla rozwiązań przyjętych przy konstruowaniu ACER. 

Powracając do kwestii definicyjnych i mając już wiedzę na temat znacze-
nia przywoływanego porozumienia, można wskazać na jego fragment, zgod-
nie z którym europejską agencją regulacyjną jest niezależna jednostka prawna 
stworzona przez ustawodawcę, mająca za zadanie uczestniczenie w regulowaniu 
jednej z dziedzin na szczeblu europejskim oraz wdrażanie określonej polityki 
wspólnotowej. Realizując swoje zadania, agencja przyczynia się do poprawy 
sposobu wdrażania i stosowania reguł w całej Unii Europejskiej. W ten sposób 
uczestniczy ona aktywnie w wykonywaniu uprawnień wykonawczych na szcze-
blu wspólnotowym.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki jest zatem niezależną 
od Komisji i Rady jednostką organizacyjną, która posiada osobowość prawną, 
której powierzono zadania wykonawcze Unii polegające przede wszystkim na 
monitorowaniu i nadzorowaniu rynków energii elektrycznej i gazu w Unii Euro-
pejskiej, koordynacji prac krajowych organów regulacyjnych, a w niektórych 
sytuacjach wydawanie decyzji w indywidualnych przypadkach dotyczących 

5 M. Swora, Aktualne tendencje w zakresie tworzenia agencji w Unii Europejskiej – admi-
nistracja europejska in statu nascendi, Warszawa 2006, s. 42–43.

6 Projekt Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie utworzenia ram prawnych dla 
europejskich agencji regulacyjnych z 25.05.2005, COM(2005)59.
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przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia 
713/20097 ACER jest organem Wspólnoty.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki stała się więc jedną 
z wielu agencji, które łączy kilka wspólnych cech. To jeszcze jednak nie wyjaśnia 
istoty, dla której określenia historia jej powstania wydaje się być nieodzowna.

3. HISTORIA ACER

Rzeczą niewątpliwie podstawową dla historii ACER jest idea stworzenia 
wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej i spowodowa-
nie utworzenia w państwach członkowskich niezależnych organów regulacyj-
nych. Organy te nadzorują rynki krajowe, m.in. pod kątem realizacji nakładanych 
na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków dotyczących liberalizacji rynków 
energii i tworzenia podstaw wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu. Organy 
krajowe z jednej zatem strony odpowiadają za realizację celów polityki krajowej, 
z drugiej zaś stosują i wprowadzają w życie zasady określone na płaszczyźnie 
europejskiej. Można przypuszczać, że wsparcie w budowaniu niezależności orga-
nów krajowych, przypieczętowane w III pakiecie regulacyjnym8, było właśnie 
podyktowane ułatwieniem realizacji celów europejskich stojących niekiedy na 
przekór planom rządowym.

Krajowe organy regulacyjne, stosując prawo europejskie, były kontrolowane 
i wspierane przez Komisję Europejską. Ta jednak ostatecznie uznała się za nie-
zdolną do objęcia całości zagadnień wymagających zwłaszcza koordynacji prac 
między państwami członkowskimi. Tak powstała mocą decyzji Komisji9 Euro-
pejska Grupa Nadzoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG). Zadaniem 
ERGEG było przede wszystkim ułatwienie konsultacji, koordynacji i współpracy 
między organami krajowymi oraz między tymi organami a Komisją Europejską 
w celu wspierania rozwoju wewnętrznego rynku energii. Europejska Grupa Nad-
zoru ds. Energii Elektrycznej i Gazu była złożona z przedstawicieli krajowych 

7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Dz.Urz. UE L 211 
z 14.08.2009, s. 1, z późn. zm. (dalej: rozporządzenie ACER).

8 Zgodnie z art. 35 ust. 4 dyrektywy 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylają-
cej dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 55) państwa członkowskie gwaran-
tują niezależność organu regulacyjnego; podobnie zgodnie z art. 39 ust. 4 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku we-
wnętrznego gazu ziemnego uchylającej dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009, 
s. 94) państwa członkowskie gwarantują niezależność organu regulacyjnego.

9 Decyzja Komisji 2003/796/WE z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Euro-
pejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu, Dz.Urz. UE L 296, z 14.11.2003, s. 34.
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organów regulacyjnych, więc w założeniu była instytucją przedstawicielską kra-
jowych organów regulacyjnych i to właśnie krajowe organy określały w ramach 
wytyczonych decyzją Komisji priorytety działalności ERGEG.

Komisja, doceniając działalność ERGEG jako instytucji doradczej, uznała 
jednak formułę, w której działała Grupa, za niewystarczającą z punktu widzenia 
celu, jakim jest ustanowienie wspólnego rynku. W uzasadnieniu do projektu roz-
porządzenia ACER10 wskazano argumenty przemawiające za utworzeniem nowej 
agencji zastępującej ERGEG, wypowiadając się najpierw w sprawie jego dotych-
czasowej działalności. Komisja stwierdziła: „Działania ERGEG prowadzone 
w ostatnich latach, polegające na wydawaniu niewiążących wytycznych oraz 
przedstawianiu Komisji zaleceń i opinii, bardzo pozytywnie przyczyniły się do 
postępów procesu tworzenia wewnętrznego rynku gazu i energii elektrycznej”. 
Po tym pochlebnym wobec ERGEG zdaniu, Komisja wskazała przede wszystkim 
na dwie zasadnicze kwestie określające jego dysfunkcyjność.

Po pierwsze, w ramach ERGEG do zawarcia porozumienia mogło dojść 
zazwyczaj za zgodą 27 krajowych organów regulacyjnych przy udziale 30 ope-
ratorów systemów przesyłowych11. Przyjmowanie w ten sposób zaleceń i opinii 
w sprawach technicznych Komisja uważała za zbyt utrudnione.

Po drugie, ERGEG, wydając opinie i zalecenia, przyczyniła się do ujednolice-
nia w sprawach technicznych rynków energii elektrycznej i gazu. Ujednolicenie 
to pozostawiało jednak wiele do życzenia choćby z tego powodu, że opinie i zale-
cenia nie miały wiążącego charakteru. W efekcie, jak stwierdzono w uzasadnie-
niu do projektu rozporządzenia ACER, „doprowadziło to do stworzenia pewnej 
liczby niewiążących kodeksów oraz działań w kierunku osiągnięcia zgodności 
co do wspólnego podejścia poprzez «stopniową konwergencję», ale nie doprowa-
dziło do podjęcia koniecznych decyzji w sprawie trudnych problemów”.

W rezultacie Komisja doszła do wniosku, że należałoby utworzyć nową 
instytucję, w której działalności można by wyeliminować mankamenty ERGEG. 
W sposób formalny Komisja wyraziła swój pogląd w tej sprawie w Komuni-
kacie z 2007 r. zatytułowanym Europejska Polityka Energetyczna12. Wówczas 
wskazała, że ERGEG mogłaby być zastąpiona przez instytucję, którą roboczo 
nazwano ERGEG+: „mechanizm zostałby sformalizowany, a sama grupa otrzy-
małaby zadanie formułowania wiążących decyzji dla organów regulacyjnych 

10 Wniosek o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Agencję 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, COM/2007/0530.

11 Na problem długości procesu decyzyjnego oraz złożoności uzyskiwania konsensu przy 
oddolnym podejściu do integracji jak w przypadku ERGEG (bottom – up approach) zwrócił uwa-
gę Mariusz Swora: M. Swora, Krajowe organy regulacyjne w trzecim pakiecie liberalizacyjnym, 
(w:) M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Nowe prawo energetyczne, Lublin 2013, s. 102–103.

12 Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego z 10.01.2007 r. – 
Europejska Polityka Energetyczna, COM/2007/01.
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i uczestników rynku, dotyczących kwestii technicznych i wymiany transgranicz-
nej”. Ten właśnie postulat ma obecnie realizować ACER. 

Gdyby zatem podsumować argumenty przemawiające za utworzeniem nowej 
instytucji, które przedstawiała Komisja w uzasadnieniu do projektu rozporządze-
nia, to wyglądałyby one następująco:

1) formuła ERGEG wyczerpała się i nie jest w stanie w pełni zrealizować 
celu, jakim jest szybkie stworzenie warunków do zaistnienia rynku wewnętrz-
nego energii;

2) brak wspólnych dla Unii Europejskiej standardów technicznych uniemoż-
liwia utworzenie nowego rynku, trzeba więc lepszych instrumentów umożliwia-
jących standaryzację techniczną;

3) trudności w zawieraniu porozumień w ramach ERGEG ze względu na 
udział 27 państw spowalniają i fragmentaryzują proces decyzyjny; należy więc 
uprościć mechanizm decyzyjny;

4) Komisja nie jest właściwym organem, który mógłby usnąć wyżej wymie-
nione mankamenty, należy zatem powołać nową instytucję.

Zastanawiając się nad tym, w jakie formule powinien funkcjonować nowy 
organ Unii Europejskiej, którego zadaniem byłoby ułatwienie stworzenia rynku 
wewnętrznego energii, Komisja rozważała trzy możliwości: 

1) utworzenie sieci organów krajowych na wzór Europejskiej Sieci Konku-
rencji, która ułatwia podział zadań pomiędzy organami krajowymi a Komisją;

2) utworzenie instytucji na wzór Europejskiego Systemu Banków Central-
nych;

3) utworzenie kolejnej agencji regulacyjnej.
Z tych trzech dróg najmniej prawdopodobna była druga. Utworzenie insty-

tucji na wzór Europejskiego Systemu Banków Centralnych wymagałoby, jak 
przyznała sama Komisja, zmiany traktatowej, z powodu braku właściwej pod-
stawy prawnej w TFUE. Pierwszy model natomiast, przewidziany dla organów 
ochrony konkurencji, zakłada, że Komisja jest wyposażona w kompetencje 
samodzielne i nowa instytucja ułatwia ich dzielenie z organami krajowymi. 
Musiałoby zatem nastąpić mocą rozporządzenia przyznanie Komisji kompe-
tencji, których obecnie nie posiada. Zabieg ten uznano za niewłaściwy z tego 
przede wszystkim powodu, że Komisja nie dysponuje wiedzą umożliwiającą 
jej ocenę warunków technicznych działalności prowadzonej w obszarze ener-
getyki. W uzasadnieniu wprost stwierdzono, że „w praktyce jedynie krajowe 
organy regulacyjne mają potencjał wiedzy niezbędny do skutecznego działania 
w tej dziedzinie”.

Uznano ostatecznie zatem, że rzeczą niezbędną jest powołanie nowej agen-
cji regulacyjnej, która łączyłaby pozytywne doświadczenia ERGEG – przede 
wszystkim udział krajowych organów regulacyjnych – oraz jednocześnie 
byłaby zdolna do szybszego podejmowania decyzji, które miałyby bardziej wią-
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żący charakter13. Tą agencją, działającą w pełni od wiosny 2011 r., jest Agencja 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Gdy ACER zaczęła 
funkcjonować, wyczerpała się misja ERGEG. Komisja podjęła zatem decyzję14 
o likwidacji tej jednostki.

Warto na marginesie niniejszych rozważań dotyczących historii powstania 
ACER wspomnieć o tym, że obok ERGEG od 2001 r. istnieje dobrowolne sto-
warzyszenie krajowych organów regulacyjnych: Rada Europejskich Regulato-
rów Energii (ang. Council of European Energy Regulators, dalej: CEER). Rada 
Europejskich Regulatorów Energii nie ma, rzecz jasna, uprawnień do wydawania 
decyzji wiążących wobec kogokolwiek. Nieformalnie jednak wpływa na poli-
tykę regulacyjną zrzeszonych w nim organów przez wydawane opinie, kodeksy 
dobrych praktyk oraz stanowiska i inne dokumenty15. Obok zatem organu Unii 
Europejskiej, który z założenia funkcjonuje w oparciu o wiedzę i kompeten-
cje organów krajowych, istnieje ich dobrowolne zrzeszenie. Dodatkowo należy 
wspomnieć o dwóch forach: florenckim (dla energii elektrycznej) i madryckim 
(dla gazu ziemnego), w ramach których raz lub dwa razy do roku odbywają się 
spotkania przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych, Komisji, rządów, 
konsumentów i przedsiębiorstw energetycznych, w tym operatorów systemów 
przesyłowych.

4. ZADANIA

Historia ACER wyjaśnia zagadnienie jej celu, a więc tego, co we współcze-
snym języku korporacji określane jest misją. Nie tylko z rozporządzenia ACER, 
z uzasadnienia do jego projektu, lecz także z informacji zawartej na stronie inter-
netowej wynika, że celem istnienia Agencji jest budowa wewnętrznego rynku 

13 Historię powstania ACER wyjaśnioną sekwencją wydarzeń – powierzenie kompetencji 
krajowym organom regulacyjnym, zacieśnienie ich współpracy, potrzeba powołania bardziej 
sztywnych ram instytucjonalnych – przedstawił Robert Zajdler: R. Zajdler, Komentarz do dyrek-
tywy 2009/72 dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, Warszawa 
2011, s. 75.

14 Decyzja Komisji 2011/280/UE z dnia 16 maja 2011 r. uchylająca decyzję 2003/796/WE 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu, Dz.Urz. 
UE L 129 z 17.05.2011, s. 14.

15 W jednej z publikacji OECD stwierdzono wprost, że ACER w swojej działalności opiera 
się na krajowych organach regulacyjnych i właśnie CEER: „Finally, CEER continues to operate as 
a forum for the cooperation of national regulators and as informal body to ACCER and the Com-
mission, including preparatory work on the framework guidelines. ACER has a small staff of 50, 
so is likely to be heavily reliant on NRAs and CEER for the expertise and advice”: OECD (2013), 
International Regulatory Cooperation: Case Studies. Vol. 2. Canada-US Co-operation. EU Ener-
gy Regulation. Risk Assessment and Banking Supervision, OECD Publishing, s. 36.
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energii z korzyścią dla wszystkich konsumentów Unii Europejskiej (ang. Wor-
king towards a single Energy market to the benefit of all EU consumers). W jaki 
sposób cel ten jest determinowany zadaniami wynikającymi z prawa Unii Euro-
pejskiej? Odpowiedź na to pytanie zostanie udzielona poniżej. Najpierw jednak 
warto wskazać źródła prawa, z których te zadania wynikają.

Należą do nich, co oczywiste, rozporządzenie 739/2009 kreujące ACER, 
potem inne akty prawne III pakietu liberalizacyjnego16, przyjęte równocześnie 
z rozporządzeniem ACER, i wreszcie rozporządzenie 1227/2011 w sprawie inte-
gralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on Whole-
sale Energy Market Integrity and Transparency, dalej: rozporządzenie REMIT)17 
oraz rozporządzenie 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropej-
skiej infrastruktury energetycznej (dalej: rozporządzenie 347/2013)18. Jak więc 
widać, zadania na ACER nakłada nie tyko regulacja podstawowa i pozostałe 
akty prawne III pakietu liberalizacyjnego, lecz także dwa inne rozporządzenia 
przyjęte już po utworzeniu Agencji. W przyszłości może to oznaczać trwałą już 
tendencję zwiększania ilości zadań i kompetencji w kolejnych dokumentach Unii 
Europejskiej związanych z tworzeniem rynku wewnętrznego energii.

Ogólna charakterystyka zadań ACER może sprowadzać się do twierdzenia, 
zgodnie z którym Agencja powinna uzupełniać jedynie to, czego nie są w sta-
nie pojedynczo czy też w porozumieniu realizować krajowe organy regulacyjne. 
Krajowe organy regulacyjne spełniają bowiem podwójną rolę. Są z jednej strony 
centralnymi organami administracji publicznej stosującymi przepisy krajowe, 
z drugiej zaś uczestniczą w procesach regulacyjnych na poziomie Unii Euro-
pejskiej19. W tej drugiej roli ich działania z punktu widzenia zasadniczego celu, 
jakim jest utworzenie rynku wewnętrznego energii, mogą być niewystarczające. 
Zgodnie zatem z zasadą pomocniczości, charakteryzującą cały system instytucjo-

16 Chodzi tu zwłaszcza o dwie dyrektywy: elektroenergetyczną i gazową (por. przyp. 8) 
oraz dwa rozporządzenia dotyczące dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z 13 lip-
ca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany ener-
gii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, Dz.Urz. L 211 z 14.08.2009, s. 15, 
z późn. zm., oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z 13 lipca 
2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1775/2005, Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009, s. 36, z późn. zm.

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z 25 październi-
ka 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii, Dz.Urz. UE L 326 
z 8.12.2011, s. 1.

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z 17 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 
i (WE) nr 715/2009, Dz.Urz. UE L 115 z 25.04.2013, s. 39, z późn. zm.

19 M. Swora, Organy właściwe w sprawach energetyki (charakter, zadania i kompetencje), 
(w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8B. 
Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013, s. 163.
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nalny Unii Europejskiej, w zadanie tworzenia rynku wewnętrznego włączone są 
w pierwszej kolejności organy krajowe i uzupełniająco organ unijny ACER, który 
nota bene, w dużej mierze w wykonywaniu swoich zadań opiera się na wiedzy 
krajowych organów regulacyjnych. Istotą zadań ACER jest więc uzupełnianie 
zadań krajowych organów regulacyjnych dotyczących budowy rynku wewnętrz-
nego. Jest to też zarazem podstawowe uzasadnienie jego istnienia. W każdym 
zatem punkcie, w którym zadania lub kompetencje ACER przekraczałyby to co 
konieczne, należałoby stwierdzić ich niezgodność z unijną zasadą pomocniczo-
ści, a w konsekwencji niezgodność z pierwotnym prawem Unii Europejskiej20.

Dalej, wskazówkę dotyczącą tego, czym ACER powinna się zajmować, daje 
projekt porozumienia międzyinstytucjonalnego, zgodnie z którym agencji regu-
lacyjnej mogą być powierzone następujące zadania:

1) podejmowanie samodzielnych decyzji o wiążącym skutku prawnym;
2) świadczenie bezpośredniego wsparcia na rzecz Komisji, i w odpowiednim 

przypadku, państw członkowskich działających w interesie wspólnoty, w formie 
opinii technicznych lub naukowych;

3) tworzenie powiązań i organizowanie współpracy między właściwymi 
organami krajowymi.

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, Agencji powierzono wszystkie trzy 
rodzaje zadań. Jest więc ACER wyposażona w możliwość wydawania decyzji indy-
widualnych, wydaje dokumenty o charakterze niewiążącym (opinie, zalecenia), 
wreszcie stanowi przestrzeń do współpracy krajowych organów regulacyjnych.

Pierwsza grupa zadań wskazanych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym 
dotyczy wydawania decyzji. W rozporządzeniu ACER powierzono Agencji kom-
petencję do wydawania decyzji w sprawie warunków dostępu do infrastruktury 
elektroenergetycznej i gazowej łączącej co najmniej dwa państwa członkowskie 
(art. 8 rozporządzenia ACER) oraz do wydawania decyzji o zwolnieniu nowych 
połączeń wzajemnych prądu stałego oraz nowej infrastruktury gazowej (art. 9 
rozporządzenia ACER). Podstawą dla wydawania tych decyzji jest nie tylko roz-
porządzenie ACER, lecz także inne akty prawne III pakietu liberalizacyjnego21. 
Ponadto rozporządzenie 347/2013 przewiduje wydawanie decyzji przez ACER 
w odniesieniu do projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowa-
nia. W tym przypadku ACER wydaje decyzję w sprawie wniosku inwestycyj-

20 Zgodnie z art. 5 ust. 3 TUE, w dziedzinach, które nie należą do wyłącznej kompetencji Unii 
Europejskiej (energetyka do takiej nie należy), Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko 
w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wy-
starczający przez państwa członkowskie zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz 
lokalnym i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze 
ich osiągnięcie ‒ na poziomie Unii.

21 Podstawą zwolnień dla nowej infrastruktury są przepisy rozporządzenia 2009/714 oraz 
art. 36 dyrektywy 2009/73 wdrożonej do polskiego porządku prawnego przez art. 4i ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. ‒ Prawo energetyczne, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.



384 ADAM SZAFRAńSKI

nego obejmującą transgraniczną alokację kosztów, a także w sprawie sposobu 
odzwierciedlania kosztu inwestycji w wysokości opłat taryfowych. 

W każdym przypadku, w którym Agencji powierzono kompetencję do 
wydawania decyzji, jej działalność ma charakter subsydiarny wobec działań 
krajowych organów regulacyjnych. Poszczególne przepisy stanowią bowiem, 
że Agencja podejmuje decyzje w tych kwestiach, które należą do kompetencji 
krajowych organów regulacyjnych jedynie w przypadku, gdy organy te złożyły 
wspólny wniosek lub gdy nie były w stanie osiągnąć porozumienia w terminie 
sześciu miesięcy od przedłożenia sprawy ostatniemu z nich (termin ten może być 
co do zasady przedłużony).

Ponadto ACER wpływa na treść decyzji krajowych organów regulacyjnych, 
przedstawiając opinie w sprawie zgodności decyzji podjętych przez organ regu-
lacyjny z wytycznymi określonymi na podstawie III pakietu liberalizacyjnego. 
Odpowiednio wcześniej, na wniosek krajowego organu regulacyjnego, ACER 
wydaje opinię w sprawie, która mogłaby rodzić wątpliwości. W takich przypad-
kach ACER nie wydaje sama decyzji, lecz może mieć wpływ na ich treść. 

Podsumowując, kompetencje Agencji do wydawania decyzji są mocno ogra-
niczone i nieliczne, co jak podkreśla się w literaturze, stanowi rezultat niechęt-
nego stanowiska państw członkowskich22.

Druga grupa zadań związana jest ze wsparciem działań Komisji i państw 
członkowskich w formie opinii czy też innych działań o charakterze niewład-
czym. Ten rodzaj działalności Agencji jest najbardziej rozbudowany. Właściwą 
formą działania jest tu wydawanie opinii, zaleceń i niewiążących wytycznych 
ramowych (art. 4 rozporządzenia ACER). Innym rodzajem działania, o którym 
należy wspomnieć, jest monitorowanie sytuacji na rynku i informowanie o jego 
stanie Komisji. 

Opinie i zalecenia mogą dotyczyć wszelkich kwestii związanych z celami, 
w jakich Agencja została ustanowiona. Może ona działać na wniosek lub też 
z własnej inicjatywy. W niektórych jednak sytuacjach wyraźnie określono zakres 
władzy opiniodawczej. Wśród nich warto wskazać dwie, związane bezpośrednio 
z zasadniczym celem działalności Agencji. ACER opiniuje zatem plany rozwoju 
sieci elektroenergetycznych i gazowych o zasięgu wspólnotowym oraz wydaje 
wspomniane już opinie co do zgodności decyzji wydawanych przez krajowe 
organy regulacyjne z wytycznymi wydanymi na podstawie aktów prawnych III 
pakietu liberalizacyjnego.

Wytyczne ramowe wydawane są przez ACER w skomplikowanej procedu-
rze powstawania kodeksów sieci. Kodeksy sieci są dokumentami określającymi 
warunki korzystania z sieci, między innymi zasady bezpieczeństwa i niezawod-
ności sieci, w tym zasady dotyczące technicznej zdolności rezerwowej zapewnia-

22 M. Swora, Niezależne organy administracji, Warszawa 2012, s. 149, i przywoływana tam 
literatura.
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jącej bezpieczeństwo eksploatacyjne sieci, zasady przyłączenia do sieci, zasady 
dostępu stron trzecich czy procedury operacyjne w sytuacjach awaryjnych. Brak 
spójności między poszczególnymi państwami członkowskimi w odniesieniu 
do zasad technicznych postrzegany jest jako istotna bariera w rozwoju rynku 
wewnętrznego energii. Dlatego też prawodawca europejski uznał, że kodeksy 
sieci powinny powstawać w sposób scentralizowany z udziałem Komisji, Agencji 
oraz ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu. ENTSO to europejskie sieci 
operatorów systemów przesyłowych (ang. European Network of Transmission 
System Operators for Electricity/for Gas). W opracowanie kodeksów sieci zaan-
gażowani są zatem przez ENTSO także krajowi operatorzy systemów przesyło-
wych. Unia Europejska kładzie duży nacisk na jednolitość zasad technicznych, 
stąd też znaczna rola ACER ze względu na jej fachową techniczną wiedzę. Agen-
cja wydaje wytyczne ramowe dla opracowania przez ENTSO kodeksów sieci. 
Wytyczne te, jak stwierdzono w preambule do rozporządzenia ACER, są „z natury 
niewiążące”, ale kodeksy sieci „muszą być” z nimi zgodne. W innych wersjach 
językowych rozporządzenia również zastosowano czasownik modalny „musieć” 
(ang. must, fr. doivre, niem. müssen, hiszp. deber). Można zatem wnioskować, 
że udział ACER w powstawaniu kodeksów sieci przez wydawanie wytycznych 
ramowych jest nie tylko wstępną opinią, lecz także wiążącym punktem wyjścia 
dla ich powstania, a potem ewentualnej zmiany. Procedury w tym zakresie szcze-
gółowo określają rozporządzenia 714/2009 i 715/2009.

Odrębnym działaniem ACER jest kontrolowanie (monitorowanie) sytuacji 
na rynku energii. Zgodnie z rozporządzeniem ACER, Agencja monitoruje rynki 
wewnętrzne energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ceny deta-
liczne energii elektrycznej i gazu, dostęp do sieci, w tym dostęp do energii wytwo-
rzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzeganie praw konsumentów. 
Co do zasady, ACER monitoruje również te obszary działalności przedsiębiorstw 
energetycznych, które mogą być przedmiotem jej działania w zakresie opinii, 
zaleceń i wytycznych. Agencja kontroluje więc realizację planów inwestycyjnych 
związanych z rozwojem sieci o znaczeniu wspólnotowym, przestrzeganie kodek-
sów sieci czy też w ogóle współpracę regionalną operatorów systemowych sieci. 
Szczególną regulację, która nakłada obowiązki na ACER w zakresie monitorowa-
nia, stanowi rozporządzenie 1227/2011. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia 1227/2011 
celem regulacji jest ustanowienie przepisów zakazujących nadużywania praktyk 
wpływających na hurtowe rynki energii, które są spójne z przepisami mającymi 
zastosowanie do rynków finansowych oraz z właściwym funkcjonowaniem hur-
towych rynków energii, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich specyfiki. Rolą 
Agencji jest więc monitorowanie hurtowych rynków energii z uwzględnieniem 
oddziaływań między systemem handlu uprawnieniami do emisji a hurtowymi 
rynkami energii elektrycznej w celu zapobiegania ewentualnym manipulacjom. 

Trzeci rodzaj zadań związany jest z koordynacją i współpracą krajowych orga-
nów regulacyjnych. Taką współpracę wymusza sama struktura ACER. Jednym 
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z jej organów jest rada regulacyjna składająca się z przedstawicieli krajowych 
organów regulacyjnych. Ponadto rozporządzenie ACER nakłada na Agencję obo-
wiązek stworzenia ram dla takiej współpracy (art. 7 rozporządzenia ACER), jed-
nakże bez precyzowania, jaki instytucjonalny charakter miałyby one mieć.

Jak wygląda w praktyce realizacja zadań przez Agencję?
Rozkład pracy i zaangażowanie Agencji w poszczególnych obszarach jej 

kompetencji ukazują nieco statystki, dlatego też warto przyjrzeć się pracy ACER 
przez pryzmat danych liczbowych i treści poszczególnych dokumentów. Należy 
mieć przy tym świadomość, że jeden dokument nie jest równoważny, gdy chodzi 
o wkład pracy, drugiemu. Nie każde też działanie angażujące siły i czas wielu osób 
mierzy się wielkością opracowania. Zdarza się, że w ogóle go nie ma. Mając zatem 
świadomość ograniczeń metody, należy przystąpić do przedstawienia pracy Agen-
cji, ukazując liczby i treść poszczególnych form prawnych działania, poczynając od 
wytycznych ramowych dotyczących kodeksów sieci, przez opinie, rekomendacje, 
decyzje indywidualne, kończąc na raportach i innych publikacjach23.

Zasadniczo24 sposób przygotowania wytycznych dla kodeksów sieci, ure-
gulowany w rozporządzeniach 714/2009 i 715/2009, jest następujący: Komisja 
opracowuje na każdy rok pracy listę priorytetów, którymi chce się zająć w zakre-
sie opracowania kodeksów sieci. Następnie ACER wydaje wytyczne ramowe, 
na podstawie których ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu opracowują 
projekt kodeksu sieci. Taki kodeks jest następnie przedstawiony do zaopiniowa-
nia ACER. Jeśli projekt uzyska rekomendację Agencji, zostaje odesłany przez 
Komisję do Komitetu Energii (ang. Electricity Cross-Border Committtee) w przy-
padku energii elektrycznej, a w przypadku gazu podlega komitologii. W Komi-
tecie Energii zasiadają specjaliści z zakresu energii delegowani przez krajowe 
ministerstwa energii. Po uzyskaniu opinii komitetów, Komisja przyjmuje jako 
prawnie wiążące25 kodeksy sieci lub też wytyczne. Dotychczas Komisja przy-
jęła dwa dokumenty dla energii elektrycznej26 i dwa dla gazu27, będące owocem 

23 Stan informacji pochodzi z dnia 8 czerwca 2016 r i polega na źródle: www.acer.europa.eu/
Official_documents/Pages/default.aspx.

24 Pomijam w tym miejscu uproszczoną procedurę opracowywania kodeksów sieci z inicja-
tywy ENTSO energii lub ENTSO gazu.

25 Charakter prawny kodeksów sieci przyjętych przez Komisję budzi w literaturze wątpli-
wości. Por. analizę znaczenia prawnego kodeksów sieci dla elektroenergetyki na gruncie rozpo-
rządzenia 2009/714: A. Walaszek-Pyzioł, Kilka refleksji na temat tzw. europejskich kodeksów sieci 
(grid codes), (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja. Innowacja w sektorze energetycznym, 
Warszawa 2013, s. 176 i n.

26 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne 
dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, Dz.Urz. 
UE L 197 z 25.07.2015, s. 24, oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 
2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wy-
twórczych do sieci, Dz.Urz. UE L 112 z 27.04.2016, s. 1.

27 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks 
sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych, Dz.Urz. UE L 91 z 27.03.2014, s. 15; 



 AGENCJA DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW REGULACJI ENERGETYKI 387

współpracy z ACER. Agencja uczestniczy w tym procesie w sposób aktywny, 
w ten sposób, że przygotowuje wytyczne ramowe, przeprowadza publiczne kon-
sultacje w odniesieniu do nich i organizuje spotkania dla uczestników rynku 
w celu zapoznania się z ich opinią. Cały proces przyjęcia kodeksu sieci na przy-
kładzie kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek 
wytwórczych do sieci od chwili przedstawienia do konsultacji przez ACER pro-
jektu wytycznych do chwili przyjęcia kodeksu sieci przez Komisję trwał 5 lat (od 
marca 2011 r. do kwietnia 2016 r.). Dotychczas Agencja opracowała 7 wytycznych 
ramowych. Sposób ich tworzenia oraz objętość wskazują na duży wkład pracy 
ACER w tym obszarze. Na marginesie można dodać, że zakończenie procedury 
przyjęcia kodeksu sieci przez ACER przed przesłaniem go do Komisji ma formę 
decyzji generalnej (ang. general decision).

Liczną grupę dokumentów wydanych przez ACER stanowią opinie (86). 
Dwanaście z nich było skierowanych do ENTSO energii i gazu i dotyczyło 
kodeksów sieci, 60 skierowano do ENTSO energii i gazu w innych sprawach niż 
kodeksy sieci, 2 opinie zostały wydane na prośbę krajowych organów regulacji 
(litewskiego i polskiego). Ponadto wydano 12 innych opinii dotyczących przede 
wszystkim planów inwestycyjnych o charakterze transgranicznym.

Obok opinii, a więc dokumentów o charakterze niewiążącym, należy wymie-
nić rekomendacje, których ACER wydała dotychczas 24. Dotyczyły one różnych 
zagadnień. Część z nich stanowiła propozycje skierowane do Komisji zmian legi-
slacyjnych (np. kodeksów sieci przyjętych w formie rozporządzenia Komisji), 
inne dobrych praktyk (np. w odniesieniu do wniosków inwestycyjnych składa-
nych na podstawie art. 12 ust. 3 rozporządzenia 347/2013). Przykładem podejmo-
wania przez Agencję tematów nie na prośbę lub zlecenie innego organu stanowi 
rekomendacja dotycząca niezależności ACER oraz krajowych organów regula-
cyjnych28.

Kolejną grupę aktów prawnych wydawanych przez Agencję stanowią decy-
zje. Dotychczas wydano dwie decyzje w sprawach indywidualnych. I w jednym, 
i w drugim przypadku dotyczyły one wniosków inwestycyjnych na podstawie 
art. 12 ust. 3 i art. 12 ust. 6 rozporządzenia 347/2013. Wydanie decyzji przez ACER 
było spowodowane upływem terminu na rozpatrzenie wniosku przez organy kra-
jowe. W jednym przypadku decyzja dotyczyła wniosku inwestycyjnego w związku 
z budową połączenia międzysystemowego energii elektrycznej LitPol29, w drugim 

rozporządzenie Komisji (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci do-
tyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych, Dz.Urz. UE L 113 z 01.05.2015, s. 13.

28 ACER-Recommendation of 30 May 2016 on Ensuring the Independence of the Agency for 
the Cooperation of Energy Regulators and of National Regulatory Authorities.

29 Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No. 02/2015 of 16 April 
2015 on the Investment Request Including Cross-Border Cost Allocation for the Lithuanian Part of 
the Interconnection between Alytus (LT) and the Lithuanian/Poland Border. Project of Common 
Interest No. 45.1
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zaś wniosku inwestycyjnego w sprawie połącznia międzysystemowego gazu ziem-
nego, również na granicy polsko-litewskiej30.

Ostatnią grupę dokumentów publikowanych przez Agencję stanowią różnego 
rodzaju programy, raporty, informacje. Jest ich łącznie 78. Część z nich dotyczy 
działalności ACER, a więc określa roczny harmonogram pracy lub też stanowi 
sprawozdanie z działalności. Inne publikacje to raporty o stanie rynku lub też 
raporty wydawane na podstawie rozporządzenia REMIT. Wydawanie raportów 
jest owocem tej kompetencji ACER, którą jest monitorowanie rynku.

Praca Agencji, która w niewielkim stopniu ma wyraz w aktach prawnych, 
wytycznych, opiniach czy innych dokumentach, a która stanowi istotny element 
konstrukcyjny zadań wykonywanych przez ACER, to koordynowanie i orga-
nizowanie współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi. Płaszczy-
znę umożliwiającą tę współpracę stanowi przede wszystkim Rada Organów 
Regulacyjnych (ang. Board of Regulators, BoR). Posiedzenia Rady są okazją do 
wymiany stanowisk i opinii, a jednocześnie podejmowania decyzji o wymiarze 
ogólnoeuropejskim. Obok Rady przestrzeniami współpracy są grupy robocze 
(ang. Agency Working Groups, AGWs), które zajmują się odrębnie m.in. spra-
wami energii, gazu, integracją rynku i jego przejrzystością, wdrożeniem, moni-
torowaniem i procedurami. Przykładowo w 2014 r. różne gremia powołane przez 
Agencję zaangażowały do współpracy za pośrednictwem krajowych organów 
regulacyjnych łącznie 230 ekspertów.

Przegląd zadań, które stawia przed ACER prawo Unii Europejskiej i jedno-
cześnie przegląd zadań realizowanych w praktyce przez Agencję każe w tej chwili 
postawić pytanie o to, co w jej codzienności stanowi istotę przedsięwzięć. Wydaje 
się, że zasadniczy cel Agencji, jakim jest pomoc w utworzeniu rynku wewnętrz-
nego, najbardziej pomagają realizować wytyczne ramowe i w ogóle współpraca 
przy tworzeniu kodeksów sieci. Sama Agencja podkreśla ich znaczenie dla swojej 
działalności. W raporcie z działalności w 2014 r. wskazano, że integracja rynku 
wewnętrznego energii odbywa się równolegle w dwojaki sposób31. Po pierwsze 
dzięki prawnie określonym wytycznym ramowym i kodeksom sieci. Po drugie, 
promując dobrowolne korzystanie przez uczestników rynku z kodeksów sieci, 
które nie zostały jeszcze formalnie zatwierdzone przez Komisję. Jak więc widać 
z perspektywy ACER, to co jest związane z regulacją i na co ma rzeczywisty 
wpływ Agencja, to przede wszystkim udział w kształtowaniu kodeksów sieci 
uspójniających działanie rynku energii wewnątrz Unii Europejskiej. Pozostałe 

30 Decision of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 01/2014 of 11 August 
2014 on the Investment Request including Cross-Border Cost Allocation for the Gas Interconnec-
tion Poland-Lithuania Project of Common Interest No. 8.5.

31 Annual Activity Report of the Agency of Energy Regulators Year 2014, dostępny na stronie 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20annu-
al%20activity%20report%20for%20the%20year%202014%20-%20Old.pdf (dostęp: 16.12.2017 r.).
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zadania ACER nie są bagatelne, jednak te związane z tworzeniem kodeksów sieci 
wysuwają się obecnie na pierwszy plan.

Większość zadań Agencja realizuje przez zastosowanie tzw. instrumentów 
miękkich, a więc przez opinie, zalecenia, wytyczne i inne dokumenty o niewią-
żącym charakterze (przy zastrzeżeniu dotyczącym związania wytycznymi ramo-
wymi). Mimo to dostrzega się, że w kwestii budowy wewnętrznego rynku energii 
ACER może odgrywać istotną rolę32.

5. STRUKTURA

Po przedstawieniu zadań ACER należy przejść do omówienia jej struktury. 
Celem przyjrzenia się ustrojowi Agencji jest doprowadzenie do zdefiniowania jej 
specyfiki na tle innych agencji regulacyjnych oraz ocena jej efektywności działa-
nia li tylko na podstawie lektury przepisów, a nie przyjętej pragmatyki działania. 
Gdyby zatem zastanowić się nad najważniejszym kryterium oceny struktury, to 
z pewnością byłaby nim efektywność. W porozumieniu międzyinstytucjonal-
nym w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich agencji regulacyjnych 
dodatkowo wskazuje się na konieczność zachowania równowagi między autono-
mią i kontrolą: „struktura agencji powinna nie tylko pozwolić im na skuteczne 
wykonywanie powierzonych im zadań, lecz także zachowywać subtelną rów-
nowagę pomiędzy autonomią i kontrolą”. To drugie kryterium odwołuje się do 
potrzeby zbudowania struktury, która jest niezależna, ale zarazem kontrolowana 
przez podmiot zewnętrzny. Kryteriami oceny rozwiązań ustrojowych, o których 
będzie mowa poniżej, są więc efektywność oraz zapewnienie równowagi między 
autonomią i kontrolą. Są to kryteria wewnątrzsystemowe określone wprost przez 
prawo Unii Europejskiej. Kwestią otwartą pozostanie natomiast ocena struktury 
ACER na tle podstawowych pytań przedstawionych we wstępie artykułu.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia ACER „ramy instytu-
cjonalne oraz zasady zarządzania Agencją ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki opierają się na standardowych zasadach i praktykach funkcjono-
wania agencji regulacyjnych we Wspólnocie”. W rzeczywistości jednak model 
struktury ACER odbiega nieco od typowego, przedstawionego w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie utworzenia ram prawnych dla europejskich 
agencji regulacyjnych, o czym będzie jeszcze mowa. 

Z pewnością standardowymi organami agencji regulacyjnych są dwa organy 
ACER: dyrektor oraz Rada Administracyjna. Organem ponadstandardowym 

32 M. Domagała, Podstawy prawne funkcjonowania wewnętrznego rynku gazu w Unii Euro-
pejskiej, (w:) J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy 
prawnoadministracyjne. Tom I, Wrocław 2014, s. 382.



390 ADAM SZAFRAńSKI

i określającym specyfikę Agencji na tle innych agencji regulacyjnych jest Rada 
Organów Regulacyjnych. Te trzy organy uczestniczą w bieżącej pracy ACER. 
Czwarty organ ‒ Komisja Odwoławcza, zajmuje się rozpatrywaniem odwołań 
od decyzji indywidualnych przyjmowanych przez ACER. Poniżej należy zatem 
przede wszystkim przedstawić zasady kreowania trzech najważniejszych orga-
nów, ich wzajemne relacje oraz zadania.

Rada Administracyjna składa się z 9 członków, z czego 2 powołuje Komisja, 
2 Parlament Europejski i 5 Rada. Kadencja członków trwa 4 lata. Rada Admini-
stracyjna podejmuje decyzje większością 2/3 głosów i zbiera się co najmniej dwa 
razy do roku. W praktyce jej posiedzenia odbywają się częściej, około 5–6 razy 
rocznie. Do jej zadań należy powołanie dyrektora po uzyskaniu pozytywnej opi-
nii Rady Organów Regulacyjnych oraz powołanie Komisji Odwoławczej. Ponadto 
przyjmuje roczny i wieloletni program pracy Agencji, przyjmuje i publikuje roczne 
sprawozdanie z działalności Agencji oraz wykonuje uprawnienia budżetowe. 

W skład Rady Organów Regulacyjnych wchodzą wysocy przedstawiciele 
organów regulacyjnych oraz przedstawiciel Komisji bez prawa głosu. Rada 
liczy zatem 28 członków, każdy z jednym głosem, przy czym większość uchwał 
wymaga większości 2/3 głosów. Warto zatem zwrócić uwagę na uelastycznie-
nie pracy przez odejście od jednomyślności, która jako zasada funkcjonowała 
w ERGEG. Rada Organów Regulacyjnych przedstawia dyrektorowi opinie doty-
czące opinii, zaleceń i decyzji przyjmowanych przez ACER oraz udziela dyrek-
torowi wskazówek, ponadto zatwierdza roczny program pracy ACER oraz jeden 
z rozdziałów sprawozdania rocznego ACER. Jak już była o tym mowa, Rada 
Organów Regulacyjnych wydaje opinię w sprawie kandydata na dyrektora ACER 
(większością 3/4 głosów). Istnienie Rady Organów Regulacyjnych stanowi prze-
jaw odejścia od modelu agencji regulacyjnych i stanowi wyraz podejścia do admi-
nistrowania nazywanego w literaturze wspólnym administrowaniem ( joined-up) 
lub też administracją sieciową33. Termin opisuje różne sposoby skupiania formal-
nie odrębnych organizacji na rzecz realizacji danych celów34.

Organem zarządzającym ACER i reprezentującym ją jest dyrektor. W swo-
jej działalności kieruje się wskazówkami Rady Organów Regulacyjnych. 
Powoływany jest na 5 lat przez Radę Administracyjną z listy 3 kandydatów 
przedstawionych przez Komisję po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Organów 
Regulacyjnych. Dyrektor ma wiele zadań o charakterze przygotowawczym. Do 
niego należy zaproponowanie rocznego planu pracy, wieloletniego planu pracy, 
budżetu i sprawozdania. Podstawowym jednak zadaniem dyrektora jest przyjmo-
wanie i publikowanie opinii, zaleceń i decyzji ACER, które uzyskały pozytywną 
opinię Rady Organów Regulacyjnych.

33 E. Kozak-Hamala, „Wspólne administrowanie” jako element budowy wewnętrznego ryn-
ku energii elektrycznej i gazu ziemnego, (w:) A. Walaszek-Pyzioł (red.), Regulacja. Innowacja 
w sektorze energetycznym, Warszawa 2013, s. 285.

34 Ibidem, s. 277.



 AGENCJA DS. WSPÓŁPRACY ORGANÓW REGULACJI ENERGETYKI 391

Na koniec przeglądu organów wypada wspomnieć o Komisji Odwoławczej, 
która składa się z 6 członków wybranych spośród byłego lub aktualnego wyż-
szego rangą personelu krajowych organów regulacyjnych, organów ochrony kon-
kurencji lub innych instytucji krajowych lub wspólnotowych. Kadencja członków 
Komisji Odwoławczej trwa 5 lat. 

Jaki obraz wyłania się z przeglądu zadań organów? Z pewnością cechą szcze-
gólną ACER jest istnienie Rady Organów Regulacyjnych. Z jednej strony jest ona 
płaszczyzną współpracy krajowych organów regulacyjnych, z drugiej zaś stanowi 
wzmocnienie roli państw członkowskich. Wprawdzie członkowie Rady Organów 
Regulacyjnych powinni być niezależni od instrukcji rządowych czy jakichkol-
wiek innych podmiotów publicznych lub prywatnych, to jednak nie są wskazy-
wani przez organy Unii Europejskiej, lecz przez organy krajowe. Ich związek ze 
strukturą administracji państw członkowskich jest więc oczywisty. Dalej, specy-
fiką ACER jest znaczenie, jakie przypisuje się Radzie Organów Regulacyjnych. 
Jest ona włączona w proces decyzyjny Agencji. Z przepisów rozporządzenia 
ACER wynika, że wszystkie dokumenty o znaczeniu prawnym wydawane przez 
Agencję są przyjmowane przez dyrektora z uwzględnieniem opinii Rady Orga-
nów Regulacyjnych. W proces decyzyjny są więc zaangażowane dwa organy. 
Warto przy tym podkreślić, że Rada Administracyjna odgrywa w tym procesie 
rolę pomniejszą, związaną z przyjmowaniem programu pracy i sprawozdania. 
Nie uczestniczy w wydawaniu wytycznych, opinii, zaleceń i decyzji. 

Ocena działalności ACER z punktu widzenia kryterium efektywności 
powinna uwzględnić wzajemne powiązania oraz liczebność organów. Najwięk-
sze wątpliwości dotyczące zdolności decyzyjnej wiążą się z pracą Rady Organów 
Regulacyjnych. Ciało składające się z 28 członków, mówiących różnymi języ-
kami, nawet przy założeniu, że każdy z nich zna jeden z języków powszech-
nie używanych, jest podatne z pewnością na pokusę utworzenia jakiejś grupy 
wewnętrznej, która będzie nadawać ton pozostałym. W innym, gorszym warian-
cie wpływ na kierunek pracy Rady Organów Regulacyjnych będzie miał dyrek-
tor. Zgodnie zaś z rozporządzeniem ACER powinno być odwrotnie. To dyrektor 
powinien w swojej pracy kierować się wskazówkami Rady. Zagrożenie bezwładu 
jest realne, choć należy na usprawiedliwienie prawodawcy zauważyć, że trudno 
zorganizować pracę Agencji inaczej, jeśli chce się włączyć w proces decyzyjny 
krajowe organy regulacyjne. Nie da się bowiem pominąć któregoś z nich. Wspo-
mniane zagrożenie może niwelować wymagany profesjonalizm członków Rady 
Organów Regulacyjnych. Z kompetencjami osobistymi członków wiąże się 
bowiem z pewnością chęć wpływania na decyzje w sposób rzeczywisty, a nie 
pozorny. Liczebność i charakter członkostwa Rady Organów Regulacyjnych nie-
sie więc ze sobą ryzyko pomniejszenia znaczenia tego organu. To ryzyko w pew-
nej mierze może zmniejszać profesjonalizm i determinacja członków Rady.

Przy uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń i wątpliwości, skuteczność działa-
nia Agencji należy ocenić pozytywnie. Powierzenie prac przygotowawczych mono-
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kratycznemu organowi, jakim jest dyrektor, umożliwia sprawne przedstawianie 
dokumentów do akceptacji pozostałym organom. Kluczowe znaczenie dyrektora 
dla procesu decyzyjnego w sprawie opinii, zaleceń, wytycznych i decyzji stanowi 
również przejaw realizacji paradygmatu skutecznego działania. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują zaś, że ACER osiągnęła w pełni sprawność operacyjną.

Należy jeszcze na koniec przyjrzeć się kryterium równowagi pomiędzy auto-
nomią i kontrolą. W rozporządzeniu ACER podkreśla się w przepisach dotyczą-
cych kreacji poszczególnych organów ich niezależność zarówno od podmiotów 
publicznych, jak i prywatnych. W praktyce powiązania poszczególnych człon-
ków, zwłaszcza Rady Administracyjnej, z podmiotami funkcjonującymi na 
rynku mogą budzić pewne wątpliwości35. Ich wyjaśnienie leży po stronie Parla-
mentu Europejskiego, Rady i Komisji, które mają wpływ na działalność ACER 
przez wykonywanie uprawnień kontrolnych.

Kontrola ta wyraża się przede wszystkim obowiązkami sprawozdawczymi 
po stronie ACER. Agencja publikuje i przesyła Parlamentowi Europejskiemu, 
Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu roczne sprawozdanie z działal-
ności. Ponadto dyrektor może być wezwany przez Parlament Europejski lub Radę 
do przedłożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków. Parlament Euro-
pejski może także wezwać dyrektora do złożenia oświadczenia przed właściwą 
komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania. Przejawem wykonywania 
uprawnień kontrolnych przez Komisję jest obowiązek prawny przeprowadzenia 
oceny pracy dyrektora z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego. 

Niezależność ACER przejawia się więc przede wszystkim w kadencyjności 
organów, własnym budżecie, prawnie określonych kompetencjach i możliwości 
odwołania się od jej decyzji wyłącznie do organu sądowego. Przepisy rozporzą-
dzenia ACER dodatkowo w przypadku każdego z organów odrębnie odnoszą 
się do kwestii niezależności. Kontrola natomiast sprawowana jest przez Parla-
ment Europejski, Radę i Komisję i realizuje się w formach przewidzianych przez 
rozporządzenie ACER. Tym samym zostaje zachowana pożądana równowaga 
pomiędzy autonomią i kontrolą.

6. PODSUMOWANIE

Podsumowując, można powrócić do pytań zadanych na początku niniejszego 
artykułu. Czy przyglądając się zadaniom ACER, można stwierdzić, że Agencja 

35 W jawnym formularzu dotyczącym potencjalnego konfliktu interesów jeden z członków 
Rady Administracyjnej oświadczył, że jest członkiem rady nadzorczej jednego z przedsiębiorstw 
energetycznych oraz że jest przełożonym w firmie konsultingowej, działającej na rynku energe-
tycznym.
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jest instytucją wyspecjalizowaną, która ogranicza działalność Komisji, jest wyra-
zem wiary w specjalistów oraz dodatkowo komplikuje przejrzystość działalności 
Unii Europejskiej, przyczyniając się toutes proportions gardées do kryzysu legi-
tymizacji?

Pierwszym wskazanym przeze mnie zagadnieniem był problem przejmowa-
nia pola zarezerwowanego dla polityki przez wyspecjalizowane agencje złożone 
z ekspertów. Czy można stwierdzić z pełnym przekonaniem, że taką właśnie 
agencją pozbawiającą mocy rząd jest ACER? Odpowiedź na to pytanie zależy 
od tego, czy uzna się, że zadania ACER są z istoty polityczne. Przegląd prawo-
dawstwa, a następnie praktyki wskazują, że Agencja zajmuje się przede wszyst-
kim kwestiami technicznymi, w szczególności przygotowaniem kodeksów sieci. 
Wprawdzie cel jej istnienia, a więc stworzenie rynku wewnętrznego, jest poli-
tyczny par excellance, to jednak realizowany jest on nie tylko przez Agencję. Jej 
rola w tworzeniu rynku wewnętrznego energii jest konstrukcyjnie postrzegana 
jako pomocnicza z jednej strony wobec działań krajowych organów regulacyj-
nych, z drugiej zaś wobec Komisji. Komisja, przedstawiając problem utworzenia 
nowej agencji regulacyjnej, stwierdziła, że niektórych zadań związanych z two-
rzeniem wewnętrznego rynku energii nie jest w stanie realizować ze względu 
na brak kompetencji materialnych po jej stronie. W dużej mierze chciała ona, 
kreując ACER, oprzeć się na wiedzy i zasobach ludzkich obecnych w krajowych 
organach regulacyjnych. Zasadniczo techniczny charakter działań ACER i oko-
liczność, że nie jest ona jedynym organem realizującym cel polityczny, prze-
mawiają za tym, że nie mamy tu do czynienia z nową instytucją, która odbiera 
rządowi to, co z natury powinno należeć do niego. 

Praktyka wskazuje również, że dotychczas ACER nie miała okazji zajmować 
się zagadnieniami budzącymi kontrowersje, przy rozpatrywaniu których należy 
odwoływać się do wartości, co jest charakterystyczne dla polityki. Do tej pory 
jedyną sprawą, która na polskiej scenie politycznej podnoszona jest w gremiach 
związanych z energetyką, jest niemiecko-austriacki problem tzw. przepływów 
kołowych, które powodują w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech desta-
bilizację systemu elektroenergetycznego36. ACER wydała jesienią 2015 r. opinię 
w tej sprawie na korzyść państw Europy Środkowo-Wschodniej. Uznanie, że 
przepływy kołowe stanowią problem, to wprawdzie tyle, co powiedzieć, że białe 
jest białe. Wydanie tej opinii ma jednak konsekwencje polityczne, skoro stanowi 
dla polskiego rządu mocny atut w rozmowach z rządem niemieckim w sprawie 
uregulowania tej kwestii czy to w rozmowach bilateralnych, czy to na płaszczyź-
nie europejskiej. Sprawa ta ma wprawdzie konsekwencje polityczne, z natury 
swej jest jednak techniczna. Nie zmienia zatem obrazu i znaczenia Agencji jako 
instytucji bardziej eksperckiej niż politycznej. 

36 Tchórzewski z Canete m.in. o solidarności energetycznej, Portal CIRE.PL, http://www.
cire.pl/item,123568,1,0,0,0,0,0,tchorzewski-z-canete-m-in-o-solidarnosci-energetycznej.html (do-
stęp: 16.12.2017 r.).
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Na koniec rozważań dotyczących polityczności lub niepolityczności ACER 
warto zauważyć, że istnieje pewien potencjał, który może w przyszłości urucho-
mić się i wpłynąć na zmianę powyższej oceny. Przede wszystkim ACER może 
mieć ambicje w podejmowaniu odważnych decyzji w sprawach dotyczących 
połączeń transgranicznych i określania procedury alokacji zdolności na podsta-
wie art. 9 rozporządzenia ACER. Wówczas swoimi decyzjami mogłaby kształto-
wać, dysponując uznaniem, politykę lub też na nią istotnie wpływać. Kwestię tę 
jako hipotetyczną można jednak w tej chwili pominąć.

Przechodząc do drugiego zagadnienia, a więc kwestii braku legitymizacji 
demokratycznej Unii Europejskiej, należy zauważyć, że Agencja jako instytucja 
wyspecjalizowana, niezależnie od tego jak byłaby ukształtowana, nie wpływa 
w znaczący sposób na postrzeganie całej Unii Europejskiej. Mając zatem świa-
domość miary i proporcji, należy zauważyć dwa elementy konstruujące ACER, 
które wiążą się z zagadnieniem legitymizacji.

Po pierwsze Agencja została skonstruowana w ten sposób, aby opierać się 
w swojej działalności na krajowych organach regulacyjnych. Ich piastuni wyła-
niani są w ramach procedur demokratycznych danego państwa członkowskiego37. 
Udział krajowych organów regulacyjnych wyraża się przez prace w ramach Rady 
Organów Regulacyjnych oraz powoływaniu grup roboczych i ekspertów z udzia-
łem przedstawicieli krajowych organów regulacyjnych. Agencja, jak można 
zauważyć, czerpie legitymację do swego istnienia w znacznej mierze od organów 
krajowych. O ich zaś pozycji (pomijając wymogi prawa Unii Europejskiej w tym 
zakresie) decydują państwa członkowskie – zwłaszcza o procedurze wyboru.

Po drugie, w sprawach w których ACER wydaje decyzje indywidualne, prawo 
Unii Europejskiej za każdym razem przewiduje subsydiarny udział Agencji. 
Decyzje zatem podejmowane są albo na wniosek krajowych organów regulacyj-
nych, albo w sytuacjach, w których organy regulacyjne nie dochodzą do porozu-
mienia w określonym terminie. Sprawy te mają charakter transgraniczny, gdyż 
dotyczą kwestii wymagających decyzji więcej niż jednego krajowego organu 
regulacyjnego. Tak określone uczestnictwo ACER w podejmowaniu decyzji indy-
widualnych sprawia, że nie można postawić Agencji zarzutu przejmowania zadań 
państw członkowskich. Na obraz Unii Europejskiej i legitymizację wpływa to 
w ten sposób, że adresaci decyzji mają świadomość, że Agencja wydaje decyzje 
sporadycznie (dotychczas dwa razy) i jedynie pomocniczo. Nie przejmuje więc 
zadań państw członkowskich, osłabiając prestiż Unii Europejskiej.

37 W ramach przewidzianych przez prawo Unii Europejskiej istnieje swoboda państw człon-
kowskich w kształtowaniu statusu prawnego krajowych organów regulacyjnych, włącznie z moż-
liwością wyznaczenia parlamentu jako krajowego organu regulacyjnego. Szerzej na ten temat: 
M. Szydło, Krajowy parlament jako regulator sektorów sieciowych, Warszawa 2013, s. 134 i n. 
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THE AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS 

Summary

The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) has been established 
in 2009 in the Third Liberalization Package of Energy Sector. The Agency became fully 
operational in 2011. After 5 years of its functioning the Author presents his opinion on 
general issues like legitimacy of the European Union regarding the tendency of creating 
new European agencies (among them ACER) and the problem of the common belief in 
rule of experts in the typical field of politics. Subsequently the paper handles the history 
of setting up the Agency and the description of its bodies and competencies in order to 
present the achievements of ACER within 5 years of its work. The Author concludes with 
positive statement: ACER meets its goals, encompassing the principle of subsidiarity 
and helping the Commission and National Regulatory Authorities in realizing the aim of 
establishing the common energy market in European Union.
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STUDIA IURIDICA LXXII

Tomasz Tyburcy
Uniwersytet Warszawski

SPORY O WYKŁADNIĘ ZNAMION PRZESTĘPSTWA 
KRADZIEŻY ENERGII (ART. 278 § 5 K.K.) – CZY 

PRAWNICY ZNAJĄ FIZYKĘ?

1. ZNAMIĘ CZYNNOŚCIOWE I JEGO DESYGNATY

Obowiązujący Kodeks karny wyróżnił szczególną postać kradzieży ze 
względu na przedmiot czynności wykonawczej w postaci energii lub karty 
uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego (art. 278 § 1 w zw. 
z § 5 k.k.). Przepis art. 278 § 5 k.k. stanowi, że przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się 
odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy 
z automatu bankowego. Omawiane przestępstwo ma charakter wieloodmianowy. 
W uzasadnieniu do Kodeksu karnego podkreślono, że „kradzież energii została 
oddzielnie stypizowana, gdyż nie obejmuje jej nazwa «cudza rzecz ruchoma». 
Kodeks karny posługuje się terminologią cywilistyczną do określenia przed-
miotu przestępstwa, używając wszędzie tam, gdzie to jest możliwe z racji ścisło-
ści języka oraz semantyki nazwy «rzecz», a nie nazwy «mienie», którą posługuje 
się dla oznaczenia prawa własności”1. Polski Kodeks karny wzoruje się na StGB2, 
który oddzielnie stypizował w § 248 bezprawne pobieranie cudzej energii elek-
trycznej. Orzecznictwo niemieckie konsekwentnie odmawiało jej statusu „rze-
czy”, choć nawet tacy uczeni, jak np. R. Frank, błędnie uznawali elektryczność 
za materię, a więc za rzecz. Taki pogląd wyrażało także orzecznictwo włoskie, 
lecz wynikało to z traktowania rzeczy jako przedmiotów prawa, a nie w aspek-
cie ich cech fizycznych. Energię za rzecz uznawała także judykatura francuska 
i belgijska3. 

1 Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego, (w:) Nowe kodeksy karne z 1997 r. 
z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy, 
Warszawa 1997, s. 206.

2 Strafgesetzbuch, Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] 13 November 1998, I p. 3322.
3 Szerzej na ten temat w prawodawstwach europejskich ‒ zob. J. Wojciechowski, Mienie 

jako przedmiot przestępstwa kradzieży, Annales UMCS 1976, sectio G, Vol. XXIII, s. 290.
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Powszechnie przyjmuje się w piśmiennictwie i orzecznictwie, że realizacja 
znamion typu z art. 278 § 5 k.k. w omawianej odmianie może nastąpić na trzy 
sposoby4. Pierwszy z nich polega na bezprawnym (bez umowy) przyłączeniu się 
do sieci energetycznej poprzez użycie odpowiedniego przewodu do przesyłania 
energii do własnej nieruchomości (lub własnego nośnika energii) bez płacenia 
za nią. W tym wypadku sprzedawca nie otrzymuje żadnej zapłaty za przesłaną 
energię. 

Drugim sposobem jest pobór energii przez podmiot uprawniony na podsta-
wie umowy zawartej ze sprzedawcą, lecz z zaniżeniem ilości pobieranej energii. 
Część energii jest wtedy pobierana legalnie, a część bezprawnie, gdyż sprawca 
ukrywa jej pobór, aby za nią nie płacić. Zaniżana jest jej prawdziwa ilość i war-
tość. Sprzedawca otrzymuje mniejszą zapłatę, niż mu się należy. Pobór następuje 
poprzez czasowe wyłączenie z obwodu licznika ustalającego ilość zużytej ener-
gii i zmniejszenie obrotów tarczy licznika, co powoduje wskazanie mniejszego 
zużycia energii, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Ten sposób kradzieży może 
występować w odmianie polegającej na uszkodzeniu urządzenia rejestrującego 
ilość pobieranej energii lub na dokonywaniu zmiany zapisu w urządzeniach reje-
strujących ilość pobranej energii w ten sposób, że nie zawierają one informacji 
o realnie pobranej ilości energii (tzw. cofanie licznika)5.

Trzeci sposób „kradzieży” energii polega na przyłączeniu się do sieci energe-
tycznej poprzez użycie odpowiedniego przewodu w celu przesyłania energii do 
własnej nieruchomości (lub własnego nośnika energii) w takim miejscu, że do 
zapłaty za jej pobór zobowiązany jest podmiot ją kupujący na podstawie umowy 
zawartej ze sprzedawcą. Sprawca tego przestępstwa nie płaci w ogóle za pobór 
energii. Jedynym pokrzywdzonym tym czynem jest osoba, na konto której pobie-
rana jest energia. Nie jest nim ani sprzedawca, ani dystrybutor energii, gdyż nie 
ponosi on żadnych strat finansowych z tytułu bezprawnego poboru energii.

Nie budzi sporów sytuacja, w której sprawca sam podejmuje działania umoż-
liwiające dostęp do urządzeń dostarczających energię. Bardziej skomplikowana 
jest natomiast ocena prawna czynu, w którym osoba nie podejmuje tych czynno-
ści, a jedynie świadomie bezprawnie korzysta z cudzego źródła energii. W dok-
trynie dominuje pogląd, według którego sprawca przestępstwa z art. 278 § 5 k.k. 

4 Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Komentarz. 
Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278‒363, Kraków 2006, s. 78; B. Michalski, Prze-
stępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1999, s. 78–79; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 
2004 r., IV KK 302/03, „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2004, nr 7–8, poz. 2.

5 Na płaszczyźnie dowodowej o kradzieży energii w ten sposób świadczyć mogą instalacje 
elektryczne, tzw. przewieszki, uszkodzenie licznika gospodarczego w postaci naruszenia plomb 
oraz odsunięcia ogranicznika powodującego obracanie tarczy bez naliczania zużycia energii, co 
świadczyłoby, że odbiorca pobierał nielegalnie energię elektryczną. Wskazuje na to także fakt, że 
po wyłączeniu bezpieczników w sprawnym drugim pomiarowym liczniku „domowym” i podłą-
czeniu do gniazda przewieszek piekarnika elektrycznego pokazał on energię elektryczną. Zob. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03.
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musi podjąć czynności umożliwiające dostęp do cudzego źródła energii6. Wska-
zuje się, że nie jest wystarczające stwierdzenie, że określona osoba korzystała 
z energii bez wiedzy i zgody dysponenta oraz bez uiszczenia opłaty, albowiem 
zachowanie sprawcy musi mieć cechy upodabniające je do zaboru7. Natomiast 
autorzy uznający, że „odpowiednie stosowanie” przepisu art. 278 § 1 k.k., o czym 
stanowi przepis art. 278 § 5 k.k., oznacza zmianę znamienia czasownikowego 
z „zabór” na „bezprawny pobór” (zużytkowanie), nie wymagają podejmowania 
takich czynności8. Ich zdaniem przywłaszczenia energii dokonuje osoba uzysku-
jąca ją bez podstawy prawnej i bez zgody dysponenta, a nie wyłącznie osoba 
podejmująca czynności umożliwiające bezprawne uzyskanie dostępu do źródła 
energii. Wskazują oni, że czynności te można oceniać co najwyżej w katego-
rii pomocnictwa lub usiłowania. Według tego poglądu sprawcą przestępstwa 
z art. 278 § 5 k.k. jest osoba użytkująca energię, czyli włączająca urządzenie lub 
z niego korzystająca, jeżeli jest świadoma bezprawnego podłączenia. 

Pierwszy i trzeci sposób kradzieży energii jest powszechnie kwalifikowany 
z art. 278 § 5 k.k.9. Kontrowersje budzi natomiast druga metoda. Od powszechnie 
uznawanego za kradzież z art. 278 § 5 k.k. przedstawionego drugiego sposobu 
uzyskania energii (manipulacja licznikiem) zdystansował się po raz pierwszy Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 1 września 2010 r., IV KK 73/1010, kwalifi-
kując ten czyn z art. 286 § 1 k.k. Wcześniej w orzecznictwie nie proponowano 
takiego sposobu kwalifikacji, a w piśmiennictwie w zasadzie nie pojawiało się 
takie stanowisko11. Sąd Najwyższy podkreślił, że legislator nie nadał pojęciu 
„kradzież energii” innego znaczenia niż „zabiera w celu przywłaszczenia”. Na 
tożsamość tych sformułowań wskazuje, zdaniem Sądu Najwyższego, także treść 
zespołu znamion kolejnych typów czynów (art. 279 § 1 k.k., art. 280 § 1 k.k.) 
oraz to, że ustawodawca zamiast terminu „kradzież” nie zastosował sformuło-

 6 Zob. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2007, s. 507; K. Laskowska, Glosa do 
uchwały SN z dnia 13 grudnia 2000 r., I KZP 43/00, „Jurysta” 2003, nr 3–4, s. 42 i n.; A. Sośnicka, 
Nowe odmiany przestępstwa kradzieży na tle kodeksu karnego z 1997 r., (w:) A. Michalska-Wa-
rias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współcze-
snego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, 
Lublin 2011, s. 389.

 7 A. Sośnicka, Nowe odmiany…, s. 569. 
 8 T. Sroka, Kradzież energii czy oszustwo energetyczne? Kilka uwag o prawnokarnej odpo-

wiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie energii, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk 
Penalnych” 2010, nr 1, s. 99. 

 9 Zob. np. B. Chojnacka-Kucharska, Bezprawne uzyskanie energii jako przestępstwo oszu-
stwa. Glosa do postanowienia SN z 1 września 2010 r. (IV KK 73/10), „Przegląd Sądowy” 2013, 
nr 1, s. 135–139.

10 OSNKW 2010, nr 10, poz. 93. Zostało ono poparte przez E. Pływaczewskiego 
i E. Guzik-Makaruk, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1233, oraz 
M. Gałązkę, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1177.

11 Jedynym przykładem jest publikacja T. Sroki, Kradzież energii…, s. 87–110. 
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wania „nielegalne pobieranie energii”, funkcjonujące już wówczas w ustawie12. 
Według Sądu Najwyższego oznacza to konieczność interpretacji sformułowania: 
„kto zabiera w celu przywłaszczenia (kradnie) energię, podlega karze...”, a nie: 
„kto nielegalnie pobiera energię, podlega karze...”13. Według tego poglądu kra-
dzież energii polega na bezprawnym uzyskaniu dostępu do jej źródła i korzy-
staniu z niej bez odpowiedniej umowy. Natomiast pobieranie energii niezgodnie 
z umową wypełnia znamiona oszustwa (art. 286 § 1 k.k.).

Sąd Najwyższy przyjmuje, że czyn taki to wprowadzenie w błąd co do ilo-
ści pobranej energii (w rozumieniu przepisu art. 286 § 1 k.k.) dostawcy energii 
i następuje to za pośrednictwem pracowników dokonujących odczytu jej zużycia 
z liczników. Prowadzi to do wystawienia faktury na mniejszą ilość energii niż 
dostarczona. Zdaniem Sądu Najwyższego czyn taki wypełnia znamię doprowa-
dzenia do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem w rozumieniu przepisu 
art. 286 § 1 k.k. Dostawca ponosi więc rzeczywistą szkodę (damnum emergens), 
która jest różnicą między wartością dostarczanej energii a wartością wykazaną 
przez zmanipulowane urządzenie kontrolno-pomiarowe (licznik). Niekorzystne 
rozporządzenie mieniem polega tu na zaniechaniu żądania zapłaty odpowiada-
jącej rzeczywistemu zużyciu energii w wyniku wprowadzenia dostawcy w błąd 
przez jej odbiorcę. Jeżeli działa on w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to 
opisanym wyżej zachowaniem wypełnia dyspozycję przepisu art. 286 § 1 k.k. 
Według Sądu Najwyższego działanie polegające m.in. na manipulowaniu urzą-
dzeniami kontrolnymi, takimi jak zegary mierzące ilość zużytej energii, jest to 
wprowadzanie w błąd w rozumieniu przepisu art. 286 § 1 k.k.

Zaproponowana przez Sąd Najwyższy kwalifikacja zyskała częściowe popar-
cie w literaturze14. Argumentacja jej zwolenników sprowadza się do wykaza-
nia braku spełnienia znamienia zaboru, co ich zdaniem, wyklucza kwalifikację 
z przepisu art. 278 § 5 k.k. i umożliwia kwalifikację z art. 286 § 1 k.k.15. Podnosi 
się w doktrynie, że „w takich okolicznościach energia jest dostarczana odbiorcy 
zgodnie z wolą dostawcy, w oparciu o wiążącą strony umowę, nie może być więc 
mowy o uzyskaniu energii bez podstawy prawnej, wbrew woli dostawcy. Tym 
samym brak podstaw do przyjęcia, iż doszło do zaboru energii, a co za tym idzie, 

12 Zgodnie z art. 3 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, tekst jedn. 
Dz.U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm., „nielegalnym pobieraniem energii” jest pobieranie jej bez 
zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowe-
go (1 i 3 sposób) lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów 
dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy (2 sposób). 

13 Postanowienie Sądu Najwższego z dnia 1 września 2010 r., IV KK 73/10. Tak też M. Pa-
wełek (Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06, „Palestra” 
2007, nr 1–2, s. 307), który uważa, że lepszym znamieniem na gruncie języka potocznego byłoby 
„pobiera” lub „czerpie”.

14 Zob. M. Gałązka, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny…, s. 1177; E. Pływa-
czewski, E. Guzik-Makaruk, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny…, s. 1233.

15 Zob. np. B. Chojnacka-Kucharska, Glosa…, s. 135–139.



 SPORY O WYKŁADNIĘ ZNAMION PRZESTĘPSTWA... 401

skoro nie wszystkie znamiona przestępstwa kradzieży energii zostały wypełnione 
poprzez działanie sprawcy, zachowanie takie nie może być kwalifikowane jako 
kradzież energii”16. Wskazuje się, że „błędem jest bowiem mylne wyobrażenie 
dostawcy energii o rzeczywistym stanie rzeczy, a więc w tym przypadku o ilo-
ści dostarczonej energii”17. Za „niekorzystne rozporządzenie mieniem” uznaje 
się wystawienie przez dostawcę zaniżonego rachunku, wskazując zarazem, że 
brak tu działania sprawcy wbrew woli pokrzywdzonego, jak ma to miejsce przy 
kradzieży18.

Zdaniem T. Sroki, spowodowanie przez sprawcę wadliwego działania urzą-
dzenia pomiarowego to wprowadzenie w błąd dostawcy energii i w przypadku 
poboru energii po dokonaniu tej czynności wypełnione zostają znamiona oszu-
stwa19. Wskazuje on, że także jako oszustwo należy kwalifikować świadome 
korzystanie z takiego wadliwie działającego licznika, gdyż stanowi to wykorzy-
stanie błędu dostawcy. Natomiast Sąd Najwyższy za oszustwo uznał wyłącznie 
ten pierwszy przypadek, gdyż wymaga on wpłynięcia przez sprawcę na działanie 
licznika20. 

Przeciwnicy kwalifikowania tego czynu jako oszustwa podnoszą, że „błąd 
nie jest tu przecież podstawą dyspozycji majątkowej ze strony dostawcy energii, 
bowiem niematerialne dobro uzyskuje sprawca «własnoręcznie»”21. Wskazują 
oni, że „przy oszustwie dyspozycja majątkowa innej osoby musi być bowiem 
bezpośrednim skutkiem wprowadzenia jej w błąd przez sprawcę. W tym zaś 
wypadku sprawca najpierw pobiera energię, a więc ją bezprawnie uzyskuje, 
bez pomiaru na urządzeniu rejestrowym lub poza nim, a dopiero potem odczyt 
z wadliwego urządzenia staje się podstawą do mniejszego niż należne obciążenia 
sprawcy. Między uszkodzeniem lub innym wpłynięciem na urządzenia pomia-
rowe a pobraną przez sprawcę energią nie ma żadnego związku przyczynowego. 
(…) W omawianym przypadku poboru energii mamy więc z pewnością do czy-
nienia z bezprawnym działaniem sprawcy, doprowadzającym go do bezprawnego 
pozyskania energii, w sposób zbliżony do zaboru, przy czym fakt, iż sprawca 
uzyskał wcześniej legalny dostęp do energii, tej oceny zmienić nie może. Wpływ 
na urządzenie rozliczeniowe to tylko jeden z elementów związanych z nielegal-
nym, de facto «własnoręcznym» pobraniem energii”. Zdaniem powołanych auto-
rów czyn taki należy kwalifikować z art. 278 § 5 k.k.

Moim zdaniem to, czy omawiany sposób bezprawnego poboru energii elek-
trycznej kwalifikujemy z przepisu art. 278 § 5 czy też art. 286 § 1 k.k., zależy 

16 Ibidem, s. 137.
17 Ibidem, s. 138.
18 Ibidem, s. 138.
19 T. Sroka, Kradzież energii…, s. 97. 
20 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 września 2010 r., IV KK 73/10.
21 T. Oczkowski, A. Marek, (w:) R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9. Prze-

stępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011, s. 86.
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od ustalenia skutku i związku przyczynowego między zachowaniem a skutkiem. 
Zwolennicy kwalifikacji tego czynu jako oszustwa22 za skutek (niekorzystne 
rozporządzenia mieniem) uznają wystawienie faktury na zaniżoną kwotę. Przy 
takim założeniu niewątpliwie należy stwierdzić, że zachodzi związek przyczy-
nowy między działaniem sprawcy (ingerencja w urządzenie pomiarowe) a nie-
korzystnym rozporządzeniem mieniem przez pokrzywdzonego. Osiągnięta przez 
sprawcę korzyść majątkowa jest także bezprawna, a więc są spełnione znamiona 
typu z art. 286 § 1 k.k. Zwolennicy tego poglądu wskazują, że „zakład energe-
tyczny udostępnia odbiorcy na podstawie umowy źródło energii. Korzystanie z tej 
energii przez odbiorcę byłoby z umową zgodne, gdyby nie miało miejsca zafał-
szowanie urządzenia pomiarowego. Uruchamia ono ciąg kauzalny prowadzący 
w ostateczności do wywołania po stronie przedstawicieli zakładu energetycznego 
błędu. W efekcie tego wprowadzenia w błąd następuje wystawienie przez przed-
siębiorstwo energetyczne rachunku i wskazanie w nim zaniżonej wierzytelno-
ści w stosunku do rzeczywiście przysługującej zakładowi”23. Bez znaczenia jest 
także, czy sam odbiorca dokonuje odczytu licznika i podaje nieprawdziwe dane 
zakładowi energetycznemu, czy też odczytu nieprawdziwych wskazań dokonują 
przedstawiciele zakładu. Wprowadzenie w błąd może nastąpić zarówno przez 
działanie, jak i zaniechanie24.

Wydaje się, że jeżeli za skutek przestępstwa oszustwa (desygnat skutku) 
uznamy przeniesienie władztwa nad energią (jej zużycie), to związek przyczy-
nowy nie zachodzi. Przepis art. 286 § 1 k.k. zakłada, że pokrzywdzony ma świa-
domość rozporządzania mieniem w pełnym zakresie (jest świadomy wartości 
mienia, którym rozporządza). Omawiany sposób kradzieży energii oznacza jed-
nak, że pokrzywdzony nie wie, iż dostarcza więcej energii, niż wskazuje licz-
nik, więc tym bardziej nie może być świadomy, o ile więcej jej dostarcza. Moim 
zdaniem prawidłowa kwalifikacja omawianego sposobu bezprawnego poboru 
energii elektrycznej zależy więc od tego, czy przyjmiemy, że niekorzystne roz-
porządzenie mieniem następuje w czasie bezprawnego poboru energii, czy też 
w czasie wystawienia faktury o zaniżonej wartości. 

Zwolennicy kwalifikacji takiego czynu jako oszustwa wskazują, że nie zacho-
dzi zabór, gdyż sprawca pobiera energię za zgodą pokrzywdzonego25. Natomiast 
reprezentujący pogląd przeciwny podnoszą, że sprawca pozyskuje energię „własno-
ręcznie” oraz w sposób bezprawny i dlatego czyn taki należy kwalifikować raczej 
z przepisu art. 278 § 5 k.k.26. B. Michalski, analizując przestępstwo z art. 285 k.k. 
(tzw. wyłudzenie impulsów telefonicznych), podkreśla, że nie można go traktować 

22 L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Cześć szczególna, t. 2, 
Warszawa 2013, s. 528, T. Sroka, Kradzież energii…, s. 90–91. 

23 L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny…, s. 529.
24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2007 r., V KK 384/06, LEX nr 299205.
25 Zob. L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny…, s. 528.
26 Zob. T. Oczkowski, A. Marek, (w:) R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9…, s. 86.
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jako odmianę oszustwa, ponieważ pokrzywdzony w ogóle nie wie, iż w istocie 
„płaci za coś, czego sam nie wykorzystał” (pokrzywdzony nie ma wyobrażenia 
o swoim działaniu w zakresie rozporządzenia mieniem)27. Przenosząc rozumowa-
nie powołanego autora na grunt analizy omawianego sposobu popełnienia prze-
stępstwa stypizowanego w art. 278 § 5 k.k., można stwierdzić, iż pokrzywdzony 
w ogóle nie wie (nie jest świadomy), że „nie otrzymuje zapłaty za coś, co dostar-
czył”. Brak jest więc związku przyczynowego między działaniem sprawcy (mani-
pulacja licznikiem) a niekorzystnym rozporządzeniem mieniem rozumianym jako 
przekazanie energii. Wydaje się, że należy przychylić się jednak do stanowiska 
proponującego kwalifikację z art. 286 § 1 k.k. analizowanego sposobu bezpraw-
nego uzyskania energii. Należy wtedy przyjąć, że „niekorzystne rozporządzenie 
mieniem” następuje w momencie wystawienia faktury na zaniżoną kwotę, a nie 
w czasie dostarczenia energii. W przeciwnym razie nie zaistnieje związek przy-
czynowy pomiędzy działaniem sprawcy a skutkiem przestępstwa. W mojej opinii 
stopień jego bezprawia także jest bliższy oszustwu niż kradzieży.

Zabór energii w przypadku nielegalnego podłączenia się do sieci energetycz-
nej (na szkodę dostawcy lub jego klienta – sposób 1 i 3) jest bliższy klasycznemu 
rozumieniu kradzieży. Wtedy sprawca swoim działaniem uruchamia przesył 
energii do swoich urządzeń, czyli znosi władztwo przesyłającego wbrew jego 
woli. Następuje więc wyzbycie pokrzywdzonego z posiadania energii. Między 
sprawcą a pokrzywdzonym brak jest zawartej umowy, która potwierdzałaby wolę 
dostarczania energii przez dostawcę. Znamieniem czasownikowym takiego spo-
sobu kradzieży jest więc zabór energii. Czynności powodujące wadliwe działanie 
urządzenia mierzącego, podjęte w celu niezapłacenia ekwiwalentu pieniężnego 
za daną ilość energii, nie mogą być uznane za odpowiedniki zaboru. Taki spo-
sób „wymyka się” spod techniczno-prawnego rozumienia klasycznej kradzieży. 
Czynności te są zdecydowanie bliższe „wprowadzeniu w błąd” z art. 286 § 1 k.k. 

Nie budzi natomiast sporów doktrynalnych kwalifikacja czynu, w którym 
sprawca w czasie zawarcia umowy z zakładem energetycznym nie ma zamiaru 
płacenia za pobraną energię. Czyn taki należy kwalifikować jako oszustwo28. 
Wydaje się, że jeżeli zamiar taki pojawi się u niego potem, to znamiona typu 
z art. 286 § 1 k.k. nie zostają zrealizowane. 

O. Górniok podkreśla, że do popełnienia omawianego przestępstwa nie 
wystarczy stwierdzenie, że określona osoba bez wiedzy i zgody dysponenta oraz 
bez uiszczania opłat korzystała z energii. Konieczne jest ustalenie, że podejmo-
wała ona czynności polegające na uzyskaniu dostępu do jego urządzeń, którymi 
przesyła energię. Jest to odpowiednik zaboru29. Jej zdaniem nie popełniają prze-

27 B. Michalski, Przestępstwa…, s. 183.
28 Tak trafnie np. L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny…, s. 529. 
29 O. Górniok, (w:) O. Górniok, O. G. Hoc, S. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. 3, 

Gdańsk 1999, s. 345; A. Marek, Komentarz do Kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 
2000, s. 293. 
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stępstwa osoby, które korzystają świadomie z energii pobranej w związku z niele-
galnym podłączeniem się do sieci energetycznej lub spowodowaniem wadliwego 
działania urządzenia mierzącego ilość pobranej energii, ale same nie dokonały 
tych czynności, chyba że były one podejmowane w porozumieniu z nimi30.

W orzecznictwie zaprezentowano jednak przeciwne stanowisko. Wskazano, 
że „samo wykonanie nielegalnego przyłącza może być oceniane jako usiłowanie 
dokonania przestępstwa z art. 278 § 5 k.k., dopiero rozpoczęcie pobierania energii 
elektrycznej przy pomocy nielegalnego przyłączenia stanowi o dokonaniu tego 
przestępstwa. Fakt korzystania z takiego dostępu do energii elektrycznej spora-
dycznie oceniany być może jedynie w zakresie stopnia społecznej szkodliwości 
czynu. (…) Istota przestępstwa kradzieży energii elektrycznej polega na korzy-
staniu z tej energii z pominięciem przyjmowanego w stosunkach danego rodzaju 
sposobu uzyskania lub korzystania z energii. Techniczne sposoby uzyskania 
dostępu do źródła energii poprzedzające korzystanie z niej nie należą do znamion 
tego występku, a zatem i brak osobistych czynności technicznych w celu uzy-
skania owego bezprawnego dostępu nie może powodować depenalizacji w tym 
zakresie”31. Zgodnie z powołanym orzeczeniem Sądu Najwyższego wypełnia 
znamiona art. 278 § 5 k.k. osoba, która poza poborem prądu nie wykonała ani 
sama, ani też wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami żadnych czynności 
mających na celu uzyskanie władztwa nad tą energią poprzez objęcie w posiada-
nie jej źródła, a konkretnie wykonanie stosownej instalacji elektrycznej. 

Kwalifikacja omawianego czynu sprowadza się do zajęcia stanowiska w kwe-
stii dogmatycznej. Przypadek ten nawiązuje do sytuacji, w której współsprawca 
przystępuje do czynu po wcześniejszej realizacji przez innego współdziałającego 
znamienia kwalifikującego (np. włamania). Należy odpowiedzieć na pytanie, 
czy taki „spóźniony współsprawca” może odpowiadać także za to, co uczyniono 
przed włączeniem się jego do czynu (np. sprawca przyłącza się do kradzieży 
po dokonaniu włamania przez innego współdziałającego). Zdaniem W. Woltera 
przystępujący do czynu odpowiada za całość, jeżeli wszyscy współdziałający 
byli świadomi tego, że współdziałają ze sobą, gdyż zamiar popełnienia czynu 
zabronionego może być podjęty także w czasie czynu32. Według L. Tyszkiewi-
cza sprawca nie może odpowiadać za ten etap czynu, który podjęto przed jego 
przystąpieniem do działalności przestępnej, gdyż oznaczałoby to oparcie winy 
na dolus subsequens, który obecnie jest powszechnie odrzucany33. Wydaje się, 
że jeżeli spowodowanie wadliwego działania licznika przez inną osobę potraktu-
jemy jako pomocnictwo, to nie będzie przeszkód do przypisania odpowiedzial-
ności za dokonanie przestępstwa z art. 278 § 5 k.k. osobie korzystającej następnie 

30 O. Górniok, (w:) O. Górniok, O. G. Hoc, S. Przyjemski, Kodeks karny…, s. 345.
31 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2012 r., IV KK 167/12, LEX nr 1226728.
32 W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 229.
33 L. Tyszkiewicz, Współdziałanie przestępcze i główne pojęcia z nim związane w prawie 

karnym, Poznań 1964, s. 116. 
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z energii. Może też zaistnieć sytuacja, że taki pomocnik będzie także sprawcą 
przestępstwa, gdyż korzystał następnie z energii, a mieszkanie wynajęła potem 
inna osoba. Należy jednak podkreślić, że sprawca musi być świadomy tego, że 
pobiera energię z pominięciem licznika lub o zaniżonej wartości albo jest bez-
prawnie podłączony do sieci energetycznej. 

Inni autorzy proponują, aby ten przypadek kwalifikować jako oszustwo, 
w którym sprawca wyzyskuje błąd dostawcy34. Zdaniem A. Marka i T. Oczkow-
skiego oba poglądy są błędne. Wskazują oni, że „samo zaniechanie zawiado-
mienia o okoliczności mającej znaczenie dla strony dokonującej określonego 
świadczenia nie może być podstawą do przyjęcia zamiaru wyłudzenia określo-
nego świadczenia przez stronę otrzymującą dane świadczenie. Zamiar oszustwa 
wchodzi w rachubę tylko wtedy, gdy zaniechanie zawiadomienia powiązane jest 
z działaniem sprawcy, mającym na celu utrzymanie nieświadomości drugiej 
strony o okolicznościach mających znaczenia dla otrzymanego świadczenia”35. 
Należy przyznać im rację. Jednakże powołani autorzy ustosunkowują się także 
negatywnie do kwalifikacji omawianego czynu z art. 278 § 5 k.k., wskazując, że 
ustawodawca odwołuje się do pojęcia zaboru i tym samym wymaga od sprawcy 
podjęcia określonych czynności w celu bezprawnego uzyskania energii, a takich 
czynności w tym wypadku brak.

Wypełnienie znamienia czasownikowego kradzieży musi być bezprawne. 
Sam pobór energii nie stanowi bezprawnej realizacji znamienia czasowniko-
wego. Pobór energii jest natomiast bezprawny w przypadku wcześniejszego bez-
prawnego podłączenia się do sieci energetycznej (na szkodę dostawcy lub jego 
klienta) lub jeżeli sprawca pobiera energię ze świadomością tego. W tych wypad-
kach nie bada się właściwie kierunkowości działania (poboru), gdyż energii nie 
da się zabrać w celu użycia bez jej zużywania, czy w celu krótkotrwałego użycia. 
Zużywanie energii stanowi istotę jej używania. Rodzi to skutki w kwestii udo-
wadniania strony podmiotowej. Moim zdaniem w przypadku art. 278 § 5 k.k. 
w omawianej odmianie nie jest wymagane udowadnianie kierunkowości dzia-
łania, która ex definitione towarzyszy kradzieży energii. Nie da się jej zabrać 
w celu krótkotrwałego użycia.

2. PRZEDMIOT CZYNNOŚCI WYKONAWCZEJ

„Energia” jest to „wyrażona w jednostkach pracy wielkość fizyczna, określa-
jąca zdolność ciała lub układu ciał do wykonania pracy przy przejściu z jednego 

34 T. Sroka, Kradzież energii…, s. 97.
35 T. Oczkowski, A. Marek (w:) R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 9…, s. 86.
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stanu do drugiego”36. Jest to „wielkość wyrażająca zdolność układu do wyko-
nania pracy”37. Są różne rodzaje energii. Nie każdy z nich nadaje się jednak do 
przywłaszczenia.

Przedmiotem wykonawczym typu z art. 278 § 5 k.k. mogą być tylko te 
rodzaje energii, które mogą być magazynowane na nośniku albo bezpośrednio 
zasilać urządzenia. Rozwój technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe 
nośniki i nie da się stworzyć ich katalogu uniwersalnego na każdym etapie roz-
woju technologicznego. Wydaje się jednak, że energia będzie służyć do zasilania 
urządzeń zawsze. Faktu tego nie zmieni rozwój technologiczny i źródła energii 
odnawialnej (np. słonecznej), ponieważ zamieniana jest ona zawsze na energię 
elektryczną, gdyż tylko taka jej postać nadaje się do zasilania lub magazynowa-
nia. Inny rodzaj energii (np. termiczna, mechaniczna, słoneczna, atomowa) nie 
jest przedmiotem ochrony żadnego typu czynu zabronionego, gdyż może nim 
być wyłącznie energia elektryczna (ściśle rzecz biorąc – jej nośnik pierwotny, 
czyli prąd). To, jaka energia zostanie przetworzona na energię elektryczną, jest 
w zasadzie bez znaczenia. Dlatego też za nieporozumienie należy uznać poja-
wiające się w piśmiennictwie38 i orzecznictwie39 stanowiska, że przedmiotem 
wykonawczym przestępstwa z art. 278 § 5 k.k. może być dowolny rodzaj energii 
(atomowa, gazowa, cieplna, wodna). W doktrynie relatywnie często pojawiają się 
propozycje, aby kradzież gazu służącego do ogrzewania kwalifikować z art. 278 
§ 5 k.k.40. Pogląd ten nie ma oparcia w nauce fizyki i należy go stanowczo odrzu-
cić. Gaz nie jest energią, tylko nośnikiem energii. Gaz to stan skupienia materii, 
a materia to nośnik energii, a nie energia. Gaz nie stanowi energii gazowej. Ener-
gia gazowa to energia związana z ruchem gazu. Elektrownie wiatrowe zamieniają 
energię gazową na energię elektryczną. Nie wydają się trafne relatywnie często 
występujące w piśmiennictwie oraz orzecznictwie poglądy o możliwości kwali-
fikacji z art. 278 § 5 „kradzieży” (bezprawnego poboru) energii cieplnej, wod-
nej lub nawet atomowej41. Energia cieplna powstaje w wyniku spalania paliwa, 
które ma charakter materialny. Bezprawny pobór tego paliwa stanowi kradzież 
paliwa (rzeczy ruchomej), a nie energii cieplnej. „Kradzież” energii atomowej nie 
jest możliwa bez zamienienia jej w czasie czynu na elektryczną42. Postępowanie 
karne o usiłowanie (nieudolne ze względu na użycie środka nienadającego się do 

36 M. Szymczak, (red.), Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1994, s. 545.
37 E. Sobol, Nowy słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2002, s. 187.
38 B. Kurzępa, Glosa do wyroku SN z 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03, „Prokuratura i Prawo” 

2005, nr 3, s. 118.
39 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03.
40 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03; A. Sośnicka, Nowe 

odmiany…, s. 570.
41 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., IV KK 302/03; M. Dąbrowska-

-Kardas, P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny…, s. 77.
42 Wtedy byłaby to kradzież energii elektrycznej.
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popełnienia czynu zabronionego) takiej kradzieży zapewne nie byłoby wszczęte 
lub zostałoby umorzone na podstawie przepisu art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. 

Przedmiotem wykonawczym typu z art. 278 § 5 k.k. jest wyłącznie energia 
elektryczna i dlatego de lege ferenda tak powinien zostać on określony w ustawie. 
Energia elektryczna to jedyny rodzaj energii, który w momencie kradzieży nie 
staje się rzeczą ruchomą, ponieważ nie następuje jego wyodrębnienie z przyrody. 
Inne rodzaje energii w momencie „poboru” zamieniane są na energię elektryczną. 
Ściśle rzecz biorąc, przedmiotem wykonawczym typu z art. 278 § 5 k.k. nie jest 
energia, lecz pierwotny nośnik energii elektrycznej, który nie stanowi rzeczy 
ruchomej. Natomiast wtórny nośnik energii (np. akumulator) jest rzeczą ruchomą 
i magazynuje pierwotne nośniki energii elektrycznej. Wydaje się, że omawiany 
przepis nie kryminalizuje „kradzieży” energii kinetycznej. Użytkowanie urzą-
dzenia, które posiada energię kinetyczną zawsze wiąże się z korzystaniem z niej. 
Czyn taki należy kwalifikować z art. 127 § 1 k.w. Jeżeli będziemy opowiadać 
się za kryminalizacją przez art. 278 § 5 k.k. kradzieży energii kinetycznej, to 
tak samo należy kwalifikować bezprawne podłączenie przyczepy do auta albo 
nawet jazdę pociągiem bez biletu. Nie o to jednak chyba chodzi w tym przepisie. 
Podłączenie się cudzego koła wodnego i korzystanie z jego energii kinetycznej 
(mechanicznej) należy kwalifikować z art. 127 § 1 k.w. Zamontowanie koła wod-
nego na cudzej rzece literalnie może wypełniać znamiona typu z art. 278 § 5 k.k., 
jednak na gruncie wykładni funkcjonalnej należy dojść do wniosku, że nie o taki 
rodzaj energii chodzi w tym typie czynu zabronionego. 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 grudnia 2000 r., I KZP 43/0043, stwier-
dził, że „przedmiotem czynności wykonawczej typu przestępstwa kradzieży 
wyodrębnionego w art. 278 § 5 k.k. nie jest bowiem rzecz ruchoma w ujęciu 
prawa cywilnego, ale, w wypadku kradzieży energii, odpowiedni nośnik ener-
gii, podlegający pomiarowi zarówno co do ilości, jak i jakości”. Stanowisko to 
jest trafne jedynie w odniesieniu do pierwotnego nośnika energii elektrycznej 
(ładunków elektrycznych). Kradzież wtórnego nośnika energii elektrycznej (aku-
mulatora) należy zaś kwalifikować z art. 278 § 1 k.k. lub art. 119 § 1 k.w. Nato-
miast samo bezprawne korzystanie z cudzego akumulatora można kwalifikować 
z art. 278 § 5 k.k.

Krytycznie natomiast należy odnieść się do wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 26 lutego 2004 r., IV KK 302/0344, w którym przyjął on, że „przestępstwo 
kradzieży energii (elektrycznej, gazowej, cieplnej, wodnej, atomowej), uregu-
lowane w art. 278 § 5 k.k., polega na bezprawnym uzyskaniu dostępu do źró-
dła energii i korzystaniu z tej energii”. Orzeczenie to myli pojęcia energii, jej 
nośnika i sposobu przekazywania. Jest ono trafne w zasadzie tylko w odniesie-
niu do energii elektrycznej. Sąd Najwyższy odnosi się także do energii gazowej, 

43 OSNKW 2001, nr 1–2, poz. 4.
44 „Prokuratura i Prawo” – wkładka 2004, nr 7–8, poz. 2.
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cieplnej i wodnej, sugerując, że jej kradzież może „polegać na podłączeniu do 
systemu dostarczającego dany rodzaj energii”. Należy jednak podkreślić, że ener-
gia gazowa stanowi rodzaj energii mechanicznej, wytwarzanej z ruchu powietrza 
(np. wiatrak) lub z pary wodnej (maszyna parowa). Z gazu można wytworzyć 
różne rodzaje energii. Nośnikami energii są w szczególności paliwo stałe, ciekłe 
albo gazowe (art. 3 pkt 3 Prawa energetycznego). W związku z tym odrębna typi-
zacja kradzieży nośnika energii byłaby zbędna, gdyż jest on „rzeczą ruchomą” 
zarówno w prawie karnym, jak i cywilnym. Nośnik może być rzeczą ruchomą 
(np. gaz z butli) lub nie (np. ładunki elektryczne jako nośnik energii elektrycznej 
lub gaz na otwartej przestrzeni).

Nośnikiem energii chemicznej są różne rodzaje paliw, energii cieplnej – para 
wodna, gorąca woda, gorące gazy, energii mechanicznej – sprężone powietrze, 
olej pod ciśnieniem. Energia cieplna (termiczna) jest częścią energii wewnętrznej 
układu, związaną z chaotycznym ruchem cząsteczek układu. Jej miarą jest tem-
peratura. Energii cieplnej nie można przywłaszczyć. Błędne jest utożsamianie 
energii termicznej z ciepłem. Zaniżenie wskazania licznika CO nie jest kradzieżą 
energii cieplnej. Dlatego nie wydaje się trafne stwierdzenie B. Kurzępy, którego 
zdaniem, kradzież gazu z systemu doprowadzającego go do lokali to kradzież 
energii cieplnej45. Gaz w postaci zamkniętej stanowi rzecz ruchomą w prawie 
cywilnym46 i nie ma żadnych podstaw, aby pozbawiać go tego statusu w pra-
wie karnym47. Rację ma M. Pawełek, twierdząc, że nawet jeżeli przyjąć, iż gaz 
dostarczany do lokali nie jest rzeczą ruchomą z powodu braku wyodrębnienia, to 
takie wyodrębnienie następuje najpóźniej na etapie dokonania przestępstwa kra-
dzieży48. Wydaje się, że jest to sytuacja analogiczna do kradzieży części składowej 
nieruchomości, która dopiero w momencie kradzieży staje się rzeczą ruchomą. 
Także L. Wilk trafnie wskazuje, że nie jest „energią” w rozumieniu art. 278 § 5 
k.k. jej nośnik, np. gaz lub woda, gdyż mają one charakter materialny49. 

Z gazu wytwarza się energię cieplną (systemy grzewcze) lub mechaniczną 
(auto). Energia gazowa to rodzaj energii mechanicznej. Powstaje ona z ruchu 
powietrza (np. wiatrak) lub z pary wodnej (maszyna parowa). Z nośnika energii 
– gazu lub każdego innego rodzaju paliwa – można dopiero wytworzyć energię 
cieplną. Można przetworzyć ją na energię mechaniczną (np. silnik samochodowy) 
lub elektryczną (grzejnik benzynowy). Trafnie podkreśla M. Kulik50, że zabór 
energii z elektrowni wiatrowej lub wodnej nie jest zaborem energii gazowej ani 
wodnej, lecz elektrycznej. 

45 B. Kurzępa, Glosa…, s. 118. 
46 Zob. Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 123. 
47 Tak trafnie M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kra-

ków 2006, s. 540. 
48 M. Pawełek, Glosa…, s. 306. 
49 L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny…, s. 533.
50 M. Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny…, s. 540.
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„Energia gazowa” nie jest dostarczana w żadnym systemie, z którego, jak 
sugeruje Sąd Najwyższy, można by ją ukraść. Dostarczany jest nośnik energii 
(gaz), który staje się rzeczą ruchomą w czasie kradzieży (wtedy następuje jego 
wyodrębnienie). Jeszcze bardziej razić musi takie stwierdzenie Sądu Najwyż-
szego w odniesieniu do energii wodnej, która jest rodzajem energii mechanicznej, 
postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego względem 
pewnego układu odniesienia. Tej energii w praktyce się nie pobiera. Po wytwo-
rzeniu jest ona zamieniana w energię elektryczną i dopiero wtedy nadaje się do 
przesyłania (pobierania), a więc przywłaszczenia. Dlatego nie wydaje się trafny 
przykład podany przez B. Kurzępę, który widzi możliwość kradzieży energii 
wodnej z hydroelektrowni51. Podłączenie się do cudzego koła wodnego napędza-
nego ruchem wody to „kradzież” energii mechanicznej tego koła, a nie wodnej, 
i czyn ten należy kwalifikować z art. 127 § 1 k.w. 

Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy, że inne są zakresy terminów „rzecz 
ruchoma” (art. 278 § 1 k.k.) oraz „energia” (art. 278 § 5 k.k.). Norma art. 278 
§ 5 k.k. nie ma więc charakteru specjalnego w stosunku do art. 278 § 1 k.k.52. 
Nośnik energii „może być przedmiotem wykonawczym kradzieży jako cudza 
rzecz ruchoma np. węgiel, benzyna, olej napędowy, gaz płynny do napędzania 
silników samochodowych (gaz silnikowy) wlany do zbiornika pojazdu czy gaz 
ziemny zgromadzony w butlach i przeznaczony do użytku w gospodarstwach 
domowych. Zabór tych rzeczy ruchomych w celu przywłaszczenia wypełni 
bez wątpienia znamiona czynu z art. 278 § 1 k.k. Takim czynem będzie też, po 
bezprawnym uzyskaniu dostępu do przewodów gazowych np. z pominięciem 
urządzenia rejestrującego ilość pobranego gazu, zgromadzenie go w celu wyko-
rzystania dopiero w przyszłości jako źródła energii”53. Nie pokrywają się też 
w żadnym stopniu zakresy terminów „energia” oraz „gaz” (lub innego rodzaju 
paliwo). Gaz to rzecz ruchoma definiowana jako „ciało lotne, substancja niema-
jąca własnego kształtu ani objętości, wykazująca zdolność do samorzutnego roz-
prężania się”54. Jego materialny charakter potwierdza to, że jest to także jeden 
z trzech podstawowych stanów skupienia materii, obok cieczy i ciał stałych55. 
Gaz stanowi materię. Paliwa (np. gaz, benzyna, nafta, olej napędowy) są po ich 
fizycznym wydzieleniu „rzeczą ruchomą” w rozumieniu prawa karnego i cywil-
nego. Natomiast energia nie jest rzeczą ruchomą. Ściśle rzecz biorąc, energia nie 
ma charakteru materialnego. Jest zdolnością do wykonania pracy. Należy więc 
stwierdzić, że zabór w celu przywłaszczenia nośnika energii wyodrębnionego 

51 B. Kurzępa, Glosa…, s. 120.
52 Wynika to także ze sformułowania art. 278 § 5 k.k. o „odpowiednim stosowaniu” art. 278 

§ 1 k.k. Oznacza to, że zakresy przedmiotów czynności wykonawczych obu przepisów nie krzy-
żują się.

53 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06.
54 M. Szymczak (red.), Słownik…, s. 636.
55 J. Wojnowski (red.), Wielka encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002, s. 565.
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w rzecz ruchomą (paliwa) wypełnia znamiona typu z art. 278 § 1 k.k. Paliwa są 
nośnikiem energii, a nie energią. Jeżeli nastąpiła ich kradzież, to znaczy, że okre-
ślona ich ilość została wyizolowana (oddzielona od reszty) i przez to paliwo stało 
się rzeczą ruchomą. 

Trafnie podnosi W. Radecki, że energię odróżnia też od jej nośników, z wyjąt-
kiem prądu, cecha polegająca na „zniknięciu” wskutek realizacji znamion kra-
dzieży owej energii56. Należy podkreślić, że nie dotyczy to energii elektrycznej, 
ponieważ może zostać ona przeniesiona na inny nośnik.

Sąd Najwyższy trafnie podkreślił, że w przypadku nośników energii, które 
nie są paliwami, nie da się oddzielić nośnika energii, jakim jest prąd elektryczny, 
od energii, a tym samym kradzieży jej nośnika od kradzieży energii. W odnie-
sieniu do innych nośników jako przedmiotów czynności wykonawczej kradzieży 
jest ona dokonana (zakończona) bez konieczności dalszego wykorzystania (prze-
kształcenia) tych nośników w energię. Zabór nośników nie powoduje ich zniknię-
cia, tak jak energii57. 

De lege ferenda przepis art. 278 § 5 k.k. powinien posługiwać się terminem 
„energia elektryczna”, gdyż tylko jej kradzież charakteryzuje się bezprawiem 
porównywalnym z przestępstwem kradzieży rzeczy ruchomej. Społeczna szko-
dliwość bezprawnego korzystania z energii kinetycznej (mechanicznej) z reguły 
jest znikoma albo porównywalna z wykroczeniem stypizowanym w art. 127 § 1 
k.w. Jazda autobusem bez biletu nie powinna być zagrożona pod groźbą kary jako 
występek, a de lege lata literalnie wypełnia znamiona omawianego typu czynu 
zabronionego (sprawca kradnie energię mechaniczną). 

Energia elektryczna stanowi jedyny rodzaj energii, który nie będąc rzeczą 
ruchomą, wykorzystywany jest do zasilania urządzeń w praktyce. Inne rodzaje 
energii albo w czasie poboru zostają wyodrębnione w rzecz ruchomą (gaz), albo 
w praktyce nie są wykorzystywane do zasilania urządzeń (energia gazowa, wodna, 
cieplna, atomowa), które wykorzystują przecież energię elektryczną. Uniknęłoby 
się w ten sposób wielu nieporozumień terminologicznych. Ściśle rzecz ujmując, 
przedmiotem czynności wykonawczej nie jest energia, która nie jest materią, lecz 
cechą materii58. Jest nim nośnik ładunku elektrycznego (pierwotny nośnik ener-
gii) – obiekt przenoszący ładunek elektryczny podczas przepływu prądu. Rodzaj 
nośnika ładunku zależy od budowy materiału, w którym dochodzi do trans-
portu ładunku. Dla metali są to zwykle elektrony, dla półprzewodników mogą 
być to zarówno elektrony, jak i dziury elektronowe, zaś dla roztworów są to jony. 
Ładunki elektryczne, jako nośnik energii elektrycznej, stanowią materię, ale nie 
są rzeczą ruchomą ze względu na brak wyodrębnienia ich z przyrody. Natomiast 

56 W. Radecki, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1993 r., I KZP 17/93, 
OSP 1994, nr 5, poz. 87.

57 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 14/06.
58 Energia to czysta postać materii. Energię przenoszą także fotony (np. światło), które nie 

mają charakteru materialnego. 
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kwestię ewentualnego przywłaszczenia energii przenoszonej przez fale (np. elek-
tromagnetyczne) można by rozpatrywać dopiero po przetworzeniu jej w energię 
elektryczną, gdyż tylko w takiej postaci można ją zmagazynować na trwałym 
nośniku. Oczywiście energia fal nie jest niczyją własnością. Wysyłający takie fale 
(np. dostawca Internetu bezprzewodowego) czyni z nich dobro publiczne. Dlatego 
też nie wypełnia znamion typu z art. 278 § 5 k.k. pozyskiwanie prądu z fal radio-
wych59. Nie jest możliwa kradzież tych fal (np. poprzez bezprawne korzystanie 
z Internetu bezprzewodowego określonego dostawcy), gdyż nie są one rzeczą 
ruchomą ani energią. Możliwa jest jedynie przy ich użyciu „kradzież” programu 
komputerowego. W przeciwieństwie do energii elektrycznej, istotą używania fal 
nie jest zużywanie. Występuje tu współużywanie fal elektromagnetycznych.

Przywłaszczyć można w praktyce wyłącznie energię elektryczną, ponieważ 
tylko ona występuje na pierwotnym nośniku (ładunki elektryczne), który nie jest 
„rzeczą ruchomą” i tylko on może być przedmiotem „kradzieży” stypizowanej 
w art. 278 § 5 k.k. Innego rodzaju nośniki energii mogą być przedmiotem kla-
sycznej kradzieży (art. 278 § 1 k.k.), np. paliwa. Są też takie, które nie mogą być 
przedmiotem żadnego typu czynu zabronionego, ponieważ ich energii nie da się 
utrwalić (przywłaszczyć) bez przetworzenia na energię elektryczną, np. sprężone 
powietrze lub płynąca woda jako nośnik energii mechanicznej. 

Powszechnie przyjmuje się w doktrynie, że „kradzież” energii nie została 
poddana kontrawencjonalizacji60. Trafnie podkreśla Sąd Najwyższy, że zawarte 
w art. 278 § 5 k.k. sformułowanie „przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio” 
oznacza zastosowanie do kradzieży energii wyłącznie znamion przestępstwa 
kradzieży i przewidzianych za to przestępstwo sankcji61. Przepis art. 119 § 1 k.w., 
w którym przedmiot czynności wykonawczej określony został jako „cudza rzecz 
ruchoma”, nie ma zastosowania do kradzieży energii. 

Trafnie wskazuje L. Wilk, że przepołowienie odnosi się wyłącznie do kra-
dzieży rzeczy ruchomej. Jego zdaniem do takiego wniosku prowadzi wykładnia 
klauzuli „odpowiedniego stosowania” przepisu art. 278 § 1 k.k. do kradzieży 
energii. Nie jest to stosowanie wprost, lecz z odpowiednią modyfikacją. Jest ona 
uzasadniona tym, że w Kodeksie wykroczeń nie istnieją typy szczególne kra-
dzieży penalizujące kradzież energii lub karty bankomatowej. Klauzula „odpo-
wiedniego stosowania” dotyczy wyłącznie znamion typu oraz sankcji, a nie jego 
przepołowienia62.

59 Jest to możliwe bardzo blisko nadajnika. 
60 Zob. np. A. Marek, Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2006, s. 136; 

B. Michalski, Przestępstwa…, s. 78; M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks 
karny…, s. 78; J. Wojciechowski, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1999, 
s. 165; M. Gałązka, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny…, s. 1176, i powołane tam 
orzecznictwo. 

61 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2000 r., I KZP 43/00.
62 L. Wilk, (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny…, s. 534.
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Moim zdaniem brak kontrawencjonalizacji kradzieży energii elektrycznej 
w połączeniu z przepołowieniem kradzieży rzeczy ruchomej jest rozwiązaniem 
chybionym aksjologicznie, gdyż zachowanie to nie różni się od innych kradzieży 
pod względem stopnia materialnego bezprawia. Za brakiem przepołowienia kra-
dzieży energii elektrycznej przemawiają natomiast względy praktyczne. Jak traf-
nie podkreśla K. Laskowska, „precyzyjne określenie w konkretnym wypadku 
wartości «skradzionej» energii było praktycznie niemożliwe, a ustaleń w tym 
zakresie można było dokonać tylko szacunkowo, uwzględniając takie okolicz-
ności, jak okres nielegalnego korzystania z energii, ilość i rodzaj (moc) posiada-
nych i używanych przez sprawcę odbiorników energii itp.”63. Powołana autorka 
wskazuje także, że obecna technika nadal nie pozwala na precyzyjne określenie 
wartości bezprawnie pobranej energii. Podkreśla ona, że wartość tę należy ustalić 
w każdym wypadku, gdyż ma ona wpływ na społeczną szkodliwość czynu, a więc 
także na możliwość uznania go za wypadek mniejszej wagi64. Należy wskazać, 
że wartość bezprawnie pobranej energii wpływa także na wymiar kary. Moim 
zdaniem należy przyjmować jej dolną wartość zgodnie z zasadą in dubio pro reo65. 
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THE DISPUTES ABOUT THE INTERPRETATION OF THE 
CONSTITUENT ELEMENTS OF THE OFFENSE KNOWN AS “THEFT 
OF ELECTRICITY” (ART. 278 § 5 K.K.) – ARE LAWYERS FAMILIAR 

WITH THE PRINCIPLES OF PHYSICS? 

Summary

This article aims at analyzing the constituent elements of a criminal offense, based 
on Art. 278 § 5 k.k. The result of the analysis is the conclusion that in practice, only 
electricity can be the object of that offense. Therefore it must be specified accordingly 
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in the provision of Art. 278 § 5 k.k. The study of literature led to the conclusion that 
the authors often mistakenly specify the object of that crime in a manner contrary to the 
principles of physics. This article presents the disputed issue of classifying the energy 
consumption by an entity authorized under an agreement with the provider, but with an 
understatement of the amounts of energy consumed by that entity. The author concluded 
that the classification of such act is possible based on Art. 278 § 5 and 286 § 1 k.k., 
depending on the definition of the result of an act which, at the time it was committed, 
was liable to evaluation under criminal law. The analysis also includes the controversial 
legal case of conscious use of energy consumed by the means of an illegal tapping into 
the power grid or causing a malfunction in a device designed to measure the amount 
of energy consumed by other persons who have not committed such an action. The 
study of literature led to the conclusion that according to the currently prevailing view 
such behavior does not fulfill the constituent elements of a crime. The author further 
concludes that due to the difficulties with the determination of the value of the object in 
question during the taking of evidence, the act of „stealing” electricity has rightly not 
undergone decriminalization; which could otherwise result in allegations on the grounds 
of infringement of the substantive law.
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theft, theft of electricity, electricity, decriminalization, result of a criminal offence
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ODDANIE PISMA W PLACÓWCE OPERATORA 
POCZTOWEGO – UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE 

FERENDA

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z zasadą formalizmu czynności procesowe podejmowane przez 
strony i uczestników postępowania dla osiągnięcia określonych skutków proceso-
wych muszą spełniać ustalone przez prawo wymagania. Jednym z nich jest czas, 
w którym powinny być dokonane. Upływ terminu skutkuje wadliwością czyn-
ności procesowej prowadzącą do jej bezskuteczności oraz obowiązku sądu lub 
organu administracji uwzględnienia tego przekroczenia z urzędu. Każde, nawet 
nieznaczne przekroczenie terminu determinuje kierunek orzekania. Zasadą jest, 
że dochowanie terminu do wniesienia przez stronę pisma procesowego wymaga 
jego wniesienia do organu właściwego1. Od zasady tej ustawodawca przewidział 
wyjątek i zrównał w skutkach wniesienie pisma procesowego z jego oddaniem lub 
złożeniem we właściwej instytucji, potwierdzającej datę dokonania tej czynności. 

W art. 165 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego2 za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu uznaje się m.in. odda-
nie pisma w polskiej placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa 
pocztowego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi 
powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W art. 83 § 3 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ‒ Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi3 zrównano w skutkach wniesienie pisma procesowego do sądu z jego 
oddaniem w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe4 albo placówce pocztowej 

1 W postępowaniu administracyjnym i podatkowym ustawodawca stworzył fikcję prawną 
polegającą na tym, że podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego 
terminu uważa się za wniesione z zachowaniem terminu (art. 65 § 2 k.p.a., art. 170 § 2 o.p.).

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822, z późn. zm. (dalej: k.p.c.).
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm. (dalej: p.p.s.a.).
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1481, z późn. zm. (dalej: p.p.).
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operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym. 
Artykuł 124 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego5 
statuuje, że termin jest zachowany, m.in. gdy przed jego upływem pismo zostało 
nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 
terenie Unii Europejskiej. Rozwiązanie polegające na posłużeniu się pojęciem 
„operator wyznaczony” w ujęciu konstrukcji procesowej zachowania terminu 
przewidziano także w przepisach regulujących postępowanie przed organami 
administracji publicznej. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępo-
wania administracyjnego6 termin uznaje się za zachowany, m.in. gdy przed jego 
upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora wyznaczonego 
w rozumieniu Prawa pocztowego (art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a.). Z kolei w ustawie 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa7 zachowanie terminu uzależ-
nione jest m.in. od nadania pisma przed jego upływem w placówce operatora 
wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub placówce pocztowej ope-
ratora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkow-
skim Unii Europejskiej (art. 12 § 6 pkt 2). Funkcją przyjętych rozwiązań jest 
ułatwienie stronom i uczestnikom wnoszenia pism oraz jednoznaczne ustalenie 
faktu zachowania terminu do dokonania czynności procesowej.

Celem artykułu jest omówienie problematyki nadawania pism procesowych 
do sądów i organów administracji publicznej w kraju i za granicą za pośred-
nictwem operatora świadczącego usługi pocztowe. Przepisy regulujące czyn-
ność oddania pisma jedynie prima facie jawią się jako niewymagające wykładni 
i głębszego rozważenia. Tymczasem na tle tej instytucji wyłania się wiele proble-
mów, których źródłem jest nieuzasadnione zróżnicowanie standardów w zakre-
sie zachowania terminu, gdy podmiot ma ograniczoną lub wyłączoną możliwość 
osobistego wniesienia pisma, w zależności od rodzaju procedury, według której 
załatwiana jest sprawa.

2. ODDANIE PISMA W KRAJU

Dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 23 listopada 2012 r. ‒ Prawo 
pocztowe, która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r. zmieniającą dyrektywę 

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1904, z późn. zm. (dalej: k.p.k.).
6 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 (dalej: k.p.a.).
7 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 (dalej: o.p.).
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97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczywistnienia rynku wewnętrznego 
usług pocztowych Wspólnoty8. Konsekwencją powyższej implementacji była nie 
tylko liberalizacja rynku usług pocztowych, lecz także zmiana przepisów pro-
cedury administracyjnej, sądowoadministracyjnej, karnej oraz cywilnej, m.in. 
dotyczących doręczeń, które obecnie wprost wskazują na możliwość korzystania 
z usług operatorów pocztowych innych niż wyznaczony. Tym samym ustawo-
dawca, celem wywołania skutku polegającego na rozpoczęciu biegu terminów 
procesowych dla stron i uczestników postępowania, nie wymaga doręczenia ich 
przy pomocy operatora wyznaczonego, lecz za wystarczające uznaje doręcze-
nie dokonane przez operatora pocztowego. Ustawa ‒ Prawo pocztowe dokonała 
nowelizacji ustaw procesowych również w zakresie nadawania pism, przy czym 
w większości przypadków zmiany te wiązały się z zastąpieniem dotychczas uży-
wanego pojęcia „polska placówka pocztowa operatora publicznego” (art. 165 § 2 
k.p.c., art. 124 k.p.k., art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., art. 12 § 6 pkt 2 o.p.) nowym sformu-
łowaniem „polska placówka pocztowa operatora wyznaczonego”.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że Prawo pocztowe z 2012 r., określa-
jąc zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 
usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym, wyróżnia dwie grupy 
podmiotów prowadzących tę działalność: operatora pocztowego oraz operatora 
wyznaczonego. Zgodnie z art. 3 p.p. operatorem pocztowym jest przedsiębiorca 
uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do 
rejestru operatorów pocztowych (pkt 12), natomiast operatorem wyznaczonym 
– operator pocztowy zobowiązany do świadczenia usług powszechnych (pkt 13). 
Ustawodawca powierzył operatorowi wyznaczonemu szczególne zadanie zwią-
zane z obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej na terytorium całego kraju, 
m.in. w sposób jednolity w porównywalnych warunkach, z zachowaniem wskaź-
ników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, po przystępnych cenach, w sposób 
umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór 
przesyłki rejestrowanej (art. 46 ust. 2 p.p.).

Prima facie może się wydawać, że zastąpienie pojęcia „operator publiczny” 
pojęciem „operator wyznaczony” miało jedynie charakter terminologiczny, 
albowiem operatorem publicznym w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 
12 czerwca 2003 r. ‒ Prawo pocztowe9 był „operator obowiązany do świadczenia 
powszechnych usług pocztowych”, czyli – zgodnie z art. 46 ust. 2 tej ustawy – 
Poczta Polska S.A., zaś obowiązujące Prawo pocztowe z 2012 r. tak definiuje 
operatora wyznaczonego (art. 3 pkt 13). Należy jednak mieć na uwadze, że pozy-
cja Poczty Polskiej S.A. jako operatora publicznego w rozumieniu Prawa pocz-
towego z 2003 r. była niezmienna, zaś pod rządami Prawa pocztowego z 2012 r., 
Poczta Polska S.A. z mocy samej ustawy pełniła obowiązki operatora wyznaczo-

8 Dz.Urz. L 52 z 27.02.2008, s. 3.
9 Tekst jedn. Dz.U. 2008, nr 189, poz. 1159, z późn. zm.
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nego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. od 1 stycznia 2013 r. 
(art. 178 ust. 1). Po tym okresie operator wyznaczony wybierany jest na okres 10 
lat przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w drodze konkursu, któ-
rego warunki oraz inne parametry są wskazane w art. 71 p.p.10. Nie bez znacze-
nia jest również fakt, że ustawa przewiduje wiele przypadków, w których Prezes 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej może uchylić decyzję o wyborze operatora 
wyznaczonego (art. 78–79 p.p.). Kwestią zasadniczą jest zatem nie samo pojęcie 
„operatora wyznaczonego”, lecz ustalenie tożsamości podmiotu pełniącego jego 
obowiązki.

Nowo wprowadzone pojęcie operatora wyznaczonego istotnie zmodyfiko-
wało zwłaszcza treść normatywną znowelizowanego przepisu art. 83 § 3 p.p.s.a. 
W brzmieniu sprzed 1 stycznia 2013 r. przepis ten nie posługiwał się pojęciem 
„operator publiczny”, lecz sformułowaniem „polski urząd pocztowy”, które nie 
występowało w Prawie pocztowym z 2003 r.11. Wobec braku legalnej defini-
cji „polskiego urzędu pocztowego”, przez to pojęcie rozumiano nie tylko Pocztę 
Polską S.A., lecz także każdą placówkę dowolnego operatora pocztowego mają-
cego siedzibę na terenie Polski, który uzyskał zezwolenie Prezesa UKE na świad-
czenie usług pocztowych i został wpisany do rejestru prowadzonego przez ten 
organ12. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmowanie, że „pol-
skim urzędem pocztowym” mógł być wyłącznie operator publiczny, godziłoby 
w konstytucyjne prawo do sądu. Obywatel nie może bowiem ponosić ujemnych 
konsekwencji wynikających z niedostosowania przepisów Prawa o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi do brzmienia przepisów ustawy ‒ Prawo pocz-
towe13. Tym samym nowelizacja art. 83 § 3 p.p.s.a., dokonana na mocy art. 153 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ‒ Prawo pocztowe14, skutkowała zawężeniem 
zastosowania domniemania z powołanego przepisu wyłącznie do przypadku 
nadania pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Nadawanie przesyłek listowych za pośrednictwem operatora wyznaczonego 
wymaga zwrócenia uwagi na pewien aspekt proceduralny. Zgodnie z art. 17 p.p. 
potwierdzenie wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma 
moc dokumentu urzędowego potwierdzającego datę nadania pisma, co pozwala 
organom na kontrolę dochowania przez stronę terminu dokonania czynności pro-

10 Decyzją nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27 z dnia 30 czerwca 2015 r. Prezes UKE dokonał 
wyboru Poczty Polskiej S.A. jako operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych 
na lata 2016–2025.

11 Ustawa ta posługiwała się pojęciem „operatora” oraz „operatora publicznego”.
12 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 stycznia 

2008 r., III SA/Lu 585/07, LEX nr 978477.
13 Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 19 lutego 2013 r., I OSK 

20/13, LEX nr 1282731; 25 września 2014 r., II OSK 2547/14, LEX nr 1530745.
14 Dz.U. z 2012 r., poz. 1529.
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cesowej15. Przepis ten jest uzasadniany szczególną rolą operatora wyznaczonego, 
któremu państwo powierzyło świadczenie usługi powszechnej i który gwarantuje 
ciągłość i dostępność tej usługi16. Domniemanie to ma służyć stronom i uczest-
nikom postępowań celem dochowania terminów procesowych już w momencie 
nadania pisma procesowego u operatora pocztowego posiadającego status opera-
tora wyznaczonego.

Ustawodawca w art. 165 § 2 k.p.c., art. 83 § 3 p.p.s.a., art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., 
art. 12 § 6 pkt 2 o.p. jednolicie zrównał w skutkach wniesienie pisma do organu 
z jego złożeniem w polskiej placówce operatora wyznaczonego. Z tych względów 
oddanie pisma innemu niż Poczta Polska S.A. podmiotowi posiadającemu upraw-
nienia do prowadzenia działalności pocztowej nie oznacza zachowania terminu do 
dokonania czynności procesowej, jeżeli pismo w terminie nie wpłynęło do organu17. 

Wiązanie przez ustawodawcę określonego skutku prawnego (domniemania 
wniesienia pisma do organu w dacie nadania) wyłącznie z sytuacją, w której strona 
korzysta z usług operatora wyznaczonego, nasuwa pewne zastrzeżenia. Jak już 
wspomniano, kwestią zasadniczą jest bowiem ustalenie, który operator pocztowy 
jest aktualnie operatorem wyznaczonym. Proces ustalenia normatywnego znacze-
nia tego pojęcia, zwłaszcza przez strony i uczestników postępowania niemających 
wiedzy prawniczej i niekorzystających z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, 
może nastręczać znaczne trudności18. Ustawodawca, posługując się sformułowa-
niem „polska placówka pocztowa operatora wyznaczonego”, odsyła do ustawy  
– Prawo pocztowe z 2012 r., która w art. 3 pkt 13 stanowi, że operator wyznaczony 
to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Aby 
ustalić, który podmiot pełni aktualnie funkcję operatora wyznaczonego, należy 
kolejno sięgnąć do rozdziału 6 tej ustawy regulującego procedurę ustanowienia 
takiego operatora. Nadal jednak nie uzyska się informacji, za pośrednictwem 
którego operatora pocztowego należy nadać przesyłkę do organu, by skorzystać 
z domniemania wniesienia pisma w dacie jego nadania. Dopiero wchodząc na 
stronę internetową Urzędu Komunikacji Elektronicznej, można dowiedzieć się 
o wyborze Poczty Polskiej S.A. na operatora wyznaczonego. Zgodnie bowiem 
z art. 80 pkt 1 p.p. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości na stronie pod-
miotowej BIP informację o zmianie operatora wyznaczonego. 

Problem z ustaleniem przez strony i uczestników postępowań operatora pocz-
towego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych ma swoje źródło rów-

15 Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia: 14 lipca 2015 r., II UZ 10/15, LEX nr 1762485; 
30 czerwca 2010 r., V CZ 47/10, LEX nr 1375550.

16 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 października 2013 r., KIO 2184/13, LEX 
nr 1393813.

17 Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 29 czerwca 2015 r., II OZ 
633/15, LEX nr 1780880; 23 października 2015 r., II OZ 925/15, LEX nr 1817764.

18 Por. zdanie odrębne SNSA Tomasza Kolanowskiego do uchwały NSA składu 7 sędziów 
z dnia 19 października 2015 r., I OPS 1/15, „Prokuratura i Prawo” ‒ wkładka 2016, nr 9, poz. 39.
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nież w możliwości dokonywania doręczeń pism sądowych i urzędowych przez 
wszystkich operatorów pocztowych. Wielokrotnie – o czym świadczy orzecznic-
two sądowe19 – skutkowało to mylnym przekonaniem podmiotów postępowania, 
że skoro korespondencja z sądów, prokuratur i urzędów administracji publicznej 
może być doręczana przez operatora pocztowego innego niż Poczta Polska S.A., 
to również pisma procesowe mogą być nadawane za jego pośrednictwem.

Kwestia ta była przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądowoadmini-
stracyjnym. Wykładnia art. 83 § 3 p.p.s.a., mająca na celu zapewnienie ochrony 
sądowej praw jednostki poprzez umożliwienie jej dokonania określonej czynno-
ści w terminie, została dwukrotnie przyjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny, 
który uznał, że nie można interpretować tego przepisu w oderwaniu od art. 65 § 1 
p.p.s.a. umożliwiającego dokonywanie doręczeń przez operatorów pocztowych 
innych niż wyznaczony. Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił również uwagę 
na znaczenie obowiązku sądu pouczania strony o uprawnieniach do podejmo-
wania konkretnych czynności procesowych i ich skutkach. Zdaniem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której strona, 
aby skorzystać z domniemania przewidzianego w art. 83 § 1 p.p.s.a.: 1) może 
doręczać pisma sądowi wyłącznie za pośrednictwem operatora wyznaczonego, 
2) sądy natomiast mogą dokonywać doręczeń przez wszystkich operatorów pocz-
towych, 3) przy czym strona o takim ograniczeniu i o konsekwencjach skorzy-
stania z usług innego operatora pocztowego niż Poczta Polska S.A. nie została 
w żaden sposób poinformowana, 4) a znalezienie stosownych regulacji praw-
nych i informacji nastręcza trudności. Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że 
w przypadku braku pouczenia o obowiązku korzystania z usług Poczty Polskiej 
S.A. prokonstytucyjna wykładnia celowościowa, funkcjonalna i systemowa prze-
pisu art. 83 § 1 p.p.s.a. prowadzi do uznania, że nadanie pisma przez stronę postę-
powania za pośrednictwem innych operatorów pocztowych jest dopuszczalne20.

19 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 lutego 
2016 r., II SA/Rz 1550/15, LEX nr 1996514; postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Opolu z dnia 25 stycznia 2016 r., I SA/Op 376/15, LEX nr 1975568; postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., V CZ 33/15, LEX nr 1764824. Zauważyć można, że błędy 
popełniały nie tylko osoby nieposiadające wiedzy prawniczej, lecz także organy administracji 
publicznej. Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2016 r., II UZ 75/15, LEX 
nr 2048970.

20 W postanowieniu z dnia 22 kwietnia 2015 r., I OZ 343/15 (LEX nr 1677162), Naczelny 
Sąd Administracyjny w całości podzielił stanowisko przyjęte w postanowieniu tego Sądu z dnia 
13 stycznia 2015 r., II FZ 1951/14 (LEX nr 1624368). W obu przypadkach strona nadała pismo 
procesowe we właściwym terminie, jednak korzystała przy tym z usług InPost Sp. z o.o., a nie 
operatora wyznaczonego, jakim jest Poczta Polska S.A. Wojewódzkie sądy administracyjne stanę-
ły na stanowisku, iż nadanie pisma procesowego za pośrednictwem operatora InPost Sp. z o.o. nie 
można było uznać za równoznaczne z jego wniesieniem. W związku z tym za datę wpływu pisma 
uznawały dzień ich faktycznego wpływu do sądu, co następowało już po terminie do wniesienia 
pisma procesowego.
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Powyższy kierunek interpretacyjny nie znalazł jednak uznania składu sied-
miu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wątpliwości powstałe na tle 
stosowania przepisu art. 83 § 1 p.p.s.a. zostały rozstrzygnięte uchwałą z dnia 19 
października 2015 r., I OPS 1/1521, w której Naczelny Sąd Administracyjny uznał, 
że oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego 
w polskiej placówce pocztowej operatora innego niż wyznaczony nie skutkuje 
zachowaniem terminu w sytuacji, gdy pismo dostarczono sądowi po jego upływie.

Literalna i niedopuszczająca żadnych wyjątków wykładnia art. 83 § 3 p.p.s.a. 
będzie skutkowała odrzucaniem kierowanych do sądów administracyjnych środ-
ków zaskarżenia nawet wówczas, gdy strona – działając w dobrej wierze (nie 
będąc pouczona o tożsamości podmiotu pełniącego obowiązki operatora wyzna-
czonego) – nada przed upływem terminu pismo procesowe w placówce opera-
tora innego niż wyznaczony. Zauważyć przy tym można, że zarysowany problem 
nie ogranicza się wyłącznie do postępowania sądowoadministracyjnego, lecz do 
wszelkich ustaw zawierających przepis analogiczny do treści art. 83 § 3 p.p.s.a. 
Podjęta uchwała będzie zapewne rzutowała na wykładnię przepisów dotyczących 
nadawania pism i zachowania terminu czynności procesowych w postępowa-
niach przed tymi organami, których działanie może być przedmiotem kontroli 
sprawowanej przez sądy administracyjne (m.in. art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., art. 12 § 6 
pkt 2 o.p.)22.

Zauważyć trzeba, że nakreślony problem nie występuje w postępowaniu kar-
nym, a także w postępowaniu w sprawach o wykroczenia23. Artykuł 124 § 1 
k.p.k. stanowi, że termin jest zachowany, gdy przed jego upływem pismo zostało 
nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na 
terenie Unii Europejskiej. Nowe brzmienie przepis otrzymał ustawą z dnia 27 
września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw24, na mocy której zastąpiono w art. 124 k.p.k. określenie 
„polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe” określeniem „placówce podmiotu 
zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej”. Tym 
samym w postępowaniu karnym ustawodawca nie uzależnia skutku zachowania 
terminu od nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego. 

21 „Prokuratura i Prawo” ‒ wkładka 2016, nr 9, poz. 39.
22 Odnotować również wypada, że pogląd o konieczności ścisłej wykładni jest akceptowany 

przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do art. 165 § 2 k.p.c. Sąd uznał, że przepis ten ma charakter 
szczególny i może nie być wykładany rozszerzająco. Por. m.in. postanowienia Sądu Najwyższe-
go z dnia: 3 czerwca 2015 r., V CZ 33/15, LEX nr 1764824; 14 lipca 2015 r., II UZ 10/15, LEX 
nr 1762485; 30 czerwca 2010 r., V CZ 47/10, LEX nr 1375550.

23 Na mocy art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1713, z późn. zm.) do czynności procesowych 
w tym postępowaniu stosuje się bowiem odpowiednio art. 124 k.p.k.

24 Dz.U. z 2013 r., poz. 1247, z późn. zm.
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Szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie do projektu ustawy zmie-
niającej Kodeks postępowania karnego, w którym czytamy: „Zmiana brzmienia 
art. 124 k.p.k. podyktowana była przekonaniem, że brak obecnie uzasadnienia 
dla utrzymywania monopolu operatora publicznego, to jest Poczty Polskiej S.A., 
na poświadczanie terminu nadania w placówce pocztowej pisma procesowego, 
kiedy wiąże się to z zachowaniem terminu. Wymogi, jakim (…) sprostać musi 
operator świadczący powszechne usługi pocztowe, uznać trzeba za gwarantujące 
zapewnienie rzetelności poświadczenia terminu nadania pisma procesowego. 
Brak jednocześnie podstaw do różnicowania zasad doręczania pism stronom 
i uczestnikom postępowania przez organy procesowe (art. 131 § 1 k.p.k. pozwala 
na doręczenie nie tylko przez pocztę, ale także przez inny uprawniony podmiot 
zajmujący się doręczaniem korespondencji) i zasad nadawania pism przez stronę, 
gdy wiąże się to z zachowaniem terminu. Stąd w projektowanym art. 124 k.p.k. 
posłużono się tym samym terminem, który użyty jest w treści obowiązującego 
art. 131 § 1 k.p.k., to jest przyjęto, że termin jest zachowany, jeżeli przed jego 
upływem pismo zostało nadane przez stronę w placówce podmiotu zajmującego 
się doręczaniem korespondencji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę postępującą inte-
grację w ramach Unii Europejskiej i fakt, że coraz większa liczba stron i uczest-
ników postępowań karnych zamieszkuje lub stale przebywa w innych krajach 
Unii, oraz to, że usługi pocztowe świadczone na terenie krajów Unii Europejskiej 
spełniają wymagane standardy dotyczące rzetelności, gwarancji bezpieczeństwa 
i szybkości doręczeń, uznano, że regułą zachowania terminu określoną w art. 124 
k.p.k. objąć można wszystkie placówki podmiotów zajmujących się doręczaniem 
korespondencji na terenie Unii Europejskiej”25. 

Ustawodawca słusznie odstąpił od pierwotnego rozwiązania, że termin jest 
zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego. Rozwiązanie to, obejmujące wszystkich 
operatorów pocztowych, umożliwia stronom i innym uczestnikom postępowania 
łatwiejszą realizację swoich uprawnień niż tylko poprzez złożenie pisma w pla-
cówce pocztowej operatora wyznaczonego26.

3 ODDANIE PISMA ZA GRANICĄ

Przepisy analizowanych ustaw procesowych przez wiele lat wyraźnie uprzywi-
lejowały podmioty zamieszkałe czy też przebywające na terytorium państwa pol-
skiego w porównaniu z tymi mającymi miejsce zamieszkania (pobytu) bądź swoją 

25 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – 
Kodeks karny i niektórych innych ustaw; druk sejmowy VII kadencji nr 870.

26 Z. Pachowicz, Komentarz do art. 124, (w:), J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania kar-
nego. Komentarz, Legalis/el. 2015.
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siedzibę za granicą. Jedynie złożenie pisma w polskim urzędzie konsularnym było 
wystarczające dla uznania, że termin czynności procesowej został zachowany. 
Zarówno wykładnia językowa, jak i systemowa przepisów regulujących nadawanie 
pism nie pozwalały bowiem na uznanie, że równoznaczne z zachowaniem terminu 
było samo tylko oddanie pisma w zagranicznym urzędzie pocztowym. W takiej 
sytuacji o wniesieniu do organu i – w konsekwencji – zachowaniu terminu nie 
decydowała data nadania pisma za granicą, lecz data przyjęcia tej przesyłki przez 
polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego27. Tym samym zagraniczny 
urząd pocztowy był jedynie pośrednikiem, za pomocą którego nadawca oddawał 
pismo polskiemu urzędowi pocztowemu28. Nie było natomiast istotne, czy nadanie 
pisma miało miejsce w zagranicznym urzędzie pocztowym w państwie członkow-
skim Unii Europejskim czy w jakimkolwiek innym.

W październiku 2012 r. Komisja Europejska wydała uzasadnioną opinię, 
w której uznała, że zachodzi sprzeczność pomiędzy treścią art. 165 § 2 k.p.c. 
a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej29 ustanawiają-
cym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową30 i wezwała 
Polskę do usunięcia naruszenia. Mając na względzie obowiązujące Rzeczpospo-
litą Polską zobowiązania międzynarodowe, w latach 2013–2015 ustawodawca 
znowelizował ustawy procesowe, zrównując skutki złożenia pisma procesowego 
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w Polsce i placówce pocztowej 
operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej. W rozumieniu art. 2 pkt 13 dyrektywy 97/67/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych 
zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy 
jakości usług31 operator świadczący usługi powszechne to podmiot publiczny lub 

27 Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 
2006 r., III SA/Wa 2457/05, LEX nr 881699. Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 
1978 r., IV CR 130/78, OSPiKA 1979, z. 4, poz. 76; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2005 r., III SA/Wa 928/05, „Monitor Podatkowy” 2006, nr 2, 
s. 37; R. Mikosz, G. Radecki, Ł. Strzępek, Pisma stron w postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi, Warszawa 2008, s. 82.

28 Por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lute-
go 2006 r., III SA/Wa 2457/05, LEX nr 881699; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 
1978 r., IV CR 130/78, OSP 1979, z. 4, poz. 76.

29 Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r., s. 47 (dalej: TFUE).
30 Zasada zawarta w art. 18 akapit 1 TFUE jest określana w orzecznictwie sądowym i li-

teraturze jako ogólna zasada niedyskryminacji, rozumiana jako zakaz dyskryminacji, który 
w podmiotowym i przedmiotowym zakresie swojego zastosowania zabrania każdej formy dys-
kryminacji. Rada Europejska zwróciła uwagę, że „obywatel może korzystać z wolności wyłącz-
nie w prawdziwej przestrzeni sprawiedliwości, gdzie każdy może się zwrócić do sądów i władz 
wszystkich państw członkowskich tak łatwo, jak gdyby to uczynił w swoim własnym państwie”. 
Opinia Rzecznika Generalnego Yves’a Bota przedstawiona w dniu 20 września 2012 r., sprawa 
C-325/11, ECLI:EU:C:2012:824.

31 Dz.Urz. UE L 15 z 21.01.1998, s. 14.



424 EWA WÓJCICKA

prywatny świadczący powszechne usługi pocztowe lub wybrane powszechne 
usługi pocztowe w państwie członkowskim, o tożsamości którego Komisja 
została powiadomiona zgodnie z art. 4 tej dyrektywy.

Do procedury cywilnej zmiana przepisu dotyczącego nadawania pism została 
wprowadzona na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego32, która weszła w życie 17 sierpnia 2013 r. 
W świetle obecnego brzmienia art. 165 § 2 k.p.c., oddanie pisma procesowego 
w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wnie-
sieniem go do sądu. 

Wezwanie Komisji Europejskiej było impulsem do podjęcia prac nowelizacyj-
nych nad innymi ustawami procesowymi. Dnia 22 września 2015 r. wszedł w życie 
art. 15 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw33, który nadał 
art. 83 § 3 p.p.s.a. nowe brzmienie. Zgodnie z przywołaną podstawą prawną oddanie 
pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne 
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym ‒ jest równo-
znaczne z wniesieniem go do sądu. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy 
prawodawca wskazał, że „w wielu ustawach z zakresu prawa administracyjnego 
i podatkowego ustawodawca zdecydował się równoważnie traktować uprawnie-
nia i obowiązki materialnoprawne podmiotów mających obywatelstwo, siedzibę 
lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej oraz Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym. Nie jest zatem zasadne różnicowanie uprawnień tych podmiotów 
w zakresie procedury stosowanej przed sądami administracyjnymi”. 

Zmiana dotknęła również przepis art. 12 § 6 pkt 2 o.p., który z dniem 1 stycznia 
2016 r., na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja 
podatkowa oraz niektórych innych ustaw34, otrzymał nowe brzmienie. Wzorując 
się na art. 165 § 2 k.p.c. prawodawca przyjął, że termin będzie zachowany, jeżeli 
pismo zostanie nadane w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe 
usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Zmiany w tym zakresie były konieczne nie tylko ze względu na znaczenie 
instytucji nadania pism w postępowaniach sądowych i administracyjnych, lecz 
przede wszystkim z uwagi na fakt, że coraz większa liczba stron i uczestników 

32 Dz.U. z 2013 r., poz. 880. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VII ka-
dencji nr 2678.

33 Dz.U. z 2015 r., poz. 1311.
34 Dz.U. z 2015 r., poz. 1649, z późn. zm.
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postępowań ma miejsce zamieszkania lub stale przebywa w innych krajach Unii 
Europejskiej. Powyższymi nowelizacjami dostosowano przepisy krajowe do 
art. 18 TFUE oraz dyrektywy 97/67/WE. Zmiany wychodzą również naprzeciw 
art. 21 TFUE gwarantującemu prawo do swobodnego przemieszczania się i prze-
bywania na terytorium państw członkowskich35. 

Wypada uznać, że wprowadzone zmiany stanowiły krok w dobrym kie-
runku, ale przez nadmierną ostrożność, a może nawet i rygoryzm, ustawo-
dawca nie zagwarantował jednakowej możliwości złożenia pisma ze skutkiem 
zachowania terminu w placówce każdego operatora pocztowego, bez względu 
na rodzaj procedury, według której załatwiana jest sprawa. Wzorcem powinna 
być regulacja nadawania pisma przyjęta w Kodeksie postępowania karnego. 
Przepisy procedury karnej nie uzależniają bowiem skutku zachowania terminu 
czynności procesowej od konieczności nadania pisma w placówce pocztowej 
operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej. Zgodnie bowiem z art. 124 k.p.k. termin jest zachowany, jeżeli 
przed jego upływem pismo zostało nadane w placówce podmiotu zajmującego 
się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej. W konsekwencji 
w postępowaniu karnym skuteczne jest nie tylko nadanie pisma w placówce ope-
ratora świadczącego pocztowe usługi powszechne, lecz także każdego operatora 
pocztowego wpisanego do odpowiedniego rejestru36.

Zauważyć przy tym można, że jedynie Kodeks postępowania administra-
cyjnego wśród alternatywnych sposobów złożenia pisma oraz związanym z tym 
warunkiem zachowania terminu nie wymienia „placówki pocztowej operatora 
świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej”. Z brzmienia art. 57 § 5 k.p.a. należy wnioskować, że dla 
zachowania terminu do dokonania czynności procesowej znaczenie ma jedynie 
data złożenia pisma w polskim urzędzie konsularnym. Tym samym, nadanie 
pisma przed upływem terminu w jakiejkolwiek placówce pocztowej zagranicz-
nego operatora nie wywoła skutku przewidzianego w art. 57 § 5 k.p.a., tj. uznania 
terminu za zachowany37. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy przesyłka 
została nadana w kraju należącym do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcar-
skiej, czy też w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

35 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził wprost, że przepisy krajowe, które stawiają w nieko-
rzystnej sytuacji pewnych obywateli państwa członkowskiego tylko dlatego, że wykonywały ich 
swobodę przemieszczania się i pobytu w innym państwie członkowskim, ograniczają swobody 
przyznane przez art. 18 ust. 1 TWE (obecnie art. 21 TFUE). Wyrok Trybunału Sprawiedliwości 
z dnia 26 października 2006 r. w sprawie C-192/05, K. Tas-Hagen i R. A. Tas v. Raadskamer 
WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad (pkt 31), ECLI:EU:C:2006:676.

36 C. P. Kłak, Zachowanie terminu i doręczenia a projekt nowelizacji KPK, „Kwartalnik 
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2013, z. 2, s. 7–8.

37 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 października 
2010 r., II SA/Kr 731/2010, LEX nr 753611; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 
listopada 1997 r., SA/Po 1273/96, LEX nr 31013.
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Handlu. W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że o zachowaniu ter-
minu nie decyduje data nadania przesyłki w zagranicznej placówce pocztowej, 
lecz data przekazania przesyłki przez ten urząd polskiej placówce pocztowej ope-
ratora wyznaczonego lub polskiemu urzędowi konsularnemu38. W takiej sytuacji 
strony przebywające za granicą – celem uzyskania pewności co do zachowania 
terminu we wniesieniu pisma wysyłanego za granicą – mogą jedynie wykorzy-
stać drogę elektroniczną (z zachowaniem warunków z art. 63 § 3a k.p.a.) bądź 
nadać go w urzędzie konsularnym.

Przepis art. 57 § 5 k.p.a. niewątpliwie wymaga nowelizacji. Przemawiają za 
tym zwłaszcza względy systemowe, gdyż w ramach jednej gałęzi prawa – admi-
nistracyjnego – inaczej ta sama kwestia została uregulowana w art. 83 § 3 p.p.s.a. 
i art. 12 § 6 pkt 2 o.p. Nie można również pominąć okoliczności, że w świetle kon-
stytucyjnej zasady równości wobec prawa zróżnicowanie w zakresie nadawania 
pism za granicą w zależności od tego, czy dana ustawa odwołuje się do przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej, wywołuje 
uzasadnione wątpliwości39. Ograniczenia przewidziane przez art. 57 § 5 k.p.a. 
uznać można także za stojące w sprzeczności z podstawowymi zasadami, które 
legły u podstaw Unii Europejskiej. Z przedstawionych wyżej względów należy 
postulować zlikwidowanie bariery instytucjonalnej w zakresie swobody prze-
mieszczania osób, jaką jest konieczność każdorazowego nadawania korespon-
dencji procesowej poprzez polski urząd konsularny, względnie konieczność 
przyjazdu na terytorium RP w celu nadania jej w polskiej placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego, aby być pewnym dochowania terminu. Jak słusznie 
zauważył W. Chróścielewski, „pozostawanie przy rozwiązaniu, iż za zachowa-
nie terminu uważa się nadanie pisma «w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego», bądź złożenie go w polskim urzędzie konsularnym, jest nie 
tylko anachronizmem, ale dodatkowo nie można znaleźć dla jego dalszego utrzy-
mywania żadnych przekonywujących argumentów. Złożenie pisma w polskim 
konsulacie z uwagi na niewielką ich liczbę i ograniczony czas urzędowania nie 
jest zadaniem łatwym. Tak więc osoba przebywająca za granicą, a nieposiada-
jąca pełnomocnika w kraju, wysyłając pismo nawet listem poleconym nigdy nie 

38 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 1978 r., IV CR 130/78, LEX nr 5093; 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2010 r., II SA/Rz 
1022/09, LEX nr 606678; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 
lipca 2011 r., III SA/Gl 2898/10, LEX nr 1154034; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2015 r., I SA/Gd 128/15, LEX nr 1751437; postanowienie Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 października 2010 r., I OSK 1567/10, LEX nr 741563; 
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia: 26 września 2009 r., II OSK 1101/07, OSP 
2009, nr 6, poz. 64; 20 maja 2010 r., I FSK 805/09, LEX nr 705951.

39 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, OSP 
2011, nr 12, poz. 123.
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wie, ze względu na funkcjonowanie poczty, czy uda jej się zachować termin”40. 
Na potrzebę zmiany przepisów prawnych zwracają również uwagę sądy admini-
stracyjne. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 września 2008 r., 
II OSK 1101/0741, uznał, że pozostawienie osobom zamieszkałym za granicą 
możliwości skutecznego wniesienia pisma jedynie za pośrednictwem polskich 
urzędów konsularnych lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne nie jest właściwą odpowiedzią ustawodawcy 
na zmiany społeczne, w tym na znaczny wzrost emigracji obserwowany od czasu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

4. PODSUMOWANIE

Konstrukcje zawarte w ustawach procesowych (art. 57 § 5 pkt 2 i 3 k.p.a., 
art. 83 § 3 p.p.s.a., art. 12 § 6 pkt 2 o.p., art. 165 § 2 k.p.c., art. 124 k.p.k.) świadczą 
o braku spójności i konsekwencji ustawodawcy w zakresie regulacji oddawania 
pism przez strony i uczestników postępowań. Jedynie w postępowaniu karnym 
i postępowaniu w sprawach o wykroczenia uczestnicy mają pełną swobodę 
wyboru operatora pocztowego i skorzystania z domniemania wniesienia pisma 
w dacie oddania. W pozostałych szczególnych procedurach, aby być pewnym 
dochowania przewidzianego prawem terminu, należy nadać pismo do sądu lub 
organu administracji publicznej za pośrednictwem operatora pocztowego zobo-
wiązanego do świadczenia pocztowych usług powszechnych. Taka niekonse-
kwencja budzi poważne zastrzeżenia z kilku powodów.

Mechanizm, w którym strona może otrzymywać korespondencję sądową 
i urzędową za pośrednictwem jakiegokolwiek operatora pocztowego, natomiast 
nie może ona z takiej swobody skorzystać bez narażenia się na zarzut niedocho-
wania terminu przewidzianego na dokonanie danej czynności, należy uznać za 
nielogiczny i pozbawiony spójności. W dobie profesjonalizacji usług pocztowych 
argument, że jedynie nadawanie pism za pośrednictwem operatora wyznaczonego 
zapewni realizację usług pocztowych na najwyższym poziomie, nie można uznać 
za trafny. Nieuzasadnione jest twierdzenie, że jedynie operator wyznaczony daje 
większą rękojmię prawidłowości świadczenia usługi pocztowej. Takie założenie 
byłoby co najmniej dyskusyjne i podawałoby w wątpliwość racjonalność usta-
wodawcy, skoro nowelizując Kodeks postępowania karnego, uznał on, że nie ma 
powodu, dla którego powinien być utrzymywany monopol operatora wyznaczo-

40 W. Chróścielewski, Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postę-
powania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi (druk sejmowy nr 2987), Łódź, 21 czerwca 2010 r.

41 OSP 2009, nr 6, poz. 64
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nego, gdyż usługi pocztowe świadczone przez innych operatorów w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej spełniają standardy dotyczące rzetelności, 
gwarancji bezpieczeństwa i szybkości42. Uwagi te niewątpliwie można odnieść 
również do innych ustaw procesowych. Ponadto przyjęcie założenia, że jedynie 
operator wyznaczony daje rękojmię prawidłowości świadczenia usługi poczto-
wej, oznaczałoby, że doręczanie pism sądowych i urzędowych, będące czynno-
ścią o dużej doniosłości prawnej, z którą wiąże się wiele określonych skutków 
prawnych zarówno w zakresie prawa procesowego, jak i materialnego (np. począ-
tek biegu terminów, zapewnienie stronie czynnego udział w postępowaniu), usta-
wodawca powierzył podmiotowi niedającemu gwarancji należytego świadczenia 
usług pocztowych. 

Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca może określać zasady dotyczące 
przebiegu postępowania sądowego i administracyjnego, które z natury rzeczy 
wiążą się z określonymi rygorami, obowiązkami i ograniczeniami dla podmio-
tów i uczestników biorących w nich udział. Jednakże sposób ukształtowania 
procedury powinien godzić wymóg sprawnego funkcjonowania sądów i admini-
stracji publicznej z potrzebą zapewnienia efektywnej ochrony prawnej jednostki. 
Przedstawione zastrzeżenia oraz ewentualne ujemne następstwa dla strony, która 
oddała pismo w placówce pocztowej innego operatora pocztowego niż wyzna-
czony, narażając się tym samym na uchybienie terminu, stanowią podstawę do 
sformułowania postulatu de lege ferenda o konieczności zmiany art. 57 § 5 pkt 2 
k.p.a., art. 83 § 3 p.p.s.a., art. 12 § 6 pkt 2 o.p. oraz art. 165 § 2 k.p.c. i – wzorem 
art. 124 k.p.k. – zniesienia monopolu operatora wyznaczonego tak, aby przepisy 
pozwalały każdemu podmiotowi postępowania na nadanie pisma w placówce 
podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europej-
skiej ze skutkiem zachowania terminu.
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SUBMITTING A LETTER IN A POST OFFICE OF POSTAL 
OPERATOR – REMARKS DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Summary

The aim of this article is to discuss the problems of submitting process letters to courts 
and public administration bodies via a postal operator as well as to indicate essential 
problems caused by unjustified differentiation of standards concerning the compliance 
with time-limits when the subject has limited or excluded opportunity to lodge a pleading 
a letter in person. Only in criminal proceedings and proceedings in cases of offences 
the participants have full freedom to choose a postal operator and to benefit from the 
presumption of lodging of a submitting a letter in the date of sending. In administrative 
proceedings, administrative court proceedings and tax proceedings, to be sure that legal 
deadline will be met, one should submit a letter to a court or a public administration 
body via a postal operator providing universal postal services. The article drew attention 
to a lack of consistency and consequence of the legislator relating to the regulation of 
submitting letters depending on the nature of proceedings and place of residence.
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EWOLUCJA REGULACJI PRAWNYCH W BANKOWOŚCI 
SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE

1. WSTĘP – ROZWÓJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ W POLSCE 
DO 1989 R.

Bankowość spółdzielcza w Polsce ma swoją ponad 150-letnią tradycję dzia-
łającą głównie w środowisku wiejskim o specyficznym charakterze, która wpły-
wała na rozwój gospodarczy i społeczny lokalnych społeczności. „Istnienie dużej 
i wieloletniej organizacji bankowej, z którą utożsamiają się rolnicy i rzemieśl-
nicy, stanowi cenny kapitał w tworzeniu nowoczesnej struktury bankowości spół-
dzielczej zdolnej do rozwiązywania wielu problemów społeczności lokalnych”1, 
zmniejszeniu bezrobocia przez pobudzanie przedsiębiorczości, rozwoju infra-
struktury wiejskiej, ochronie środowiska, rozwoju turystyki wiejskiej, a przede 
wszystkim zmianach w strukturze agrarnej służących ożywieniu gospodarczemu 
wsi. Celem powyższych działań jest kształtowanie wielofunkcyjności obsza-
rów wiejskich. Stopień rozwoju wiejskich rynków finansowych wynika mię-
dzy innymi ze specyfiki charakteru działalności rolniczej: sezonowości upraw, 
zmienności warunków atmosferycznych wpływających na wysokość uzyskanego 
dochodu, zdarzających się klęsk żywiołowych czy też wsparcia finansowego 
umożliwiającego rozwój gospodarstw rolnych. Z powodu znacznych nakładów 
pracy i środków produkcji rentowność gospodarstw rolnych nie należy do wyso-
kich, dlatego też tworzenie dobrze działającej bankowości spółdzielczej jest 
koniecznością ze względu na ważny interes społeczny.

Początek rozwoju bankowości spółdzielczej w Europie przypada na lata 
1855–1864, kiedy to powstały na terenie Prus pierwsze spółdzielnie kredytowe 
dla rolników, założone przez Friedricha Wilhelma Raiffeisena, oraz tzw. „banki 

1 D. Golik, Rola banków spółdzielczych w rozwoju obszarów wiejskich Makroregionu Po-
łudniowo-Wschodniego, Kraków 2002, s. 64.
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ludowe” oparte na zasadach spółdzielczych zrzeszających głównie rzemieślni-
ków, założone w 1861 r. przez Franza Hermana Schultze. Byli oni prekursorami 
ruchu spółdzielczego i „zaliczani są obecnie do klasyków spółdzielczości banko-
wej”2. Pierwsze polskie towarzystwa i spółdzielnie kredytowe zaczęły powstawać 
na terenie Wielkopolski (lata 1861–1862) i sięgały czasów, kiedy Polska była pod 
zaborami. Wiele cech modelu spółdzielczości F. H. Schulzego i F. W. Raiffeisena 
zostało zaadaptowanych do warunków polskich. Na terenie zaboru austriackiego 
działały tzw. Kasy Stefczyka; ich działalność datuje się od 1899 r.; „były one 
małymi, lokalnymi instytucjami tzw. drobnego kredytu i zrzeszały głównie rol-
ników”3, założonymi przez dr. Franciszka Stefczyka (1861–1924). „W 1913 r. na 
ziemiach polskich działało 5029 spółdzielni oszczędnościowo-kredytowych, 
które zrzeszały 2131,7 tyś. członków”4. Po odzyskaniu przez Polskę niepodle-
głości w 1918 r. Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 29 października 1920 r. o spół-
dzielniach5, która weszła w życie 1 stycznia 1921 r. Wielka inflacja w latach 
1920–1923, konieczność reform walutowych Władysława Grabskiego, wprowa-
dzenie do obiegu w 1924 r. polskiej złotówki i kryzys lat 30. XX w. nie były 
dobrym momentem do rozwoju bankowości spółdzielczej. Należy dodać, że „na 
skutek szalejącej w tym czasie inflacji i dewaluacji wczesnej marki polskiej więk-
szość spółdzielni straciła niemal całe swoje mienie, w tym dorobek kapitałowy 
i zaprzestała działalności. W okresie po reformie walutowej przeprowadzonej 
przez rząd Władysława Grabskiego w lipcu 1924 r. nastąpiły lata względnej stabi-
lizacji gospodarczej kraju. W tym czasie spółdzielnie oszczędnościowo-pożycz-
kowe zaczęły się na nowo rozwijać, odzyskując powoli zaufanie społeczeństwa 
i odrabiając straty. Po czterech latach rozwój ich został ponownie zahamowany 
przez kryzys gospodarczy, który po raz kolejny podważył ich sytuację ekono-
miczną (…). Po 1936 r. SOP (spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe) ponow-
nie zaczęły się rozwijać wspierane działaniami państwa, m.in. w ramach akcji 
oddłużania rolnictwa, jednak i ten pomyślny okres rozwoju nie trwał długo, gdyż 
został przerwany w roku 1939 wybuchem II wojny światowej”6. Jednakże lata 
1918–1939 dały możliwość stworzenia prawnego modelu polskiej bankowości 
spółdzielczej w okresie międzywojennym. Podczas II wojny światowej (1939–
1945) wiele banków spółdzielczych zlikwidowano; zdołały przetrwać niektóre 
banki spółdzielcze, które prowadziły swoją działalność w okresie okupacji. „Na 
terenach włączonych do Generalnej Guberni znalazło się około 35% spółdzielni 

2 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce. Ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, 
Poznań 1998, s. 27.

3 A. Pawlik, P. Dziekański, Bank spółdzielczy gwarantem stabilizacji lokalnego systemu fi-
nansowego, Kielce 2012, s. 8 (publikacja dofinansowana przez Krajową Radę Spółdzielczą i Bank 
Polskiej Spółdzielczości S.A.). 

4 A. Gospodarowicz, Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych 
krajach Unii Europejskiej, Wrocław 2008, s. 36.

5 Dz.U. nr 111, poz. 733.
6 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 41.



 EWOLUCJA REGULACJI PRAWNYCH W BANKOWOŚCI... 433

oszczędnościowo-pożyczkowych z ogólnej liczby 3774 spółdzielni funkcjo-
nujących w Polsce w końcu sierpnia 1939 r. Zdecydowaną większość spośród 
stanowiły Kasy Stefczyka. Do końca 1943 r. przetrwały 1152 spółdzielnie, a do 
początku 1945 r. tylko 952. Działalność wszystkich spółdzielni kredytowych 
koordynował niemiecki Urząd Nadzoru Bankowego i pełnomocnik do spraw 
spółdzielczości bankowej”7.

Należy wspomnieć, że w 1919 r. utworzono w Warszawie na potrzeby rolnic-
twa Polski Bank Rolny przekształcony w 1921 r. na Państwowy Bank Rolny, któ-
rego celem było udzielanie drobnym i średnim rolnikom kredytów oraz pomoc 
w realizacji reformy rolnej w Polsce okresu międzywojennego. W czasie II wojny 
światowej podczas okupacji hitlerowskiej bank nie zaprzestał działalności. Wła-
dze okupacyjne przemianowały go na Staatliche Agrarbank. Państwowy Bank 
Rolny poniósł podczas wojny ogromne straty finansowe. Po zakończeniu oku-
pacji w 1948 r. został on przekształcony w Bank Rolny, który funkcjonował do 
1975 r. Z połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczęd-
nościowo-Pożyczkowych powołano w 1975 r. Bank Gospodarki Żywnościowej, 
który miał za zadanie pomoc bankowości spółdzielczej i sektorowi rolnemu. 

W latach 1944–1957 spółdzielczość bankowa w Polsce działała w formie 
szczątkowej. Nastąpił zanik samorządu spółdzielczego. W 1957 r. powołano 
Związek Spółdzielczości Oszczędnościowo-Pożyczkowej i zaczęto odbudowy-
wać samorząd spółdzielczości bankowej w formie spółdzielni oszczędnościowo-
-pożyczkowych. Uchwalenie przez Sejm (w okresie PRL) nowej ustawy z dnia 
12 czerwca 1975 r. – Prawo bankowe8 spowodowało istotne zmiany w bankowo-
ści spółdzielczej, „w miejsce Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni 
Oszczędnościowo-Pożyczkowych powołany został Bank Gospodarki Żywno-
ściowej, a spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe przekształcone zostały 
w banki spółdzielcze. Banki spółdzielcze zobowiązano do współpracy z tere-
nowymi organami administracji państwowej. (…) W wyniku tych zmian Bank 
Gospodarki Żywnościowej stał się z jednej strony centralą finansową, a z drugiej 
instytucją organizacyjną i rewizyjną”9, celem jej było zaś gromadzenie środków 
finansowych, pośrednictwo w rozliczeniach, udzielanie kredytów. Działania te 
były skierowane do przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego, zakładów usłu-
gowych i handlowych rolnictwa, uspołecznionych przedsiębiorstw i gospodarstw 
rolniczych. Usługi banków spółdzielczych były zazwyczaj świadczone gospo-
darstwom rolnym indywidualnym oraz rzemieślnikom. Ten model organizacyjny 
bankowości spółdzielczej działał do początku transformacji ustrojowej 1989 r. 
Zatem w latach 1945–1990 funkcjonowała bankowość państwowo-spółdzielcza. 

7 Ibidem, s. 42.
8 Dz.U. nr 20, poz.108.
9 H. Jakubczyk, H. Skrobacka (red.), Funkcjonowanie banków spółdzielczych w Niemczech 

i w Polsce, Studium Bankowości i Finansów przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW 
w Warszawie, Frankfurt nad Menem, 5–9 maja 1997 r., s. 27.
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„Banki spółdzielcze zepchnięto wówczas do roli podrzędnych kas lub filii ban-
ków państwowych. Jednocześnie – nie mogąc funkcjonować zgodnie z podsta-
wowymi zasadami spółdzielczymi – zaczęły one tracić spółdzielczy charakter. 
Były traktowane i funkcjonowały w sposób bardzo zbliżony do przedsiębiorstw 
państwowych. Ich rola społeczna i gospodarcza, którą była służebność wobec 
członków spółdzielni, zmieniła się w służebność wobec państwa”10. W podsumo-
waniu, „oceniając powojenny okres rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce 
począwszy od 1945 r. a skończywszy na 1989 r. należy stwierdzić, iż ten sektor 
gospodarki stanowił zawsze stały element polskiego systemu bankowego i choć 
mniej lub bardziej ograniczony, ciągle i mimo wszystko rozwijał się. Dla porów-
nania w pozostałych państwach byłego obozu socjalistycznego spółdzielczość 
bankowa przetrwała w szczątkowej formie jedynie w byłej NRD i na Węgrzech”11.

2. ZMIANY W BANKOWYM PRAWIE SPÓŁDZIELCZYM  
W LATACH 1989–1994

Sytuacja gospodarcza w Polsce tuż przed 1989 r. była trudna z uwagi na 
wysoką inflację, niedostateczną ilość towarów na rynku, nieefektywność gospo-
darki centralnie sterowanej przez państwo. W wyniku przemian politycznych 
zapoczątkowanych w 1989 r. nastąpiły również zmiany systemu społeczno-
-gospodarczego mające na celu wprowadzenie gospodarki rynkowej. „Banki 
spółdzielcze z dużym trudem włączyły się w nurt gospodarki rynkowej, popeł-
niając błędy, które doprowadziły spółdzielczy sektor bankowy do głębokiego 
kryzysu, a w jego następstwie do ingerencji państwa”12. W początkach trans-
formacji banki spółdzielcze nie były dobrze przygotowane do zmian organiza-
cyjnych, jakie zachodziły w tym sektorze bankowym. Nadmierna działalność 
kredytowa bez zabezpieczenia, brak dostatecznej oceny ryzyka kredytowego, 
norm ostrożnościowych, „słabość kadry kierowniczej, niejasne stosunki wła-
snościowe”13 spowodowały trudności w bankowości spółdzielczej lat 90. XX w. 
W celu poprawy sytuacji zaczęto wprowadzać zmiany prawne. Ustawa z dnia 20 
stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości14 była 
początkiem stopniowych zmian, jakie dotknęły spółdzielczość bankową. Według 
tej ustawy Bank Gospodarki Żywnościowej przestał sprawować funkcje central-

10 R. W. Kaszubski, Restrukturyzacja banków spółdzielczych w Polsce, Warszawa 1998, 
s. 10.

11 T. Orzeszko, Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 43.
12 R. W. Kaszubski, Restrukturyzacja banków spółdzielczych…, s. 10.
13 Ibidem, s.10.
14 Dz.U. nr 6, poz. 36.
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nego związku spółdzielczego dla banków spółdzielczych, a Narodowy Bank Pol-
ski powierzył mu nadzór bankowy nad tymi bankami, który był sprawowany 
na podstawie umów cywilnoprawnych według zasad prawa bankowego. W kon-
sekwencji przyczyniło się to do luźniejszego związku banków spółdzielczych 
z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, co dla wielu banków spółdzielczych było 
powodem kłopotów ekonomicznych. W rezultacie takiego stanu rzeczy 20 wrze-
śnia w 1991 r. Sejm uchwalił zmianę prawa bankowego w celu wzmocnienia roli 
Narodowego Banku Polskiego nad sektorem bankowym jako banku centralnego. 
W latach 1991–1993 sytuacja banków spółdzielczych była na tyle zła, że Sejm 
RP w dniu 24 czerwca 1994 r. uchwalił nową, kompleksową ustawę z dnia 24 
czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki 
Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw15. Miała ona na celu restruktury-
zację Banku Gospodarki Żywnościowej, który stał się spółką akcyjną i bankiem 
Zrzeszenia Krajowego banków spółdzielczych. Utworzono też zrzeszenia regio-
nalne banków spółdzielczych. „W każdym z rejonów miał działać bank regio-
nalny w formie spółki akcyjnej”16. Banki spółdzielcze miały być akcjonariuszami 
banku regionalnego. 

Początkowo modelem bankowości spółdzielczej wprowadzonym w 1994 r. 
był podział trójszczeblowy polegający na tym, że obok banków spółdzielczych 
(na poziomie najniższym) były tworzone banki regionalne funkcjonujące w for-
mie spółki akcyjnej. „Drugi szczebel struktury organizacyjnej stanowiło dzie-
więć banków regionalnych w formie spółek akcyjnych, utworzonych przez banki 
spółdzielcze z częściowym udziałem majątku BGŻ S.A.”17. Banki spółdzielcze 
musiały stać się akcjonariuszami banków regionalnych i jednocześnie zawierały 
z nimi umowę zrzeszenia. Natomiast banki regionalne w postaci spółki akcyjnej 
stawały się akcjonariuszami banku krajowego; funkcję tę pełnił Bank Gospo-
darki Żywnościowej. Celem takiego systemu zrzeszania się banków spółdziel-
czych było utrzymanie w trudnym okresie transformacji działalności banków 
spółdzielczych i dostosowanie ich do nowych warunków rynkowych, wzmoc-
nienie potencjału ekonomicznego banków spółdzielczych, zwiększenie kapita-
łów i konkurencyjności, dostosowanie zasad działania banków spółdzielczych 
do standardów międzynarodowych. W momencie rozpoczęcia procesu transfor-
macji działały 1662 banki spółdzielcze (dane z 1990 r.)18. Wpływ bankowości 
spółdzielczej na sektor bankowy był znaczny, jednak trudny okres transformacji 
w latach 1990–1996 ograniczył ich liczbę do ok. 600. Dużo banków spółdziel-
czych w owym czasie upadło. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udzielał bankom 

15 Dz.U. nr 80, poz. 369.
16 H. Jakubczyk, H. Skrobacka (red.), Funkcjonowanie banków spółdzielczych…, s. 29.
17 J. Stpiczyński, W. Potocki, Zarys historii polskiej spółdzielczości bankowej w latach 

1861–2006, Warszawa 2008, s. 69.
18 Ibidem, s. 51.
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spółdzielczym pomocy, dając im środki finansowe pod tytułem zwrotnym na 
restrukturyzację i organizacyjny proces łączenia się.

3. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 
PO 2000 R.

Kolejne zmiany w działalności banków spółdzielczych wprowadzono nową 
ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających19. Tak zwana ustawa milenijna określiła 
zasady zrzeszania się banków spółdzielczych w bankach zrzeszających, a także 
zakres uprawnień organizacyjno-prawnych banków spółdzielczych oraz zasięg 
terytorialny ich funkcjonowania. Weszła ona w życie w styczniu 2001 r. Nowy 
model bankowości spółdzielczej wprowadzony przez tę ustawę oparty był na 
podziale dwuszczeblowym: pierwszym szczeblem miały być banki spółdzielcze, 
drugim zaś banki zrzeszające. Wprowadzono też stopniowe zwiększenie fundu-
szy własnych banków zrzeszających w celu zmniejszenia liczby banków zrzesza-
jących i doprowadzenia do skonsolidowania sektora bankowości spółdzielczej. 
Zwiększenie kapitału banków zrzeszających było istotne ze względu na zalecenia 
art. 28 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. 

W obecnym stanie prawnym ustrój i funkcjonowanie banków spółdzielczych 
są uregulowane przez trzy akty prawne: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Prawo 
bankowe20, ustawę z dnia 16 września 1982 r. ‒ Prawo spółdzielcze21 oraz wspo-
mnianą powyżej ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi swego rodzaju lex 
specialis (tzw. regułę szczególną) do Prawa bankowego i Prawa spółdzielczego, 
w pewnym zakresie do ustawy z dnia 15 września 2000 r. ‒ Kodeks spółek han-
dlowych22, ponieważ w ustawie tej również jest mowa o bankach zrzeszających, 
które funkcjonują w formie spółki akcyjnej, stąd też można tu odnieść się do 
tego kodeksu. Banki spółdzielcze działają na zasadach Prawa spółdzielczego. 
Banki zrzeszające funkcjonujące na zasadach Kodeksu spółek handlowych stano-
wią wyjątek od postanowień reguły powszechniej (Prawa spółdzielczego), która 
ustala inne skutki prawne dla przypadków nią objętych.

19 Tekst pierwotny Dz.U. nr 119, poz. 1252; obecnie tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1826, 
z późn. zm. (dalej: ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych).

20 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876, z późn. zm.
21 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1560, z późn. zm.
22 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577.
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4. BANKI ZRZESZAJĄCE. ZASADY ZRZESZANIA SIĘ BANKÓW 
SPÓŁDZIELCZYCH

Banki spółdzielcze w porównaniu z bankami spółek akcyjnych są bankami 
ekonomicznie słabszymi mającymi niższe kapitały ze względu na mniejszą liczbę 
klientów i ich zamożność. Z tego też powodu w Polsce obowiązuje obligatoryjna 
zasada zrzeszania się banków spółdzielczych. Proces dochodzenia banków spół-
dzielczych do wyższych kapitałów miał być stopniowy i odbywał się przez zrze-
szanie się banków spółdzielczych. Traktat Akcesyjny podpisany w Atenach w dniu 
16 kwietnia 2003 r. o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej23 (wszedł w życie 
w dniu 1 maja 2004 r.) określił – pkt 3 Załącznika XII, że Rzeczpospolita Polska 
zobowiązała się do zapewnienia osiągnięcia od 1 stycznia 2007 r. kapitału wła-
snego banku spółdzielczego o równowartości 1 mln euro. Według art. 172 ust. 3 
pkt 3 Prawa bankowego banki spółdzielcze zostały zobowiązane do zwiększenia 
sumy funduszy własnych do poziomu nie niższego niż równowartość 1 mln euro 
do dnia 31 grudnia 2010 r. W dniu 27 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym 
UE opublikowano tekst tzw. pakietu CRD IV/CRR w języku polskim, w skład 
którego wchodzi obecna dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/
UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE 
i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE24 i rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 
wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/201225. Celem niniejszych przepisów 
jest wzmocnienie regulacji sektora bankowego i firm inwestycyjnych, stworzenie 
bezpiecznego i lepszego systemu finansowego. „Uwzględniono w nich propozy-
cje Komitetu Bazylejskiego ds. Nadzoru Bankowego, określane jako Bazylea III. 
W dyrektywie CRD IV regulowane są kwestie związane m.in. z: tworzeniem 
banków, buforami kapitałowymi, nadzorem, zarządzaniem i ładem korporacyj-
nym banków oraz firm inwestycyjnych. W rozporządzeniu CRR znajdują się 
przepisy dotyczące m.in. funduszy własnych, wymogów kapitałowych, płyn-
ności i lewarowania”26. Zatem są to dodatkowe wymagania finansowe doty-
czące między innymi banków spółdzielczych. Fundusz udziałowy nie będzie 
mógł być zaliczany do funduszy własnych ze względu na możliwość wycofania. 
W bankach spółdzielczych fundusz udziałowy stanowi duży wkład w kapitałach 
własnych, dlatego też dokonano noweli ustawy o funkcjonowaniu banków spół-

23 Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864, z późn. zm.
24 Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 338, z późn. zm.
25 Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1, z późn. zm.
26 Zob. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/pakiet_crd4 (dostęp: 29.12.2017 r.).
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dzielczych, dodając art. 10b (wszedł w życie dnia 14 listopada 2015 r.), w którym 
określono procedurę zwrotu wpłat na udziały przez członków banków spółdziel-
czych. Pewna część banków spółdzielczych obecnie spełnia wymogi dyrektywy 
CRD IV dotyczące regulacji płynnościowych. Ustawa o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych przewiduje stworzenie Systemu Ochrony Instytucjonalnej (IPS), 
który zakłada, że bank spółdzielczy i bank zrzeszający są traktowane z punktu 
widzenia płynności jako jedna całość finansowa, co wymaga funkcjonowania 
systemu wzajemnej gwarancji wypłacalności, wspólnego systemu kontroli, nad-
zoru finansowego, zarządzania ryzykiem, sprawozdawczości finansowej, elimi-
nacji niewłaściwego zwiększania funduszy własnych.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych zmieniła i uprościła system 
zrzeszania, tworząc go dwustopniowym: banki spółdzielcze i banki zrzeszające. 
Banki zrzeszające funkcjonują w formie spółek akcyjnych. Nadzór nad bankami 
spółdzielczymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, ale pewne czynno-
ści tego nadzoru wykonuje bank zrzeszający. Bank spółdzielczy ma obowiązek 
odprowadzania rezerwy obowiązkowej na rachunek banku centralnego, jest to 
część procentowo określona depozytów zgromadzonych w tym banku. W przy-
padku banków spółdzielczych część tych depozytów zostaje odprowadzona na 
rachunek banku zrzeszającego. Banki zrzeszające pełnią nad bankami spółdziel-
czymi pewną funkcję nadzorczą oraz funkcje powierzone przez bank centralny. 

Regulacje określone przez ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
dotyczyły tylko kwestii generalnych, natomiast rozwiązania szczegółowe miały 
być zawarte w umowach zrzeszeniowych zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru 
Bankowego. Do zadań Komisji należało również określenie kompetencji przed-
miotu i zakresu działalności banków spółdzielczych, ich funduszy własnych oraz 
zasad kontroli wewnętrznej i gospodarki finansowej.

„Ustawa z 2000 r. dopuszczała także możliwość przekształcenia się BGŻ SA, 
pełniącego funkcję banku krajowego w bank zrzeszający”27. „Zgodnie z ustawą, 
BGŻ S.A. mógł uzyskać status banku zrzeszającego m.in. po przedłożeniu pro-
jektu umowy zrzeszenia i uzyskaniu jej zatwierdzenia przez Komisją Nadzoru 
Bankowego”28. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. „ubiegał się o licencję 
banku zrzeszającego, lecz z powodu stosunkowo niskich kapitałów w porów-
naniu do skali prowadzonej działalności, nie uzyskał stosownej zgody Komisji 
Nadzoru Bankowego”29 i stał się bankiem komercyjnym (w 2005 r.). „Ustawa 
stwarzała także możliwość konsolidacji organizacyjnej całego sektora spół-
dzielczości bankowej oraz przejęcia kontroli właścicielskiej nad BGŻ S.A. przez 
banki spółdzielcze, przez jego uspółdzielczenie. Stwarzało to szansę utworze-

27 M. Stefański (red), Banki spółdzielcze w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i go-
spodarczego, Włocławek 2010, s. 18.

28 J. Stpiczyński, W. Potocki, Zarys historii…, s. 84.
29 Ibidem, s. 84.
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nia jednolitej spółdzielczej grupy bankowej i usytuowanie BGŻ S.A. w sektorze 
spółdzielczym”30.

W wyniku zmian, jakie zachodziły w latach 2001–2002, rozpoczął się pro-
ces konsolidacji banków zrzeszających i kształtowania się trzech grup spółdziel-
czych. Nastąpiła nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków 
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz ustawy o Naro-
dowym Banku Polskim31, która przewidywała trzy banki zrzeszające, działające 
w formie spółek akcyjnych (art. 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdziel-
czych):

1) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie – powstał 
w marcu 2002 r. z połączenia Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego 
S.A. i pięciu innych banków zrzeszających regionalnych, które uległy skonsoli-
dowaniu,

2) Spółdzielcza Grupa Bankowa – powstała po połączeniu w 2001 r. Gospo-
darczego Banku Wielkopolski S.A. i Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. oraz 
przyłączenia w 2002 r. Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Byd-
goszczy32,

3) Mazowiecki Bank Regionalny S.A. z siedzibą w Warszawie nie uczestni-
czył w działaniach konsolidacyjnych, od początku działał samodzielnie.

Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych w art. 2 pkt 2 stanowi, że 
bankiem zrzeszającym może być również bank powstały w wyniku połączenia 
przynajmniej dwóch z tych banków. Ustawodawca przewidział raczej zmniejsza-
nie liczby banków zrzeszających, przez połączenie tych istniejących w chwili wej-
ścia w życie ustawy, a nie tworzenie nowych banków zrzeszających. Powyższy 
stan prawny banków zrzeszających utrzymywał się do 2011 r., kiedy to: „Z dniem 
15.09.2011 r. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. zmienił swoją nazwę na Spół-
dzielczą Grupę Bankową-Bank S.A. Ta strategiczna decyzja jest konsekwencją 
poszerzenia się Grupy. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. przyłączył Mazo-
wiecki Bank Regionalny S.A.”33. W 2018 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości 
S.A. (BPS S.A.) z siedzibą w Warszawie zrzeszonych jest 351 banków. Grupę 
BPS tworzą 351 zrzeszone Banki Spółdzielcze, dwa banki współpracujące (Bank 
Spółdzielczy w Brodnicy oraz Krakowski Bank Spółdzielczy) oraz Bank BPS. 
„To jest około 64% wszystkich banków spółdzielczych działających w kraju”34. 
Zrzeszone banki spółdzielcze mają około 80% udziałów i są głównym akcjo-
nariuszem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W skład akcjonariuszy Banku 
BPS S.A. wchodzi również Asseco Poland (polska firma informatyczna) oraz 

30 Ibidem, s. 84.
31 Dz.U. nr 137, poz. 1303, z późn. zm.
32 A. Gospodarowicz, Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych…, s. 39.
33 Zob. www.sgb.pl (spółdzielcza grupa bankowa).
34 Zob. https://www.bankbps.pl/o-grupie-bps.
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dwa podmioty zagraniczne – DZ Bank AG oraz Credit Mutuel. DZ Bank AG 
– Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, to niemiecki bank spółdzielczy zrze-
szający z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Pełni on rolę banku centralnego 
razem WGZ-Bank, zrzeszając ok. 1400 banków spółdzielczych i kas kredyto-
wych w Niemczech i Austrii. Credit Mutuel to francuska grupa bankowa zrzesza-
jąca 5390 lokalnych banków spółdzielczych35. 

Drugim zrzeszeniem dla banków spółdzielczych w Polsce jest Spółdziel-
cza Grupa Bankowa, „tworzy ją: 202 Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka 
Akcyjna”36. Razem w obu podmiotach zrzeszających jest 557 banków, które są 
objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym37.

Należy wspomnieć o bankach spółdzielczych niezrzeszonych, do których 
należą: Bank Spółdzielczy w Brodnicy oraz Krakowski Bank Spółdzielczy. 
„Bank Spółdzielczy w Brodnicy jest najstarszym bankiem spółdzielczym na zie-
miach polskich – powstał w 1862 roku. Począwszy od roku 2004 do maja 2016 
roku Bank Spółdzielczy Brodnica zrzeszony był w strukturach Banku Polskiej 
Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Od 5 maja 2016 roku, jako pierwszy Bank 
Spółdzielczy w Polsce, wystąpił z instytucji zrzeszającej i rozpoczął samodzielną 
działalność”38.

Wymogi kapitałowe dla banków zrzeszających są odmienne niż dla banków 
spółdzielczych; kapitał spółki akcyjnej nie może być mniejszy niż 20 mln euro 
i jest określony przez art. 28 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych. 
Proces dochodzenia zrzeszeń banków spółdzielczych do takiego wymogu kapi-
tałowego mógł być stopniowy i równowartość 20 mln euro miała być osiągnięta 
do dnia 31 grudnia 2006 r. 

Zadania banku zrzeszającego mają zróżnicowany charakter zarówno nadzor-
czy, jak i powierzony przez bank centralny. Banki zrzeszające są przede wszyst-
kim zrzeszeniem banków spółdzielczych i jako zrzeszenie mają uprawnienia do 
wykonywania funkcji: regulacyjnych, rozliczeniowych i kontrolnych. Reprezen-
tują banki spółdzielcze na zewnątrz, prowadzą rachunki bieżące spółdzielczych 
banków zrzeszonych. Naliczają oraz utrzymują rezerwę obowiązkową banków 
zrzeszających na rachunkach w NBP. Wypełniają obowiązki informacyjne wobec 
NBP i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, przekazują informacje o bankach 
spółdzielczych do tych instytucji, prowadzą rozliczenia pieniężne banków zrze-
szonych, kontrolują zgodność działalności zrzeszonych banków spółdzielczych 
z postanowieniami umowy zrzeszenia, przepisami prawa i statutem. W określo-
nych prawem przypadkach mogą występować do KNF o zastosowanie przez KNF 
odpowiednich sankcji czy środków nadzorczych wobec banków spółdzielczych 
(stwierdzają nieprawidłowości, informując o tym KNF). Ponadto bank zrzesza-

35 Zob. https://www.bankbps.pl/english.
36 Zob. www.sgb.pl.
37 Zob. www.bfg.pl/banki-objete-gwarancjami.
38 Zob. www.bsbrodnica.pl/obanku/historia.
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jący wykonuje czynności bankowe oraz inne czynności określone w ustawie – 
Prawo bankowe lub w innych ustawach w zakresie ustalonym w statucie banku 
(art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych).

Bank zrzeszający realizuje dwa przeciwstawne cele, z jednej strony, tak jak 
każdy bank wykonuje swoje czynności bankowe i dąży do maksymalizacji zysku 
(jest to cel każdego banku komercyjnego), a z drugiej strony, jako zrzeszenie 
reprezentuje interesy banków spółdzielczych. Bank spółdzielczy ma obowiązek 
(jeśli jego kapitały są mniejsze niż 5 mln euro) zawrzeć z wybranym bankiem 
zrzeszającym umowę zrzeszenia. Jeśli taka umowa zrzeszenia została zawarta 
z bankiem zrzeszającym, to drugim obowiązkiem banku spółdzielczego jest 
nabycie co najmniej jednej akcji banku zrzeszającego. Mamy tu dwa rodzaje 
powiązania: umowne (zgodnie z podpisaną umową zrzeszenia) i związek prawa 
handlowego, tj. bycie akcjonariuszem banku zrzeszającego. Zachodzi więc pyta-
nie o wzajemną podwójną podległość, gdyż banki spółdzielcze są udziałowcami 
banku zrzeszającego, jednocześnie mu podlegając. Być może taki model nie 
odzwierciedla idei spółdzielczości. „Wnioski wynikające z obserwacji ewolu-
cji spółdzielczego sektora bankowego wskazują, że banki spółdzielcze bardziej 
przypominają – w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej – spółki prawa 
handlowego skupiające swoje działania na zwiększeniu zysku, niż podmioty 
działające na rzecz swoich członków w celu świadczenia im usług na warunkach 
dogodniejszych niż inne podmioty gospodarcze”39.

Wszystkie banki spółdzielcze mogą należeć do Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich (art. 3 ustawy o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych) i innych organizacji powołanych w celu reprezentowania 
ich wspólnych interesów gospodarczych wobec organów państwowych, instytu-
cji zagranicznych i międzynarodowych. Inną organizacją może być np. Krajowy 
Samorząd Spółdzielczy. Istnieje pewien dualizm przynależności do organizacji 
banków, np. może to być Krajowy Związek Banków Spółdzielczych oraz Zwią-
zek Banków Polskich, gdzie jest sekcja banków spółdzielczych. Krajowy Zwią-
zek Banków Spółdzielczych lepiej reprezentuje interesy banków spółdzielczych. 
W Związku Banków Polskich sekcja banków spółdzielczych jest mniejsza, tam 
dominują banki komercyjne, dlatego też banki spółdzielcze należą albo do Kra-
jowego Związku Banków Spółdzielczych, albo do obu powyżej wymienionych 
organizacji związkowych; nie ma takich banków spółdzielczych, które byłyby 
tylko w Związku Banków Polskich.

39 R. Kaszubski, Restrukturyzacja banków spółdzielczych…, s. 11.



442 EWA WYSOCKA

5. USTRÓJ I FUNKCJONOWANIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Ze względu na swoje funkcje i zadania banki spółdzielcze odgrywają rolę 
instytucji finansowych wśród lokalnej społeczności, która jest ich właścicielem 
lub współwłaścicielem. W większości funkcjonują one na terenach: miejsko-wiej-
skich – ok. 54%, i wiejskich – ok. 42%, typowo miejskich – tylko 4%40. „Dzia-
łając głównie na rynkach lokalnych, znacznie lepiej niż w przypadku banków 
komercyjnych znają potrzeby swoich klientów, to z kolei przekłada się na dobre 
relacje pomiędzy bankiem a kredytobiorcą czy depozytariuszem. Doskonała 
znajomość rynku lokalnego pozwala bankom spółdzielczym na właściwą ocenę 
ryzyka kredytowego. Na bezpieczeństwo ich funkcjonowania wpływa dodat-
kowo brak powiązań z zachodnimi instytucjami finansowymi dotkniętymi kry-
zysem finansowym. Ponadto, banki spółdzielcze, jako podmioty o dominującym 
polskim kapitale, były również pozbawione ryzyka związanego z transferem do 
spółek matek (…). Lokalność banków spółdzielczych może być zatem ich atu-
tem w obsłudze finansowej rolnictwa. Banki spółdzielcze mogą skuteczniej od 
innych instytucji finansowych, stymulować procesy rozwojowe w rolnictwie”41. 
Znajomość specyfiki rolnictwa, jego problemów i warunków rozwoju sprawia, że 
banki spółdzielcze są nieodzownym elementem polskiego systemu bankowego. 
„Negatywnym aspektem jest jednak to, że kryzys i dekoniunktura w rolnictwie 
wywiera destrukcyjny wpływ na stan finansowo-ekonomiczny banków spół-
dzielczych”42. Aktywne włączenie się banków spółdzielczych w restrukturyzację 
i rozwój rolnictwa może być prowadzone tylko przez silne banki o znacznym 
kapitale, które długotrwale mogłyby lokować środki w kredytowanie rolników 
oraz w rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, ochronę środowiska natu-
ralnego, tworzenie dodatkowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poza rol-
nictwem przez pobudzanie przedsiębiorczości. Działając według reguł prawa 
spółdzielczego, wnoszą wkład w rozwój poszczególnych regionów kraju.

Założycielami banków spółdzielczych mogą być tylko osoby fizyczne mające 
pełną zdolność do czynności prawnych – minimum 10 osób założycieli. Zmniej-
szenie liczby członków poniżej ustawowego progu albo zmniejszenie liczby 
członków (10 osób) poniżej wyższego progu ustalonego przez statut banku jest 
przesłanką do likwidacji tego banku. 

Każdy z członków założycieli banku spółdzielczego wnosi do jego funkcjo-
nowania tzw. kapitał udziałowy, czyli środki finansowe określone w statucie jako 
udział. Wielkość kapitału udziałowego jest zmienna. Członkowie banku spół-
dzielczego mogą mieć więcej lub mniej udziałów. Minimalnie każdy członek 

40 R. Kata, Rola banków spółdzielczych w finansowaniu rolnictwa Regionu Podkarpackie-
go, Rzeszów 2003. s. 78.

41 Ibidem, s. 79, 80.
42 Ibidem, s. 81.
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banku spółdzielczego ma jeden udział, jest to minimum kapitału udziałowego. 
Udziałów w banku spółdzielczym można mieć więcej i mogą one być znaczne. 

W banku w formie spółki akcyjnej głosuje się akcjami – im więcej mamy 
akcji, tym większa jest siła naszego głosu. Musimy uzyskiwać zgodę na nabycie 
akcji, jeżeli mamy więcej niż 5% akcji. W przypadku banku spółdzielczego, czy 
mamy 1 udział czy 2 udziały lub więcej, zawsze przypada nam 1 głos. Z tego 
punktu widzenia nie ma sensu mieć więcej udziałów, bo nie przełoży się to na 
pozycję udziałowca w banku, a biorąc pod uwagę fakt, że – zgodnie z art. 79 
Prawa bankowego – ktoś jest udziałowcem w banku, nie uprawnia do żadnych 
uprzywilejowanych czynności bankowych.

Kapitał założycielski banku spółdzielczego jest zróżnicowany. Zgodnie 
z art. 12 ust. 4 lit. a dyrektywy 2013/36/UE43 może on być niższy niż banku 
komercyjnego w formie spółki akcyjnej i wynosić nie mniej niż 1 mln euro. Jest 
to minimalny kapitał, jaki jest konieczny do rozpoczęcia działalności banku. 
Jeżeli kapitał banku jest większy niż 1 mln euro, ale mniejszy niż 5 mln euro, to 
bank podlega zasadzie zrzeszania się. Bank spółdzielczy, którego kapitał wynosi 
5 mln lub więcej, nie musi podlegać zasadzie zrzeszania się, może on działać 
samodzielnie. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi (art. 5 
ust. 1b), że banki o kapitałach równych 5 mln euro lub wyższych mogą prowa-
dzić samodzielną działalność na terenie całego kraju. Ponadto bank spółdzielczy 
posiadający fundusze własne wyższe niż równowartość 1 mln euro, ale niższe 
niż 5 mln euro może prowadzić działalność na terenie województwa, w którym 
znajduje się jego siedziba, oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego 
placówki wykonujące czynności bankowe (art. 5 ust. 1a). Za zgodą banku zrze-
szającego banki spółdzielcze mogą prowadzić działalność na terenie powiatów 
sąsiadujących z powiatem, gdzie jest ich siedziba. Za zgodą zaś Komisji Nad-
zoru Finansowego, wyrażonej w decyzji, mogą działać również na terenie innych 
powiatów (art. 5 ust. 2). Banki spółdzielcze są bankami lokalnymi, których dzia-
łalność ograniczona jest najczęściej do grupy powiatów. 

Banki spółdzielcze nie wykonują wszystkich czynności bankowych określo-
nych w Prawie bankowym. O ile bank komercyjny uniwersalny może wykony-
wać wszystkie te czynności, o tyle bank spółdzielczy ich w pełni nie wykonuje. 
Artykuł 6 ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych stanowi, że banki 
wykonują tylko czynności w nim wymienione, tj.: przyjmują wkłady pieniężne, 
prowadzą rachunki wkładów i inne rachunki bankowe, rozliczenia pieniężne, 
udzielają pożyczek, kredytów, potwierdzają gwarancje bankowe, przechowują 
przedmioty i papiery wartościowe, udostępniają skrytki sejfowe, prowadzą ope-

43 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostroż-
nościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrekty-
wę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176 
z 27.06.2013, s. 338.
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racje czekowe i wekslowe, wydają karty płatnicze, udzielają poręczeń, wykonują 
inne czynności bankowe w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego.

Niektóre z tych czynności mogą być wykonywane w uzgodnieniu z bankiem 
zrzeszającym, tak jak np. gwarancje bankowe (ich przyjmowanie, potwierdzanie, 
udzielanie). Za zgodą banku zrzeszającego mogą też być wykonywane pewne 
czynności dewizowe, np. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 
czy pośredniczenie w przekazach pieniężnych w rozliczeniach dotyczących 
obrotu dewizowego. Co do zasady banki spółdzielcze są bankami lokalnymi, 
nie wykonują czynności dewizowych, lecz mogą je wykonywać za zgodą banku 
zrzeszającego.

Podsumowując zasady funkcjonowania banków spółdzielczych, możemy 
powiedzieć, że założycielami banku spółdzielczego mogą być wyłącznie osoby 
fizyczne; minimalny kapitał dla banku zrzeszonego wynosi 1 mln euro, a dla nie-
zrzeszonego – 5 mln euro; wykonuje on wybrane czynności bankowe. Nadzór nad 
bankami spółdzielczymi prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego oraz – w przy-
padku banków zrzeszonych ‒ również bank zrzeszający. Banki spółdzielcze zrze-
szają się na podstawie umowy zrzeszenia z jednym bankiem zrzeszającym. Bank 
spółdzielczy zobowiązany jest do posiadania lub nabycia w terminie 6 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy co najmniej jednej akcji banku zrzeszającego. Bank 
zrzeszający zapewnia bankowi spółdzielczemu możliwość nabycia co najmniej 
jednej akcji i zawiera z bankiem spółdzielczym umowę zrzeszenia według jedno-
litego wzoru dla danego zrzeszenia, zatwierdzonego przez KNF.

6. INSTYTUCJA SYSTEMU BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 
W POLSCE

Zmiany prawne, jakie nastąpiły w okresie transformacji polityczno-ustrojo-
wej i gospodarczej po 1989 r., miały wpływ na kształt całego systemu bankowo-
ści spółdzielczej w Polsce. Jak już wspomniano, model funkcjonujący w latach 
1975–1990 opierał się na podziale dwuszczeblowym: BGŻ i spółdzielnie oszczęd-
nościowo-pożyczkowe, które zostały przekształcone w banki spółdzielcze. 
W 1990 r. i 1991 r. nastąpiła nowelizacja Prawa spółdzielczego, BGŻ przestał być 
centralą finansową dla banków spółdzielczych. Narodowy Bank Polski powierzył 
mu nadzór nad bankami spółdzielczymi na podstawie umów cywilnoprawnych.

Ten luźny nadzór przyczynił się między innymi do kłopotów finansowo-
-organizacyjnych banków spółdzielczych, gdyż nie były one przygotowane 
organizacyjnie do działalności w warunkach gospodarki rynkowej. „Sytuacja 
banków spółdzielczych w latach 1990–1994 ulegała systematycznemu pogorsze-
niu. W latach 1993–1994 zlikwidowano lub zawieszono działalność 45 banków. 
Z uwagi na duże znaczenie banków spółdzielczych i dotychczasowe zobowiąza-
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nia państwo musiało przyjść im z pomocą. Szczególnym problemem był rosnący 
deficyt Banku Gospodarki Żywnościowej, w części wynikający zresztą z udzie-
lania przez ten bank olbrzymich kredytów Państwowym Gospodarstwom Rol-
nym. Częściową sanację BGŻ postanowiono połączyć z reorganizacją całego 
systemu banków spółdzielczych. Po długich dyskusjach uchwalono ustawę z dnia 
24 czerwca 1994 r., o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospo-
darki Żywnościowej i zmianie niektórych innych ustaw”44.

System bankowości spółdzielczej wprowadzony ustawą z dnia 24 czerwca 
1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywno-
ściowej oraz o zmianie niektórych ustaw45 oparty był na podziale trójstopnio-
wym, obok banków spółdzielczych, na poziomie drugim utworzono 9 banków 
regionalnych funkcjonujących w formie spółki akcyjnej, a na poziomie trzecim 
był BGŻ, który stał się spółką akcyjną oraz bankiem Zrzeszenia Krajowego 
Banków Spółdzielczych. Banki spółdzielcze były akcjonariuszami banku regio-
nalnego; zgodnie z zapisem ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. musiały one też 
podpisać z bankiem regionalnym umowę zrzeszenia. Banki regionalne działały 
w postaci spółki akcyjnej, były też akcjonariuszami banku krajowego, którym 
był BGŻ. Utworzono zrzeszenia regionalne banków spółdzielczych. Taki sys-
tem zrzeszania się stwarzał podwójną podległość banków spółdzielczych, które 
„zostały (…) zmuszone ustawowo do przystąpienia do jednego z banków regio-
nalnych; musiały odprowadzać do banków regionalnych (a za ich pośrednictwem 
po części do BGŻ) nadwyżkę środków krótkoterminowych, a także 75% zde-
ponowanych w nich środków na okres ponad 2 lat. Samodzielność finansowa 
banków spółdzielczych została więc ograniczona. Obszar ich działalności został 
zawężony w zasadzie do obszaru gminy, chociaż za zgodą banku regionalnego 
mógł zostać poszerzony do obszaru regionu lub wydzielonej jego części”46.

„W świetle doświadczeń praktyki, przyjęte rozwiązania instytucjonalne oka-
zały się zbyt kosztowne, w wymiarze strukturalnym nietrwale, a systemowo 
nawet szkodliwe. Trzeba jednak rozdzielić skuteczność pomocy dla banków 
spółdzielczych w formie obligacji restrukturyzacyjnych – ocenianą pozytywnie, 
od nowej organizacji banków spółdzielczych w formie zrzeszania się w ban-
kach regionalnych i BGŻ jako banku krajowym, która nie spełniła oczekiwań”47. 
„Wskutek niedoskonałości wprowadzonych w 1994 r. rozwiązań i ich niedostoso-
waniu do sytuacji banków spółdzielczych, podjęto próbę regulacji sektora banko-
wości spółdzielczej”48.

44 M. Stefański (red), Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 16.
45 Dz.U. nr 80, poz. 369, z późn. zm.
46 M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 16, 17.
47 J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Poznań 

2006, s. 46.
48 M. Stefański (red.), Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 17.
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Obecnie obowiązująca ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, 
która weszła w życie w styczniu 2001 r., stworzyła inny, nowy model bankowości 
spółdzielczej. Wprowadzony przez tę ustawę model oparty jest na podziale dwu-
stopniowym. Pierwszym stopniem są banki spółdzielcze, drugim banki zrzesza-
jące. Wprowadzono też zwiększenie funduszy własnych banków zrzeszających 
oraz zmniejszono liczbę banków zrzeszających, konsolidując sektor bankowości 
spółdzielczej. „Ostatni etap obejmuje proces konsolidacji banków regionalnych 
z bankami zrzeszającymi (m.in. w wyniku tzw. ustawy milenijnej, wymogów 
regulacyjnych, jak i przesłanek racjonalności ekonomicznej) po 2000 roku, 
a także kontynuację konsolidacji banków spółdzielczych”49. Na uwagę zasługuje 
też fakt, że nie wzmocniono pozycji BGŻ, który mógł się stać bankiem zrzesza-
jącym. Dalsza historia tego banku pokazuje, „że na podstawie decyzji właściciel-
skich Skarbu Państwa, będącego większościowym akcjonariuszem tego banku, 
w 2005 r. w ramach prywatyzacji BGŻ SA został dokapitalizowany przez holen-
derski RABOBANK i Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju (EBOR)”50; akcje 
tego banku zostały więc sprzedane, a bank stał się typowym bankiem komer-
cyjnym poza sektorem spółdzielczości bankowej, co było oczywiście stratą dla 
sektora spółdzielczego. W 2014 r. nastąpiło połączenie banku BGŻ i BNP Paribas 
Banku Polska. Ostatecznie fuzji obu banków dokonano w 2015 r. i po połączeniu 
bank otrzymał nazwę Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Z powyższego wynika, że na przestrzeni 27 lat (1989–2017), od chwili roz-
poczęcia się procesów transformacji, starano się dostosować działalność banków 
spółdzielczych do realiów zmieniającej się gospodarki rynkowej. Nie ulega wątpli-
wości, że model wprowadzony ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
miał na celu podniesienie efektywności ekonomicznej banków spółdzielczych 
i zrzeszających. Zmiany podążały w kierunku „samowystarczalności finansowej 
w zakresie pozyskiwania środków na działalność kredytową”51 oraz utrzymania 
na niewysokim poziomie kosztów działalności, stopniowego ograniczania wspar-
cia budżetowego, rozszerzenia profilu usług bankowych, elastyczności działania 
w zmiennych warunkach gospodarczych, podniesienia efektywności organi-
zacyjnej i sprawności obsługi klienta przez zwiększenie placówek bankowych, 
szkolenie dobrej kadry pracowniczej i zarządczej, prowadzenie działalności 
marketingowej i promocyjnej. „Wprowadzone gruntowne zmiany ustawodawcze 
pozwoliły na poprawę zarządzania i ustabilizowanie sytuacji finansowej ban-
ków spółdzielczych”52. W dobie globalnego kryzysu finansowego, który zaczął 
się w drugiej połowie 2007 r., banki spółdzielcze lepiej radzą sobie ze skutkami 
tego kryzysu niż banki komercyjne. Doświadczenia lat 90., dobra znajomość 
rynku lokalnego (mniejsze ryzyko kredytowe), możliwość podejmowania szyb-

49 J. Szambelańczyk, Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 46.
50 J. Stpiczyński, W. Potocki, Zarys historii…, s. 85.
51 D. Golik, Rola banków spółdzielczych…, s. 70.
52 M. Stefański (red), Banki spółdzielcze w Polsce…, s. 13.
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szych decyzji, brak zależności od zagranicznych spółek matek, oparcie o polskie 
środki finansowe jest ich ogromnym atutem. Niewątpliwie jest to ważne z punktu 
widzenia lokalnego interesu społecznego, rozwoju rolnictwa i zmiany wizerunku 
obszarów wiejskich. Pytanie, czy model ten jest wystarczający, pozostaje otwarte. 
Realia instytucji finansowych zmieniają się, a wiele państw należących do Unii 
Europejskiej ma problemy finansowe, które dotknęły sektor bankowy. Działal-
ność obecnego modelu w najbliższych latach może być ukierunkowana na utrzy-
manie rynków lokalnych, konkurowanie w większych miastach przez otwieranie 
nowych oddziałów, „skoncentrowaniu się na obsłudze samorządów, czyli drugiej 
oprócz rolników liczącej się grupie klientów”53.

Znaczenia nabiera poprawa bezpieczeństwa systemu bankowości spółdziel-
czej przez stworzenie systemu ochrony (na podstawie umowy systemu ochrony 
– art. 22a ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych). Zatwierdzenie pro-
jektu umowy systemu ochrony dokonywane jest w formie decyzji przez KNF, 
która prowadzi nadzór nad tym systemem (art. 22n ust. 1 ustawy o funkcjonowa-
niu banków spółdzielczych).

7. ZMIANY W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ W DOBIE KRYZYSU 
FINANSOWEGO DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZOŚCI BANKOWEJ

Kryzys na rynkach finansowych, który zaczął się od 2007 r., skłonił Komi-
sję Europejską do przedstawienia w dniu 30 maja 2012 r. informacji o zamiarze 
podjęcia działań w kierunku pełnej unii gospodarczej i walutowej oraz dąże-
niu do unii bankowej o zintegrowanym systemie nadzoru i jednolitym syste-
mie gwarancji depozytów. „Zintegrowane ramy finansowe, budżetowe, polityki 
gospodarczej oraz zapewnienie niezbędnej demokratycznej legitymacji”54 miały 
stać się filarami przyszłej pełnej unii gospodarczej i walutowej. „Zintegrowane 
ramy finansowe, obejmujące wszystkie państwa członkowskie, mają się składać 
z dwóch podstawowych elementów: jednolitego europejskiego systemu nadzoru 
bankowego, europejskiego systemu gwarantowania depozytów oraz europej-
skiego systemu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. W dniu 12 
września 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania na rzecz unii 
bankowej oraz dwa projekty rozporządzeń. Dotyczą one jednolitego mechani-
zmu nadzorczego dla banków w strefie euro z kluczowymi uprawnieniami Euro-
pejskiego Banku Centralnego. Komisja wezwała Radę i Parlament Europejski 
do ich przyjęcia do końca 2012 r. wraz z zaproponowanymi wcześniej projek-

53 Ibidem, s. 25.
54 B. Janik, Dylematy rozwoju polskiej spółdzielczości kredytowej, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2012, nr 45, s. 14.
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tami, co zostało zrealizowane”55. W rezultacie tych działań powstała dyrektywa 
COM (2012)280 2012/0150/COD56, która koncentrowała się na procesie restruk-
turyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, co ma ogromne znaczenie dla 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i pozyskiwaniu przez nich środków 
finansowych na rozwój. „Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) stanowią 99% 
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (UE). Ogólna ich liczba to ok. 23 miliony. 
Zapewniają 65% wszystkich miejsc pracy (ok. 750 mln) i wytwarzają niemal 60% 
PKB całej Unii”57.

Wobec nowych uregulowań ustalonych w 2012 r. małe i średnie przedsiębior-
stwa mają obecnie utrudniony rozwój ze względu na trudności w uzyskiwaniu 
kapitału. „Możliwości te mogą zostać dodatkowo ograniczone w wyniku nowych 
regulacji sektora bankowego w UE, które zostały przedstawione w dyrektywie 
CRD IV (Capital Requirements Package IV Directive)58 oraz rozporządzeniu 
CRR (Capital Requirements Regulation)59, które obecnie stanowią ramy prawne 
regulujące warunki dopuszczenia instytucji kredytowych i firm inwestycyj- 
nych do działalności na rynku UE, ramy nadzoru nad nimi oraz obowiązu-
jące je normy ostrożnościowe”60. Rozporządzenie CRR określiło spełnienie po 
1 stycznia 2015 r. wymogu pokrycia płynności finansowej krótkoterminowej 
i utrzymanie przez banki wystarczającej ilości aktywów do pokrycia odpły-
wów gotówkowych w ciągu następnych 30 dni kalendarzowych. Z powyższego 
wynika, że konieczne jest przystosowanie prawa polskiego do przepisów Unii 
Europejskiej. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych wprowadziła 
dobrowolne przekształcenie zrzeszeń banków spółdzielczych w system ochrony 
instytucjonalnej (IPS) lub też w zrzeszenie zintegrowane. „Reasumując, dyrek-
tywa CRD IV pozostawia bankom swobodę w zakresie przynależności do IPS, 

55 Ibidem, s. 14.
56 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczą-

cego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadze-
nia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywy Rady 77/91/EWG 
i 82/891/EWG, dyrektywy 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE 
i 2011/35/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 1093/2010, Dz.Urz. UE C 44 z 15.02.2013, s. 68.

57 M. Mikita, Wpływ nowych regulacji rynku finansowego Unii Europejskiej na finansowanie 
małych i średnich przedsiębiorstw przez banki, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2014, nr 1(37), 
s. 49, 50 (www.bas.sejm.gov.pl).

58 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostroż-
nościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrekty-
wę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE, Dz.Urz. UE L 176 
z 27.06.2013, s. 338.

59 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, s. 1.

60 M. Mikita, Wpływ nowych regulacji rynku finansowego…, s. 49–50.
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od której uzależniona jest możliwość zastosowania korzystniejszych rozwią-
zań zwiększających bezpieczeństwo i jednocześnie zmniejszających ryzyka. 
Należy jednak podkreślić, że nowe regulacje nadzorcze przewidują maksymalne 
ujednolicenie przepisów, m.in. poprzez ograniczenie opcji narodowych, w celu 
stosowania przez banki tych samych reguł we wszystkich krajach członkow-
skich. Bezpośrednio stosowane (bez implementacji do przepisów krajowych) 
rozporządzenie unijne ma dotyczyć kwestii: minimalnych wymogów kapitało-
wych, płynności płatniczej, bufora konserwacyjnego, dużych zaangażowań”61. 
Z powyższego wynika, że zmiany w prawie Unii Europejskiej zapoczątkowane 
w 2012 r. i dalej postępujące dotyczą całego systemu bankowego, a więc również 
sektora bankowości spółdzielczej. Obecnie trwa dalsze dostosowanie polskiego 
prawa do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla 
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie 
(UE) nr 648/201262 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE 
z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań 
naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu 
do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniającej dyrektywę 
Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE 
i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1093/2010 i (UE) nr 648/201263.

8. PODSUMOWANIE. ROLA I FORMA NADZORU BANKOWEGO

W niniejszym opracowaniu przedstawiono instytucję modelu bankowo-
ści spółdzielczej w Polsce w latach transformacji gospodarczej 1989–2016 oraz 
zmiany zachodzące w prawie Unii Europejskiej dotyczące bankowości w dobie 
kryzysu finansowego. Banki spółdzielcze przybierają dzisiaj cechy banków uni-
wersalnych, zatracając gdzieś po drodze swoje korzenie, które były osadzone 
w realiach Prawa spółdzielczego, które miało na celu pomoc swoim członkom. 
Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 r. wymusił takie działania, dlatego 
też banki opierające się na zasadach Prawa spółdzielczego powinny konkurować 
z bankami komercyjnymi, nie zatracając jednak swojego charakteru spółdziel-
czego, tworząc sieć oddziałów w dużych miastach. Znając dobrze rynek lokalny, 

61 M. Stefański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdziel-
czych w Polsce, Włocławek 2012, s. 56.

62 Dz.Urz UE L 176 z 27.06.3013, s. 1, z późn. zm.
63 Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014, s. 190. 
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mogą zwiększyć swoją działalność na terenie województw. Obecnie postępująca 
konsolidacja sektora bankowego sprzyja takim działaniom. Jednakże nasuwa się 
pytanie o dalszy kształt modelu bankowości spółdzielczej w Polsce na tle zmian 
wprowadzonych w ostatnim czasie przez Unię Europejską. Konieczność zwięk-
szenia udziału polskiego kapitału w naszym sektorze bankowym jest oczywi-
sta. Tym bardziej, że pełna unia gospodarcza i walutowa oraz dążenie do unii 
bankowej o zintegrowanym systemie nadzoru i jednolitym systemie gwarancji 
depozytów w odczuciu społecznym budzi daleko idące kontrowersje, które mają 
swoje uzasadnienie z racji ochrony polskich interesów gospodarczych i polskiego 
kapitału. Z powyższego wynika, że polski kapitał w zakresie bankowości nie 
jest należycie chroniony. Wiele do życzenia ma również kwestia nadzoru banko-
wego i finansowego nad całością systemu bankowości oraz spółdzielczych kas 
oszczędnościowo-kredytowych (SKOK).

Przykładowo można przytoczyć, że w dniu 21 listopada 2015 r. Komisja 
Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczego Banku Rzemiosła 
i Rolnictwa w Wołominie, co wpłynęło niekorzystnie na sektor bankowości spół-
dzielczej w Polsce. Prawdopodobnie doszło do wielu nieprawidłowości w pro-
cesie nadzoru nad działalnością SK Banku. Po raz pierwszy od 2001 r. upadł 
największy bank spółdzielczy o prawie stuletniej tradycji podlegający nadzorowi 
bankowemu. Również upadek dwóch spółdzielczych kas oszczędnościowo-kre-
dytowych (Wołomin i Wspólnota) w 2014 r. oraz upadłość kilku innych w 2015 r. 
i 2016 r. nasuwa wniosek, że pytanie o właściwy polski nadzór bankowy jest 
zasadne. Z powodu złej sytuacji finansowej spółdzielczych kas oszczędno-
ściowo-kredytowych w 2014 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny musiał wypła-
cić 3,2 mld zł. W wielu kasach trzeba było zacząć postępowanie naprawcze. 
Z tego też powodu została powołana (w 2015 r.) przez Sejm VII kadencji pod-
komisja nadzwyczajna, która zajęła się sprawdzaniem realizacji ustaw o SKOK, 
tj. ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych64 oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych65. Celem podkomisji było wyjaśnienie pogar-
szającej się sytuacji finansowej oraz zbadanie przyczyn upadłości. „Według 
ustaleń podkomisji, ustawa z 1995 r. zawierała kardynalne błędy, które stały się 
zalążkiem późniejszych problemów w całym systemie SKOK-ów. Wprowadzała 
przymus stowarzyszenia się wszystkich kas w Kasie Krajowej, w pełni kon-
trolowanej przez Fundację na rzecz Polskich Związków Kredytowych (…). Nie 
przewidywała żadnego nadzoru zewnętrznego nad kasami, w rezultacie czego 
kontrola wewnętrzna nad kasami liczącymi nawet setki tysięcy członków stała 

64 Dz.U. z 1996 r., nr 1, poz. 2.
65 Tekst jdedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2065.
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się fikcją”66. Wprowadzenie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo-kredytowych nie rozwiązało problemu nadzoru nad 
SKOK, co zostało poruszone w pracach komisji. Dalsza nowelizacja tej ustawy 
wymagała zmian w nadzorze finansowym nad SKOK i wprowadzenia systemu 
gwarancji depozytów.

Wprowadzenie właściwego nadzoru finansowego nad sektorem bankowo-
ści i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest zasadne, zważyw-
szy na fakt, że system nadzoru nad sektorem spółdzielczym działał niesprawnie 
i przyniósł miliardowe straty. Zapewne banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe mogłyby dobrze działać przy nowej, odpowiedniej 
organizacji państwowego nadzoru specjalnie do tego powołanego w postaci orga-
nów rewizyjnych. 

W Europie Zachodniej przykładem innego typu nadzoru finansowego nad 
bankami spółdzielczymi jest niemiecka bankowość spółdzielcza, mająca spe-
cyficzną strukturę organizacyjną. Tworzą ją głównie banki ludowe (Volks-
banki) wspólnie z bankami Raiffeisena oraz inne typy spółdzielczych banków 
lokalnych, działające w oparciu o prawo spółdzielcze i bankowe. Zrzeszone 
są w dwóch grupach bankowych działających według prawa spółdzielczego: 
DZ Bank i WGZ Bank, które są „zwierzchnimi w stosunku do grupy bankowości 
spółdzielczej instytucjami kredytowymi, reprezentują 13 350 banków spółdziel-
czych. Zasady wewnętrznej organizacji i współpracy w ramach grupy opierają się 
na dobrowolnych umowach cywilnoprawnych, przy zachowaniu dużej niezależ-
ności i samodzielności banków lokalnych. Wynika to z faktu, że w ramach nie-
mieckiej struktury banków spółdzielczych nie występuje konsolidacja finansowa 
(kapitałowa)”. 

„Niemiecką bankowość spółdzielczą wyróżnia sposób sprawowania nadzoru. 
Nie pełni go spółdzielczy bank centralny, jak to bywa w większości europejskich 
struktur bankowości spółdzielczej, lecz związki rewizyjne (regionalne i bran-
żowe związki są uprawnione do kontrolowania i przeprowadzania działań rewi-
zyjnych, dobrze zorganizowanych). Dodatkowo w ramach niemieckiej struktury 
wykształciła się centrala niezależna od banku krajowego. Jest to Związek Kra-
jowy Niemieckich Banków Ludowych i Banków Raiffeisena (Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)). Pełni on funkcję integru-
jącą i mobilizującą do współpracy”67. BVR powstał w 1972 r., łącząc dwa związki 
zrzeszające: miejskie banki ludowe (obsługujące małe i średnie przedsiębiorstwa) 
i wiejskie banki Raiffeisena zajmujące się obsługą rolników i innych mieszkań-
ców wsi; ma on swoją siedzibę w Berlinie. Reprezentuje i chroni on interesy finan-
sowe niemieckich banków spółdzielczych, spełnia rolę centrum wspierającego 

66 Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o SKOK. „Kronika Sej-
mowa”, Kancelaria Sejmu, nr 93 (818), VII kadencja, 30 września 2015 r., druk sejmowy nr 3923, 
s. 33, 34. 

67 Zob. www.bankowosc-spoldzielcza.eu.
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rozwój sektora. „Członkami BVR są wszystkie banki spółdzielcze, regionalne 
związki banków, związki rewizyjne, centralne banki spółdzielcze (DZ Bank 
i WGZ Bank) i działające na szczeblu krajowym specjalistyczne instytucje finan-
sowe”68. Na silną pozycję tej instytucji wpływa brak konsolidacji kapitałowej 
banku centralnego. Dlatego też wszystkie pojedyncze banki spółdzielcze mają 
obowiązek spełniania wymagań norm ostrożnościowych i kapitałowych. Człon-
kostwo w BVR, mimo że pociąga koszty i opłaty dla banków spółdzielczych, to 
daje możliwość wsparcia banków poprzez: pomoc informacyjną, prawną, szkole-
niową, gospodarczą, wydawniczą oraz reprezentację ich interesów wobec rządu, 
banku centralnego i innych zagranicznych grup bankowych.

Niemiecki fundusz gwarancyjny ma za zadanie ochronę wkładów oszczęd-
nościowych ulokowanych w sektorze spółdzielczym. „Coroczna wpłata spół-
dzielni wynosi 0,5% aktywów obciążonych ryzykiem. Fundusz zarządzany jest 
w 90% przez związki rewizyjne na zasadzie powiernictwa ze strony BVR, który 
zarządza pozostałymi 10%. Związek rewizyjny może udzielić pomocy finanso-
wej przynależnej spółdzielni. Jeśli spółdzielnia potrzebuje większych środków, 
uruchamia je po decyzji zarządu BVR lub uruchamiane są środki zarządzane 
centralnie decyzją rady BVR przy akceptacji 2/3 związków rewizyjnych”69.

Centralnymi bankami spółdzielczymi, jak już wspomniano powyżej, jest 
DZ Bank i WGZ Bank. WGZ Bank udziela wsparcia bankom spółdzielczym 
należącym do grupy, oferując fachowe usługi doradcze w dziedzinie zarzą-
dzania ryzykiem kredytowym. DZ Bank działa w postaci spółki akcyjnej i ma 
swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem, jest bankiem komercyjnym repre-
zentującym i wspomagającym spółdzielczą grupę bankową. Banki spółdzielcze 
mają 50% kapitału centralnego banku spółdzielczego (DZ Bank). Tak ukształ-
towana struktura własnościowa daje możliwość bankom spółdzielczym na 
aktywny udział w kształtowaniu jego działalności. W Niemczech „od kilku lat 
liczba klientów bankowości spółdzielczej utrzymuje się na stabilnym poziomie 
i wynosi obecnie blisko 30 mln osób fizycznych i prawnych. Obecnie 17 mln 
obywateli niemieckich jest członkami spółdzielni bankowych (20% wszystkich 
spółdzielców), co stanowi dwukrotnie większą liczbę niż w przypadku udzia-
łowców inwestycyjnych”.

Udział polskiego kapitału w naszym sektorze bankowym na koniec 2015 r. 
wynosił ok. 41%. Do banków kontrolowanych przez zagranicznych właścicieli 
należało 59%. Pod koniec lutego 2016 r. analizy ekonomiczne wskazywały, że 
polskie banki spółdzielcze posiadały zaledwie 6,8% udziałów w aktywach całego 
sektora. Jest to tendencja niekorzystna. Dla porównania w Niemczech udział 
niemieckiego kapitału w sektorze bankowym wynosi 90%, a tylko 10% należy 
do kapitału zagranicznego (w tym ok. 62% należy do sektora spółdzielczego). 

68 Zob. www.alebank.pl.
69 Zob. www.bs.net.pl/prawo/modele-funkcjonowania-bankowosci-spoldzielczej-w-europie-

zachodniej-dz-bank.
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Dobrym przykładem jest również bankowość spółdzielcza we Francji, której 
udział w całkowitym sektorze bankowym wynosi powyżej 70%.

9. WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ

Z powyższej analizy prawnej wynika, że Polska powinna starać się o zwięk-
szenie procentowego udziału bankowości spółdzielczej w całym sektorze banko-
wym i o wzmocnienie nadzoru bankowego we właściwej formie. Forma nadzoru 
bankowego jest niezmiernie istotna dla rozwoju bankowości spółdzielczej w Pol-
sce, warto wprowadzić istotne zmiany w nadzorze bankowym oraz mechani-
zmy ochrony kapitału polskiego, które by wpłynęły na rozwój polskiego sektora 
bankowego wspierającego zarówno rolnictwo, jak i przedsiębiorstwa. W przy-
padku banków spółdzielczych konieczne jest utworzenie oddzielnej instytucji 
nadzoru banków spółdzielczych. W większości państw europejskich nadzór nad 
strukturą bankowości spółdzielczej pełni powołany do tego celu spółdzielczy 
bank centralny, jednak taki nadzór przynosi różne efekty. Można by rozważyć, 
czy nie wprowadzić również związków rewizyjnych dobrze zorganizowanych 
do przeprowadzania działań kontrolnych nie tylko dla banków spółdzielczych, 
lecz także dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Samo gwa-
rantowanie depozytów oszczędnościowych przez Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny i rekomendacje nadzorcze KNF, jak widać, nie zabezpieczyły banków 
spółdzielczych przed nieprawidłowościami i ogłoszeniem upadłości niektórych 
banków spółdzielczych. Można więc postawić pytanie, czy wprowadzone środki 
nadzorcze wobec banków spółdzielczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-
-kredytowych przez KNF są wystarczające? Uchwalona w dniu 25 czerwca 
2015 r. nowela ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych wprowadziła 
nowy system ochrony instytucjonalnej (IPS), w ramach którego banki spółdziel-
cze mogą się zrzeszać, co stanowiło wypełnienie prawa unijnego, tj. dyrektywy 
CRD IV z 2012 r. nakładającej na banki nowego rodzaju normy ostrożnościowe. 
Jednak, czy system ochrony instytucjonalnej, gwarantując dodatkowe mechani-
zmy monitorowania ryzyka, daje wystarczające zabezpieczenie w sprawowaniu 
właściwego nadzoru nad bankami spółdzielczymi? Większość banków spół-
dzielczych przystąpiła obecnie do systemu ochrony instytucjonalnej, ale pyta-
nie o wprowadzenie właściwego nadzoru i rozwoju sektora bankowego w Polsce 
nadal pozostaje otwarte.
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EVOLUTION OF REGULATIONS REGARDING COOPERATIVE 
BANKING IN POLAND

Summary

Cooperative banking in Poland has more than 150 years of tradition, going back 
to the period of Partitions. The first Polish credit associations and cooperatives were 
established in Greater Poland in the years 1861–1862, in the fashion of credit cooperatives 
for farmers established by Friedrich Raiffeisen and the so-called cooperative “people’s 
banks” associating craftsmen, that were founded by Franz Schultze. In 1899, on the 
territory of the Austrian Partition, small credit institutions, the so-called “Stefczyk 
Savings Unions” (“Kasy Stefczyka”), were created, associating mainly farmers, In the 
period of the Second Polish Republic (1918–1939), Polish Agricultural Bank (Polski 
Bank Rolny) was established in Warsaw (1919). The bank’s task was to provide financial 
backing for agriculture, and in 1921 it was transformed into State Agricultural Bank 
(Państwowy Bank Rolny), only to become Agricultural Bank (Bank Rolny) in 1948. It 
was replaced by Food Economy Bank (Bank Gospodarki Żywnościowej), called into 
being in 1975 as a financial head office for cooperative banks which originated from 
saving and loan cooperatives. In the period of the Polish People’s Republic (1952–1989), 
state-cooperative banking was in place. 

The system and economy transformations that took place after 1989 caused crisis 
and the necessity of state intervention in the Polish cooperative banking. In the years 
1990–1994 efforts were made to fix the cooperative banking system through implementation 
of the Act of June 24, 1994 on restructuring of cooperative banks and Food Economy Bank 
and on amendments to certain acts. Food Economy Bank was transformed into a joint-
stock company as a bank of the National Association of cooperative banks. Besides, nine 
regional associations were established in the form of a joint-stock company of cooperative 
banks, which became shareholders of the national bank.

The system and functioning of cooperative banks are currently governed by: 
Banking Law Act of August 29, 1997, Cooperative Law Act of September 16, 1982 and 
the Act of December 7, 2000 on functioning of cooperative banks, associating thereof 
and associating banks. The structure of cooperative banking was based on the division 
into cooperative banks and associating banks. Two associations of cooperative banks are 
currently operating in Poland: Bank of the Polish Cooperative Movement (Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A.) with its seat in Warsaw and Cooperative Banking Group – Bank 
(Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A.) with its seat in Poznań. All the cooperative 
banks are covered by the Bank Guarantee Fund and under supervision of the Financial 
Supervision Authority. 

In 2015 the Act of December 7, 2000 on functioning of cooperative banks, 
associating thereof and associating banks was amended due to the changes implemented 
in the European Union Law (the so-called CRD IV/CRR package). Financial security of 
cooperative banks was increased through establishment of the Institutional Protection 
Scheme (IPS). Cooperative banks are an important element for development of the entire 
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Polish banking system. Therefore, the financial supervision over the entire system of 
banking and Cooperative Savings and Credit Unions (SKOK) should be conducted in 
appropriate manner.

KEYWORDS

cooperative banking in Poland, cooperative banks, banking law
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bankowość spółdzielcza w Polsce, banki spółdzielcze, prawo bankowe
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KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 2015–2016

W niewielkich ramach Kroniki należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty 
życia Wydziału, badania naukowe, jego działalność dydaktyczną, uczestnic-
two w życiu Uniwersytetu Warszawskiego, jak również w międzynarodowym 
życiu naukowym. Aktywnie uczestnicząc w życiu Uniwersytetu, z okazji jego 
200-lecia Wydział zorganizował konferencję pt. „Sąd konstytucyjny w państwie 
demokratycznym”, która odbyła się dnia 17 lutego 2016 r. Ukazało się też drugie 
uzupełnione wydanie „Zarysu dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego” jako tej części historii Uniwersytetu, która jest związana 
z nauczaniem prawa i administracji. 

Patrząc na dzieje Wydziału i jego aktywnych pracowników, zwrócono 
uwagę na osobę prof. dr. Witolda Czachórskiego i stulecie jego urodzin. W dniu 
22 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja „Węzłowe zagadnienia prawa cywil-
nego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego”, podczas której 
zwrócono uwagę na trwały jego dorobek. W gmachu Wydziału Prawa – Colle-
gium Iuridicum I, dawnej sali obrad Rady Wydziału, oznaczonej numerem 209, 
nadano imię Profesora Witolda Czachórskiego i umieszczono w niej jego podobi-
znę. Materiały sesji uroczystości opublikowano w „Studia Iuridica”, tom LXIV. 

Wydział nadal aktywnie uczestniczy w działalności ogólnouniwersyteckiego 
Centrum Nauk Sądowych i współpracuje z Kolegium Międzyobszarowych Indy-
widualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych. W Centrum i Kolegium 
w latach 2015‒2016 funkcje kierownicze pełnili pracownicy naszego Wydziału.

W życiu publicznym, badając stosowanie przepisów prawa, stwierdzano luki 
i niedociągnięcia. Wyrazem tego były uchwały Rady Wydziału: długo przy-
gotowywana uchwała z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie publikacji wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego (przyjęta w głosowaniu jawnym: 62 głosy „za”, 40 
„przeciw”, 10 głosów „wstrzymujących”), uchwała z dnia 10 kwietnia 2016 r. 
w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (przyjęta w głoso-
waniu tajnym: 76 głosów „za”, 24 „przeciw”, 8 głosów „wstrzymujących”) oraz 
uchwała z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego 
przez władze państwowe Rzeczypospolitej (przyjęta w głosowaniu jawnym: 50 
głosów „za”, 25 „przeciw” i 29 głosów „wstrzymujących”).
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W konkursie „Perspektywy 2015” Wydział Prawa i Administracji w grupie kie-
runków Administracja zajął I miejsce, a w grupie kierunków Prawo – II miejsce.

W rankingu „Rzeczypospolitej” kierunek Prawo uzyskał II miejsce.
W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2016” Wydział Prawa i Admi-

nistracji zajął I miejsce w grupie kierunków Administracja i II miejsce w grupie 
kierunków Prawo.

W rankingu Wydziałów Prawa Uczelni Publicznych „Rzeczypospolitej” 
Wydział Prawa i Administracji zajął III miejsce.

Na listę czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego wpisano czasopismo Wydziału „Studia Iuridica”, przyznając mu w 2016 r. 
11 punktów.

W zakresie dydaktyki – przy dużej liczbie studentów – usprawniano proces 
dydaktyczny i metody jego oceniania. Podjęto prace nad zreformowaniem pro-
gramu studiów na kierunkach prawo i administracja II stopnia.

Kontynuowano działalność szkół prawa obcego, prowadzono liczne studia 
podyplomowe. Liczna była grupa uczestników studiów doktoranckich.

Wielu pracowników Wydziału wykładało na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
W ramach popularyzacji nauki Wydział uczestniczył w „Festiwalu Nauki 

Polskiej” w 2015 i 2016 r., organizując wykłady cieszące się dużym zaintereso-
waniem.

I

Władze Wydziału wybrane w 2012 r. pełniły swoje funkcje do dnia 1 wrze-
śnia 2016 r.

W składzie Rady Wydziału zmieniali się reprezentanci studentów, którzy są 
wybierani corocznie.

W roku akademickim 2014/2015 studentów reprezentowali: Karina Balcer, 
Aleksandra Bieniek, Jan Czarnocki, Klaudia Dąbkowska, Maria Grzeszczak, 
Eryk Gołębiowski, Robert Hyżorek, Jakub Jabłoński, Maria Janiak, Jan Karsz-
nicki, Marcin Kazimierski, Mateusz Krakowski, Jan Krupnik, Maciej Kurowski, 
Wojciech Kuzmienko, Katarzyna Łoś, Angelika Makar, Lidia Malinowska, Woj-
ciech Milczarek, Piotr Nowacki, Kajetan Ostoja-Ciemny, Rafał Piasecki, Paweł 
Piwowar, Piotr Połowniak, Tomasz Przybytniewski, Aleksandra Redzisz, Kamila 
Trzepałka, Monika Wiącek, Bartłomiej Zydel.

W roku akedemickim 2015/2016 reprezentantami studentów byli: Igor 
Adamczyk, Zuzanna Buszman, Jan Czarnocki, Klaudia Dąbkowska, Daria 
Dymkowska, Piotr Filipowski, Aleksandra Goławska, Robert Hyżorek, Patryk 
Kalinowski, Rafał Kaniewski, Jan Karsznicki, Marcin Kazimierski, Katarzyna 
Kosim, Jan Krajewski, Mateusz Krakowski, Kamila Krzak, Katarzyna Łoś, Lidia 
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Malinowska, Maksymilian Mahor, Angelika Makar, Piotr Nowacki, Kajetan 
Ostoja-Ciemny, Rafał Piasecki, Piotr Połowniak, Aleksandra Redzisz, Mateusz 
Rojewski, Łukasz Tomaszuk, Dominik Wąż, Paulina Węgrzynowicz, Monika 
Wiącek, Antoni Żukowski.

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 r. wybrała Wydzia-
łową Komisję Wyborczą w składzie: prof. dr hab. Marek Zubik, dr Michał Fajst, 
dr Łukasz Żelechowski, dr Vita Zagórowska, dr Witold Borysiak, mgr Elż-
bieta Kozera (Sekretariat Dziekana), mgr Marek Grzywacz (reprezentant dok-
torantów WPiA UW), Jakub Popielarczyk (reprezentant Samorządu Studentów 
WPiA UW).

Komisja pod przewodnictwem prof. dr. hab. Marka Zubika przeprowadziła 
w pierwszej połowie roku wybory: członków Kolegium Elektorów UW w liczbie 
ustalonej przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (której w tej kadencji przewodni-
czy dr hab. Ryszard Piotrowski z naszego Wydziału), członków Kolegium Elek-
torów Wydziału, przedstawicieli do Rady Wydziału nauczycieli akademickich 
niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi, przedstawicieli do Rady 
Wydziału grupy pracowników Wydziału niebędących nauczycielami akademic-
kimi i wybory władz Wydziału.

Do Kolegium Elektorów UW zostali wybrani: dr hab. Leszek Bosek, 
prof. dr hab. Tomasz Giaro, prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr hab. Katarzyna 
Myszona-Kostrzewa, dr hab. Jacek Wierciński, prof. dr hab. Tadeusz Toma-
szewski, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Jan 
Majchrowski, prof. dr hab. Krzysztof Rączka, prof. dr hab. Krystyna Szcze-
panowska-Kozłowska, dr hab. Andrzej Wach, prof. dr hab. Marek Wąsowicz, 
dr Krzysztof Kaleta, mgr Marta Gawryś-Bujalska.

Kandydatami na przedstawicieli do Senatu UW zostali wybrani: prof. UW 
dr hab. Jacek Jastrzębski, doc. dr Marek Grzybowski, mgr Iwona Kłosowska, 
którzy w dalszym postępowaniu nie uzyskali mandatów.

Do składu Rady Wydziału na lata 2016–2020 z grona nauczycieli akademic-
kich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi zostali wybrani: doc. 
dr Małgorzata Modrzejewska, doc. dr Jacek Petzel, doc. dr Anna Rosner, dr Mag-
dalena Błaszczyk, dr Piotr Bogdanowicz, dr Katarzyna Girdwoyń, dr Piotr 
Grzebyk, dr Krzysztof Kaleta, dr Tomasz Kamiński, dr Krzysztof Koźmiński, 
dr Anna Kryniecka-Piotrak, dr Konrad Marciniuk, dr Paweł Marcisz, dr Maria 
Nowak, dr Piotr Pomianowski, dr Dorota Pudzianowska, dr Michał Raczkowski, 
dr Anna Rossmanith, dr Jan Rudnicki, dr Dariusz Szafrański, dr Maciej Taborow-
ski, dr Jarosław Turłukowski, dr Anna Zientara, dr Monika Żabicka-Kłopotek.

Przedstawicielami doktorantów zostali wybrani: mgr Marek Grzywacz, 
mgr Mateusz Nocuń, mgr Aleksandra Orzeł.

Przedstawicielami pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
zostali wybrani: mgr Iwona Boruszewska, mgr Marzanna Ciastek, mgr Barbara 
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Grzywińska, mgr Iwona Kłosowska, mgr Dorota Otko-Majewska, mgr Berna-
deta Piekarska, Małgorzata Sokołowska, mgr Teresa Szymańczyk.

Studencka Wydziałowa Komisja Wyborcza przeprowadziła wybory przed-
stawicieli studentów, którzy wzięli udział w wyborach władz Wydziału i repre-
zentowali studentów w Radzie Wydziału w roku akademickim 2016/2017. 
Przedstawicielami zostali: Karina Balcer, Aleksandra Bieniek, Jan Czarnocki, 
Klaudia Dąbkowska, Eryk Gołębiowski, Marta Grzeszczak, Robert Hyżorek, 
Jakub Jabłoński, Maria Janiak, Jan Karsznicki, Marcin Kazimierski, Mate-
usz Krakowski, Jan Krupnik, Maciej Kurowski, Piotr Kuczyński, Wojciech 
Kuzmienko, Katarzyna Łoś, Angelika Makar, Lidia Malinowska, Wojciech Mil-
czarek, Piotr Nowacki, Kajetan Ostoja-Ciemny, Rafał Piasecki, Albert Pielak, 
Paweł Piwowar, Piotr Połowniak, Tomasz Przybytniewski, Aleksandra Redzisz, 
Kamila Trzepałka, Monika Wiącek, Bartłomiej Zydel.

Dziekanem został wybrany prof. dr hab. Tomasz Giaro, prodziekanem ds. 
współpracy z zagranicą i kadry naukowej prof. UW dr hab. Łukasz Marek Pisar-
czyk, prodziekanem ds. finansowych doc. dr Marek Grzybowski, prodziekanem 
ds. studenckich dr Sławomir Tadeusz Żółtek.

Na kadencję 2016–2020 wybrano dyrektorów, wicedyrektorów i przewodni-
czących Rad Naukowych Instytutów: Historii Prawa: dyrektor – dr hab. Jakub 
Urbanik, wicedyrektor – dr Adam Moniuszko, przewodniczący Rady Naukowej 
– prof. dr hab. Marek Wąsowicz; Nauk o Państwie i Prawie: dyrektor – prof. 
dr hab. Adam Bosiacki, wicedyrektor – doc. dr Zbigniew Cywiński, przewod-
niczący Rady Naukowej – dr hab. Ryszard Piotrowski; Nauk Prawno-Admini-
stracyjnych: dyrektor – prof. dr hab. Jacek Jagielski, wicedyrektor – dr Tomasz 
Lasocki, przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Marek Wierzbowski; 
Prawa Cywilnego: dyrektor – prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, 
wicedyrektor – prof. dr hab. Wojciech Kocot, przewodniczący Rady Naukowej 
– prof. dr hab. Adam Brzozowski; Prawa Karnego: dyrektor – prof. dr hab. Piotr 
Girdwoyń, wicedyrektor – dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, przewodniczący 
Rady Naukowej – prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski; Instytut Prawa Między-
narodowego: dyrektor – prof. zw. dr hab. Jerzy Poczobut, wicedyrektor – prof. 
UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, przewodniczący Rady Naukowej 
– dr hab. Karol Karski.

Od dnia 1 września 2016 r. funkcje kierowników studiów pełnią: doc. dr Piotr 
Kładoczny ‒ Kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW; dr Andrzej Bielecki – 
Kierownik Studiów Administracyjnych WPiA UW; prof. dr hab. Witold Modze-
lewski – Kierownik Studiów Prawo Finansowe i Skarbowość; prof. dr hab. Jacek 
Jagielski – Opiekun I roku Administracji, kierunek: Kontrola, Nadzór i Audyt 
w Administracji Publicznej; prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska – Podyplo-
mowe Studium Prawa Ubezpieczeniowego; prof. UW dr hab. Wojciech J. Kocot 
– Podyplomowe Studia Sądownictwa Arbitrażowego; dr hab. Władysław T. Kule-
sza – Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych; prof. dr hab. Hanna 
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Litwińczuk – Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej; 
dr Elżbieta Mikos-Skuza – Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej; dr Mał-
gorzata Modrzejewska – Podyplomowe Studium Prawa Spółek; prof. dr hab. 
Witold Modzelewski – Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego; 
dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa – Podyplomowe Studium Prawa Mię-
dzynarodowego; prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk – Podyplomowe Studium 
Prawa Pracy; prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Podyplomowe 
Studium Prawa Własności Przemysłowej; dr Krzysztof Tomaszewski – Pody-
plomowe Studium Promocji Wiedzy o Polsce; dr Paweł Wojciechowski – Pody-
plomowe Studium Rzeczoznawstwa, Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami 
i Zarządzania Nieruchomościami; dr hab. Anna Zawidzka-Łojek – Podyplo-
mowe Studium Prawa Europejskiego; prof. dr hab. Eleonora Zielińska – Podyplo-
mowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny; dr Monika 
Żabicka-Kłopotek – Podyplomowe Studia Organizacji i Zarządzania w Wymia-
rze Sprawiedliwości.

Rada Wydziału na posiedzeniu 14 października 2016 r. wybrała stałe komisje 
działające na Wydziale:

Komisja Nostryfikacyjna: dr hab. Tatiana Chauvin (INoPiP) – Przewodni-
cząca; prof. dr hab. Marek Wąsowicz (IHP); prof. UW dr hab. Katarzyna Bilew-
ska (IPC); prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (IPM); prof. UW dr hab. Michał 
Królikowski (IPK); prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska (INPA); dr Jaro-
sław Turłukowski (IPC); mgr Marek Grzywacz (INPA).

Komisja Przetargowa: doc. dr Marek Grzybowski – Przewodniczący; 
prof. dr hab. Adam Brzozowski (IPC); dr hab. Ryszard Piotrowski (INoPiP); 
dr hab. Paweł Waszkiewicz (IPK); prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski (IHP); 
dr hab. Anna Zawidzka-Łojek (IPM); dr Michał Bitner (INPA); mgr Iwona Kło-
sowska.

Komisja ds. Programu Nauczania: dr Sławomir Żółtek – Przewodniczący; 
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (IPC); dr hab. Sławomir 
Lewandowski (INoPiP); prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (IPK); dr hab. Jakub 
Urbanik (IHP); dr hab. Karol Karski (IPM); prof. dr hab. Małgorzata Korzycka 
(INPA); mgr Marek Grzywacz; Jan Krupnik; Katarzyna Łoś; Piotr Połowniak.

Komisja Rewizyjna: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozowska (IPC) 
– Przewodnicząca; prof. dr hab. Marek Zubik (INoPiP); prof. UW dr hab. Monika 
Płatek (IPK); prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (IHP); prof. UW dr hab. Zdzisław 
Galicki (IPM); prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (IPC); prof. dr hab. Elżbieta 
Kornberger-Sokołowska (INPA). 

Komisja Budżetowa: doc. dr Marek Grzybowski (INPA) – Przewodni-
czący; doc. dr Zbigniew Cywiński (INoPiP); dr Barbara Namysłowska-Gabry-
siak (IPK); dr Adam Moniuszko (IHP); prof. UW dr hab. Stefan Sawicki (IPM); 
prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (INPA); dr Maciej Domański (IPC).
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Komisja ds. Badań Naukowych: prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk 
(INPA) – Przewodniczący; dr hab. Kamil Zaradkiewicz (IPC); prof. UW 
dr hab. Tomasz Stawecki (INoPiP); prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska 
(IPK); dr hab. Zuzanna Benincasa (IHP); prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska 
(IPM); prof. dr hab. Paweł Czechowski (INPA); mgr Aleksandra Orzeł; Antoni 
Żukowski.

Komisja Biblioteczna: prof. dr hab. Jerzy Poczobut (IPM) – Przewodni-
czący; prof. dr hab. Jacek Jagielski (INPA); dr hab. Władysław Kulesza (INo-
PiP); dr hab. Przemysław Konieczniak (IPK); dr Wojciech Brzozowski (IHP); 
dr Maciej Giaro (IPC); mgr Marzanna Ciastek; mgr Zofia Roguska; Klaudia Dąb-
kowska; Katarzyna Kosim.

Komisja Konkursowa: prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk (INPA) – Prze-
wodniczący; prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (IPC); prof. UW 
dr hab. Andrzej Kojder (INoPiP); prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (IPK); dr hab. 
Jakub Urbanik (IHP); dr hab. Karol Karski (IPM); prof. dr hab. Jacek Jagielski 
(INPA).

Komisja ds. Konfliktu Interesów: prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (IPM) 
– Przewodniczący; prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski (INPA); prof. UW 
dr hab. Andrzej Kojder (INoPiP); dr hab. Marcin Krajewski (IPC); doc. dr Piotr 
Kładoczny (IPK); dr Maria Nowak (IHP); dr Andrzej Bielecki (IHP).

Komisja Oceniająca: prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk (INPA) – Przewod-
niczący; prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (IPC); prof. dr hab. Adam Bosiacki 
(INoPiP); prof. dr hab. Marek Wąsowicz (IHP); prof. UW dr hab. Katarzyna 
Myszona-Kostrzewa (IPM); prof. dr hab. Piotr Girdwyń (IPK); prof. UW dr hab. 
Marcin Dyl (INPA).

Na szczeblu Uczelni uczestniczyli w komisjach:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna: dr hab. Piotr Przybysz – członek komisji; 
Uczelniana Komisja Wyborcza: dr hab. Ryszard Piotrowski – przewodni-

czący tej komisji; 
Uczelniany Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia: dr Anna Rosner – czło-

nek komisji.
Komisje rektorskie:
Komisja Rektorska ds. Oceny Wniosków Stypendialnych: dr Magdalena 

Błaszczyk – członek komisji; dr hab. Piotr Przybysz – członek komisji.
Komisja Rektorska ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji: dr Hanna Machiń-

ska – członek komisji.
Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na Uniwersy-

tecie Warszawskim: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński – członek komisji. 
Komisja Rektorska ds. Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

prof. dr hab. Maria Zabłocka – członek komisji. 
Komisja Rektorska ds. Tytułów Honorowych: prof. dr hab. Eleonora Zieliń-

ska – członek komisji.
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Komisje Senackie:
Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów: dr Marek Grzybowski – członek 

komisji.
Komisja Senacka ds. Naukowych: prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska – 

członek komisji; dr hab. Jakub Urbanik – członek komisji; przedstawiciele dok-
torantów, mgr Aleksandra Orzeł – członek komisji; przedstawiciel studentów 
Stanisław Zakroczymski – członek komisji.

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej: prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk – 
członek komisji; prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – członek komisji.

Komisja Senacka ds. Socjalnych: prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzew-
nicka – członek komisji; przedstawiciel doktorantów mgr Mateusz Opaliński – 
członek komisji.

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia: dr Mag-
dalena Błaszczyk – członek komisji; przedstawiciel doktorantów mgr Valeri 
Vachev – członek komisji.

Komisja Senacka Prawno-Statutowa: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – 
zastępca przewodniczącej; członkowie: dr Paweł Marcisz i prof. dr hab. Marek 
Zubik; przedstawiciel doktorantów mgr Aleksander Jakubowski – członek komi-
sji; przedstawiciel studentów Michał Radek. 

Inne Komisje, Rady i Zespoły:
Komisja Konkursowa Funduszu Innowacji Dydaktycznych: dr Anna Maria 

Rosner – członek komisji.
Odwoławcza Komisja Stypendialna: dr hab. Paweł Wajda – przedstawiciel 

pracowników.
Komisje ustawowe:
Uczelniana Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich: prof. UW 

dr hab. Tomasz Stawecki − członek komisji.
Odwoławcza Komisja Oceniająca dla Nauczycieli Akademickich: prof. 

dr hab. Tadeusz Tomaszewski − członek komisji.
Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich: dr hab. Dobrochna 

Bach-Golecka − członek komisji; prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska − 
członek komisji; prof. dr hab. Piotr Kruszyński – członek komisji; prof. dr hab. 
Tadeusz Tomaszewski − członek komisji; prof. dr hab. Maria Zabłocka – członek 
komisji.

 Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Doktorantów: dr Piotr Bogda-
nowicz – członek komisji; dr Agnieszka Gutkowska – członek komisji; dr Kata-
rzyna Syroka-Marczewska – członek komisji; przedstawiciele doktorantów: 
Bartosz Nieścior – członek komisji i Valeri Vachev – członek komisji; przedsta-
wiciel studentów Robert Hyżorek – członek komisji.

W gronie pracowników Wydziału nastąpiły zmiany: 
‒ 9 lutego 2015 r. zmarł prof. dr hab. Piotr Winczorek,
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‒ 14 marca 2016 r. zmarła dr hab. Marzenna Paszkowska,
‒ 13 grudnia 2016 r. zmarł em. prof. dr hab. Andrzej Murzynowski.
Z Wydziału odeszli:
– w 2015 r.: prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. dr hab. Jerzy Rajski, dr Mag-

dalena Niziołek, dr hab. Katarzyna Zalasińska, dr Karolina Wojciechowska, 
dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, dr Witold Konieczny, dr Marta Sendrowicz, mgr 
Beata Szepietowska;

– w 2016 r.: prof. dr hab. Leszek Garlicki, prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zie-
lińska, prof. dr hab. Adam Zieliński, dr Krzysztof Glibowski, dr Elżbieta Łojko, 
dr Krzysztof Wąsowski;

– tytuł profesora otrzymali: w 2015 r. ‒ dr hab. Małgorzata Gersdorf, dr hab. 
Wojciech Kocot, dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dr hab. Witold Modze-
lewski; w 2016 r. ‒ dr hab. Adam Bosiacki, dr hab. Adam Brzozowski;

– na stanowisko profesora zwyczajnego zostali mianowani: w 2015 r. – 
prof. dr hab. Aleksander Chłopecki; w 2016 r. ‒ prof. dr hab. Krystyna Szczepa-
nowska-Kozłowska, prof. dr hab. Ewa Gruza, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń;

– na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW zostali mianowani: w 2015 r. ‒ 
dr hab. Leszek Bosek, dr hab. Marcin Dyl, dr hab. Jan Majchrowski, dr hab. Paweł 
Wajda; w 2016 r. – dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa.

Rektor odmówił w 2016 r. – na wniosek kierownika Katedry Historii Państwa 
i Prawa Polskiego – dalszego zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczaj-
nego UW dr. hab. Robertowi Jastrzębskiemu, pomimo pozytywnej opinii Rady 
Wydziału WPiA.

Wydział nadał stopień doktora habilitowanego:
– według starego trybu: Pawłowi Boreckiemu (16.03.2015 r.), Tomaszowi 

Szanciło (13.04.2015 r.), Michałowi Warcińskiemu (23.02.2015 r.), Ryszardowi 
Piotrowskiemu (19.01.2015 r.), Dominice Opalskiej (12.10.2015 r.), Mateuszowi 
Pilichowi (12.10.2015 r.), Tatianie Chauvin (15.06.2015 r.), Ewie Gmurzyńskiej 
(15.06.2015 r.), Konradowi Osajdzie (13.04.2015 r.), Marcie Litwińskiej-Werner 
(13.04.2015 r.), Rafałowi Stankiewiczowi (23.02.2015 r.);

– według nowego trybu: Władysławowi Kuleszy (16.11.2015 r.), Dawidowi 
Sześciło (20.06.2016 r.), Pawłowi Wojciechowskiemu (17.10.2016 r.), Tomaszowi 
Przesławskiemu (20.06.2016 r.), Dobrochnie Bach-Goleckiej (20.06.2016 r.), 
Pawłowi Waszkiewiczowi (20.06.2016 r.), Sławomirowi Lewandowskiemu 
(18.04.2016 r.), Beacie Kozłowskiej-Chyła (21.03.2016 r.), Szymonowi Pawelcowi 
(21.03.2016 r.), Filipowi Elżanowskiemu (18.01.2016 r.), Łukaszowi Gasińskiemu 
(18.01.2016 r.), Cezaremu Banasińskiemu (18.01.2016 r.).

Rada Wydziału Prawa uchwałą z dnia 14.11.2016 r. odmówiła nadania stopnia 
doktora habilitowanego Pawłowi Kobesowi i uchwałą z dnia 17.10.2016 r. odmó-
wiła nadania stopnia doktora habilitowanego Janowi Walulikowi.
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Dr Katarzynie Zalasińskiej stopień doktora habilitowanego nadał Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (23.02.2015 r.).

Pracownicy Wydziału otrzymali odznaczenia i medale: 
– prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska została przez premiera Francji 

mianowana Komandorem Orderu Palm Akademickich. Wyróżnienie zostało 
przyznane za wybitne osiągnięcia zawodowe i działania na rzecz wzmocnienia 
współpracy między Francją a Polską w dziedzinie prawa;

– prof. dr hab. Ewa Gruza została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, osiągnię-
cia w pracy naukowej i społecznej;

– medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał prof. UW dr hab. Zbigniew 
Jędrzejewski;

– medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała dr Barbara Namysłowska 
Gabrysiak.

Z okazji 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego złote medale otrzymali: 
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. dr hab. Józef Okolski, prof. dr hab. Marek 
Safjan, prof. dr hab. Marek Wąsowicz, prof. dr hab. Marek Wierzbowski, 
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski; srebrne medale otrzymali: prof. dr hab. Jan 
Błeszyński, prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Ludwik Florek, 
prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska, prof. dr hab. 
Andrzej Malinowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Jerzy Rajski, 
prof. dr hab. Katarzyna Sójka-Zielińska, prof. dr hab. Maria Szyszkowska, prof. 
dr hab. Maria Zabłócka, prof. dr hab. Eleonora Zelińska, prof. dr hab. Adam Zie-
liński, prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska, prof. UW dr hab. 
Krzysztof Rączka, prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski, mgr Teresa Szy-
mańczyk.

Pracownicy Wydziału na Uczelni pełnili wiele funkcji, na które ponownie 
zostali wybrani w 2016 r.: 

– na stanowisko dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych 
Studiów Humanistycznych i Społecznych UW został ponownie powołany prof. 
dr hab. Marek Wąsowicz, a na zastępcę dyrektora została powołana doc. dr Anna 
Rosner;

– ponownie na p.o. dyrektora Centrum Nauk Sądowych UW został powo-
łany dr Kacper Gradoń i do Rady Naukowej Centrum został powołany 
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Pracownicy pełnili też wiele funkcji poza Uczelnią (objęcie wielu funkcji 
odnotowano w poprzednich kronikach), otrzymywali odznaczenia i nagrody.
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W 2015 r.:
– członkami Komitetu Nauk Prawnych PAN w kadencji 2015–2018 zostali 

wybrani: prof. Tomasz Giaro, prof. Marek Zubik, prof. UW Robert Grzeszczak, 
prof. UW Krzysztof Rączka, prof. UW Mirosław Wyrzykowski, dr hab. Kamil 
Zaradkiewicz; prof. M. Zubik został wybrany przewodniczącym Komitetu;

– prof. dr hab. Ludwik Florek został wybrany wiceprzewodniczącym Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy;

– prof. dr hab. Hubert Izdebski 20.02.2015 r. został powołany w skład Rady 
Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN na kadencję 
2015–2018;

– prof. dr hab. Piotr Kruszyński został powołany na Przewodniczącego Komi-
sji Kodyfikacyjnej; 

– prof. dr hab. Witold Modzelewski 15.03.2015 r. został powołany w skład Komi-
tetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kadencję 2015–2018;

– prof. dr hab. Michał Pietrzak otrzymał 5.05.2015 r. dyplom uznania od Loży 
Wielki Wschód Francji za całokształt pracy uniwersyteckiej i prawniczej oraz 
jego zaangażowanie na rzecz ideału laickości;

– prof. dr hab. Marek Safjan został decyzją Rady Europejskiej mianowany na 
stanowisko Sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na nową kadencje;

– prof. dr hab. Maria Szyszkowska została powołana w skład Komitetu Pro-
gnoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN na kadencję 2015–2018;

– prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski otrzymał nagrodę „International Foren-
sic Science Award” przyznaną przez Dr Henry C. Lee Institute of Forensic 
Science University of New Haven (USA);

– prof. dr hab. Marek Wierzbowski i dr hab. Konrad Osajda zostali wybrani 
do European Law Institute w Wiedniu;

– prof. dr hab. Eleonora Zielińska została wybrana wiceprzewodniczącą 
Komitetu Bioetycznego działającego przy Prezesie PAN;

– prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka została członkiem Internatio-
nal Academy of Comparative Law;

– prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski został powołany na stanowisko 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (pełnił tę funkcję do 
sierpnia 2016 r.); 

– prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski został wybrany wiceprzewodni-
czącym Europejskiej Komisji przeciwdziałania rasizmowi i nietolerancji (ECRL 
Rada Europy);

– dr hab. Karol Karski 2.09.2015 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uni-
wersytetu Europejskiego w Kijowie; 

– dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa została ponownie wybrana sekreta-
rzem naukowym Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium 
PAN w kadencji 2015–2018 oraz przewodniczącą sekcji prawa i polityki kosmicz-
nej KBKiS PAN; 
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– doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana do Rady Doradczej Europej-
skiego Instytutu Pokoju;

– dr Adam Bodnar został wybrany Rzecznikiem Praw Obywatelskich; 
– dr Piotr Grzebyk został wybrany na dwuletnią kadencję do Zarządu (Bard) 

European University Centre at Peking University (EUC); 
– dr Marcin Warchoł został powołany na stanowisko podsekretarza stanu 

w Ministerstwie Sprawiedliwości;
‒ dr hab. Karol Zaradkiewicz otrzymał w 50 Jubileuszowym Konkursie „Pań-

stwa i Prawa” pierwszą nagrodę w dziedzinie rozpraw habilitacyjnych za książkę 
pt. „Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego 
własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym”. Otrzymał także nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów; 

‒ dr hab. Konrad Osajda i dr Witold Borsiak otrzymali stypendium Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2016 r.:
– prof. dr hab. Ewa Gruza została powołana na przewodniczącą Rady Kon-

sultacyjnej Centrum Analityczno-Wywiadowczego i Doskonalenia Zwalczania 
Cyberprzestępczości i członkiem tej Rady został prof. dr hab. Paweł Czechowski;

– prof. dr hab. Adam Opalski został członkiem grupy roboczej „European 
Company Law Experts” niezależnego forum wiodących przedstawicieli nauki 
prawa spółek;

– prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski został wybrany na wiceprezesa Trybu-
nału Arbitrażowego przy PKOL na kadencję 2016–2019;

– prof. UW dr hab. Marcin Dyl został przyjęty w poczet członków European 
Law Institute (ELI) z siedzibą w Wiedniu;

– prof. UW dr hab. Zbigniew Jędrzejewski w kwietniu 2016 r. został wybrany 
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego;

– prof. UW dr hab. Jan Majchrowski i dr hab. Dobrochna Bach-Golecka 
zostali zaproszeni przez Międzynarodową Akademię Prawa Porównawczego 
do udziału w Międzynarodowym Kongresie Prawa Porównawczego w Fukuoka 
(Japonia) w lipcu 2018 r. i objęcia funkcji generalnego Sprawozdawcy w zakresie 
problematyki odpowiedzialności za błędy medyczne;

– prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka został powołany na stanowisko sędziego 
Sądu Najwyższego;

– prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki został sędzią Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie;

– prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski został powołany w skład Komi-
tetu ds. opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika 
generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

– dr hab. Dobrochna Bach-Golecka została powołana na stanowiska sędziego 
ad hoc Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka, członka Odwoławczej 



468 GRAŻYNA BAŁTRUSZAJTYS

Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, członka Zespołu doradczego do 
spraw ochrony praw człowieka przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

– dr hab. Karol Karski otrzymał: tytuł honorowy doktora honoris causa 
Donieckiego Uniwersytetu Narodowego (który po wybuchu wojny przeniósł się 
do Winnicy); – dr h.c. Uniwersytetu Davida Aghmashenebeli w Tbilisi (Gru-
zja); – dr h.c. Akademii Finansów w Erywaniu (Armenia); – dr h.c. Uniwersytetu 
Europejskiego w Tbilisi (Gruzja); – dr h.c. Wyższej Szkoły Zarządzania Bezpie-
czeństwem w Koszycach (Słowacja); – Order Św. Michała Archanioła nadany 
przez Jego Świątobliwość Patriarchę Kijowskiego i całej Rusi – Ukrainy Filareta 
zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego; 
– Złoty Medal Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie; – Złoty Medal 
Fridtjofa Nansena nadany przez Armeńską Fundację Fridtjofa Nansena; – Medal 
„Za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ”, m.in. 
za osiągnięcia naukowe w zakresie międzynarodowego prawa humanitarnego – 
odznakę Honorową „Za Duchowe Odrodzenie Narodu” nadaną przez Stowarzy-
szenie Prywatnych Zakładów Naukowych Ukrainy; – odznakę Honorową „Złoty 
Pektorał Scytyjski” nadaną przez Ukraiński Komitet Narodowy Międzynarodo-
wej Izby Handlu (International Chaber of Commerce);

– dr hab. Konrad Osajda został wybrany przewodniczącym Akademii Mło-
dych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Akademii Młodych Uczo-
nych w liczbie 35 są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Dr hab. Konrad 
Osajda jest jedynym przedstawicielem nauk prawnych;

– dr hab. Jakub Urbanik zostal członkiem z wyboru Międzynarodowego 
Komitetu Papirologii Międzynarodowego Towarzystwa Papirologicznego;

– dr Piotr Bogdanowicz został przyjęty do European Procurement Law Group 
zajmującej się prawem zamówień publicznych w ujęciu prawnoporównawczym;

– dr Hanna Machińska została przez Rzecznika Praw Obywatelskich odzna-
czona Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”;

– dr Maria Nowak otrzymała stypendium Humbolta na Uniwersytecie Heidel-
berskim;

– prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski otrzymał nagrodę zespołową Rek-
tora Szkoły Głównej Handlowej I stopnia w dziadzinie działalności naukowej 
za monografię pt. „Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie 
modernizacji (z warsztatów badawczych historyków gospodarczych);

– książka dr. hab. Cezarego Balasińskiego pt. „Dyskrecjonalność w prawie 
antymonopolowym” uzyskała główną nagrodę w konkursie CARS za najlepszą 
książkę z zakresu prawa konkurencji;

– w LI konkursie „Państwa i Prawa” za najlepsze prace habilitacyjne i dok-
torskie dr hab. Ryszard Piotrowski otrzymał drugą nagrodę za pracę habilitacyjną 
pt. „Senat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Struktura i funkcje”, a dr hab. Tatiana 
Chauvin – wyróżnienie za pracę pt. „Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot 
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prawa publicznego”, dr Marcin Romanowicz – pierwszą nagrodę za pracę doktor-
ską pt. „Kognitywna teoria wykładni prawa”;

– dr Jarosław Turłukowski otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego.

II

W katedrach i zakładach prowadzono badania, przygotowywano opinie, 
ekspertyzy. Publikowano podręczniki, artykuły, recenzje, glosy. Opublikowane 
monografie w różnych dziedzinach są ważnym novum.

W czasopismach opublikowano w roku akademickim 2015/2016 669 artyku-
łów, książek (w tym monografie wieloautorskie i komentarze) – 259, rozdziały 
w publikacjach zbiorowych – 862.

Wiele opracowań przygotowano, uczestnicząc w różnych formach organizo-
wania i finansowania badań.

W 2015 r. uczestniczono w 8 grantach, 24 tematach w ramach badań statu-
towych, 43 badaniach dla młodych naukowców oraz doktorantów (w tym 23 dla 
doktorantów), uzyskano 2 stypendia badawcze oraz 4 stypendia dla wybitnego 
młodego naukowca.

W 2016 r. uczestniczono w 15 grantach, 32 tematach w ramach badań statu-
towych, 51 badaniach dla młodych naukowców oraz doktorantów (w tym 29 dla 
doktorantów), uzyskano 3 stypendia dla wybitnego młodego naukowca.

Narodowe Centrum Nauki w 2015 r. przyznało dofinansowanie grantów: 
– dla pracowników Instytutu Prawa Międzynarodowego: pt. „Prawne i poli-
tyczne aspekty eksploatacji europejskich systemów nawigacji satelitarnej Gali-
leo i EGNOS” – kierownik grantu dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, pt. 
„Denacjonalizacja procesów integracyjnych w zakresie swobód rynku wewnętrz-
nego UE (lata 2016–2018)”; – dla pracowników Instytutu Nauk o Państwie i Pra-
wie: pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych i Trybunału 
Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komunikowa-
nia się w Europie w dobie rozwoju technologicznego” – kierownik prof. dr hab. 
Marek Zubik, pt. „Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej praw-
ników” – kierownik dr Paweł Skuczyński; – dla pracowników Instytutu Historii 
Prawa: pt. „Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzial-
ności za czyn własny” – kierownik dr Witold Borsiak, pt. „Status prawny i spo-
łeczny dzieci pozamałżeńskich w Cesarstwie Rzymskim do czasów Konstantyna 
Wielkiego” – kierownik dr Maria Nowak.

Grant otrzymała też doktorantka Instytutu Prawa Cywilnego mgr Karolina 
Pasko. 
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Narodowe Centrum Nauki w 2016 r. w ramach programu Opus przy-
znało dofinansowanie projektów: pt. „Racjonalizacja procesów integracyj-
nych w zakresie swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej” – kierownik 
prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak; – pt. „Polityka prawa wobec samorządów 
zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa” – kierownik 
dr Paweł Skuczyński; – pt. „Opracowanie i stworzenie systemu mającego na celu 
identyfikację osób (sprawców przestępstw) na podstawie wizerunku utrwalo-
nego na zdjęciu lub materiałach video – BIOWIZ” – wykonawca dr hab. Paweł 
Waszkiewicz; – pt. „Preventing, Interdiciting and Mitigating Extremist events. 
Defenting against lone actor extremism” – kierownik z ramienia UW dr Kacper 
Gradoń; – pt. „Wpływ orzecznictwa europejskich sądów konstytucyjnych I Try-
bunału Sprawiedliwości UE na kształtowanie uniwersalnej treści wolności komu-
nikowania się w Europie w dobie rozwoju technologicznego” – kierownik prof. 
dr hab. Marek Zubik; – pt. „Prawne i polityczne aspekty eksploatacji europej-
skich systemów nawigacji satelitarnej Galileo i EGNOS” – kierownik prof. UW 
dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa.

W ramach badań statutowych kontynuowano w 2015 r. trzy tematy podjęte 
w poprzednich latach i podejmowano nowe, m.in.: System prawa medycznego; 
Instrumenty prawne wspólnej polityki rolnej wpływające na konkurencyjność 
polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej; język zbiorowego prawa 
pracy; suwerenność i współzależność wobec wyzwań globalizacji; Komen-
tarz do przepisów Kodeksu cywilnego. Dział IV. Współwłasność art. 195–212; 
funkcjonowanie przepisów o alimentach na rzecz dziecka; Umowa ubezpiecze-
nia. Komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego; stosowanie praw w Egipcie 
rzymskim.

Dla młodych naukowców (adiunktów do 35. roku życia) przyjęto w 2015 r. 
finansowanie 20 tematów, dla doktorantów – 23 tematy; w 2016 r. – dla adiunktów 
(do 35. roku życia) – finansowanie 22 tematów, dla doktorantów – 29 tematów.

Wydział uczestniczy w publikacji czasopism naukowych. Od wielu lat są 
wydawane: „The Journal of Juristic Papirology” (wspólnie z Instytutem Arche-
ologii UW), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Problemy Współczesnej 
Kryminalistyki” (wydawcą są Katedra Kryminalistyki i Polskie Towarzystwo 
Kryminalistyczne).

„Studia Iuridica” – seria, a od 2014 r. czasopismo Wydziału ‒ cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród osób chcących opublikować w nim swoje prace. 
W wykazie czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego przyznano mu w 2016 r. 11 pkunktów. Opublikowano w nim w 2015 r. 
2 tomy, w 2016 r. – 7 tomów.

Wyniki wielu badań prowadzonych w Instytutach były prezentowane na kon-
ferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych. W organizowaniu wielu 
konferencji naukowych – podobnie jak w latach poprzednich – współuczestni-
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czyły lub aktywnie je przygotowywały koła naukowe (zob. wykaz konferencji 
zamieszczony w tym tomie).

W 2015 r. XVI Konferencja Wydziałowa pt. „Rola orzecznictwa w sys-
temie prawnym” odbyła się 6 marca. Konferencje otworzył dziekan prof. UW 
dr hab. Krzysztof Rączka. Moderatorem sesji I był dr hab. Kamil Zaradkiewicz, 
a referaty wygłosili: dr hab. Ryszard Piotrowski („O znaczeniu prawa sędziow-
skiego w polskim ustroju państwowym”), prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski 
(„Wyroki Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego”), 
dr Jan Winczorek („Sposoby uzasadniania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 
w świetle badań empirycznych”), dr Paweł Borecki („Zasada równouprawnie-
nia związków wyznaniowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”). 
Moderatorem sesji II był prof. dr hab. Karol Witz, a referaty wygłosili: dr hab. 
Beata Janiszewska („Z tej strony stołu – uwagi praktyka o roli orzecznictwa 
w systemie prawnym”), mgr Marcin Romanowicz („Linia orzecznictwa jako 
argument z (własnego) autorytetu w dyskursie sądowym”), dr Tadeusz Zembrzu-
ski („Wpływ uchwał Sądu Najwyższego na orzecznictwo sądów powszechnych”), 
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska („Rola orzecznictwa Sądu Najwyższego 
w rozwoju prawa spółek handlowych”). Moderatorem sesji III był dr Marcin War-
choł, a referaty wygłosili: prof. dr hab. Hanna Litwińczuk („Rola orzecznictwa 
sądów administracyjnych w procesie stosowania prawa podatkowego”), dr hab. 
Przemysław Konieczniak („Sądy lekarskie w prawie medycznym”), dr Sławomir 
Żółtek („Przeobrażenia semantyczne jako wynik orzecznictwa Sądu Najwyż-
szego – na przykładzie spraw karnych”), dr Krzysztof Szczucki („Wykładnia 
sądowa jako źródło błędu co do prawa”). Moderatorem sesji IV był prof. UW 
dr hab. Robert Grzeszczak, a referaty wygłosili: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek 
(„Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zakres 
stosowania prawa unijnego”), dr Piotr Bogdanowicz („Rozszerzanie zakresu 
stosowania europejskiego prawa zamówień publicznych przez Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej”), dr Maciej Taborowski („Orzecznictwo Trybu-
nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące skuteczności systemu prawa 
unijnego jako podstawy prawnej dla rozstrzygnięć sądów krajowych”), dr Adam 
Bodnar i dr Dorota Pudzianowska („Uwzględnianie orzecznictwa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w procesie legislacyjnym”). Po każdym panelu odby-
wała się dyskusja. Podsumowania obrad dokonał prodziekan prof. dr hab. Tomasz 
Giaro.

W 2016 r. XVII Konferencja Wydziałowa pt. „Źródła prawa. Teoria i praktyka” 
odbyła się 4 marca. Konferencję otworzył dziekan prof. UW dr hab. Krzysztof 
Rączka. Moderatorem I sesji był dr hab. Kamil Zaradkiewicz, a referaty wygło-
sili: dr hab. Ryszard Piotrowski („Pojęcia zastane w Konstytucji. Dylematy teo-
rii i praktyki”), prof. UW dr hab. Jan Majchrowski („Źródła prawa a praktyka 
polityczna”), prof. UW dr hab. Adam Bosiacki („Źródła prawa a rewolucja”), 
dr Jan Rudnicki („Dekodyfikacja prawa cywilnego doby PRL – pomiędzy ide-
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ologią a wymogami obrotu”). Moderatorem sesji II była prof. UW dr hab. Maria 
Rogacka-Rzewnicka, a referaty wygłosili: dr Maria Nowak („Wpływ opinii 
publicznej na prawo późnej starożytności. Dzieci pozamałżeńskie w konstytu-
cjach Konstantyna Wielkiego”), dr Piotr Pomianowski („Problemy stosowania 
obcojęzycznych źródeł prawa. Recepcja prawa francuskiego na ziemiach pol-
skich. Wybrane zagadnienia”), dr hab. Przemysław Konieczniak („Nieformalne 
źródła prawa na przykładzie Kodeksu Etyki Lekarskiej”), dr Szymon Pawelec 
(„Źródła prawa w orzecznictwie sądów karnych w sprawach gospodarczych”). 
Moderatorem sesji III był prof. dr hab. Paweł Czechowski, a referaty wygłosili: 
prof. dr hab. Jacek Jagielski („Źródła prawa miejscowego”), prof. dr hab. Łukasz 
Pisarczyk („Autonomiczne źródła prawa pracy. Wybrane zagadnienia”), prof. 
UW Jacek Jastrzębski („Zbiory zasad umów i lex mercatoria w prawie umów 
gospodarczych – znaczenie i perspektywy rozwoju”), dr hab. Konrad Osajda 
(„Multiźródłowość: teoria czy praktyka? Atypowe źródła prawa prywatnego”). 
Moderatorem sesji IV była prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska, a referaty 
wygłosili: dr Dobrochna Bach-Golecka („O ontologii oksymoronów. Znaczenie 
soft law w prawie Unii Europejskiej”), dr Paweł Marcisz („Orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako źródło prawa obowiązującego na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polski”), mgr Jędrzej Maśnicki („Specyfika ustaw imple-
mentujących prawo pochodne UE w polskim porządku prawnym”), dr Magdalena 
Słok-Wódkowska („Legitymizacja umów międzynarodowych zawieranych przez 
Unię Europejską”). Po każdej sesji odbywała się dyskusja. Podsumowania obrad 
dokonał prodziekan prof. dr hab. Tomasz Giaro.

W ramach konferencji organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim 
z okazji obchodów 200-lecia Uczelni przygotowano konferencję pt. „Sądownic-
two Konstytucyjne” w dniu 29 lutego 2016 r. w auli Dawnej Biblioteki Uniwer-
syteckiej, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Otwarcia konferencji 
dokonali prorektor UW prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski i dziekan Wydziału 
prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka. W wystąpieniach otwierających wystąpili 
prof. dr hab. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
były prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego 
w stanie spoczynku i dr Bohdan Zdzienicki były prezes Trybunału Konstytucyj-
nego, sędzia Trybunału w stanie spoczynku. 

Moderatorem I panelu dyskusyjnego pt. „Zagadnienia kształtowania się 
sądownictwa konstytucyjnego” był prof. dr hab. Janusz Trzciński, sędzia Try-
bunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były wiceprezes Trybunału Kon-
stytucyjnego, były prezes NSA, a uczestnikami: prof. dr hab. Marek Wąsowicz 
(„Czy sądy konstytucyjne są dla demokracji koniecznie potrzebne? Kilka uwag 
z perspektywy historyka prawa”), mgr Filip Ludwin („Suwerenność a koncepcje 
podziału władzy”), prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski („Zagadnienia sądow-
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nictwa konstytucyjnego na ziemiach polskich w XX wieku”), dr hab. Kamil 
Zaradkiewicz („Modele sądownictwa konstytucyjnego w Europie”).

Moderatorem II panelu pt. „Funkcjonowanie sądownictwa konstytucyjnego 
w Polsce – wybrane problemy” był prof. dr hab. Marek Wąsowicz, a uczestnikami: 
prof. dr hab. Tomasz Giaro („Europejska geneza polskich wartości konstytucyj-
nych”), prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki („Wykładnia Konstytucji RP w świetle 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego”), prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak 
(„Zagadnienia prawa europejskiego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”), 
dr hab. Marcin Wiącek („Model postępowania przed polskim Trybunałem Konsty-
tucyjnym”), prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konsty-
tucyjnego w stanie spoczynku („Sąd konstytucyjny i granice władzy publicznej”), 
dr hab. Ryszard Piotrowski („Granice władzy sądu konstytucyjnego”).

Na zakończenie każdego panelu odbywała się żywa dyskusja i odpowiedzi 
panelistów. Konferencję podsumowali prof. dr hab. Adam Bosiacki, dyrektor 
Instytutu Nauk o Państwie i Prawie i prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Prorek-
tor Uniwersytetu Warszawskiego.

III

W dziedzinie współpracy międzynarodowej kontynuowano zawarte porozu-
mienia (w ramach umów podpisanych przez Uniwersytet) i podejmowano inicja-
tywy celem rozszerzenia współpracy międzynarodowej.

W dniu 15.04.2015 r. podpisano protokół uzupełniający do porozumienia mię-
dzy naszym Wydziałem a Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Catanii. Uczest-
nicy szkoły prawa włoskiego i europejskiego będą mogli kontynuować naukę na 
Wydziale Prawa w Catanii i uzyskać dyplom ukończenia studiów podyplomo-
wych wydany wspólnie przez obydwa uniwersytety.

W 2015 r. rozpoczęto stałą współpracę naukową z Chinese Academy of Social 
Science i zorganizowano pierwsze Sino-polish Seminar on Comparative Law 
(10.10.2015 r.), rozpoczęto także współpracę nukową z China Institute of Indu-
strial Relations.

Na Wydziale w dniach 20–28.05.2015 r. odbywała się druga edycja pro-
jektu „Warsaw – Beijing Forum: Youth for Business” zorganizowana przez Koło 
Naukowe Prawa i Gospodarki Chin.

W 2015 r. podjęto też stałą współpracę naukową z China Institute of Indu-
strial Relations.

Dla kontynuowania współpracy z instytucjami naukowymi w Chinach Rada 
Wydziału uchwałą z 2.03.2016 r. powołała Polskie Centrum Studiów nad Pra-
wem i Gospodarką Chin, a na jego kierownika – dr. Piotra Grzebyka. Określono 
cele i zadania Centrum w obszarze naukowym, biznesowym, rządowo-samorzą-
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dowym i studenckim dla skupienia i zintegrowania środowiska zajmującego się 
tematyką Państwa Środka. Zespół Centrum obecnie liczy 6 osób.

Na Wydziale w dniach 20–28.05.2016 r. odbyła się trzecia edycja Warsaw–
Beijing Forum. W dniu 12.10.2016 r. prodziekan prof. UW dr hab. Łukasz Pisar-
czyk uczestniczył w Pekinie w konferencji otwarcia trzeciej edycji projektu 
„Warsaw Beijing Forum” organizowanego przez Koło Naukowe Prawa i Gospo-
darki Chin WPiA oraz School of Law China University of Political Science and 
Law.

W dniu 23.10.2016 r. prodziekan dr Sławomir Żółtek uczestniczył w konfe-
rencji otwierającej Research Centre on One Belt One Road Legal Issues (OBORL) 
powołane przy School of Law China University of Political Science and Law 
w Pekinie. OBOROL jest partnerem otworzonego u nas Polskiego Centrum Stu-
diów nad Prawem i Gospodarką Chin.

Uchwałą Rady Wydziału z dnia 14.11.2016 r. zostało utworzone Centrum 
Badań nad Prawem Europy Wschodniej i Azji Centralnej. Celem tego Centrum 
jest m.in. realizacja umów podpisanych z uniwersytetami z obszaru post-radziec-
kiego, organizacja konferencji, wykładów, tworzenie za granicą szkół prawa 
polskiego z polskim językiem wykładowym (Kijów, Odessa), stworzenie szkoły 
prawa obcego poświęconej prawu karajów byłego ZSSR. Na kierownika Centrum 
powołano dr. Jarosława Turłukowskiego.

W ramach programu Erasmus w roku akademickim 2014/2015 z programów 
mibilnościowych korzystało 161 studentów, tj. 122 osóby w ramach krótkoter-
minowych studiów Erasmus, 34 studentów w ramach praktyk Erasmusa i 5 osób 
z dwustronnych umów zawartych na poziomie UW (2 osoby z Chile, 3 osoby 
z China University of Political Science and Law). Podpisanych zostało 115 umów 
w ramach Erasmusa. Wydział w ramach programu Erasmus przyjął 100 studen-
tów w granicach krótkoterminowych studiów, w tym 38 osób na rok akademicki 
i 26 osób na semestr letni; do tego trzeba doliczyć 6 quest students (pełna zasada 
odpłatności za zrealizowane na WPiA punkty ECTS) oraz 7 studentów, którzy 
wskazali WPiA jako drugą jednostkę. Nasi nauczyciele akademiccy wyjeżdżali 
na wykłady w ramach programu Erasmus (program STA) – 14 osób; pracownicy 
administracyjni w ramach programu STT – 2 osoby. Przyjęliśmy 14 pracowników 
zagranicznych uczelni – głównie wykładowców Szkoły Prawa Francuskiego, np. 
prof. Michaela Martinka; na Wydziale wykłada też prof. Teruji Suzuki (INoPiP, 
60 godz.).

Gościem 12.05.2015 r. był President of the The Hong Kong University of 
Science and Technology (HKUST) prof. Tony Chan, który wygłosił wykład: 
Rising China and Global Impact.

W roku akademickim 2015/2016 z programów mobilnościowych korzystało 
108 studentów w ramach krótkoterminowych studiów Erasmus, 18 studentów 
w ramach praktyk Erasmus i 6 studentów na podstawie umów dwustronnych 
zawartych na poziomie UW (USA, Kanada, Chiny). Podpisanych jest 129 umów 
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w ramach programu Erasmus, doliczyć też należy umowy dwustronne na pozio-
mie UW, które przewidują wymianę studentów prawa (Chile i Chiny)

W lipcu 2016 r. gościliśmy delegacje prawników chińskich pod kierownic-
twem prof. Zhu Ciyun (dyrektor Tsinghua University Business Law Centre) wraz 
z przedstawicielami uniwersytetów partnerskich: China University of Political 
Science and Law (prof. Wang Yong Commercial Law Institute) oraz Peking 
University (prof. Jiang Daxing dyrektor China Centre for Enterprise Legal Risk 
Management Research at Peking University Law School). 

W zakresie współpracy z partnerami chińskimi kontynuowano wymianę 
naukową w ramach Warsaw–Beijing Forum (16 polskich studentów i 15 chiń-
skich).

W ramach programu Erasmus nasz Wydział przyjął 111 studentów zagra-
nicznych w ramach krótkoterminowych studiów Erasmus – 40 osób na semestr 
zimowy, 35 osób na cały rok akademicki i 36 osób na semestr letni; doliczyć 
należy quest students oraz studentów, którzy wskazali WPiA UW jako drugą 
jednostkę.

Pracownicy Wydziału uczestniczyli w kongresach, konferencjach, sympo-
zjach (wiele wyjazdów odnotowano w ramach poszczególnych Instytutów, ale 
ze względu na objętość Kroniki nie uwzględnino nazwisk doktorantów, którzy 
bardzo licznie uczestniczyli w różnych konferencjach).

Wydział organizował konferencje międzynarodowe, w przygotowaniu któ-
rych uczestniczyły koła naukowe i szkoły prawa obcego na naszym Wydziale.

Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego zorganizowało „Forum Euro-
pejskiego Prawa Atomowego” w dniu 21.10.2015 r.

Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego zorganizowało międzynaro-
dową konferencję pt. „Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – uwarunko-
wania prawne” w dniu 5.11.2015 r.

Centrum Prawa Amerykańskiego we współpracy z Georgia State University 
zorganizowało w dniach 15–19.06.2015 r. konferencję Study Space VIII. Pho-
enix Cities: Urban Recovery and Resilience in the Wake of Conflict, Crisis and 
Disaster, w której uczestniczyli goście z całego świata zajmujący się tematyką 
planowania i zagospodarowania przestrzennego (Materialy z konferencji opubli-
kowano w „Studia Iuridica”, tom LXIII (Warszawa 2016).

W dniu 11.02.2016 r. Centrum zorganizowało konferencję pt. „Global Law 
Conference in Warsaw” poświęconą tematyce cyberprzestępczości i globalizacji, 
składającą się z bloków: 1. Cyber security of the Law Firms, 2. Globalization of 
legal services and the future of legal profession, 3. The legality of forgein inte-
rvention, którą włączono w uroczystości obchodów 200-lecia UW.

W dniach 13., 18. i 21.06.2016 r. Centrum zorganizowało Legal Summer Lab 
– letni kurs prawa amerykańskiego, podczas którego studenci WPiA mogli roz-
wijać umiejętności związane z „legal research” i „legal writing”.
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Centrum Prawa Niemieckiego z okazji swego 20-lecia zorganizowało konfe-
rencję pt. „Państwo konstytucyjne” w dniu 20.10.2016 r. Moderatorem I panelu pt. 
„Istota państwa konstytucyjnego” był prof. Adam Zieliński, II panelu pt. „Unia 
Europejska jako wspólnota konstytucyjna” prof. Wulf Hennig Roth, a III panelu 
pt. „Mechanizmy państwa konstytucyjnego” prof. Mirosław Wyrzykowski.

W dniu 8.04.2015 r. na Wydziale gościli przedstawiciele Institute for Legi-
slative Studiem przy Zgromadzeniu Narodowym Republiki Wietnamu w Hanoi, 
którzy na podstawie wykładu dr. Adama Bodnara zapoznali się z polską regula-
cją prawa o zgromadzeniach i dostępu do informacji publicznej. W maju 2015 r. 
Instytut przysłał list z podziękowaniem dla profesorów Tadeusza Tomaszew-
skiego, Tomasza Giary i dr. Adama Bodnara za wyjątkowo dobrze i szczegółowo 
przygotowane spotkanie. 

W dniu 4.06.2016 r. Wydział odwiedziła 37-osobowa delegacja Menachem 
Begin Heritage Center z Jerozolimy, w której składzie byli wnuczka i prawnuk 
Menachema Begina. 

Wykład im. Leona Petrażyckiego pt. „Time in Law’s Empire ‒ Czas w Impe-
rium Prawa” w dniu 21.05.2015 r. wygłosił prof. Gerald Postema.

W roku akademickim 2015/2016 na Wydziale gościł stypendysta Fullbrighta 
prof. Robert Kunszt, który prowadził wykład specjalizacyjny pt. „Rule of Law 
and Bussiness Law” i seminarium pt. „International Organizations”, uczestniczył 
jako gość w zajęciach kierunku Humanitarian Action.

Wykład im. Leona Petrażyckiego pt. „Comparative Law – What Good Does 
It Do? History, Tasks, Methods, Achievements and Perpectives of an Indispenable 
Discipline of Legal Research and Education” w dniu 19.05.2016 r. wygłosił prof. 
Michael Martinek.

IV

INSTYTUT HISTORII PRAWA

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano dr. hab. Jakuba Urba-
nika, wicedyrektorem – dr. Adama Moniuszkę, przewodniczącym Rady Nauko-
wej – prof. dr. hab. Marka Wąsowicza.

W Instytucie Katedrę Prawa Wyznaniowego przekształcono w Zakład Prawa 
Wyznaniowego i jego kierownikiem mianowano dr. hab. Pawła Boreckiego.

Zakład Historii Państwa i Prawa Polski przekształcono w Katedrę Histo-
rii Państwa i Prawa Polski, której kierownikiem został prof. dr hab. Andrzej 
Zakrzewski.

Utworzono nową Pracownię Prawa Polskiego XX wieku, której kierowni-
kiem został prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski.
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Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przepro-
wadziła publiczne obrony prac doktorskich: w 2015 r.: mgr Anety Skalec „Prawo 
sąsiedzkie w świetle papirusów z Egiptu grecko-rzymskiego”, mgr. Mariusza 
Franciszka Bobińskiego „Władza rodzicielska w prawie francusko-polskim 
w XIX wieku”; w 2016 r.: mgr Marzeny Wojtczak „Arbitration and Settlement 
of Claims in Late Antiquity”, mgr. Mariusza Szulca „Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej w systemie ustrojowym państwa polskiego w latach 1944–1947”.

Instytut uczestniczył w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym.
Instytut wspólnie z Komisją Lituanistyczną przy Komitecie Nauk Historycz-

nych PAN, Instytutem Historii PAN, Instytutem Historii UW był organizatorem 
konferencji pt. „Wielkie Księstwo Litewskie XV–XVIII w.: problemy historiogra-
fii – translacje kulturowe”, która odbyła się we wrześniu 2015 r.

We wrześniu 2016 r. zorganizowano konferencję pt. „Pogranicza Wielkiego 
Księstwa Litewskiego”.

Katedra Prawa Wyznaniowego w dniu 4.05.2015 r. zorganizowała konferen-
cję międzynarodową nt. „Laickość w państwie, w prawie i w społeczeństwie. 
Doświadczenia Belgii, Francji oraz Polski”.

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego w 2015 r. wespół z Komisją Kul-
tury Antycznej PAN zorganizowała pięć Ogólnopolskich Spotkań Romanistów; 
w 2016 r. odbyły się trzy spotkania.

Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego w 2015 r. zorganizowała dwie kon-
ferencje międzynarodowe, pierwsza nt. „Rules: una ricerca a partire dalle regulae 
iuris”, druga konferencja poświęcona była pamięci prof. Izy Bieżuńskiej-Mało-
wist w 20. rocznicę jej śmierci.

W dniu 1.10.2016 r. Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego zorganizo-
wała konferencję pt. „Mater Familias” połączoną z uroczystością wręczenia 
prof. dr hab. Marii Zabłockiej Księgi Jubileuszowej pt. „Mater Familias” (red. 
Z. Benincasa, P. Niczyporuk, J. Urbanik).

Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych:
Prof. dr hab. Tomasz Giaro uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji 

„Phoenix Cities: Urban Recovery and Resilience”, Study Space VIII (Warszawa, 
15–19.06.2015 r.); – podczas „Warsaw-Bejiging Forum” przedstawił referaty: 
„Case Law within the Continental System” i „Law without the State – Histo-
rical Remarks” (Pekin, 15–21.10.2015 r.); – referat „Reflexionen über judizielle 
Normschaffung im kontinentalen Rechtssystem” podczas „Krakauer‒Augs-
burger Symposium Normschaffung” (UJ Kraków, 23–24.10.2015 r.); – referat 
pt. „Regole giuridiche romane come costanti antropologiche” podczas „Semi-
nario sulle regole giuridiche” (WPiA UW we współpracy z Wydziałem Prawa 
Uniwersytetu w Neapolu, Warszawa, 20.11.2015 r.); – referat „La Polonia nella 
cultura giuridica europea” w ramach wykładów „La Polonia nella cultura giuri-
dica europea” Stacji PAN w Rzymie (Rzym, 9.02.2016 r.).
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Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski uczestniczył w Zjeździe Międzyna-
rodowego Programu Staży Parlamentarnych Kancelarii Sejmu RP (Wilno, 
29.04.2015 r.), przedstawiając referat pt. „Polska–Litwa. Suwerenność a stosunki 
wzajemne”; – na konferencji pt. „Szkoła Rycerska jako szczególne osiągnięcie 
polskiego Oświecenia – w 250 rocznicę powstania” (Chełm, 22. 05.2015 r.) refe-
rat pt. „Szkoła Rycerska – między Koroną a Litwą”; – podczas konferencji pt. 
„Polscy historycy prawa okresu dwudziestolecia międzywojennego” (Olsztyn, 
28–29.05.2015 r.) referat pt. „Warszawskie środowisko historyczno-prawne okresu 
międzywojennego”; – podczas konferencji „Książęta Radziwiłłowie – najsłyn-
niejszy ród magnacki Wielkiego Księstwa Litewskiego” (Wilno, 12–14.11.2015 r.) 
referat pt. „Mikołaj Radziwiłł Czarny wobec prawa i prawników”.

Prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski przedstawił na Międzynarodowej 
konferencji pt. „Gospodarcza Żelazna Kurtyna. Część II: Pieniądz i systemy 
finansowe” (Warszawa, 17–18.11.2015 r.) referat pt. „Reformy walutowe po 
1945 r. Ustawodawstwo państwa polskiego”; – na konferencji pod patronatem 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego pt. „Prywatyzacja w orzecznictwie sądów 
polskich” referat pt. „Reprywatyzacja w państwie polskim z punktu widzenia 
historii prawa” (26.02.2016 r.).

Dr hab. Zuzanna Benincasa przedstawiła na III Konferencji Naukowej „Las 
i historia” (8–9.10.2015 r.) referat pt. „Polowanie na dzikie zwierzęta jako jeden 
ze sposobów wykonywania służebności użytkowania w prawie rzymskim”; – na 
konferencji pt. „Prawo a rodzina w cywilizacji chrześcijańskiej” – tłumaczenie 
z języka polskiego na włoski sesji plenarnych (Supraśl, 19–21.05.2016 r.).

Dr hab. Jakub Urbanik przedstawił na konferencji pt. „Aspects of family law 
in the ancient world – a cross-cultural perspective” (London, 22–24.04.2015 r.) 
referat pt. „Praedstawissolubility and Indissolubility of Marriage in the Greek 
and Roman Tradition”; – na konferencji „Legal Pluralism in the Roman Empire 
and the Perception of the Law of the Other” (Oxford, 15–16.06.2015 r.) referat 
pt. „Legal Pluralism in Roman Egypt: It is best to declare law for them upon 
the law of the Egyptians”; – na konferencji „Epigrafi, papiri e diritto in più lin-
gue. Convegno internazionale” (Neapol, Włochy, 17.12.2015 r.) referat pt. „Tra 
copto e greco, tra arbitrato e processo. Risoluzione dei conflitti nell’Egitto tar-
doantico”; – na konferencji „The law of the Egyptians” (Zurich, 4–5.12.2015 r.) 
declare la Rechtswissenschaftliche Fakultät – Universität Zürich – It is best to 
w for them upon the Law of the Egyptians; – na konferencji „All’ontologia di 
una regola”, referat pt. „Rules: una ricerca a partire dalle regulae iuris” (War-
szawa, 19.11.2015 r.); – na konferencji pt. „Law in the Roman Provinces” (Mün-
ster, 22.06.2016–24.06.2016 r.) referat pt. „How a principle emerges. Legal rules 
in Roman Egypt”.

Dr Wojciech Brzozowski podczas konferencji z okazji 33. rocznicy powstania 
Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas (CIJUREP) Uniwersytetu w Tlaxcali 
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(Tlaxcala, Meksyk, 18–19.09.2015 r.) przedstawił referat pt. „El sistema europeo 
de protección de los derechos humanos: la evolución del mecanismo de control”. 

Dr Jarosław Kuisz na konferencji pt. „Solidarność. Nowe podejścia do ana-
lizy ruchu społecznego” (Warszawa, 16.03.2015 r.) przedstawił refrat pt. „Gry 
prawem. Dysydenci późnych lat 70. i ich strategie korzystania z prawa”; podczas 
Law in Transition XXIst Annual Forum of Young Legal Historians (Forum of 
Young Legal Historians, Tel-Aviv, Izrael, 1–3.03.2015 r.) referat pt. „Communist 
Show Trials as Presented to the Wide Audience on Cinema Screens in Poland, 
1949–1953”; – uczestniczył w cyklu seminariów „Narratives of Law and Justice” 
w ramach Erasmus Teaching Programme Univeristy of Rotterdam (zaproszenie: 
prof. J. Gaakeer); – The end of the love affair? Central Europe drifting away 
from the West (3.03.2016 r.) w ramach: ESC Visiting Academics’ Seminar Series, 
St Antony’s College, University of Oxford.

Dr Adam Moniuszko na konferencji „Rola i znaczenie obywateli wojewódz-
twa rawskiego w życiu publicznym I Rzeczypospolitej” (Instytut Historyczny 
UW, Rawa Mazowiecka, 10.06.2016 r.) przedstawił referat pt. „Sejmiki woje-
wództwa rawskiego doby Wazów wobec problematyki kodyfikacji prawa koron-
nego i szlacheckiego sądownictwa”; – na konferencji „Constitutional traditions in 
Central Europe and Nordic countries in the light of the Polish Constitution of the 
3rd of May” (Helsinki, 26.04.2016 r.) referat pt. „Constitution of 3 May 1791: legal 
aspects and legal traditions”.

Dr Maria Nowak podczas Symposion of Ancient Greek Law 2015 (Uni-
wersytet w Coimbrze, Portugalia, 1–4.09.2015 r.) przedstawiła referat pt. „The 
legal and social situation of extramarital children in Roman Egypt before 
Constantine”.

Dr Piotr Pomianowski na XXIst Annual Forum of Young Legal Historians 
(Tel Awiw, 1–3.03.2015 r.) wygłosił referat pt. „Law at the Turn of Epochs and Cul-
tures: Problems of Reception of French Law in Poland” – podczas konferencji pt. 
„Kobiety Europy epok dawnych – źródła i perspektywy” (Uniwersytet Warszawski, 
24–25.10.2015 r.) referat pt. „Uregulowania rozwodowe w wybranych państwach 
XVIII-wiecznej Europy”; – na konferencji „Archiwum jako strażnik pamięci” (Uni-
wersytet Pedagogiczny, Kraków, 9–10.12.2015 r.) referat pt. „Dlaczego zapomnieli-
śmy o napoleońskich rozwodach? Specyfika materiałów źródłowych dotyczących 
XIX-wiecznych procesów rozwodowych oraz problemy związane z ich przecho-
wywaniem i badaniem”; – na XXIIth European Forum for Young Legal Historians 
(organizator: Association for Young Legal Historians, Belgrad, 6–8.05.2016 r.) 
referat pt. „Application problems of foreign language legal sources. Reception of 
French law in Poland” (wraz z Tomaszem Królasikiem); – podczas 4th Biennial 
ESCLH Conference: Culture, Identity and Instrumentalisation (organizator: Euro-
pean Society for Comparative Legal History, Gdańsk, 28.06.2016–1.07.2016 r.) 
przedstawił referat pt. „The National Codification or the French law? Discussion 
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on the reform of the civil law at the beginnings of the Constitutional Kingdom of 
Poland (1814–1815)” (wraz z Michałem Gałędkiem).

Dr Jan Rudnicki podczas IV Warsztatów „Metody badań romanistycznych” 
(Uniejów, 4–5.01.2015 r.) przedstawił referat pt. „Zawłaszczenie w prawie pry-
watnym i międzynarodowym. Problemy badawcze”.

Dr Roman Sobotka na konferencji „Sądownictwo w Europie w XIX i XX w.” 
(Rzeszów, 15–16.10.2016 r.) przedstawił referat pt. „Praktyka sądowego postępo-
wania egzekucyjnego wg. code de procédure civile w Księstwie Warszawskim 
oraz we Francji w I poł. XIX w.”.

INSTYTUT NAUK O PAŃSTWIE I PRAWIE

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr. hab. Adama 
Bosiackiego, wicedyrektorem – dr. Zbigniewa Cywińskiego, przewodniczącym 
Rady Naukowej – dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego.

Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przeprowa-
dziła publiczne obrony prac doktorskich:

‒ w 2015 r.: mgr. Tymoteusza Zycha „Precedens a przewidywalność orzeczeń 
sądowych w tradycji prawa anglosaskiego”, mgr Pauliny Smulskiej „Odpowiedzial-
ność prawna lekarzy w kontekście filozofii odpowiedzialności Hansa Jonasa”, mgr. 
Marcina Romanowicza „Kognitywna teoria wykładni prawa”, mgr. Marka Wocha 
„Ochrona zdrowia w Polsce z punktu widzenia filozoficznoprawnego”;

 – w 2016 r.: mgr Anny Sidorowskiej-Ciesielskiej „Granice ingerencji gminy 
w prawo własności w postępowaniach dotyczących planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego”, mgr. Macieja Berka „Rada Ministrów jako organ inicjujący 
postępowanie ustawodawcze”, mgr Anny Pośpiech-Kłak „Wpływ sądów admini-
stracyjnych na tworzenie prawa”, mgr. Mateusza Kaczochy „Istota i podstawowe 
aspekty kar pieniężnych orzekanych przez organy administracji publicznej”, 
mgr. Karola Wojciechowskiego „Doktryna polityczno-prawna Johna F. Kenne-
dy’ego”, mgr. Marcina Olszówki „Wpływ konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. na 
system źródeł prawa wyznaniowego”.

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie zorganizowała seminarium nt. 
„(De)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego w procesie tworzenia 
i transpozycji prawa Unii Europejskiej” (Warszawa, 7.05.2015 r.).

Katedra i Sekcja Socjologii Prawa oraz Oddział Warszawski Polskiego Towa-
rzystwa Socjologicznego zorganizowały seminarium nt. „Co inspiruje Jarosława 
Kaczyńskiego? O teorii prawa Stanisława Ehrlicha” (Warszawa, 1.04.2016 r.).

Wykłady zorganizowane przez Katedrę Filozofii i Nauki o Państwie:
– „Argumenty systemowe a liberalna hegemonia. Kilka uwag o (anty)politycz-

nych funkcjach Trybunału Konstytucyjnego” ‒ wykład prof. zw. dr. hab. Adama 
Sulikowskiego (Uniwersytet Wrocławski, Warszawa, 19.11.2015 r.);
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– „Judging and the Ethical Life” ‒ wykład prof. emer. Zenona Bańkowskiego 
(Uniwersytet w Edynburgu, Warszawa, 7.03.2016 r.); prof. T. Stawecki – organi-
zacja wykładu i kierowanie dyskusją.

Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych:
Prof. dr hab. Leszek Garlicki na IX Seminarium Warszawskim „Dysfunk-

cje polskiego prawa” (Lublin, 16.10.2015 r.) przedstawił referat pt. „Modelowy 
sposób stosowania Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności”; – na Max Weber Conference 2015 pt. „The Power of Constitutional 
Courts in a Globalizing World (II)” (Nowy Jork, 3–4.12.2015 r.) referat pt. „The 
Power of Constitutional Courts in a Global World. The Case of Poland”; – na 
konferencji pt. „Canada in the World: Comparative perspective of the Canadian 
Constitution” (New Haven, CT, USA, 12.04.2016 r.) referat pt. „European Court 
of Human Rights and Canadian Case-Law”; – na konferencji pt. „Granice nieza-
wisłości sędziów i niezależności sędziów” (Warszawa, 18–19.01.2016) referat pt. 
„Granice niezawisłości. Podporządkowanie sędziego Konstytucji i ustawie”; – na 
konferencji pt. „Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać?” (Zamość, 3–4.06.2016 
r.) referat pt. „Konstytucyjność zmiany konstytucji”.

Prof. dr hab. Hubert Izdebski na konferencji „Phoenix Cities: Urban Reco-
very and Resilience in the Wake of Conflict, Crisis and Disaster” (Warszawa, 
18.06.2015 r.) zorganizowanej przez Georgia State University, College of Law 
oraz WPiA przedstawił referat pt. „City Planning versus Metropolitan Planning: 
Historical Experience on the Example of Warsaw”.

Prof. dr hab. Janusz Trzciński na konferencji pt. „Sprawiedliwość społeczna 
w polityce polskiej” (Kraków, 26–27.06.2015 r.) przedstawił referat pt. „Sprawie-
dliwość społeczna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i sądów”.

Prof. dr hab. Marek Zubik uczestniczył: w seminarium pt. „The Economics 
Institute for Judges” (Virginia, USA, 12–17.04.2015 r.); – w 57. Zjeździe Katedr 
Prawa Konstytucyjnego „Aktualne zagadnienia polskiego prawa wyborczego” 
(Zielona Góra, 17–19.09.2015 r.); – w konferencji „Judicial Activism of Consti-
tutional Court in a Democratic State” (Ryga, 26–27.05.2016 r.), organizator: Sąd 
Konstytucyjny Republiki Łotwy, Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez 
Prawo (Komisja Wenecka); – podczas The 1st Congress of the Association of 
Constitutional Justice of the Countries of the Baltic and Black Sea Regions, The 
role of constitutional courts in the protection of democratic values (Sąd Kon-
stytucyjny Republiki Mołdawii, Kiszyniów, 30.06.2016–1.07.2016 r.) przedstawił 
referat pt. „30 years of the Constitutional Tribunal in Poland. The golden age, the 
new age or the good change?”; – na konferencji Institutum Iurisprudentiae, Aca-
demia Sinica, „Constitutionalizing Tranzitional Justice” (Tajpei, 11–12.11.2016 r.) 
referat pt. „The determinants of the Polish transformation at the turn of the cen-
tury in view of the judgments of the Constitutional Tribunal of Poland”; – podczas 
konferencji pt. „Prawne aspekty dyskryminacji i równego traktowania” (WPiA 
UW, 11.03.2016 r.) członek panelu; ‒ na konferencji „70 lat «Państwa i Prawa», 
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Kultury uzasadnień sądowych: zasada proporcjonalności w ujęciu porównawczo-
prawnym” (Warszawa, 1.03.2016 r.) referat pt. „Zasada proporcjonalności jako 
narzędzie orzecznicze Trybunału Konstytucyjnego”; – na konferencji naukowej 
pt. „VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisa-
nia Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35. rocznicy podpisania 
Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Systemy ochrony praw człowieka: 
europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarun-
kowania realizacyjne” (Warszawa, 18–19.04.2016 r.) przewodniczył sesji „Zwięk-
szenie efektywności międzynarodowego i krajowych systemów ochrony praw 
człowieka”; – na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej z Komisarzami 
Wyborczymi, Dyrektorami Delegatur i Zespołów Krajowego Biura Wyborczego 
(Rzeszów 5–7.06.2016 r.) referat pt. „Nie każda «dobra zmiana» wychodzi na 
dobre prawu wyborczemu”; – na 58. Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów 
Prawa Konstytucyjnego „Zmieniać konstytucję czy nie zmieniać?” (Zamość, 
2–4.06.2016 r.) referat pt. „Wyznaczanie przez Trybunał Konstytucyjny granic 
wiązania Polski prawem międzynarodowym”.

Prof. UW dr hab. Adam Bosiacki podczas panelu Divided Loyalties „The 
Lawyer as Whistleblower” przedstawił referat pt. „Nature of the lawyer-client 
relationship. Some theoretical and contemporary aspects” (Ośrodek Prawa Bry-
tyjskiego WPiA, 27.03.2015 r.); – podczas „Russia and Its Neighbours. Rosja a jej 
sąsiedzi. XII Sesja Warsaw East European Conference” (Uniwersytet Warszaw-
ski, 10–13.07.2015 r.) przewodniczył sesji: The System of Power in Post-Commu-
nist Countries; – wykład pt. „Czy istnieje prawo Europy Środkowej?” wygłosił 
na zaproszenie Interdyscyplinarnej Pracowni Badań nad Kulturą, Studenckiego 
Koła Naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo-Wschodniej im. 
Jerzego Giedroycia (Uniwersytet Wrocławski, 11.02.2015 r.); – wykład „Prawne 
aspekty stosunków z Rosją a współczesna sytuacja międzynarodowa” wygłosił 
podczas XIX Festiwalu Nauki Polskiej (25.09.2015 r.) (wykład dwugodzinny); – 
referat pt. „Samorząd jako przedmiot badań naukowych. Czy istnieją doktryny 
prawne samorządu?” przedstawił na konferencji pt. „Samorząd w myśli poli-
tycznej i prawnej” (Wrocław, 19.11.2015 r.); – referat pt. „Zaščita častnych prav 
w kontekste globalizacji: nekatorye orientiry na buduscee” wygłosił podczas 
V Ežegodnoj Meždunarodnoj Konferencii Zaščita častnych prav: problemy teorii 
i praktyki (Bajkalskij Gosudarstwennyj Uniwersitet, Rosja, Irkuck, 22.05.2015 r.); 
– referat pt. „Wolność i liberalizm Hansa Kelsena a dwudziestowieczna myśl poli-
tyczna i prawna w Niemczech” wygłosił na konferencji Katedry Doktryn Poli-
tycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 
Wrocławskiego pt. „Niemiecka myśl polityczna i prawna XX wieku” (Wrocław, 
7–8.04.2016 r.); – referat plenarny pt. „Between mass and Legal Education in the 
era of globaization: its limits and perspectives” wygłosił na międzynarodowej 
konferencji i XII Collquium Prawno-Historycznym European legal education 
‒ between Bologna and efficiency. Edukacja prawnicza od Bejrutu do Bolo-



 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI... 483

nii (Brzeg, 10–11.05.2016 r.), wystąpienie na sesji plenarnej i przewodniczenie 
obradom drugiego dnia sesji; – na posiedzeniu Instytutu Historii PAN korefe-
rat nt. książki Tadeusza Wolszy pt. „«To, co widziałem, przekracza swą grozą 
najśmielsze fantazje». Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń 
w 1943 roku” (Warszawa, 2015), referaty wygłosili też profesorowie Jerzy Eisler 
i Tomasz Szarota (Warszawa, 1.03.2016 r.).

Prof. UW dr hab. Marcin Matczak referat pt. „Komentarz do referatu 
Denissa Pattersona” przedstawił na „Philosophy of Law. International Conference” 
(Kraków, 22–23.05.2015 r.); – referat pt. „Three types of intention in lawmaking” 
podczas Jurisprudence Discussion Group (Oxford, 11.06.2015 r.); – komentarz 
do artykułu Stefana Sciaraffy „The Referent of «Law» and Political Philosophy” 
wygłosił na międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Legal Theory Work-
shop” (Queen’s University, Kingston, Ontario, Kanada, 17–19.06.2016 r.).

Prof. dr hab. UW Tomasz Stawecki wygłosił wykłady: „Polskie spory 
o wykładnię konstytucji” w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu imienia 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (24–25.01.2015 r.); – uczestniczył w panelu: 
Comments on G. Postema’s paper: Jurisprudence, the Sociable Science podczas 
„Philosophy of Law. International Conference” (Kraków, 22–23.05.2015 r.); – 
wziął udział w „Równość a wymiar sprawiedliwości. Konferencja w 70. rocznicę 
powstania czasopisma «Państwo i Prawo»” (Warszawa, 23.03.2015 r.); – „Onto-
logy and Law – a neoinstitutionalist perspective” – wykład prof. Massimo la 
Torre (University of Catanza, Włochy; University of Hull, Wielka Brytania) 
w ramach serii „Wykłady «Państwa i Prawa»” (3.07.2015 r.), udział w dyskusji; – 
w ramach program Erasmus+ wygłosił wykład „Semantic autonomy of EU law as 
an argument in EU legislation and practice of the Court of Justice of the European 
Union” dla Courts scholars na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego 
(Kopenhaga, 4.02.2015 r.); – wykład „Reading judicial decisions” poprowadzony 
dla doktorantów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego (Kopenhaga, 
5.02.2015 r.) i ćwiczenia pt. „Principles and contexts in contractual interpretation 
under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods” prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kopenhaskiego (Kopen-
haga, 3.02.2015 r.); – referat pt. „Justice beyond the official law. Cases of Polish 
Nobel Prize winners in 20th century” (w ramach „Special Workshop: The Idea 
of Justice in Literature/Die Idee der Gerechtigkeit in der Literatur”) przedstawił 
podczas XXVII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy 
(Waszyngton, USA, 27.07.2015–1.08.2015 r.); – referat pt. „Operatywna wykładnia 
Konstytucji (w świetle badań empirycznych)” wygłosił w trakcie ogólnopolskiej 
konferencji pt. „Wykładnia prawa – perspektywa teoretyczna i dogmatyczna” 
(Lublin, 26.10.2015 r.); – referat pt. „Zasady wyboru uczestników postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w świetle prawa Unii Europejskiej (włącz-
nie z projektami nowych aktów) oraz prawa polskiego” podczas szkolenia dla 
pracowników Krajowej Izby Odwoławczej (Warszawa, 18.12.2015 r.); – uczest-
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niczył w konferencjach: „Po co społeczeństwu sądy i trybunały? Sądownictwo 
w perspektywie nauk społecznych”, konferencja zorganizowana przez Oddział 
Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcję Socjologii 
Prawa PTS (Warszawa, 28.01.2016 r.), „Czy arbitraż inwestycyjny jest szansą czy 
zagrożeniem dla państwa prawa w Polsce?”, konferencja zorganizowana przez 
„Przegląd Prawa Międzynarodowego” oraz Szkołę Główna Handlową w War-
szawie (Warszawa, 22.02.2016 r.), „Reprywatyzacja w orzecznictwie Sądu Naj-
wyższego”, konferencja pod patronatem Pierwszego Prezesa Sąd Najwyższego 
(Warszawa, 26.02.2016 r.); – After Scalia – Politics, Constitutional Interpretation 
and Appointment of the US Supreme Court Judges, wykład prof. Roberta Ahdieha, 
Emory School of Law, zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego 
UW, udział w dyskusji (Warszawa, 10.03.2016 r.); – Polskie Forum Arbitrażu, 
konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Warszawskim przez Europejskie 
Centrum Arbitrażu (Warszawa, 11.03.2016 r.); – Wpływ teorii Jerzego Wróblew-
skiego na współczesną jurysprudencję, konferencja w ramach obchodów 70-lecia 
„Państwa i Prawa”, udział w dyskusji (Warszawa, 14.03.2016 r.); – Kultury uza-
sadnień sądowych: zasada proporcjonalności w ujęciu porównawczo-prawnym, 
międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Redaktora Naczelnego „Pań-
stwa i Prawa” oraz Prezesa NSA (Warszawa, 1.04.2016 r.); – Arbitraż jako spo-
sób rozwiązywania sporów w branży Life Sciences, seminarium zorganizowane 
przez Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan (Warszawa, 7.04.2016 r.); – 
podczas „International Judicial Ethics Symposium”, konferencji zorganizowanej 
przez Ministra Sprawiedliwości Turcji oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), referat pt. „Professional Ethics for 
Judges – New Political Challenges” (Stambuł, 26–27.05.2016 r.).

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski uczestniczył w seminarium zor-
ganizowanym przez Human Dignity Center pt. „Families in Europe” (Budapeszt, 
2015); – na Międzynarodowej Konferencji „Gender. Spojrzenie krytyczne” pod 
honorowym patronatem kardynała Stanisława Dziwisza (Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie, 23–25.04.2015 r.) wystąpienie pt. „Płeć jako przyczyna 
alienacji człowieka”; – na Konferencji Naukowej „Polska, Europa: o miejsce dla 
klauzuli sumienia” (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 
22.05.2015 r.) referat pt. „Istota i funkcja sprzeciwu sumienia”; – na konferen-
cji pt. „Nauka – Etyka – Wiara 2015: Nauka i wiara – wyzwania przyszłości” 
(Rydzyn, 4–7.06.2015 r.) wystąpienie pt. „Intelektualne uwarunkowania współ-
czesnych dylematów etycznych”; – „Biorąc prawa poważnie. Próba pogłębionej 
diagnozy współczesnych przemian w teorii i praktyce etyki i prawa”, semina-
rium naukowe w Instytucie Tomistycznym (20.06.2015 r.) pt. „Między rozumem, 
wolą i rzeczywistością. Próba makro-systematyzacji paradygmatów prawni-
czych”; – na międzynarodowej konferencji pt. „Prawa sumienia pracowników 
służby zdrowia – ramy teoretyczne, wyzwania prawne oraz szanse” referat pt. 
„Sprzeciw sumienia i jego granice” (5.09.2015 r.) (organizatorzy: Instytut na rzecz 
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Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych 
WPiA UW – prelegent oraz organizator konferencji); – referat pt. „IVF – aspekty 
prawne” na konferencji pt. „Zapłodnienie in vitro (IVF) – dokąd zmierzamy?” 
(Warszawa, 1.04.2016 r.).

Dr hab. Tatiana Chauvin dwa referaty (wstępne wyniki badań oraz pełne 
opracowanie): „Analiza pojmowania i działania zasady jawności oraz jej ograni-
czeń z perspektywy prawa francuskiego”, wygłoszone w ramach realizacji zada-
nia 1.10: „Ocena aktualnej polskiej regulacji prawnej jawności i jej ograniczeń 
na tle standardów europejskich oraz analizy porównawczej z innymi systemami 
prawnymi. Rekomendacje dla władz publicznych” (28.04.2015 r. i 23.06.2015 r.).

Dr hab. Jan Majchrowski wygłosił: ‒ wykład pt. „Giovanni Sartori – teoria 
demokracji” na spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filo-
zofii Społecznej (WPiA UW, 15.01.2015 r.); – referat pt. „Kwestia jednomandato-
wych okręgów wyborczych w referendum”, Klub Myśli Politycznej im. Macieja 
Płażyńskiego (Warszawa, 17.08.2015 r.); – wykład pt. „Czym nie jest demokra-
cja według Giovanniego Sartoriego? Garść rozważań na kanwie książki «Teoria 
demokracji»”, Studenckie Koło Naukowe Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 
przy WPiA UW (Warszawa, 25.01.2016 r.); – wystąpienie w panelu dyskusyjnym 
„Demokratyczne państwo prawa” na konferencji „Forum Obywatelskie 2016” 
(Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 17.05.2016 r.).

Dr hab. Marcin Wiącek na konferencji pt. „O skutkach braku notyfikacji 
przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedli-
wości Rzeczypospolitej Polskiej” (Warszawa, 19.10.2015 r.) przedstawił referat 
pt. „Ocena proporcjonalności ingerencji w wolność działalności gospodarczej 
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 4/14”; – na konferencji pt. 
„Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle nowej ustawy 
o TK” (Warszawa, 17.11.2015 r.) referat pt. „Postępowanie przed Trybunałem 
Konstytucyjnym w świetle nowej ustawy o TK”; – na konferencji pt. „Ochrona 
praw człowieka. Zagadnienia praktyczne” (Poznań, 8.12.2015 r.) referat pt. „Czy 
przepisy Konstytucji RP o wolnościach i prawach mogą być stosowane z mocą 
wsteczną?”; – podczas debaty pt. „Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca 
polskiej kultury prawnej”, zorganizowanej przez WPiA UJ, wygłoszony referat 
(wspólnie z M. Derlatką): Prezentacja księgi „Na straży państwa prawa. Trzydzie-
ści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego” (12.09.2016 r.); – na konferen-
cji pt. „Kwestia agrarna we współczesnych naukach prawnych i ekonomicznych” 
wygłosił referat pt. „Konstytucyjne aspekty ograniczeń obrotu nieruchomościami 
rolnymi” (29.09.2016–1.10.2016 r.); – na konferencji pt. „Wdrożenie ogólnego roz-
porządzenia o ochronie danych – aspekty proceduralne”, zorganizowanej przez 
NSA, GIODO i WPiA UW, wygłosił referat pt. „Nakładanie kar administracyj-
nych – standard konstytucyjny” (7.12.2016 r.).

Doc. dr Władysław Kulesza podczas Zjazdu Katedr Historii Doktryn Poli-
tyczno-Prawnych w Białymstoku (Białystok, 21–24.06.2015 r.) przedstawił referat 
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pt. „Instytucje demokracji bezpośredniej w państwach autorytarnych”; – pod-
czas Międzynarodowej konferencji pt. „Patriotyzm oraz inne odmiany miłości” 
(Kuźnica, 25–28.10.2015 r.) referat „Patriotyzm – mocarstwowość – geopolityka. 
Idea patriotyzmu w myśli politycznej II RP” i przewodniczył obradom; – na mię-
dzyśrodowiskowej konferencji „Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia czło-
wieka” (Nałęczów, 30.11.2015–02.12.2015 r.) wygłosił referat pt. „Idea pokoju 
w programach partii i stronnictw II RP” i przewodniczył części obrad; – referat 
pt. „Pacyfizm integralny a limitowany. Kilka uwag z dziejów myśli politycznej 
II Rzeczypospolitej” na ogólnopolskiej konferencji „Jubileusz 40-lecia pracy 
naukowej prof. zw. dr. hab. Andrzeja Bałandynowicza. Pokój jako cel ludzko-
ści” (Warszawa, 9.03.2016 r.); – referat pt. „Państwa autorytarne międzywojennej 
Europy – konstytucje, ich treść ideologiczna, problem definicji” na seminarium 
metodologicznym prof. J. W. Borejszy (Warszawa, 12.04.2016 r.); – referat pt. 
„Od przyjaźni do strachu. Listy z Rosji Markiza de Coustine” na XVI między-
środowiskowej konferencji w Kuźnicy na Helu pt. „Przyjaźń oraz inne związki 
międzyludzkie” (Kuźnica, 22–25.04.2016 r.); ‒ referat pt. „Uniwersalizm papieski 
kontra internacjonalizm proletariacki. Kilka uwag o doktrynalnych podstawach 
polityki wschodniej Watykanu w drugiej połowie XX wieku” na Międzyśrodowi-
skowej Konferencji Naukowej pt. „Wielokulturowość a uniwersalizm wartości” 
(Nałęczów, 6–8.04.2016 r.).

Doc. dr Hanna Machińska referat pt. „Stosowanie Konwencji Rady Europy 
dotyczącej zapobiegania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej w pol-
skim porządku prawnym przemocy” wygłosiła na konferencji „The role of women 
in sustainable development of Europe” (Warszawa, 25.03.2015 r.); – referat pt. „The 
Council of Europe standards in the area of education addressed to immigrants” na 
konferencji pt. „Refugee at school and in the Community” organizowanej przez 
WPiA UW oraz Fundację na Rzecz Tolerancji poprzez Kulturowe Zrozumienie 
(27.03.2015 r.); – referat pt. „The main challenges for women in XXI century ‒ the 
Council of Europe perspective” na konferencji pt. „Europa pod napięciem. Inte-
resy i ekonomia, wojna i terroryzm, migracje i religie” (24.04.2015 r.); – referat pt. 
„Prawa kulturalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” na konferencji pt. 
„Oni to także my: dialog na rzecz tolerancji”; ‒ „Równouprawnienie w polityce 
‒ standardy międzynarodowe” na konferencji wraz z warsztatami pt. „Kobiety 
w parlamentach, ODIHR/OBWE” (Warszawa, 5–7.06.2015 r.); ‒ Workshop and 
conference for the Ombud in Norway ‒ The equality and antidiscrimination in the 
Council of Europe policy (10.06.2015 r.); – ODIHR/OBWE, conference entitled: 
E-democracy in South East Europe; ‒ Rola Rady Europy w przeciwdziałaniu 
handlowi ludźmi (referat), konferencja UW (13.03.2016 r.); – Stosowanie EKPCz 
w porządku wewnętrznym państwa – seminarium dla sędziów (19.03.2016 r.); 
– seminaria powtórzone 23.04.2016 r. i 14.05.2016 r.; – udział w dyskusji pane-
lowej organizowanej przez Ambasady Izraela, Szwecji i Dom Spotkań z Histo-
rią pt. „Pamięć historyczna, kształtowanie postaw współczesnych” (5.05.2016 r.); 
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– uczestniczyła: 13.05.2016 r. w konferencji pt. „Creating platforms for womens 
lobbying strenghtens democracies” i w panelu pt. „Prawo do wody jako prawo 
człowieka”; ‒ 16.06.2016 r. debata panelowa pt. „Przeciwdziałanie nietoleran-
cji, wyzwanie dla współczesnych pokoleń”; ‒ 24.05.2016 r. udział w konferencji 
pt. „Prawa człowieka w XXI w.”; ‒ 14.06.2016 r. udział w panelu pt. „Współczesne 
migracje wyzwaniem dla UE”.

Doc. dr Ryszard Piotrowski na konferencji pt. „Ustrój sądów w świetle Kon-
stytucji” (Izba Cywilna Sądu Najwyższego, Warszawa, 29.01.2015 r.) przedstawił 
referat pt. „Ustrój sądów w świetle Konstytucji RP”; – na konferencji „Prezy-
dent na polskiej scenie politycznej” (Warszawa, 20.02.2015 r.) referat pt. „Miejsce 
Prezydenta na polskiej scenie politycznej – doświadczenia i wnioski”; – pod-
czas debaty „Państwa i Prawa” na temat „Wymiary równości a wymiar spra-
wiedliwości” (redakcja „Państwa i Prawa”, Warszawa, 23.03.2015 r.), wypowiedź 
panelowa; – na konferencji „Eksperci o kosztach świadczeń i współpłaceniu” 
(Warszawa, 25.03.2015 r.) referat pt. „O dopuszczalności – w świetle Konstytucji 
RP – wnoszenia przez pacjentów opłat za świadczenia ponad standard finanso-
wany przez NFZ bez utraty prawa ze składki”; – na konferencji pt. „Dobre prawo 
– sprawne rządzenie” (WPiA, Warszawa, 17.04.2015 r.) referat pt. „Wygaszanie 
mandatu radnego i wójta (prezydenta, burmistrza) w świetle Konstytucji RP”; 
– na konferencji pt. „Stereotypy jako przeszkoda w kształtowaniu świadomości 
człowieka oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo” (Nałęczów, 8–10.06.2015 r.) 
referat pt. „Stereotypy i konstytucje”; – podczas VII międzynarodowej konfe-
rencji pt. „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja 
uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne” (Sejm RP, War-
szawa, 13–15.04.2015 r.) referat pt. „O znaczeniu prywatności w ustroju demo-
kratycznym”.

Dr Krzysztof Kaleta referat pt. „Aksjologiczny wymiar dyskursu konsty-
tucyjnego” przedstawił na Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa 
nt. „Wymiary prawa” (Poznań, 8.09.2015 r.); – referat pt. „Modele demokracji 
a sądownictwo konstytucyjne” wygłosił na ogólnopolskim seminarium z teorii 
i filozofii prawa „Potestas Iudicandi” (Poznań, 22.06.2016 r.).

Dr Krzysztof Koźmiński podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Odpo-
wiedzialność majątkowa władzy publicznej” (Warszawa, 21.05.2015 r.) wygłosił 
referat pt. „Instytucja odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej 
w poglądach sędziów i urzędników – wyniki badań empirycznych”; – na ogól-
nopolskiej konferencji pt. „Polski język prawny – nowe wyzwania” (Warszawa, 
24.04.2015 r.) referat pt. „Zasady techniki prawodawczej – polskie doświadczenia 
i tradycja”; – na seminarium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju 
Ekonomicznego pt. „Czy prawo może zmieniać mechanizmy ekonomiczne?” 
(Warszawa, 20.04.2015 r.) referat pt. „Dobre prawo a działalność gospodarcza – 
doświadczenia polskie”; – na ogólnopolskiej konferencji pt. „Odpowiedzialność 
majątkowa władzy publicznej” (Warszawa, 21.05.2015 r.) referat pt. „Instytucja 
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odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej w poglądach sędziów 
i urzędników – wyniki badań empirycznych” (prelegent oraz współorganizator 
konferencji); – podczas Ogólnopolskiego Kongresu Języka Prawnego i Prawni-
czego (Warszawa, 21.04.2016 r.) referat pt. „Język ustrojodawcy – zasady, warto-
ści, klauzule generalne, czy sformułowania dylatoryjne?”; – na posiedzeniu Koła 
Naukowego Ekonomicznej Analizy Prawa „Law & Economics” referat pt. „Kry-
tyka ekonomicznej analizy prawa” (Warszawa, 25.02.2016 r.).

Dr Anna Kryniecka-Piotrak referat pt. „Pacyfizm w ujęciu teorii dezinte-
gracji pozytywnej” przedstawiła na konferencji „Wartość pokoju w dzisiejszym 
świecie” (Tarnów, 17‒18.04.2015 r.); – referat pt. „Nauczanie tolerancji jako war-
tości filozoficznoprawnej podstawą edukacji inkluzyjnej” podczas II Między-
narodowego Kongresu Inkluzji Społecznej pt. „Edukacja inkluzyjna” (Siedlce, 
15–16.04.2015 r.); – referat pt. „Stereotypy a kształtowanie obywatelskości” na 
międzynarodowej konferencji pt. „Stereotypy jako przeszkoda w kształtowaniu 
świadomości człowieka oraz ich oddziaływanie na społeczeństwo” (Nałęczów, 
8–10.06.2015 r.); – referat pt. „Miłość do zwierząt jako znamię człowieczeństwa” 
na XV międzyśrodowiskowej konferencji w Kuźnicy na Helu pt. „Pacyfizm 
i inne odmiany miłości” (Hel, 25–28.10.2015 r.); – referat pt. „Poczucie prawne 
a pokój” na konferencji pt. „Pokój jako warunek globalizacji i zdrowia czło-
wieka” (Nałęczów, 30.11.2015–2.12.2015 r.); – referat pt. „Dzieje życia Profesora 
Andrzeja Bałandynowicza” wygłoszony na konferencji „Pokój jako cel ludzko-
ści” związanej z jubileuszem 40-lecia pracy naukowej prof. zw. dr. hab. Andrzeja 
Bałandynowicza (Warszawa, 9.03.2016 r.); – referat pt. „Potrzeba społeczna czło-
wieka a prawo pozytywne” wygłoszony na Międzynarodowej XVI Konferencji 
„Przyjaźń oraz inne więzi międzyludzkie” (Kuźnica na Helu, 22–25.04.2016 r.); 
– referat pt. „Prawo natury a uniwersalizm wartości” wygłoszony na Międzyna-
rodowej Konferencji pt. „Wielokulturowość czy uniwersalizm wartości” (Nałę-
czów, 6–8.06.2016 r.).

Dr Sławomir Lewandowski na konferencji pt. „Swoboda artystyczna czy 
bluźnierstwo?” (WPiA UW, Warszawa, 11.03.2015 r.) przedstawił referat pt. 
„Przestępstwo tzw. obrazy uczuć religijnych w pracach legislacyjnych Sejmu 
RP – uwagi na kanwie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
karny (druk nr 2357)”; – był pomysłodawcą i organizatorem konferencji pt. „Bie-
gły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów czy rzeczywisty autor wyro-
ków? Weryfikacja metodologii opiniowania przez organy postępowań karnych 
i cywilnych” (organizatorzy: WPiA oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo 
Iuris w Warszawie, 24.02.2016 r.), podczas której przedstawił referat pt. „Jakość 
weryfikowania kompetencji i rzetelności biegłych w Polsce. Doświadczenia mło-
dego prawnika”.

Dr Jan Podkowik na konferencji pt. „Argumentacja konstytucyjna w orzecz-
nictwie sądowym” zorganizowanej przez Sąd Najwyższy przedstawił referat 
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pt. „Kilka uwag na temat tzw. wyroków prawotwórczych TK w orzecznictwie 
sądowym” (18.11.2016 r.).

Dr Marcin Romanowicz był moderatorem dyskusji „Transhumanizm 
– ku nowej filozofii człowieka?” (Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa, 
22.04.2016 r.).

Dr Anna Rossmanith referat pt. „The Dialogical Concept of Law” przedsta-
wiła na XXVII World Congress on the Philosophy of Law and Social Philosophy: 
„Law, Reason and Emotion” (Washington D.C., USA, 27.07.2015–1.08.2015 r.); 
– referat pt. „Dialogiczność prawa” wygłosiła na seminarium doktorskim w Kate-
drze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie (WPiA UW, Warszawa, 15.04.2016 r.).

Dr Paweł Skuczyński referat pt. „Lawyers’ Ethics in Poland Before and After 
1989” wygłosił podczas konferencji pt. „25 Years After The Transformation. 
Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and 
Discontinuity” (Brno, Czechy, 17.04.2015 r.); – referat w panelu „Perspektywa 
krajowa niezawisłości sędziów i niezależności sądów – ujęcie etyczne” wygłosił 
na konferencji pt. „Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów” (War-
szawa, 18.01.2016 r.); – referat pt. „Funkcje ławnicze a wrażliwość zawodowa 
i społeczna” wygłoszony na „Polsko-niemieckiej konferencji ławniczej” (Toruń, 
8.04.2016 r.); – referat pt. „Etyka zawodów prawniczych – wspólne wartości” 
wygłosił na II Gdańskim Seminarium Etyki Prawniczej (Gdańsk, 23.05.2016 r.); 
– referat pt. „Strukturalne uwarunkowania polityki rządu wobec wymiaru spra-
wiedliwości” na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Wykonywanie zawodów praw-
niczych w obliczu planowanych reform” (UMCS, Lublin, 20.06.2016 r.).

Dr Wiesław Staśkiewicz referat pt. „Sprawiedliwość społeczna w aktach 
prawa powszechnie obowiązującego” wygłosił na konferencji „Sprawiedliwość 
społeczna w polskiej polityce” (Kraków, 26–27.06.2015 r.); – referat pt. „Citi-
zens and making law: between inclusion and exclusion – Poland – and exercise 
of the legislative initiative of the citizens” podczas konferencji „Public involve-
ment in the procedure of drafting and enactment of laws” (Chorwacja, Zagrzeb, 
11–12.06.2015 r.); – uczestniczył w konferencji „Crowd-sourcing legislation con-
ference” (Uniwersytet Sztokholmski, 12.03.2015 r.); – referat pt. „Professional 
Legislative Drafters in Poland” przedstwił na konferencji zorganozowanej przez 
Schweizerische Gesellschaft fur Gesetzgebung (Berno, 5.11.2015 r.); – był paneli-
stą w seminarium pt. „Co inspiruje Jarosława Kaczyńskiego? O teorii prawa Sta-
nisława Ehrlicha” zorganizowanym przez Sekcję Socjologii Prawa oraz Oddział 
Warszawski Polskiego Towarzystwa Socjologicznego wraz z Katedrą Filozofii 
Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW (Warszawa, 1.04.2016 r.).

Dr Marcin Stębelski w ramach „Wykłady dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych” (WPiA UW, Warszawa, 20.10.2015 r.) wygłosił wykład pt. „Jakie 
wybory? Prawo wyborcze w teorii i praktyce”; – na konferencji pt. „Postępo-
wanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w świetle nowej ustawy o TK” 
(Warszawa, 17.11.2015 r.) wygłosił referat pt. „Wniosek do TK. Legitymacja 
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szczególna w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym”; – na konfe-
rencji pt. „Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konsty-
tucyjnego” (Warszawa, 26.11.2015 r.) referat pt. „Ocena stosowania prawa jako 
element badania przez TK dopuszczalności pytania prawnego”; – na konferencji 
pt. „The development of the Church-State relationship in transition countries of 
Central and Eastern Europe since 1990” (Freising, Niemcy, 1–4.02.2016 r.) referat 
pt. „Current Issues of Application of Law on Religious Denominations in Courts 
in Poland from the Constitutional Perspective”; – na konferencji „International 
Workshop on Challenges with regard to Constitutional Jurisdiction in Central 
Europe” (Budapeszt, Węgry, 8.04.2016 r.) referat pt. „Constitutional Tribunal in 
Poland. On the front line”; – na konferencji „The Emergence, development and 
current issues of constitutional justice in Poland” (Sta Erasmus – Staff mobility) 
(Sofia, Bułgaria, 9–11.05.2016 r.) referat pt. „Constitutional justice in Poland. 
Composition, functions and current situation”.

Dr Jan Winczorek podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzy-
stwa Legislacyjnego (18.06.2015 r.) przedstawił referat pt. „Dostęp do prawa”; 
– na 73. zinātniskā konference, Effectiveness of law in the postmodern society 
referat pt. „Adversarial or inquisitorial? Effectiveness of reforms of Polish civil 
procedure” (Ryga, Łotwa, Latvijas Universitātes, 5.02.2015 r.); – na konferencji 
25 Years after the Transformation. Law and Legal Culture in Central and Eastern 
Europe between Continuity and Discontinuity (Brno, Czechy, 16–17.04.2015 r.) 
referat pt. „Adversarial or inquisitorial? Effectiveness of reforms of Polish civil 
procedure”.

INSTYTUT NAUK PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr. hab. Jacka 
Jagielskiego, wicedyrektorem – dr. Tomasza Lasockiego, przewodniczącym 
Rady Naukowej – prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego.

Rada Naukowa Instytutu przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich:
‒ w 2015 r.: mgr. Adama Karczmarka „Prawne aspekty nadzoru właściciel-

skiego nad jednoosobową spółką Skarbu Państwa”, mgr. Macieja Miłosza Soko-
łowskiego „The impact of European energy packages on the scope of public law 
regulation of the electricity sector”, mgr Katarzyny Kalaty „Przepisy ubezpie-
czeń społecznych w świetle konstytucyjnego prawa do równego traktowania”, 
mgr. Marcina Ungiera „Bezpieczeństwo kart płatniczych – prawne aspekty 
zastosowania innowacyjnych technologii w sektorze bankowym”, mgr. Marcina 
Jędrasika „Fundusze europejskie, jako sposób współfinansowania zadań publicz-
nych realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”, mgr. Toma-
sza Zinkiewicza „Restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja transgranicznej 
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grupy bankowej w prawie Unii Europejskiej”, mgr. Michała Torończaka „Pozy-
cja prawna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, mgr. Szymona 
Sypa „Obligacje zamienne w świetle prawa polskiego i amerykańskiego”, mgr. 
Wiktora Klimiuka „Podatek kościelny – idea, konstrukcja i recepcja w prawie 
polskim”, mgr. Tomasza Lasockiego „Tytuł do powszechnego ubezpieczenia 
społecznego jako konstrukcja podmiotowego prawa do zabezpieczenia społecz-
nego”, mgr. Marcina Lachowicza „Schematy unikania opodatkowania funkcjonu-
jące w polskiej praktyce i skuteczność środków stosowanych do ich zwalczania”, 
mgr. Adama Nowaka „System ochrony gruntów rolnych w prawie polskim”, 
mgr. Andrzeja Szybkiego „Unijny model sumowania okresów emerytalno-ren-
towych na gruncie polskiej ustawy emerytalnej”, mgr. Przemysława Szymczyka 
„Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług”;

‒ w 2016 r.: mgr. Sebastiana Gajewskiego „Kształtowanie granic jednostek 
samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne”, mgr Marty 
Pietrzyk „Aspekty prawne przekazywania konsumentom informacji o napo-
jach alkoholowych”, mgr. Krzysztofa Śmiszka „Europejski standard równości 
a prawo polskie. Aspekt materialny i instytucjonalny”, mgr. Janusza Malanow-
skiego „Administracyjnoprawne konsekwencje nielegalnych działań administra-
cji publicznej”, mgr Marty Derlacz-Wawrowskiej „Ochrona informacji poufnych 
pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy”, mgr Agnieszki 
Olechno-Kulas „Model optymalizacji zarządzania nieruchomościami”, 
mgr. Tomasza Bogusza „Wpływ globalnego kryzysu finansowego na regulację 
publicznoprawną derywatów”, mgr. Łukasza Wyszomirskiego „Sądowa kontrola 
innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji 
publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów 
prawa”, mgr. Radosława Rycielskiego „Opodatkowanie dochodów kapitałowych 
z odsetek i dywidend w prawie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej”, mgr. 
Grzegorza Komarnickiego „Funkcjonowanie grup ubezpieczeniowych i nadzór 
nad nimi w systemie Wypłacalność II”, mgr Anny Rutkowskiej-Brdulak „Pod-
miotowość prawno-podatkowa w podatku od towarów i usług na przykładzie sta-
łego miejsca prowadzenia działalności”, mgr Jolanty Dąbrowskiej „Zatrudnienie 
funkcjonariuszy celnych”.

Instytut uczestniczył w życiu naukowym, międzynarodowym i krajowym.
Katedra Prawa Finansowego zorganizowała konferencję nt. „Problemy 

etyczne tworzenia i stosowania prawa podatkowego” (Warszawa, 16.01.2015 r.), 
której organizatorem był prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Zakład Praw Człowieka (Wspólnie z Zespołem Prawa Europejskiego Insty-
tutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk) zorganizował konferencję nt. Kon-
sekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia Unii 
Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka „Złapał Kozak Tata-
rzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”.
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Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego zorganizo-
wał międzynarodową konferencję nt. „Limitowanie kwotowe płatności gotówko-
wych pomiędzy przedsiębiorstwami” (współorganizatorami byli Narodowy Bank 
Polski i Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, Warszawa 2015 r.).

Katedra Prawa Finansowego zorganizowała konferencję nt. „Tworzenie i sto-
sowanie prawa dotyczącego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w celu 
przeciwdziałania masowym wyłudzeniom oraz zorganizowanej przestępczości 
podatkowej” (Warszawa 2016 r.).

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej zorganizowała konferencję nt. 
„Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy” (Warszawa, 16.04.2016 r.), 
konferencja łączyła się z jubileuszem prof. dr. hab. Ludwika Florka.

Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych.
Prof. dr hab. Paweł Czechowski na IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. 

„Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych” (Roskosz, 
22–24.04.2015 r.) przedstawił referat pt. „Parki narodowe i obszary Natura 2000 – 
ocena stanu prawnego regulacji na obszarach wiejskich” (razem z Adamem Nie-
wiadomskim).

Prof. dr hab. Jacek Jagielski podczas konferencji z okazji jubileuszu 
XXV-lecia reaktywowania instytucji samorządu terytorialnego pt. „Aktualne 
problemy prawa samorządu terytorialnego” (Poznań, 1.12.2015 r.) wygłosił refe-
rat pt. „Wybrane problemy związane z wydawaniem aktów prawa miejscowego”.

Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska na XX Zjeździe Katedr i Zakła-
dów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Równość i sprawiedliwość 
w zatrudnieniu” (Lublin, 28–30.05.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Zasady rów-
ności i sprawiedliwości w ubezpieczeniach chorobowym, rentowym i wypadko-
wym”.

Prof. dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow na konferencji pt. „Wspólna 
polityka rolna 2014–2020. Podstawy prawne. Zasadnicze założenia” (Kiermusy, 
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 18–20.06.2015 r.) referat pt. „Żyw-
ność ekologiczna w prawie USA i Unii Europejskiej”; – podczas Warsaw Beijing 
Forum 3rd edition (WPiA UW, 20.05.2016 r.) referat pt. „Introduction to the Food 
Law System in Poland and the EU – Liability in Food Law”.

Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk uczestniczyła w Konferencji EUCOTAX 
(Barcelona, 9–16.04.2015 r.) Impact of digital economy on taxation (udział 
w konferencji, opieka naukowa nad polskimi studentami biorącymi udział w pro-
gramie); – podczas konferencji pt. „Tax Treaty Case Law Around the Globe” 
(Wiedeń, 11–13.06.2015 r.) dwa referaty: „Has the non-resident company as a sha-
reholder of the Polish partnership limited by shares a permanent establishment in 
Poland? The judgment of Voivodeship Administrative Court in Warsaw from the 
2nd January 2014 (III SA/Wa 1146/13)” (Final Judgment) oraz „Was there a legal 
basis for eliminating of double non-taxation of dividends prior to the implemen-
tation of the Directive 2014/86/EU of 8 July 2014? The judgment of Supreme 
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Administrative Court from 14th January 2014 (II FSK 187/12)”; – uczestniczyła 
w Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego 
(European Association of Tax Law Professors) Surcharges and Penalties in Tax 
Law (Mediolan, 29–30.5.2015 r.).

Prof. dr hab. Witold Modzelewski na III Międzynarodowej Bałtyckiej Kon-
ferencji Prawa Finansowego (Gdynia–Karlskrona, 24–27.04.2015 r.) przedstawił 
referat pt. „O konieczności wprowadzenia zmian w materialnym prawie podatko-
wym, w związku nowymi formami przestępczości podatkowej”; – podczas kon-
ferencji pt. „XXV lat Prawa finansowego samorządu terytorialnego i finansów 
samorządowych” (26–27.03.2015 r.) referat pt. „Podmiotowość podatkowa jedno-
stek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych – próba 
oceny”; – na konferencji pt. „Ordynacja podatkowa – idea, teoria, praktyka” 
(13.03.2015 r.) referat pt. „Czy podatnikowi, «który udaje podatnika», przysługują 
uprawnienia wynikające z Ordynacji podatkowej?”; – na konferencji pt. „Polski 
eksport – możliwości, praktyka, wyzywania” (3.03.2015 r.) referat pt. „Podatek 
VAT przy sprzedaży towarów na inne rynki (w UE i poza UE)”; – na konferencji 
„W poszukiwaniu racjonalnego systemu podatkowego” (Lublin, 19–21.10.2015 r.) 
referat pt. „Ślepy zaułek harmonizacji podatku od towarów i usług – droga wyj-
ścia?”; – na konferencji pt. „Tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego podatku 
od towarów i usług oraz akcyzy w celu przeciwdziałania masowym wyłudzeniom 
oraz zorganizowanej przestępczości podatkowej” (22.01.2016 r.) referat pt. „Nowa 
ustawa o podatku od towarów i usług jako niezbędna przesłanka eliminacji strat 
w dochodach budżetowych”; – podczas konferencji pt. „Rola i zadania sektora 
finansów obecnie i w przyszłości” w ramach cyklu: „Czy świat należy urządzić 
inaczej” (16.03.2016 r.), referat pt. „Jak kształtować model dochodów sektora 
finansów publicznych, aby uniknąć nadmiernego wzrostu długu publicznego?”; 
– na konferencji pt. „Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w kon-
frontacji z rzeczywistością prawno-podatkową w biznesie w 2016 r.” (Warszawa, 
11.03.2016 r.) referat pt. „Jak chronić przedsiębiorcę przed nieopodatkowaną 
konkurencją”; – na Ogólnopolskiej konferencji pt. „Podatek VAT w Turystyce” 
(Katowice, 20.04.2016 r.) referat pt. „Rola podatku VAT od działalności tury-
stycznej w polityce fiskalnej państwa”.

Prof. dr hab. Marek Wierzbowski podczas Ogólnopolskiej konferencji 
„Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej – perspek-
tywa polska” (Wrocław, 22.04.2016 r.) wygłosił referat wprowadzający; – na 
konferencji pt. „Problemy gospodarki nieruchomościami w miastach” (Radom, 
8.06.2016 r.) referat pt. „Koncepcja postępowania organu w zakresie analizy rosz-
czeń byłych właścicieli”.

Prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk na 13th International Conference in 
Commemoration of Prof. Marco Biagi (Modena, 19–20.03.2015 r.) przedstawił 
referat pt. „The Cross-border Transfer of Undertakings”; – na 2nd Conference 
Labour Law Research Network (Amsterdam, 25–27.06.2015 r.) referat pt. „Limi-
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tations on Working Time Flexibility”; – na konferencji pt. „System oświaty – 
wygaszanie mandatów – finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle 
teorii i praktyki” (Warszawa, 17.04.2015 r.) referat pt. „Zasady zatrudniania 
nauczycieli”; – na konferencji pt. „Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy” 
(Wrocław, 20.11.2015 r.) referat pt. „Odszkodowanie, zadośćuczynienie, kara 
ustawowa? Konstrukcja odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika”.

Prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski podczas Katowice Session 
of the Programme in European Private Law for Postgraduates” (14.01.2015 r.) 
przedstawił referat pt. „CJEU vs. constitutional courts”; – na konferencji „Sądy 
i trybunały wobec problemu horyzontalnego działania praw jednostki” (Kraków, 
10.04.2015 r.) prowadzenie panelu; – na konferencji dla uczczenia 70. urodzin 
prof. Wiktora Osiatyńskiego (11.03.2015 r.) referat pt. „Równość – niespełniona 
obietnica?”; – na konferencji pt. „Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSU 
nr 2/13 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka” (Warszawa, 27.04.2015 r.) referat pt. „Dialog czy konflikt? Zna-
czenie opinii TSUE nr 2/13 dla kształtowania europejskiego systemu ochrony 
praw podstawowych”; – podczas konferencji „Laickość w państwie, w prawie 
i w społeczeństwie. Doświadczenia Belgii, Francji i Polski” (4.05.2015 r.) prowa-
dzenie panelu „Ustrojowy model świeckości państwa w Belgii, we Francji oraz 
w Polsce”; – na konferencji pt. „Etyka w nauce i życiu. Normy i dylematy” (Toruń, 
10–13.05.2015 r.) referat pt. „Klauzula sumienia – dylematy etyczne i prawne”; 
– podczas konferencji pt. „Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach 
medycznych – specyfika postępowania przed komisjami w ramach obowiązują-
cego porządku konstytucyjnego, udział adwokatów i radców prawnych w pracach 
komisji jako przejaw działalności publicznej samorządów prawniczych” (Szcze-
cin, 15.05.2015 r.) referat pt. „Czy istnieją możliwości prawne ustawowego rozsze-
rzenia uprawnień wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych 
w kontekście art. 45 ust. 1 Konstytucji RP”; – na konferencji pt. „Niezależność 
sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki” (Warszawa, 24.11.2015 r.) 
referat pt. „Przewlekłość postępowania sądowego”; – na konferencji pt. „Stosowa-
nie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie prawnym państwa. Mowa 
nienawiści. Od przeszłości do przyszłości” (Warszawa, 21.11.2015 r.) uczestnik 
dyskusji; – na konferencji Maison de l’Europe (Strasbourg, 9.03.2016 r.) referat pt. 
„La Pologne dans l’indecision”; – podczas Podiumsdiskussion Walter-Hallstein 
Institut (Berlin, 2.06.2016 r.) referat pt. „Das Polnische Verfassungsgericht. Ein 
Reformprozeß im Licht des Europarechts”.

Dr hab. Monika Latos-Miłkowska na konferencji pt. „Powszechne a szcze-
gólne prawo pracy” (Jabłonna, 24–26.06.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Czas 
pracy w pragmatykach urzędniczych”; – na konferencji pt. „Elastyczność czasu 
i organizacji pracy” (Warszawa, 22.10.2015 r.) uczestnik panelu, wystąpienie 
nt. elastyczności czasu pracy.
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Dr hab. Piotr Przybysz na Ogólnopolskiej konferencji pt. „Jednostka wobec 
działań administracji publicznej” (Arłamów, 15–17.05.2016 r.) przedstawił referat 
pt. „Administracyjnoprawny status jednostki a przemiany ustroju administracji 
publicznej”.

Dr hab. Dawid Sześciło na dorocznej konferencji „The Network of Institutes 
and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe” przedstawił 
referat pt. „Decentralization of Health Care Management. State of Play” (Tbi-
lisi, 22.05.2015 r.); – na konferencji „International Research Society for Public 
Management” referat pt. „On the experimental nature of co-production and why 
it matters” (wspólnie z Martinem Bartenbergerem) (Birmingham, 30.03.2015 r.); 
– na konferencji „Study Space Warsaw: Phoenix Cities: Urban Recovery and 
Resilience in the Wake of Conflict, Crisis and Disaster” (Warszawa, Uniwersytet 
Warszawski, 18.06.2015 r.) referat pt. „How participatory budgeting transforms 
local governance in Poland”; – na konferencji pt. „Monitoring kontraktowania 
usług społecznych” (Kraków, 9.05.2015 r.) referat pt. „Ile jest partnerstwa w kon-
traktowaniu i dlaczego nie może go tam być”; – na seminarium naukowym z cyklu 
„Dobre rządzenie” (Kraków, 19.05.2015 r.) wykład pt. „W poszukiwaniu trzeciej 
drogi – poza etatystycznym i rynkowym modelem usług publicznych”; – na kon-
ferencji International Research Society for Public Management (Birmingham, 
30.03.2016 r.) referat pt. „On the experimental nature of co-production and why 
it matters” (wspólnie z Martinem Bartenbergerem); – uczestniczył w Konferencji 
Study Space 2016 w Kapsztadzie (czerwiec 2016 r.); – na dorocznej konferencji 
„The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and 
Eastern Europe” (Zagrzeb, 22.04.2016 r.) referat na temat decentralizacji w syste-
mie ochrony zdrowia; – na konferencji pt. „Model kodeksu postępowania admini-
stracyjnego Unii Europejskiej – perspektywa polska” referat pt. „Milcząca zgoda 
jako instrument przeciwdziałania przewlekłości postępowania. Próba oceny” 
(Wrocław, 22.04.2016 r.).

Dr hab. Paweł Wajda na Samorządowym Forum Transportu i Infrastruk-
tury (Warszawa, 24.01.2016 r.) przedstawił referat pt. „Ustawa o publicznym 
transporcie zbiorowym a IV pakiet kolejowy – czy i jakie czekają nas zmiany”; 
– na IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie, budowa i utrzy-
manie infrastruktury w transporcie szynowym”, Infraszyn 2016 (Zakopane, 
20–22.04.2016 r.), referat pt. „IV pakiet kolejowy – nadal polityka, czy już prawo”.

Dr hab. Katarzyna Zalasińska na konferencji pt. „Legalne/nielegalne 
poszukiwanie zabytków i obrót zabytkami” (Sosnowiec, 20.06.2016 r.) wygłosiła 
referat pt. „Aktualne problemy i wyzwania ochrony ruchomego dziedzictwa kul-
turowego”.

Doc. dr Arwid Mednis na konferencji pt. „Nowe ramy ochrony danych 
osobowych w UE. Wyzwania dla Polski” (Warszawa, 18.09.2015 r.) przedstawił 
referat pt. „Nowe zasady ochrony danych osobowych – wybrane zagadnienia 
z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych”; – na konferencji pt. „Rewolu-
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cja w transporcie lotniczym – spojrzenie w przyszłość” (Warszawa, 4.03.2015 r., 
organizator – WPiA UW) wygłosił referat pt. „Liberalizacja rynku lotniczego”; 
– na konferencji pt. „Ochrona danych osobowych po zmianach wprowadzonych 
nowelizacją z 7.11.2014 r.” (Warszawa, 23.03.2015 r.) referat pt. „Zalety i wady 
powołania administratora bezpieczeństwa informacji”.

Dr Adam Bodnar dokonał prezentacji pt. „Modern anti-discrimination 
laws and policies in a homogenous state – possible or exceptive? Polish exam-
ple” na seminarium na Uniwersytecie w Oxfordzie, Program on Modern Poland 
(16.02.2015 r.); – był moderatorem Seminar on capacity building on the Euro-
pean Convention on Human Rights for members of the staff of the Parliaments 
of Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine (Strasburg, 
19–20.03.2015 r.); – na konferencji pt. „Konsekwencje polityczne i prawne opinii 
TSUE nr 2/13 w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Kon-
wencji Praw Człowieka” (Warszawa, 27.04.2015 r.) referat pt. „Czy Europejski 
Trybunał Praw Człowieka utrzyma standard «równoważnej ochrony» w odniesie-
niu do ochrony praw podstawowych w UE po opinii TSUE nr 2/13”; – w ramach 
sesji „Demokracja a prawa człowieka. Rola parlamentów narodowych we wdra-
żaniu standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz orzeczeń Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka” (Warszawa, 12.05.2015 r.) referat pt. „Rola 
praworządności w implementacji standardów Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności oraz wyroków Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka”; – warsztaty „Plan for a Better Future. The role of the NGOs in the 
implementation of the UN Giiding Principles on Business and Human rights and 
development of the National Action Plan on Business and Human Rights” (War-
szawa, 26–27.10.2015 r.); – na Ogólnopolskim Seminarium pt. „Osoby z niepeł-
nosprawności – prawa człowieka naszymi prawami” (Warszawa, 2–4.10.2015 r.) 
referat pt. „Litygacja strategiczna w działaniach na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami”; – uczestniczył w debacie Dziedziniec Dialogu „Państwo wyzna-
niowe, państwo antywyznaniowe... Wierzący w państwie świeckim” (Sejm RP, 
Warszawa, 8.10.2015 r.); – na konferencji „800-lecie Magna Charta Libertatum” 
przedstawił referat pt. „Future of the European mechanism of the protection 
of human rights: Polish enthusiastic realism” (9.10.2015 r.); – podczas Igrzysk 
Wolności pt. „Jak uratować demokrację?” (15–17.10.2015 r.) referat pt. „Perspek-
tywy wolności obywatelskich w III RP”; – w ramach cyklu „Przyszłość Europy 
– Europa przyszłości” (23.10.2015 r.) referat pt. „Co Polska może, a co powinna 
zrobić dla ochrony praw uchodźców?”; – na konferencji „70 lat Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. Silna ONZ. Lepszy świat” (Warszawa, 3.11.2015 r.) referat 
pt. „Działalność ONZ na rzecz ochrony praw człowieka”; – na konferencji pt. 
„Prawa człowieka w dobie konfliktu zbrojnego” (21.11.2015 r.) referat pt. „Ofiary 
tortur oraz ofiary wojen a obowiązki państw członkowskich UE – standard praw 
człowieka”; – podczas debaty „Zniesienie obowiązku meldunkowego a finanso-
wanie usług dla osób bezdomnych” (30.11.2015 r.) otwarcie debaty oraz wystą-
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pienie; – na konferencji pt. „Stawki mniejsze niż życie – system pomocy prawnej 
z urzędu w Polsce, stan obecny, wyzwania i perspektywy” (5.12.2015 r.) referat 
pt. „Konstytucyjne podstawy sytemu pomocy prawnej z urzędu i prawo osób 
niezamożnych do profesjonalnej pomocy świadczonej przez osoby działające 
w odpowiednich warunkach”; – na konferencji pt. „Tajemnica adwokacka i rad-
cowska – gwarancja praworządności państwa – rozwiązania de lege lata i postu-
laty de lege ferenda” (Warszawa, 8.12.2015 r.) referat pt. „Tajemnica adwokacka 
i radcowska – konstytucyjność przepisów i postulaty de lege ferenda”; – podczas 
konferencji pt. „Odpowiedzialność państwa za niesłuszne skazanie, pozbawienie 
wolności oraz oskarżenie” (WPiA UJ, Kraków, 11.12.2015 r.) wykład otwiera-
jący oraz podsumowanie i zamknięcie konferencji pt. „Licencja na nieodpowie-
dzialność?”; – „Presidency Seminar on EU fundamental values, immigration and 
integration: a shared responsibility” (Strasbourg, 2.02.2016 r.) udział w semina-
rium eksperckim „Setting the scene, pitches on four key challenges on uphol-
ding EU fundamental values, immigration and integration”; – podczas Legal 
Experts Advisory Panel Annual Conference (Budapeszt, 5–6.02.2016 r.) referat 
pt. „Applying EU law in practice The Ombudsman’s perspective”; – „The Rule 
Of Law On Trial. A Conversation between EU Academics and Practitioners” 
(Oxford, 4.03.2016 r.) referat pt. „From the National Viewpoint: The EU as Impe-
rialist or Empowering?”; – „Das Max-Planck-Forum: How to Protect European 
ValuesAssessing European Responses to Recent Reforms in Poland” (Berlin, 
14.03.2016 r.) referat pt. „Between Dispute and Dialogue: Poland, the Commission 
and the new EU Rule of Law Mechanism”; – „III Szczyt Ombudsmanów Partner-
stwa Wschodniego” (Bruksela, 15–16.03.2016 r.) wystąpienie podczas III Panelu: 
„Migracja i związane z nią wyzwania w obszarze ochrony praw człowieka”; – 
na konferencji pt. „Human Rights challenges now: the Ombudsman facing thre-
ats” (Barcelona, 26–27.04.2016 r.) referat pt. „The freedom-security dilemma”; 
– na konferencji „Rethinking European Constitutional Democracy” (Budapeszt, 
23.06.2016 r.) referat pt. „Reflections on Attempts to Make de facto Constitutional 
Change in Poland”; – na konferencji pt. „Protection of Human Rights in Montene-
gro” (Podgorica, 28.06.2016 r.) referat pt. „Implementation of ECHR by national 
level main challenges, use of non-judical mechanism – Polish experience”; – na 
konferencji pt. „Intelligence and democratic oversight from the end of the Cold 
War until today – key trends and developments” (Oslo, 12.04.2016 r.) referat pt. 
„Presentation of preliminary research findings”.

Dr Anna Dubowik przedstawiła na konferencji pt. „Powszechne a szczególne 
prawo pracy” (WPIA UW, Jabłonna, 24–26.06.2015 r.) referat pt. „Szczególne 
właściwości umowy o pracę jako podstawy stosunku pracy w sferze publicznej”.

Dr Dorota Dzienisiuk na ogólnopolskiej konferencji pt. „Umowy cywil-
noprawne w ubezpieczeniach społecznych” (Toruń, 20.02.2015 r.) przedstawiła 
referat pt. „Prawo do zasiłku macierzyńskiego w przypadku zatrudnienia na 
podstawie umów cywilnoprawnych”; – na konferencji pt. „Ochrona rodziciel-
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stwa w ubezpieczeniu chorobowym” (Wrocław, 24.04.2015 r.) referat pt. „Prawo 
do zasiłku macierzyńskiego rodziców ubezpieczonych z różnych tytułów”; – na 
Regionalnej Konferencji Prawa Pracy pt. „Powszechne a szczególne prawo pracy” 
(Jabłonna, 24–26.06.2015 r.) referat pt. „Świadczenia na rzecz pracowników prze-
chodzących na emeryturę lub rentę”; – na XXV Konferencji Polskiego Stowarzy-
szenia Ubezpieczenia Społecznego „Świadczenia z ubezpieczenia społecznego 
na rzecz rodziny” (Jodłowa, 9–11.09.2015 r.) referat pt. „Inne niż rentowe upraw-
nienia z ubezpieczeń społecznych związane z utratą żywiciela rodziny”.

Dr Sebastian Gajewski podczas III ogólnopolskiej konferencji pt. „Konsu-
ment na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, 25.05.2016 r.) referat 
pt. „Prawa osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności rucho-
wej oraz ich ochrona w ruchu kolejowym”; – na konferencji pt. „Z Warszawą 
czy bez?” (Warszawa, 18.05.2016 r.) referat pt. „Prawnokonstytucyjne uwarun-
kowania podziału województwa mazowieckiego”; – na VI Zjeździe Prawni-
ków Administratywistów pt. „Tendencje rozwojowe prawa administracyjnego” 
(Lublin, 21–22.04.2016 r.) referat pt. „Planowanie jako funkcja administracji (na 
tle współczesnych przemian planowania w administracji publicznej)”; – pod-
czas IV Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego pt. „Sądowa 
kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery 
realizacyjne – perspektywy rozwoju” (Częstochowa, 1.06.2016 r.) referat pt. 
„Model sądowej kontroli decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych 
a ochrona praw procesowych strony w tych postępowaniach”.

Dr Piotr Grzebyk podczas konferencji „Labour Law Research Network” 
(Amsterdam, 25–27.06.2015 r.) przedstawił referat pt. „Justifications of the right to 
strike – from the rule of force to the rule of law”; – na konferencji „Rule of Law and 
Judicial Reform” (Pekin, 12.12.2015 r.) referat pt. „The right to strike: Courts Judges. 
The Rule of Law and the Rule of Force”; – na konferencji „Labour Law and Indu-
strial Relations in Central and Eastern European countries” (Turyn, 3–5.11.2015 r.) 
referat pt. „International Training Centre of the International Labour Organization 
– Wage fixing through collective bargaining”; ‒ podczas 25th Academic Salon 
社会转型中集体劳动法律的发展  (School of Civil and Economic Law CUPL, prof. 
Yang Fei, Pekin, 21.10.2015 r.) referat pt. „Industrial relations in Poland; historical 
development and present conditions. Trade unions with «Polish characteristic»”; 
– podczas The changing World of Work. Implications for labour and Employment 
Relations and Social Protection, ILERA 17th World Congress (Kapsztad, ILERA, 
10.09.2015 r.) referat pt. „The Right to Stike: a Reconsideration in a New Model of 
Industrial Relations”; – podczas World Congress of the International Society for 
Labour & Social Security Law (21st ISLSSL World Congress) (ISLSSL, Kapsztad, 
16.09.2015 r.) referaty pt. „Negative freedom of association – post communist coun-
try’s (Polish) perspective on transformation of collective labour law” i „Will judges 
have no mercy for strikers? Dealing with illegal strikes in Poland”.
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Dr Piotr Karwat na XVI ogólnopolskiej konferencji podatkowej (ELSA Pol-
ska, Warszawa, 6–7.11.2015 r.) wygłosił referat pt. „Wybrane zmiany w Ordynacji 
podatkowej”. 

Dr Jarosław Maćkowiak na konferencji pt. „Problemy gospodarki nieru-
chomościami w miastach” (Związek Miast Polskich, Radom, 8.06.2016 r.) przed-
stawił referat pt. „Koncepcja postępowania organu w zakresie analizy roszczeń 
byłych właścicieli”.

Dr Konrad Marciniuk udział w sympozjum „Przemiany własności, w szcze-
gólności własności rolniczej, w III Rzeczypospolitej” (Wydział Prawa Uniwersy-
tetu w Białymstoku, Białystok, 8.04.2016 r.).

Dr Adam Niewiadomski na IV Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Ocena 
stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych” (Roskosz, 
22–24.04.2015 r.) przedstawił referat pt. „Wybrane zagadnienia wzajemnych relacji 
podstaw prawnych funkcjonowania parków narodowych i obszarów Natura 2000 
z uwzględnieniem regulacji prawnorolnych” oraz „Parki narodowe i obszary 
Natura 2000 – ocena stanu prawnego regulacji na obszarach wiejskich” (razem 
z prof. dr. hab. P. Czechowskim); – na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polski 
język prawny – nowe wyzwania”, połączonej z IX Ogólnopolskim Dyktandem 
Prawniczym (24.04.2015 r.), referat pt. „Nowe wyzwania języka prawnego w pol-
skim prawie rolnym na przykładzie polityki «zazieleniania»; – na konferencji pt. 
„Dobre prawo ‒ sprawne rządzenie” (Łódź, 12.06.2015 r.) referat pt. „Popraw-
ność językowa tekstów urzędowych na przykładzie decyzji administracyjnych”; 
– „Wspólna Polityka Rolna 2014–2020. Podstawy prawne. Zasadnicze założenia”, 
Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Rolnego (Kiermusy, 18–20.06.2015 r.), referat pt. 
„Podstawy prawne nowej «zielonej» Wspólnej Polityki Rolnej 2014–2020”; – na 
konferencji pt. „Prawne instrumenty ochrony środowiska” (Lublin, 28.04.2016 r.) 
referat pt. „Prawne instrumenty kształtowania obszarów Natura 2000 w Polsce”.

Dr Michał Raczkowski na konferencji „Labour Law Research Network” 
(Amsterdam, 25–27.06.2015 r.) przedstawił referat pt. „Antiquae famae custos? 
Trade unions and politics in Poland” (26.06.2015 r.).

Dr Maria Supera-Markowska podczas konferencji pt. „Polsko-hiszpańska 
współpraca gospodarcza – uwarunkowania prawne” (Warszawa, 5.11.2015 r.) 
przedstawiła referat pt. „Aspekty podatkowe polsko-hiszpańskiej współpracy 
gospodarczej – analiza prawno-porównawcza i metody unikania podwójnego 
opodatkowania”; – na Ogólnopolskim Kongresie organizacji pozarządowych 
„Trzeci sektor w Polsce – aktualny stan i problemy, kierunki i perspektywy 
zmian” (Uniwersytet Warszawski, 5.04.2016 r.) referat pt. „Organizacje pozarzą-
dowe w Polsce – aktualny stan trzeciego sektora, najważniejsze problemy i wpro-
wadzane lub planowane zmiany w przepisach dotyczących NGO-sów w 2016 r.”.

Dr Marek Szubiakowski na konferencji pt. „Projekt Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego” (Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa, 1.03.2016 r.) 
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przedstawił referat pt. „Sankcje administracyjne – wstępna koncepcja regulacji” 
(współreferent ‒ Małgorzata Niezgódka-Medek).

Dr Maciej Ślifirczyk podczas ogólnopolskej konferencji pt. „Problemy 
etyczne tworzenia i stosowania prawa podatkowego” (Warszawa, 16.01.2015 r.) 
był moderatorem panelu dyskusyjnego i wygłosił referat pt. „Unikanie opodat-
kowania a polityka finansowa. Refleksje na gruncie polskiej praktyki stosowania 
prawa podatkowego inspirowane Luxemburg leaks”; – uczestniczył w konferencji 
pt. „Modernizacja administracji podatkowej i nowa ordynacja podatkowa” (War-
szawa, 9.04.2015 r.).

Dr Karolina Tetłak podczas konferencji „The Relationship between Taxation 
and Bilateral Investment Agreement” (Rust, 2–4.07.2015 r) przedstawiła referat 
pt. „National Report for Poland” i wzięła udział w dyskusji panelowej; – podczas 
Summer school on International Tax Law (Kraków, 5–12.07.2015 r.) prowadziła 
warsztaty na temat unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania 
dochodu; – „Towards European International Tax Law: Attualita’ ed evoluzione 
delle relazioni tra iritto tributario comunitario e diritto internazionale tributario” 
(Palermo, 6–12.07.2015 r.) wykład na temat międzynarodowych umów podatko-
wych; – na Seminarium Music and Taxation (Verbier, Szwajcaria, 24.07.2015 r.) 
udział w dyskusji na temat roli płatników w opodatkowaniu artystów i wydarzeń 
sportowych; – na konferencji pt. „Interuniversitäre Tagung Sportrecht” (Kolonia, 
7–8.08.2015 r.) referat pt. „Internationaler Sport und Steuerrecht”; – na Semina-
rium 2015 IFA Congress: IBFD Dialogues on International Taxation (Bazylea, 
31.08.2015 r.) referat pt. „Dialogue 3– Tax trends on sportspersons and enterta-
iners: GTTC on Article 17”; – podczas Ogólnopolskiej konferencji pt. „Ordynacja 
podatkowa – idea, teoria, praktyka” (Warszawa, 14.03.2015 r.) referat pt. „Zasada 
in dubio pro tributario”; – na II Ogólnopolskiej konferencji pt. „Prawo. Sport. 
Finanse. Regulacje prawne jako instrument optymalizujący zarządzanie sportem” 
(organizator: Koło Naukowe „Ius et Sport” działające na WPiA UW, Warszawa, 
20.03.2015 r.) referat pt. „Opodatkowanie praw do transmisji wydarzeń sporto-
wych”; – podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego „Kierunki 
rozwoju prawa podatkowego” (Kraków, 11–12.04.2015 r.) referat pt. „Zastosowa-
nie postępowania arbitrażowego w sprawach dotyczących opodatkowania”; – na 
III Polskim Kongresie Prawa Podatkowego (Warszawa, 14.04.2015 r.) uczestni-
czyła w dyskusji panelowej ‒ przedstawienie założeń prac nad nową Ordynacją 
podatkową; – IV Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawo spor-
towe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców” (Gdańsk, 
24.04.2015 r.) ‒ członek rady programowej konferencji; – III Polski Kongres 
Prawa Własności Intelektualnej (Warszawa, 11.06.2015 r.) ‒ udział w dyskusji 
panelowej na temat patentu jako składnika przedsiębiorstwa, przedstawienie refe-
ratu na temat opodatkowania patentu w świetle umów w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu.
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Dr Paweł Wojciechowski podczas Eminario hispano-polaco: „Derecho de 
la competencia y publicidad. Perspectiva en el sector agroalimentario” – kon-
ferencja hiszpańsko-polska pt. „Prawo konkurencji i reklamy z perspektywy 
sektora rolno-żywnościowego” (Poznań, 11.02.2015 r.) – przedstawił referat pt. 
„Administrative Liability in Food Law from Perspective of Consumer Protection 
‒ Administrative Fine for Misleading Food Labeling and Advertising in Polish 
Legal Acts”; – na II Kongresie „Bezpieczeństwo żywności – zarządzanie ryzy-
kiem w łańcuchu dostaw” (Warszawa, 16–17.03.2015 r.) referat pt. „Wymagania 
prawne w zakresie bezpieczeństwa żywności ze specjalnym uwzględnieniem 
legislacji europejskiej”; – na Warsaw Beijing Forum 3rd edition (WPiA UW, 
20.05.2016 r.) referat pt. „Introduction to the Food Law System in Poland and the 
EU – Liability in Food Law”; – Prawo rolne między historią a przyszłością/Das 
Agrarrecht zwischen Geschichte Und Zukunft, II konferencja polsko-niemiecka 
prawa rolnego/Die 2. Deutch-Polnische Tagung zum Agrarrecht (Poznań–Guł-
towy, 9–11.06.2016 r.) referat pt. „Administrative Liability of the Farmer Acting 
as Food Business Operator”; – na konferencji „Reforma systemu bezpieczeństwa 
żywności w Polsce” (Warszawa, 25.05.2016 r.) referat pt. „Wymagania prawne 
w zakresie bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem legislacji europejskiej”.

Dr Agnieszka Zwolińska podczas Konferencji Regionalnej w Jabłonnie 
„Powszechne a szczególne prawo pracy” (24–26.06.2015 r.) przedstawiła referat 
pt. „Czas pracy w prawie lotniczym – szczególne prawo pracy?”.

INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr hab. Krystynę 
Szczepanowską-Kozłowską, wicedyrektorem – prof. dr. hab. Wojciecha Kocota, 
przewodniczącym Rady Naukowej – prof. dr. hab. Adama Brzozowskiego.

Rada Naukowa Instytutu przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich:
‒ w 2015 r.: mgr. Krzysztofa Gorzelaka „Uprawnienia do emisji jako przed-

miot obrotu i zabezpieczeń”, mgr Joanny Ostojskej „Sądowa zmiana płci”, mgr 
Anne-Marie Weber „Wpływ instytucji prawa rynku kapitałowego na spółki 
Skarbu Państwa”, mgr Katarzyny Królikowskiej „Przekształcenia własnościowe 
praw do lokali w spółdzielniach mieszkaniowych”, mgr Marty Cichomskiej 
„Wybór prawa w postępowaniu cywilnym”;

‒ w 2016 r.: mgr Małgorzaty Wach-Pawliczak „Wyłączenie wspólnika ze spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością”, mgr Katarzyny Kryli-Cudnej „Zadośćuczy-
nienie pieniężne za szkodę niemajątkową spowodowaną niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy”, mgr Kingi Izabeli Ziemnickiej „Kapitały 
własne w spółkach kapitałowych”, mgr. Łukasza Bączka „Związki spółdzielcze”, 
mgr. Łukasza Cichego „Kierownicza kontrola wewnętrzna w spółkach prawa 
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handlowego w ujęciu prawnoporównawczym”, mgr. Aleksieja Czepika „Media-
cja w sprawach cywilnych w polskim oraz rosyjskim systemie prawa”.

Instytut uczestniczył w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym.
Instytut Prawa Cywilnego zorganizował w dniu 7 grudnia 2015 r. uroczystość 

wręczenia Profesorowi Adamowi Zielińskiemu Księgi Pamiątkowej pt. „Ochrona 
strony słabszej stosunku prawnego”, przygotowanej w związku z jubileuszem 
pracy naukowej.

Katedra Prawa Handlowego zorganizowała konferencję nt. „80 lat kodyfika-
cji polskiego prawa handlowego”, Warszawa 2015 r.

Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego zorganizowała konferencje: 
„Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda 
Czachórskiego” (Warszawa, 22.06.2015 r., organizator: Dorota Krekora-Zając), 
której materiały zostały opublikowane w tomie LXIV „Studia Iuridica” pt. 
„Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda 
Czachórskiego”. W budynku Collegium Iuridicum I Sali 109 nadano imię prof. 
Witolda Czachórskiego i umieszczono w niej portret Profesora.

Katedra Prawa Cywilnego zorganizowała konferencję pt. Emergency! „Inte-
rim and Conservatory Measures in Arbitration” („Ochrona potrzebna od zaraz! 
Arbiter doraźny i tymczasowe środki zabezpieczające w arbitrażu”), która odbyła 
się dnia 11.02.2015 r. na Uniwersytecie Warszawskim (w organizacji tej między-
narodowej konferencji brali udział dr Rafał Morek i mgr Karolina Pasko, współ-
pracując z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW).

Katedra Prawa Handlowego zorganizowała naukową konferencję międzyna-
rodową pt. „Między prawem cywilnym materialnym a procesowym. Konferencja 
z okazji 150. rocznicy urodzin prof. Eugeniusza Waśkowskiego”, która odbyła się 
dnia 22.01.2016 r.

Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych.
Prof. UW dr hab. Adam Brzozowski podczas konferencji „Węzłowe zagad-

nienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego” 
(WPiA UW, Warszawa, 22.06.2015 r.) – referat otwierający konferencję.

Prof. dr hab. Monika Dąbrowska na konferencji pt. „Węzłowe zagadnienia 
prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego” (WPiA 
UW, Warszawa, 22.06.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Odszkodowanie z tytułu 
naruszenia praw autorskich: rozwój czy degeneracja?”; – podczas konferencji 
„VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej na stosowanie prawa własności intelektualnej w Polsce” 
(Kraków, 24.06.2016 r.) przedstawiła referat pt. „Prawo wprowadzania do obrotu, 
zakres przedmiotowy (oferowanie i reklama), wyczerpanie praw” (dwugłos; 
drugi prelegent ‒ P. Podrecki).

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski na konferencji „Kontrola konsty-
tucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego” (Warszawa, 
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26.11.2015 r.) przedstawił referat pt. „Kontrola konstytucyjności prawa a stoso-
wanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego”.

Prof. dr hab. Jerzy Rajski na konferencji pt. „Węzłowe zagadnienia prawa 
cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego” (WPiA UW, 
Warszawa, 22.06.2015 r.) wygłosił referat pt. „Rola badań prawnoporównawczych 
w pracach naukowych i dydaktycznych prof. W. Czachórskiego”.

Prof. dr hab. Michał Romanowski podczas IV Kongresu Polskiej Izby 
Ubezpieczeń (Sopot, 10.05.2016 r.) przedstawił referat pt. „Ekonomiczne skutki 
stanowienia prawa w ubezpieczeniach”; – na V Kongresie Prawa Bankowego 
i Informacji Związku Banków Polskich (Warszawa, 7.06.2016 r.) referat pt. „Nowe 
zasady ochrony przed stosowaniem klauzul abuzywnych. Czy nowe na pewno 
jest lepsze?”.

Prof. dr hab. Marek Safjan podczas konferencji „Consitutionalité de droits 
privé” (Uniwersytet we Florencji, 26.05.2015 r.) wygłosił referat pt. „Some reflec-
tions about the methodology and dilemmas of constitutionalization in European 
private law”; – Akademia Prawa Porównawczego, spotkanie biura AIDC (Paryż, 
23.11.2015 r.), przedstawienie tematów na Kongres AIDC (2018); – PEPP – Pro-
gramme in European Private Law for Postgraduates (Katowice, 12–16.01.2015 r.) 
wykład interaktywny pt. „The implementation of new technologies vs. the pro-
tection of privacy in light of the new case-law of the CJEU”; – uczestniczył 
w konferencjach: „Polityka i wartości w wymiarze sprawiedliwości” (UW, 
20.02.2015 r.); „Sędziowie a polityka. Granice sędziowskiej arbitralności” 
(UW, 27.03.2015 r.); – podczas konferencji polsko-francuskiej pt. „Stosowanie 
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez Sądy”, Association Henrie 
Capitant des Amis de la Culture Juridique Française Groupe Polonais (Łódź, 
15.05.2015 r.), referat pt. „Zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych w sys-
temach krajowych i dialog sędziów”; – na konferencji pt. „Węzłowe zagadnienia 
prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego” (UW, 
22.06.2015 r.) referat pt. „Wyzwania europejskie wobec prawa zobowiązań”; – na 
konferencji „Applicable Law in International Arbitration” (Uniwersytet Śląski, 
20.11.2015 r.) referat pt. „Brussels I and Arbitration: Antagonism, Indifference or 
Harmonious Coexistance?”; – na konferecji pt. „Stosowanie Karty Praw Podsta-
wowych UE przez Sądy Polskie” (MSZ, Warszawa, 25.09.2015 r.) wykład inau-
guracyjny.

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska na konferencji pt. 
„Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z per-
spektywy praktyka prawa” (Warszawa, 18.05.2016 r.) udział w dyskusji pane-
lowej; – na konferencji „Znaki towarowe w Unii Europejskiej” (Warszawa, 
22.06.2016 r.) udział w dyskusji panelowej i referat wprowadzający do dyskusji 
pt. „Zasada jednolitości znaku towarowego”, organizator: Urząd Patentowy RP.

Prof. dr hab. Karol Weitz uczestniczył w Der europäische Gerichtsver-
bund. Die internationalen Dimensionen des europäischen Zivilverfahrensrechts, 
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konferencja Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahren-
srecht e.V. zorganizowana przez Max Planck Institue Luxemburg (Luksem-
burg, 25–28.03.2015 r.); – podczas VII Kolokwium Jagiellońskiego pt. „Wpływ 
orzecznictwa unijnego na stosowanie prawa w Polsce” (Kraków, 21.11.2015 r.) 
przedstawił referat pt. „Wybrane orzecznictwo TSUE. Zagadnienia proceduralne 
– jednolita europejska prawomocność orzeczeń?”.

Prof. UW Jacek Jastrzębski „Ustawa o kontroli niektórych inwestycji – 
model regulacyjny i węzłowe kwestie” – keynote speech przedstawiony w sesji pt. 
„Złote akcje: złote czasy czy złoty cielec protekcjonizmu? Strategiczne interesy 
a polityka właścicielska Skarbu Państwa”, IV Polski Kongres Regulacji Finan-
sowych FINREG 2015 organizowany przez Instytut Allerhanda (Warszawa, 
14.10.2015 r.).

Dr hab. Zbigniew Banaszczyk na konferencji „Węzłowe zagadnienia prawa 
cywilnego w 100-lecie urodzin Profesora Witolda Czachórskiego” (WPiA UW, 
22.06.2015 r.) referat pt. „Ewolucja odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
wykonywaniem władzy publicznej w polskim prawie cywilnym”; – na kon-
ferencji pt. „Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej” (Warszawa, 
21.05.2015 r.) referat pt. „Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyni-
kłe z nieprawomocnych orzeczeń sądowych”; – na konferencji pt. „Arbitraż – 
wyzwania i szanse” (Warszawa, 11.05.2016 r.) referat pt. „Rola profesjonalnego 
pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym”.

Dr hab. Maria Boratyńska podczas konferencji pt. „Prawa pacjenta w XXI 
wieku – wyzwania i problemy” (Warszawa, 27.10.2015 r.) referat pt. „Klauzula 
sumienia w relacji lekarz–pacjent”; – podczas II ogólnopolskiej konferencji pt. 
„Prawa pacjenta. Granice autonomii pacjenta” referat pt. „Amputacja kończyny: 
chcę mieć lepsze nogi” – wykład wprowadzający i prowadzenie panelu: I Sesja 
– Granice poszanowania autonomii pacjenta pełnoletniego nieubezwłasnowol-
nionego (Warszawa, 22–24.04.2016 r.); – na konferencji pt. „Wiosenna szkoła 
bioetyki. Bioetyka w społeczeństwie demokratycznym” referat pt. „Medycyna 
wobec wielości systemów normatywnych. Analiza przypadków” (Katowice, 
18.05.2016 r.), wprowadzenie i współprowadzenie warsztatów; ‒ na konferencji 
pt. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?” 
referat pt. „Zdolność płodu do samodzielnego życia poza organizmem matki jako 
kryterium legalnego przerwania ciąży z przyczyn embriopatologicznych” oraz 
prowadzenie sesji „Moja prokreacja” (Warszawa, 27.05.2016 r.); – na konferen-
cji pt. „Problemy współczesnego prawa” referat pt. „Ustawa nie przewiduje” – 
o wyobraźni i empatii w stosowaniu prawa medycznego (prelekcja ekspercka).

Dr hab. Andrzej Harla podczas ogólnopolskiej konferencji naukowo-szko-
leniowej dla komorników sądowych (Mikołajki, 25–27.05.2015 r.) referat pt. 
„Prawo do rzetelnego postępowania egzekucyjnego w świetle art. 6 Europejskiej 
Konwencji z 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”; – 
na konferencji pt. „Egzekucja sądowa w Polsce w świetle przepisów z zakresu 
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międzynarodowego postępowania cywilnego” (Wrocław, 23.10.2015 r.) referat 
pt. „Immunitet egzekucyjny (art. 1115 k.p.c.)”.

Dr hab. Beata Janiszewska na II ogólnopolskiej konferencji pt. „Rodzina 
a prawo i sąd rodzinny” (Warszawa, 9.03.2015 r.), wraz z SSN H. Ciepłą, odpo-
wiadała na zadane uprzednio pytania sędziów rodzinnych dotyczące zagadnień 
z zakresu zadań sądów opiekuńczych w ustawodawstwie medycznym, zwłaszcza 
w zakresie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; – podczas konferencji 
pt. „Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela” 
(Warszawa, 14.04.2015 r.) wygłosiła referat pt. „Odszkodowanie z art. 444 k.c. 
w orzecznictwie sądów powszechnych”; – na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej 
konferencji pt. „Współczesne problemy w transplantologii. Prawo, medycyna, filo-
zofia” (Warszawa, 24.04.2015 r.) referat pt. „Zgoda na przeszczep w perspektywie 
zadań sądu opiekuńczego”; – na konferencji pt. „Problematyka opinii lekarskiej 
w postępowaniu sądowym i błąd w sztuce lekarskiej” (Warszawa, 22.05.2015 r.) 
referat pt. „Odpowiedzialność cywilna w tzw. sprawach medycznych”; – podczas 
ogólnopolskiej konferencji pt. „Prawa lekarza” (Wrocław, 18.09.2015 r.) referat pt. 
„Prawa lekarza w perspektywie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udziele-
nie świadczenia zdrowotnego”; – na konferencji „Prawa pacjenta w XXI wieku 
– wyzwania i problemy” (Warszawa, 27.10.2015 r.) referat pt. „Prawo pacjenta do 
świadczeń zdrowotnych”; – na konferencji pt. „Pozycja dowodu z opinii biegłego 
w postępowaniu sądowym” (Warszawa, 8.04.2016 r.) referat pt. „Odpowiedzial-
ność cywilna za błąd w sztuce lekarskiej”; – na konferencji pt. „Granice autono-
mii pacjenta” (Białystok, 15–16.04.2016 r.) referat pt. „Poszanowanie autonomii 
pacjentów dotkniętych zaburzeniami psychicznymi”.

Dr hab. Marcin Krajewski na konferencji pt. „Ubezpieczenia w państwach 
europejskich” (Kraków, 26–27.11.2015 r.) przedstawił referat pt. „Sankcje wadli-
wej deklaracji lub notyfikacji ryzyka”.

Dr hab. Wojciech Machała na zebraniu naukowym Katedry Prawa Własno-
ści Intelektualnej UJ (15.01.2015 r.) referat pt. „O potrzebie ponownego przemy-
ślenia art. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”; – na konferencji 
pt. „Jak chronić i zarządzać własnością intelektualną w świecie cyfrowym?” 
(Toruń, 2.06.2015 r.) referat pt. „Program komputerowy a prawo autorskie”.

Dr hab. Artur Nowacki uczestniczył w konferencjach „Ochrona potrzebna 
od zaraz. Arbiter doraźny i tymczasowe środki zabezpieczające w arbitrażu” 
(UW, 11.02.2015 r.) i „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej – perspek-
tywa polska i niemiecka” (UW, 21.05.2015 r.).

Dr hab. Konrad Osajda uczestniczył w konferencjach: „Polish Criminal 
Tribunal” (University of Ottawa, Ottawa, 13.01.2015 r.); „Will Substitutes from 
a Comparative Perspective” (Oxford, 27–28.03.2015 r.), University of Oxford, 
Institute of European and Comparative Law – (głos w dyskusji); „EU Charter 
of Fundamental Rights and European Contract Law” (Oxford, 26–27.06.2015 r.), 
SECOLA – (głos w dyskusji); „European Law Institute. Annual Conference” 



506 GRAŻYNA BAŁTRUSZAJTYS

(Vienna, 2–5.09.2015 r.), ELI i Universität Wien; „Polskie Forum Arbitrażu. 
Polubowne metody rozstrzygania sporów i ich wpływ na rozwój gospodar-
czy” (Warszawa, 15.05.2015 r); „Spory korporacyjne w praktyce arbitrażowej 
– perspektywa polska i niemiecka” (Warszawa, 21.05.2015 r.); „Funkcjonowa-
nie w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej”, seminarium (War-
szawa, 29.05.2015 r.) – głos w dyskusji; „Polish Scientific Networks” (AMU PAN 
oraz Klub Stypendystów FNP, Warszawa, 18–20.06.2015 r.) – udział w panelu 
dyskusyjnym poświęconym finansowaniu nauki (granty v. finansowanie statu-
towe); „Interdyscyplinarność w uniwersytecie – regułą czy wyjątek? Wyzwa-
nia i pułapki rozwiązań systemowych” (Warszawa, 30.06.2015–01.07.2015 r.), 
Wydział Artes Liberales UW – udział w panelu pt. „Perspektywa młodych bada-
czy”; – podczas VII Polskiego Kongresu Prawa Upadłościowego i Naprawczego 
– INSO 2015 (Warszawa, 5–6.11.2015 r.) referat pt. „Nowa definicja niewypłacal-
ności”; – na Posiedzeniu Plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych Polskiej Akademii Nauk (PAN, Warszawa, 12.11.2015 r.) referat pt. „Za 
kurtyną osobowości prawnej. O istocie «osoby prawniczej»”; – na spotkaniu koła 
naukowego Utriusque Iuris (WPiA UW, Warszawa, 25.11.2015 r.) referat pt. „Per-
spektywy europejskiego prawa umów”; – podczas The New Vienna Congress 
Workshop (LAB) (Vienna, 7–8.4.2016 r.), The New Vienna Congress Foundation 
– active participation in multiple workshops; Bridging Worlds Through Science. 
6th International Conference of Young Scientists (Eindhoven, 25–28.5.2016 r.), 
Global Young Academy – active participation; – European Contract Law in the 
Digital Age, (SECOLA, Tartu, Estonia, 17–18.6.2016 r.) – active participation.

Dr hab. prof. UW Jacek Wierciński podczas II Ogólnopolskiej Konfe-
rencji „Rodzina a prawo i sąd rodzinny” (Warszawa, 9–11.03.2015 r.) wygłosił 
dwa referaty pt.: „Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę, 
prawo a praktyka” oraz „Problematyka uregulowania kontaktów z małoletnimi 
i ich wykonywania” (wspólnie z SSO Dorotą Trautman i SSO Robertem Zega-
dło); – uczestniczył w zamkniętym seminarium naukowym (29.05.2015 r.) Insty-
tutu Wymiaru Sprawiedliwości w sprawie raportu dotyczącego funkcjonowania 
w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej (art. 952 k.c.).

Dr hab. Kamil Zaradkiewicz na konferencji pt. „Nowy kodeks cywilny 
odpowiedzią na wyzwania współczesności” (9–10.04.2015 r.) przedstawił referat 
pt. „Prawo zabudowy”; – na konferencji pt. „Kontrola konstytucyjności prawa 
a stosowanie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu 
Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego” (26.11.2015 r.) ‒ podsumowanie 
i zakończenie konferencji, głos w dyskusji.

Doc. dr Teresa Grzeszak podczas konferencji „VIII Kolokwium Jagielloń-
skie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na sto-
sowanie prawa własności intelektualnej w Polsce” (UJ, Kraków, 24.06.2016 r.) 
przedstawiła referat pt. „Kopia prywatna w orzecznictwie TSUE”.
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Dr Maciej Domański na konferencji pt. „Prawo w działaniu. Wybrane 
instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych” (Warszawa, 
25.10.2015 r.) wygłosił referat pt. „Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyro-
kach rozwodowych”.

Dr Łukasz Gasiński na konferencji „Aktualne tendencje w prawie spółek 
kapitałowych oraz ładzie korporacyjnym” (Warszawa, 27.03.2015 r.) wygłosił 
referat pt. „Kilka uwag na temat orzecznictwa dotyczącego umów o głosowanie”; 
– na VII Ogólnopolskim Kongresie Prawa Bankowego i Rynku Kapitałowego 
(Warszawa, 6.05.2015 r.) referat pt. „Z problematyki skutków prawnych nałożenia 
zakazu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu banku na podstawie 
art. 25n prawa bankowego”; – na konferencji pt. „Company Law Reform in Cen-
tral and Eastern Europe” (Warszawa, 9.06.2016 r.) referat pt. „Legal Borrowing, 
Leapfrogging and Innovating in a Comparative Ragulatory”.

Dr Lech Jaworski uczestniczył w konferencjach organizowanych przez 
Komitet Regionów UE: „Zarządzanie zmianami strukturalnymi: regionalne 
podejście do współpracy strategicznej” (Gelsenkirchen, Niemcy, 30.09.2015 r.) 
i „Partnerstwo publiczno-prywatne” (Kruszwica, 20.07.2015 r.).

Dr Dorota Krekora-Zając na IV Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Proceso-
wego Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych (Olsztyn, 10–11.5.2016 r.) 
przedstawiła referat pt. „Postępowanie w sprawie ustalenia pochodzenie dziecka 
od matki jako współczesne wyzwanie prawa”; – podczas VI Interdyscyplinarnej 
konferencji doktorantów i młodych naukowców pt. „Wokół wartości współcze-
snego człowieka – tradycja a nowoczesność” (Bydgoszcz, 14–15.04.2016 r.) refe-
rat pt. „Komercjalizacja ciała ludzkiego a partycypacja dawców w zyskach z niej 
wynikających”.

Dr Rafał Morek na ADR & ODR in the EU. Implementing The ADR Direc-
tive and the ODR Regulation, Trier (Trewir, Niemcy, ERA – Akademia Prawa 
Europejskiego, 5–6.03.2015 r.) referat pt. „Effect of ADR procedures on limita-
tion and prescription periods”; – Young Arbitrators Forum: Young Approaches 
to Arbitration (University of Vienna, Austria, 28.03.2015 r.) referat pt. „Interim 
measures in arbitration”; – Access to Justice Workshop (University of Essex, 
Wielka Brytania, 9.07.2015 r.) referat pt. „The role of substantive law standards 
in ADR schemes”; – „Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce «Państwo a ADR»” 
(Nowy Tomyśl, 17.04.2015 r.) referat pt. „Polskie prawo mediacyjne i arbitrażowe 
po 10 latach obowiązywania – ocena i perspektywy zmian”; – na konferencji 
pt. „Problematyka relacji konsument–deweloper” (MM Conferences, Warszawa, 
27–28.04.2015 r.) referat pt. „Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich”.

Dr Dominika Opalska podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Prawo 
spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospo-
darczego” (WPIA UW, 27.03.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Jeszcze o dobrych 
obyczajach w spółkach kapitałowych”.
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Dr Piotr Rylski podczas Round Table on „Reopening of proceedings following 
a judgment of the European Court of Human Rights” (Strasbourg, 5–6.10.2015 r.) 
przedstawił referat pt. „Reopening of civil procedure following a judgment of 
ECHR in Poland”; – na konferencji pt. „Między prawem cywilnym materialnym 
a procesowym” (22.01.2016 r.) referat pt. „Wpływ idei naukowych E. Waśkow-
skiego na współczesną polską doktrynę prawa postępowania cywilnego”.

Dr Jarosław Turłukowski na konferencji pt. „Law’s subject: Subject to law” 
(University of York, 1–4.09.2015 r.) wygłosił referat pt. „The individual employ-
ment relationship and commercial relationship in the management board of limi-
ted liability and joint-stock companies according to Polish and Russian Law”; – na 
konferencji pt. „Postępowanie cywilne 2.0: reforma i stan współczesny” (Wydział 
Prawa Uniwersytetu Kazańskiego, 9.10.2015 r.) referat pt. „Nowa ustawa Polski 
o restrukturyzacji: aspekty procesowe”; – na konferencji pt. „Rozwój nauki praw-
nej w nowych warunkach: jedność teorii i praktyki” (Wydział Prawa Południo-
wego Uniwersytetu Federalnego, 17.10.2015 r.) referat pt. „Dziedziczenie praw 
w handlowych spółkach osobowych według prawa polskiego”; – na konferencji 
pt. „Europejsko-rosyjskie gospodarcze i polityczne stosunki w nowych realiach 
światowych” (Wydział Zarządzania UW, 1.04.2015 r.) referat pt. „Systemy prawne 
Polski i Rosji w trakcie refermowania: Próby współdziałania doktryny i prak-
tyki”; podczas X ogólnopolskiego zjazdu katedr prawa handlowego (Rzeszów, 
24–25.09.2015 r.) referat pt. „Reforma prawa spółek w wybranych krajach WNP 
(Ukraina, Rosja, Kazachstan, Białoruś)”; – był organizatorem konferencji z oka-
zji 100. rocznicy ewakuacji UW do Rostowa nad Donem pt. „Nauka wczoraj, 
dziś, jutro” (Rostów nad Donem, 30–31.05.2015 r.); – na konferencji pt. „Ochrona 
prywatnych praw: zagadnienia teorii i praktyki” (Irkuck, 21.05.2016 r.) przedsta-
wił referat pt. „Ochrona praw najbliższych krewnych spadkodawcy w polskim 
prawie spadkowym”; – na konferencji „II Siberian legal forum: administrative 
justice: comparative and russian contexts” (Tiumeński Uniwersytet Państwowy, 
29–30.09.2016 r.) referat pt. „Administrative Justice in Poland”; – na konferencji 
pt. „Rozwój systemu prawa prywatnego Ukrainy i Polski” (Odessa, 15.10.2016 r.) 
referat pt. „Polskie i ukraińskie prawo spadkowe w okresie modernizacji”; ‒ na 
konferencji pt. „Legislation and the Role od the Judicary” (Oxford, 6–9.09.2016 r.) 
referat pt. „Judicial independence or a predictable judicary: the wrong questionnor 
a difficult choice”; ‒ na konferencji pt. „Unijne i krajowe prawa spadkowe. Zalety, 
wykładnia, wątpliwości, wady” (Wrocław, 13.05.2016 r.) referat pt. „Odrzucenie 
spadku na rzecz innej osoby”; – na konferencji pt. „Między prawem cywilnym 
materialnym a procesowym, z okazji 150. rocznicy urodzin prof. Eugeniusza 
Waśkowskiego” (WPiA UW, Warszawa, 22.01.2016 r.) referat pt. „Polski okres 
działalności E. W. Waśkowskiego”.

Dr Tadeusz Zembrzuski podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Konsu-
ment wobec wyzwań współczesności. Aspekty prawa materialnego i proceso-
wego” (Szczecin, 16.04.2015 r.) wygłosił referat pt. „Konsument a postępowanie 
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uproszczone w procesie cywilnym”; – na I ogólnopolskiej konferencji pt. „Bez-
pieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmiany” (Gorzów 
Wielkopolski, 17.04.2015 r.) referat pt. „Jednolitość orzecznictwa sądowego jako 
jeden z aspektów kształtowania bezpieczeństwa prawnego”; – na konferencji 
pt. „Elektroniczne postępowanie upominawcze. Doświadczenia i perspektywy” 
(Lublin, 15.10.2015 r.) referat pt. „Pobieranie opłat w elektronicznym postępo-
waniu upominawczym – preferencja czy niekonsekwencja?” – na konferencji 
„Aktualne zagadnienia postępowań dowodowych przed sądami polskimi” (Uni-
wersytet SWPS w Warszawie, Warszawa, 16.10.2015 r.) referat pt. „Dowód prima 
facie w orzecznictwie sądów”.

Dr Łukasz Żelechowski podczas Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji 
(Warszawa, 13–15.04.2015 r.) wygłosił referat pt. „Ochrona oznaczeń odróżnia-
jących w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół cywilno-
prawnego reżimu ochrony”; – na konferencji pt. „Sukces marki. Marki sukcesu. 
Rola znaku towarowego w działalności przedsiębiorcy” (24.04.2015 r.) referat pt. 
„Oznaczenie odróżniające towary? Narzędzie reklamy? Symbol jakości towaru? 
O funkcjach znaku towarowego i ich ochronie prawnej”; – na 35th Annual ATRIP 
Congress, Intellectual Property as Functional Pluralism: The Parameters, Chal-
lenges and Opportunities of Variation (Kraków, 26–29.06.2016 r.) referat pt. „Fair-
ness of Competition as a Source of Limitations to Exclusive Trademark Rights: 
Dilemmas Surrounding Legal Mechanisms of Striking a Proper Balance”.

INSTYTUT PRAWA KARNEGO

W styczniu 2016 r. nastąpiła zmiana w kierownictwie Instytutu Prawa 
Karnego w związku z rezygnacją dr. Marcina Warchoła z pełnienia funkcji 
wicedyrektora Instytutu i na jego miejsce została powołana dr Barbara Namy-
słowska-Gabrysiak.

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr. hab. Piotra 
Girdwoynia, wicedyrektorem – dr Barbarę Namysłowską-Gabrysiak, przewodni-
czącym Rady Naukowej – prof. dr. hab. Tadeusza Tomaszewskiego.

W Instytucie nastąpiły zmiany: Katedra Postępowania Karnego, której 
kierownikiem był prof. dr hab. P. Kruszyński, w 2015 r. została przekształ-
cona w Zakład Postępowania Karnego i na jego kierownika została powołana 
prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka. Zakład Międzynarodowego Postę-
powania Karnego kierowany przez prof. UW dr hab. Marię Rogacką-Rzewnicką 
został przekształcony w Katedrę Międzynarodowego Postępowania Karnego i jej 
kierownikiem został prof. dr hab. Piotr Kruszyński.

Rada Naukowa Instytutu przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich:
‒ w 2015 r.: mgr Katarzyny Syroki-Marczewskiej „Zgoda na udzielanie świad-

czenia zdrowotnego. Aspekty prawnokarne”, mgr Dominiki Morgały „Ochrona 
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prawna wizerunku sprawcy przestępstwa”, mgr. Macieja Kędzierskiego „Prze-
ciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce”, mgr. Mariu-
sza Czaplińskiego „Zawieszenie postępowania karnego w teorii i praktyce”, 
mgr Iwony Gieruli „Obrońca oskarżonego w postępowaniu karnym jako podmiot 
przestępstwa poplecznictwa”, mgr Moniki Dębskiej „Przestępstwa przeciwko 
porządkowi publicznemu w polskim i włoskim prawie karnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem udziału w organizacji przestępczej”, mgr Karola Borchólskiego 
„Problematyka przestępczości chuliganów piłkarskich w Polsce”.

‒ w 2016 r.: mgr. Tomasza Tyburcy „Przestępstwo i wykroczenie kradzieży 
w polskim prawie karnym”, mgr. Sebastiana Sadowskiego „Prawo do broni – 
charakterystyka prawno-karna”, mgr. Artura Kulika „Stalking – przestępstwo 
uporczywego nękania”, mgr. Jerzego Ferenza „Operacje korekty płci w świetle 
polskiego prawa karnego”, mgr. Filipa Czernickiego „Stały Międzynarodowy 
Trybunał Karny. Wybrane zagadnienia implementacyjne w ujęciu prawnopo-
równawczym”, mgr. Sławomira Buczmy „Wzajemne uznawanie kar pozbawienia 
wolności w Unii Europejskiej”.

Instytut uczestniczył w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym.
Prof. dr hab. Piotr Kruszyński obchodził jubileusz 70. urodzin. Z tej oka-

zji na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. „Wokół 
gwarancji współczesnego procesu karnego”; w trakcie konferencji, podczas uro-
czystości w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego 25 czerwca 2015 r., laudację 
wygłosił adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, i Profeso-
rowi wręczono Księgę Jubileuszową. 

Instytut Prawa Karnego zorganizował konferencję naukową połączoną 
z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesor Eleonorze Zielińskiej 
w dniach 22–23 września 2016 r. Jubilatka została odznaczona Srebrnym Meda-
lem 200-lecia UW i Rzecznik Praw Pacjenta wręczył odznakę honorową „Za 
zasługi dla ochrony praw człowieka”. W pierwszym dniu konferencji odbyły się 
dwa panele: prawo karne i prawa kobiet; w drugim dniu – panel dotyczący miej-
sca i roli poradni prawnych w systemie edukacji prawniczej i panel poświęcony 
prawu medycznemu pt. „Klauzula sumienia”.

W dniach 28–29 września 2016 r. odbył się IX Zjazd Katedr Kryminalistyki 
połączony z obchodami 60-lecia powstania Katedry Kryminalistyki UW. W kon-
ferencji uczestniczyli przedstawiciele akademickich katedr i zakładów krymina-
listyki oraz goście zagraniczni.

21. seminarium austriacko-polskie prawa karnego odbyło się w Warszawie 
w dniach 6–10 czerwca 2016 r.

Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych:
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń na „Pushing boundaries, working beyond bor-

ders, European Academy of Forensic Science” (Praga, 8.09.2015 r.) przedstawił 
wystąpienie pt.: „3D crime scene reconstruction – legal aspects” (współautor ‒ 
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T. Tomaszewski); – na 26th International Symposium on Human Identification 
(Grapevine, TX, 13.10.2015 r.) wystąpienie pt. „Identification of perpetrators 
based on BPA” (współautor ‒ T. Tomaszewski); – podczas European Paint and 
Glass Group (ENFSI) 21st annual meeting, CLKP (Jachranka, 21.09.2015 r.) refe-
rat pt. „Adversarial elements in the new updated Polish criminal proceedings: 
How will the change (starting in July 2015) affect the forensic science business in 
Poland?”; – na Szkoleniu Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Bielsku-Białej (Bielsko-Biała, 13.11.2015 r.) referat pt. „Nowe-
lizacja przepisów dotyczących dowodów naukowych w polskim procesie kar-
nym”; – podczas Szkolenia Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Opolu (Ustroń, 14.11.2015 r.) referat pt. „Dowód z opinii biegłego 
i jego kontradyktoryjna ocena po 1 lipca 2015 r.”; – na konferencji pt. „Nowo-
czesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia” 
(Warszawa, 8.03.2016 r.) referat pt. „Prawne aspekty zastosowania skanowania 
3D w postępowaniu przygotowawczym i procesie wykrywczym”; – podczas IV 
Międzynarodowej konferencji pt. „Miejsce zdarzenia” (Warszawa, 13.04.2016 r.) 
referat pt. „Prawne aspekty wykorzystywania systemu skanowania 3-D podczas 
oględzin miejsca zdarzenia”; – na XVII Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma 
(Wrocław, 15–17.06.2016 r) referat pt. „10 lat za materiał porównawczy” (współ-
autor ‒ T. Tomaszewski).

Prof. dr hab. Ewa Gruza podczas międzynarodowej konferencji pt. „Krymi-
nalistyka – jedność nauki i praktyki” VI Sympozjum PTK (Toruń 24–26.06.2015 r.) 
przedstawiła referat: pt. „Mało «biegła» ustawa o biegłych”; – na międzynarodo-
wej konferencji pt. „90 lat kobiet w policji” (Warszawa, 23.07.2015 r.) referat pt.: 
„Quo vadis policjantko?”; – na XVII Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma 
(Wrocław, 15–17.06.2016 r.) referat pt. „Biegły a prawo karne, czyli kilka uwag 
o odpowiedzialności biegłych za wydane opinie”; – była współorganizatorem 12. 
międzynarodowej konferencji pt. „Kryminalistyka i ekspertologia sądowa: nauka, 
studia, praktyka” (Warszawa, 29–30.09.2016 r.); – uczestniczyła w międzynaro-
dowej konferencji pt. „Konfiskata rozszerzona – nowoczesny środek walki z prze-
stępczością zorganizowaną” (Warszawa, 10.10.2016 r.); – podczas seminarium 
szkoleniowego związanego z 15-leciem utworzenia Centralnego Biura Śledczego 
„Historia i teraźniejszość zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce” 
(Szczytno, 14–15.04.2015 r.) referat pt. „Statystyka jako narzędzie pomiaru efek-
tywności zwalczania przestępczości zorganizowanej”; – była moderatorem panelu 
ogólnopolskiej konferencji pt. „Błędy wymiaru sprawiedliwości w postępowaniu 
przygotowawczym, sądowym i wykonawczym” (Warszawa, 17.04.2015 r.); – pod-
czas VI ogólnopolskiej konferencji traseologicznej pt. „Dowód z opinii z zakresu 
badań traseologicznych w nowej formule postępowania procesowego” (Polań-
czyk, 21–23.09.2015 r.) referat pt. „Opinia traseologiczna w kontradyktoryjnym 
postępowaniu karnym”; – uczestniczyła w konferencjach: „Kryminologiczne, 
wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” (UW, 
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Warszawa, 13.03.2016 r.); „Oczekiwania i perspektywy w polskich naukach sądo-
wych”, Forensic Watch (Warszawa 12.04.2016 r.); „Szkolenie kadr wymiaru spra-
wiedliwości i prokuratury w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości 
transgranicznej i zorganizowanej” (Warszawa, 25–26.04.2016 r.); – podczas VI 
Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Naukowych Kryminalistyki „Zbrodnia jako mani-
fest sprawcy” (Szczytno, 4–6.05.2016 r.) referat pt. „Dziesięć lat na refleksje 
o etycznych aspektach pracy biegłego”; – na konferencji 15-lecie istnienia Pol-
skiej Jednostki Analizy Finansowej (Warszawa, 19.09.2016 r.) referat pt. „GIIF 
– jakie perspektywy na kolejne 15 lat”; – na IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr 
Kryminalistyki (Warszawa, 28–29.09.2016 r.) referat pt. „60 lat minęło… historia 
kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UW”; – uczestniczyła w VI 
Ogólnopolskiej Konferencji Eksperckiej Fundacji ITAKA – Centrum Poszuki-
wań Ludzi Zaginionych – „Poszukiwanie Osób Zaginionych – wykorzystanie 
nowych technologii w działaniach poszukiwawczych dzieci i osób dorosłych” 
(Warszawa, 29–30.11.2016 r.); – na II ogólnopolskiej konferencji pt. „Policyjne 
Archiwa X” (Uniwersytet Łódzki, 15–16.12.2016 r.) referat pt. „Archiwa X. Suk-
ces czy porażka wymiaru sprawiedliwości?”.

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska podczas I Polskiego Kongresu 
Prawa Konkurencji (12–15.04.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Zwalczanie karteli 
a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności – sporne zagadnienia”; 
– na konferencji pt. „Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym pań-
stwie prawa” (15.06.2015 r.) referat pt. „Kary pieniężne w polskim prawie anty-
monopolowym – sporne problemy po najnowszej nowelizacji ustawy”.

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński wygłosił wykład inauguracyjny na II Ślą-
skiej Konferencji Medyczno-Prawnej (Katowice, 24.04.2015 r.).

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski na konferencji pt. „Pushing bounda-
ries, working beyond borders, European Academy of Forensic Science” (Praga, 
8.09.2015 r.) wystąpienie pt. „3D crime scene reconstruction – legal aspects” 
(współautor ‒ P. Girdwoyń); – 26th International Symposium on Human Identifi-
cation, Grapevine (Dallas, USA, 12–15.10.2015 r.) wystąpienie pt. „Identification 
of perpetrators based on BPA” (współautor ‒ P. Girdwoń); – Arnold Markle Sym-
posium (Dr Henry Lee Institute of Forensic Science, University of New Haven, 
USA, 2–3.10.2015 r.) referat na temat współpracy polsko-amerykańskiej w zakre-
sie badań kryminalistycznych; – na konferencji w Szkole Policji w Pile (Piła, 
8.06.2016 r.) referat pt. „Podstawowe problemy współczesnej kryminalistyki”; 
– na konferencji, Instytut Badawczy ‒ Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 
Policji (Warszawa, 28.06.2016 r.) referat pt. „Biegły i jego opinia w systemie pol-
skiego prawa”; – na XVII Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma (Wrocław, 
15–17.06.2016 r.) referat pt. „10 lat za materiał porównawczy” (współautor ‒ 
P. Girdwoyń); – na konferencji z okazji 200-lecia UW „Poznaj UW” (Warszawa 
8.06.2016 r.) referat pt. „Co kryminalistyk może wyczytać z miłosnych listów 
Chopina do Delfiny Potockiej”.
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Prof. dr hab. Eleonora Zielińska uczestniczyła w konferencji „Indywidulna 
ocena sytuacji ofiar przestępstw” – konferencja na temat dyrektywy ofiarowej, 
Prokuratura Generalna (Warszawa, 25.02.2015 r.); – „System ochrony zdrowia 
w Polsce” (głos w dyskusji), posiedzenie Komitetu Bioetycznego (Warszawa, 
12.03.2015 r.); – „Relacje między Prokuraturą Europejską a organami krajowymi 
– podsumowanie”, konferencja (Warszawa, 16–17.04.2015 r.); – „Prawne aspekty 
dyskryminacji w Polsce”, prowadzenie panelu, konferencja zorganizowana przez 
Pełnomocniczkę Rządu do spraw Równego Traktowania pt. „Koncepcja organu 
do spraw równego traktowania – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (War-
szawa, 11.06.2015 r.).

Prof. UW dr hab. Monika Płatek wygłosiła wiele wykładów m.in. w: Bruk-
seli, Budapeszcie, Paryżu, Tbilisi, Białymstoku, Krakowie, Słupsku, Supra-
ślu, Warszawie; – podczas II Międzynarodowego Kongresu Kobiet (Bruksela, 
28.05.2016 r.) uczestniczyła w panelu „Bezpieczeństwo naszych córek, aspekty 
przemocy wobec kobiet”.

Dr hab. Przemysław Konieczniak na konferencji pt. „Prawa pacjenta 
w XXI wieku – wyzwania i problemy” przedstawił referat pt. „Kiedy lekarz może 
odmówić świadczenia ze względu na klauzulę sumienia?” (Warszawa, 27.10.2015 
r); – na posiedzeniu Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN referat pt. „Ramy 
prawne stosowania pochodnych marihuany i innych potencjalnych leków inno-
wacyjnych” (Warszawa, 15.10.2015 r.).

Dr hab. Paweł Waszkiewicz podczas Research Presentation Seminar, Rut-
gers School of Criminal Justice (Newark, NJ, 27.01.2016 r.) referat pt. „Effec-
tive (successful) Homicide Investigations: What does it mean and how to achieve 
it? Preliminary findings from the transatlantic research on homicide investiga-
tions”; – na The 7th Biannual Surveillance and Society Conference (Barcelona, 
20–23.04.2016 r.) referat pt. „The «Trust Effect» in Comparative Surveillance Stu-
dies: The Like Fish in Water Survey” (współautorzy ‒ Ola Svenonius, Fredrika 
Björklund) i referat pt. „Gated Communities: A Statistical Scrutiny of Existing 
Hypotheses” (współautorzy ‒ Ola Svenonius, Fredrika Björklund); – na Homicide 
Research Working Group 2016 Annual Meeting (St Louis, MO, 8–11.06.2016 r.) 
referat pt. „Successful/Effective Investigations: How Homicide Detectives Define 
the Goal (Success) in Their Work” i referat pt. „Conducting Homicide Research 
with Hard to Obtain Data: Case Study Poland” (współautor ‒ Piotr Karasek).

Doc. dr Beata Bieńkowska na konferencji pt. „Wybrane aspekty noweliza-
cji prawa karnego. Zagadnienia penalizacji prania pieniędzy w świetle projekto-
wanej nowelizacji. Kognicja sadów w sprawach wpadkowych w postępowaniu 
karnym” (Warszawa, 11.03.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Sędzia śledczy czy 
sędzia ds. postępowania przygotowawczego w świetle nowelizacji z 27 września 
2013 r.”; – na konferencji pt. „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego” 
(Warszawa, 25–26.06.2015 r.) referat pt. „Zasada prawa do obrony w rosyjskim 
procesie karnym”.



514 GRAŻYNA BAŁTRUSZAJTYS

Dr Kacper Gradoń podczas EUROPOL – European Police Office (The 
Hague) & Universiteit van Amsterdam. Terrorism research + participation in 
the Lone Actor Terrorism – Contextual Analysis session (Holandia, 5–7.01.2015 
r.) wygłosił wykład dla analityków EUROPOL pt. „Combating lone actor extre-
mism”; – Technion – Israel Institute of Technology, Haifa & Hebrew Univer-
sity of Jerusalem (Israel, 17–24.02.2015 r.) ‒ prezentacje wyników badań nt. 
PRIME Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against 
Lone Actor Extremist Events; – Government of India Masterclass Training Pro-
gramme (MCTP) for India Police. National Police Academy (Hyderabad, India, 
25.04.2015–3.05.2015 r.) ‒ prowadzenie wykładów i warsztatów: Crime scene 
analysis, Genocide investigations i Open Source Intelligence dla funkcjonariu-
szy Policji Indii (szczebel zarządzający: pułkownicy i generałowie) i następnie 
w okresie 20‒26.09.2015 r. – na The 9th International Crime Science Conference 
„Science and Security: the application of scientific method to the most pressing 
crime and security problems of today” (London, UK, 16.07.2015 r.) prezentacja 
pt. „Contextual Analysis: preventing and mitigating lone actor terrorism”; – Prace 
badawcze i prezentacje wyników prac (lone actor terrorist events) at John Jay Col-
lege of Criminal Justice (New York City), Harvard University, McGill University 
(Montreal, Kanada) and Toronto Police (Kanada) (29.07.2015–30.08.2015 r.); – na 
15th Annual Conference of the European Society of Criminology (Porto, Portu-
gal, 2–5.09.2015 r.) referat pt. „Lone Actor Extremist Events in the Police perspec-
tive”; – na University of Colorado at Boulder, Center for the Study and Prevention 
of Violence (12–17.11.2015 r.) wykład plenarny pt. „Internet technologies and 
the future trends in crime”; – American Society of Criminology 2015 Annual 
Meeting (Washington D.C., USA, 18–21.11.2015 r.) wykład plenarny pt. „Preven-
ting, Interdicting and Mitigating Extremist events: Defending against lone actor 
extremism”; – na konferencji i szkoleniu NCBiR „Komunikacja, PR i Marketing” 
(Warszawa, 17–18.01.2015 r.) udział w warsztatach i prezentacja projektu wdro-
żeń własnych prac rozwojowych; – na konferencji międzynarodowej „Forensic 
Watch. Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych” (Warszawa, 
24.03.2015 r.) referat otwierający konferencję pt. „Centre for Forensic Scien-
ces. Challenges for the future of criminal procedure”; – na konferencji NCBiR 
i CEZAMAT „Science-Technology-Business” (Warszawa, 20–21.04.2015 r.) pre-
zentacja pt. „Open Innovation Space”; – na konferencji „Nie daj się złapać w sieci. 
Interwencja i prewencja” (Warszawa, 10–11.06.2015 r.) referat pt. „Biały wywiad 
i otwarte źródła informacji w Internecie”; – na posiedzeniu naukowym Konsor-
cjum FP7 PRIME, University of Leiden (Haga, Holandia, 1.04.2016 r.) referat 
pt. „Counter-measures against lone-actor terrorism”; – w ramach Government 
of India Masterclass Training Programme (MCTP) for India Police. National 
Police Academy, Hyderabad (India, 24–30.04.2016 r.) wykład pt. „Crime scene 
analysis, genocide investigations and Open Source Intelligence for the executive-
-level officers of the India Police”; – Safeguarding Australia 2016. Protecting 
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the Homefront. The 13th National Security Annual Summit (Canberra, Austra-
lia, 11–12.05.2016 r.) referat pt. „Preventing, Mitigating and Interdicting Violent 
Extremism” i prowadzenie warsztatu specjalistycznego (Masterclass): „Digital 
forensics and digital intelligence”; – Lorand Eotvos (ELTA) University (Buda-
pest, Hungary, 4.06.2016 r.) wykład pt. „Genocide investigations”; – w Univer-
sity College London, Department of Security and Crime Science (29.06.2016 r.) 
referat pt. „Internet of Things and the Future Challenges for Law Enforecement”.

Dr Magdalena Błaszczyk podczas konferencji „Węzłowe problemy prawa 
wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” (Warszawa, 11.04.2016 r.) przedstawiła 
referat pt. „Problematyka czynów przepołowionych”.

Dr Małgorzata Dziewanowska uczestniczyła w Stop bullying (Kazimierz 
Dolny, 6.10.2015 r.), Stop bullying ‒ law and practice, international project Era-
smus+; – w ramach Festiwalu Nauki (WPiA, 24.09.2015 r.) referat pt. „Nasto-
latki w cybermatni. Sexting, stalking, cyberbullying – (nie)świadomy sprawca, 
(nie)świadoma ofiara”; – podczas konferencji pt. „Sprawiedliwość naprawcza jako 
wyzwanie dla współczesnego ładu społecznego” (2.12.2015 r.) referat pt. „Kry-
minologiczne i prawno-karne aspekty sprawiedliwości naprawczej”; – na kon-
ferencji pt. „Pozytywna integracja społeczna” (17.12.2015 r.) referat pt. „Prawo 
i narzędzia systemowe w procesie readaptacji i usamodzielnienia wychowanek 
i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne z uwzględnieniem 
specyfiki Warszawy”; – na Seminarium Interdyscyplinarnym Fundacji Po DRU-
GIE (6.04.2016 r.) referat pt. „Między resocjalizacją a macierzyństwem”; – pod-
czas I Ogólnopolskiego Kongresu dotyczącego przemocy emocjonalnej: „Myślisz, 
że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej” (13.05.2016 r.), referat 
pt. „Rodzina w kryzysie – przemoc emocjonalna w związkach”.

Dr Michał Fajst wraz z Agnieszką Gutkowską i studenci z Kryminologicz-
nego Koła Naukowego im. St. Batawii w ramach Festiwalu Nauki (WPiA UW, 
Warszawa, 22.09.2015 r.) przygotowali wirtualną wizytę w zakładzie karnym 
– „Wirtualny spacer po zakładzie poprawczym”; – wystąpienie pt. „Prawnicy 
łapią w sieci! – serwisy «pobieraczkowe» w polskim internecie” i wystąpienie 
pt. „Kryminalna Warszawa”; – na konferencji pt. „Kryminalistyka i krymino-
logia dziś i jutro” (Warszawa, 18.03.2016 r.) referat pt. „Co działa – prewencja 
przestępczości w świetle współczesnych koncepcji kryminologicznych”; – na 
konferencji pt. „Przestępczość zorganizowana w Polsce, lata siedemdziesiąte 
i osiemdziesiąte” (Gdańsk, 11–13.04.2016 r.) referat pt. „Przestępczość i przestęp-
czość zorganizowana w świetle uznawanych w Polsce «ludowej» teorii krymino-
logicznych”.

Dr Agnieszka Gutkowska podczas European Society of Criminology Annual 
Conference 2015 (Porto, Portugalia, 3.09.2015 r.) wygłosiła referat pt. „Legisla-
tive, operational, cultural and technological challenges for deterrence, comba-
ting and investigation of incidents linked to the radicalization, extremism and 
terrorism” (wspólnie z K. Gradoniem); – na American Society of Criminology 
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Annual Meeting 2015 (Waszyngton D.C., USA, 20.11.2015 r.) referat pt. „Legi-
slative, operational, cultural and technological challenges for deterrence, com-
bating and investigation of incidents linked to the radicalization, extremism and 
terrorism” (wspólnie z K. Gradoniem); – na konferencji „Migracje w XXI wieku 
– wybór, konieczność czy przymus” (Łagów, 14–15.10.2015 r.) referat pt. „Zakład 
karny wielokulturowy? Kulturowe aspekty odbywania kary pozbawienia wolno-
ści przez cudzoziemców w Polsce”; – podczas IX międzynarodowej konferencji 
pt. „Wielokulturowość – komunikacja na stykach kultur: przestrzenie konfliktu 
i kompromisu” (Wrocław, 21–22.10.2015 r.) referat pt. „Kulturowy kompromis na 
stykach kultur? Nonkonfromizm wobec własnych norm kulturowych”; – podczas 
Safeguarding Australia. Protecting the Homefront. 13th National Security Annual 
Summit (Canberra, Australia, 12.05.2016 r.) referat pt. „Counter – radicalization. 
European approach”; – na konferencji pt. „Kryminalistyka i kryminologia dziś 
i jutro” (Warszawa, 18.03.2016 r.) referat pt. „Wybór tragiczny czy oczywisty? 
Dylematy cudzoziemców w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym”; 
– na seminarium eksperckim (Warszawa, 18.03.2016 r.) Młodzi dla Polski referat 
pt. „Konformizm w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym”.

Dr Piotr Kładoczny na konferencji pt. „Postępowanie karne przed sądem od 
1 lipca 2015 r.” (Sąd Najwyższy, 31.03.2015 r.) przedstawił referat pt. „Gwarancje 
praw pokrzywdzonych, a przeniesienie ciężaru dowodzenia na strony postępo-
wania karnego”; – na konferencji pt. „Nowy proces karny – sprawiedliwość dla 
wszystkich?” (Warszawa, 13.06.2015 r.) referat pt. „Pokrzywdzony w kontradyk-
toryjnym procesie karnym”; – podczas IX Seminarium „Warszawskie dysfunkcje 
polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce” (Lublin, 
16.10.2015 r.) referat pt. „Środki prawne przysługujące więźniom w trakcie 
wykonywania kary pozbawienia wolności i po jej zakończeniu”; – na konferencji 
„Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?” (Warszawa, 
11.04.2016 r.) referat pt. „Problem odpowiedniego stosowania Kodeksu postępo-
wania karnego w sprawach o wykroczenia – studium przypadku”; – na konferen-
cji „Miecz Temidy w świetle ustawy zasadniczej” (Łódź, 13–14.04.2016 r.) referat 
pt. „Ograniczenia wolności słowa a zasada proporcjonalności”.

Dr Szymon Pawelec podczas I Krakowsko-Warszawskiego Seminarium 
Karnistycznego (Kazimierz, 15–17.05.2015 r.) wygłosił referat pt. „Zmiany stra-
tegii obrończych w zreformowanym procesie karnym”; – referat panelowy na 
temat zmian w Systemie Dozoru Elektronicznego z punktu widzenia obrońcy 
w procesie karnym w ramach „System Dozoru Elektronicznego – przyszłość naj-
nowocześniejszego, nieizolacyjnego sposobu karania” (Warszawa, 24.06.2015 r.); 
– referat panelowy „Postępowanie przed sądem I instancji” w ramach konferencji 
„Nowelizacja procesu karnego – starzy aktorzy w nowych rolach” (16.05.2015 r.); 
– udział w konferencji pt. „Relacje między Prokuraturą Europejską z organami 
krajowymi” (Warszawa, 16–17.04.2015 r.).
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Dr Cezariusz Sońta podczas konferencji pt. „Wojska Specjalne w syste-
mie obronnym Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie JW 2305 GROM” 
(15.05.2015 r.) przedstawił referat pt. „Podstawowe zagadnienia prawne użycia 
Wojsk Specjalnych w działaniach kontrterrostycznych”; – na II międzynarodowej 
konferencji pt. „Działania specjalne w aspekcie bezpieczeństwa narodowego – 
SNAJPER 2015” z udziałem ekspertów z całego NATO (25–28.05.2015 r.) referat 
pt. „Terrorist offense in Community law the European Union”; – na konferencji 
pt. „Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – geneza i charakter uwarunkowań” 
(Warszawa, 20.10.2015 r.) referat pt. „Zmodyfikowany prawnoustrojowy kształt 
systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej – 
kto dowodzi w czasie «P» i w czasie «W»?”; – na konferencji pt. „Dylematy zwią-
zane z zasadami użycia broni palnej w formule strzału ratunkowego i strzału na 
rozkaz” (Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, 27–29.10.2015 r.) 
referat pt. „Dylematy związane z zasadami użycia broni palnej w formule strzału 
ratunkowego i strzału na rozkaz (wspólnie z Dyrektorem Biura Operacji Anty-
terrorystycznych Komendy Głównej Policji)”; – podczas III międzynarodowej 
konferencji „Działania Specjalne w aspekcie bezpieczeństwa narodowego ‒ 
SNAJPER 2016” (31.05.2016 r.) referat pt. „Pożyteczne zmiany prawa w rządo-
wym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych (...) z 12 maja 2016 r. 
na przykładzie specjalnego użycia broni”.

Dr Katarzyna Syroka-Marczewska na VII międzynarodowej konferen-
cji pt. „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i azjatyckie. Inspiracja 
uniwersalna – uwarunkowania kulturowe – bariery realizacyjne” (Warszawa, 
13–15.04.2015 r.) przedstawiła referat pt. „Rola i znaczenia poinformowanej 
zgody pacjenta (tzw. informed consent) w europejskim systemie ochrony praw 
człowieka”; – na konferencji pt. „Ius et Medicina” (26.03.2015 r.) referat – „For-
mularze zgody pacjenta – wybrane aspekty”; – na konferencji pt. „Współcze-
sne problemy w transplantologii. Prawo. Medycyna. Filozofia” (Warszawa, 
24.04.2015 r.) referat pt. „Dawstwo ex vivo na gruncie polskiej ustawy trans-
plantacyjnej”; – na konferencji „Polski język prawny – nowe wyzwania” (War-
szawa, 24.04.2015 r.) referat pt. „Poprawna polszczyzna vs. język w umowach 
gospodarczych i pismach procesowych. Wybrane zagadnienia”; – na konferencji 
„Psychiatria też dla ludzi vol. 1 Medycyna, Prawo, Poczytalność” (Warszawa, 
23.05.2015 r.) referat pt. „Opinie biegłych – wybrane aspekty prawne”; – na kon-
ferencji Pomorskiej Izby Adwokackiej „Prawo Medyczne i Farmaceutyczne” 
(Gdynia, 12.11.2015 r.) referat: „Aspekty prawnokarne poinformowanej zgody 
pacjenta”; – na ogólnopolskiej konferencji „Odpowiedzialność prawna za błąd 
w sztuce lekarskiej” (Zielona Góra, 26.11.2015 r.) referat: „Rola zgody pacjenta 
w polskim systemie prawa. Wybrane zagadnienia”; – na konferencji naukowo-
-szkoleniowej pt. „Pielęgniarstwo Po Dyplomie” (Rzeszów, 18.05.2016 r.) referat 
„Rola pielęgniarki i położnej przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zda-
rzeniach medycznych”; – na Zjezdzie Chorób Płuc (Wisła, 10.05.2016 r.) referat 
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pt. „Świadoma zgoda pacjenta”; – na VIII międzynarodowej konferencji z okazji 
50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35. 
rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów pt. „Systemy 
ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie. Kontekst uniwersalny – spe-
cyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne” (Warszawa, 18.04.2016 r.) 
referat pt. „Rola zgody pacjenta na badania kliniczne”; – na ogólnopolskiej kon-
ferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, KUL (Lublin, 16.04.2016 r.), refe-
rat pt. „Metodologia nauczania klinicznego w Klinice Prawa na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”; – podczas VI Interdyscyplinarnej 
Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców „Wokół wartości współcze-
snego człowieka – tradycja a nowoczesność” (Bydgoszcz, 15.04.2016 r.) referat 
pt. „Prawa pacjenta – wybrane zagadnienia”.

Dr Krzysztof Szczucki podczas zebrania „Criminal Law Procedure” 
(Wydział Prawa Uniwersytetu w Ljubljanie, Ljubljana, Słowenia, 22.04.2015 
r.) przedstawił referat „The newest amendments to Polish Criminal Procedure”; 
– podczas zebrania „International Criminal Law” (Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Ljubljanie, Ljubljana, Słowenia, 21.04.2015 r.) referat pt. „Constitution in cri-
minal law”; – podczas zebrania „Philosophy and Criminal Law” (Instytut Krymi-
nologii Uniwersytetu w Ljubljanie, Ljubljana, Słowenia, 23.04.2015 r.) referat pt. 
„Philosophical roots of criminal law”; – na konferencji pt. „Wychowanie religijne 
i moralne” (Wydział Prawa i Administracji UWM, Olsztyn, 6–7.05.2015 r.) referat 
pt. „Prawo karne jako instrument przeciwdziałania zachowaniom niemoralnym”; 
– na zebraniu Akademii Oświęcimskiej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 
– referat pt. „Fundament praw człowieka jako zasada zasad w wykładni prawa 
karnego”; – na konferencji pt. „Justice and Penal Reform: Re-shaping the penal 
landscape” (Oxford, 16–18.03.2016 r.) referat pt. „Human dignity and common 
good as the basis of criminalization”; – podczas XXI Polsko-Austriackiego Semi-
narium Prawa Karnego, WPiA UW (Warszawa, 6–10.06.2016 r.), referat pt. „The 
basic goods – life bouy in current criminal law”; – na konferencji „Węzłowe pro-
blemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma” (Biuro RPO, Warszawa, 
11.04.2016 r.) referat pt. „Czy wszystkie wykroczenia winny być penalizowane?”.

Dr Anna Zientara na konferencji pt. „The procedural Aspects of the Appli-
cation of Competition Law: European Frameworks – Central European Per-
spectives” w Budapeszcie przedstawiła referat pt. „Administrative and penal 
sanction in Polish Competition Law”; – na I Polskim Kongresie Prawa Konku-
rencji (12–15.04.2015 r.) referat pt. „Penalizacja prowadzenia działalności w for-
mie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem”; – na konferencji „Ludzie 
i zwierzęta. Równoważenie interesów” (Warszawa, 5–6.05.2015 r.) referat pt. 
„Równoważenie sprzecznych interesów w świetle prawa unijnego dotyczącego 
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych”.

Dr Anna Walczak-Żochowska na międzynarodowej konferencji pt. „Stereo-
typy jako przeszkoda w kształtowaniu świadomości człowieka oraz ich oddzia-
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ływanie na społeczeństwo” (Nałęczów, 8–10.06.2015 r.) przedstawiła referat 
pt. „Stereotypy dotyczące ochrony praw zwierząt w Polsce”.

Dr Marcin Warchoł uczestniczył w seminariach: – udział w seminarium 
i wygłoszenie referatu – Seminar on Judicial Cooperation in Criminal Matters: 
Twenty Years of Sharing EU Expertise (2.06.2016 r.); – udział w seminarium 
i wygłoszenie referatu – Regional seminar on dangerous offenders presentations 
(Yerevan Armenia, 19–20.01.2016 r.); temat referatu: „Recent developments in 
treatment of dangerous offenders”; – udział w seminarium i wygłoszenie referatu 
„Conference on strengthening the mutual recognition of freezing and confisca-
tion orders” (Bruksela, 20.06.2016 r.); temat panelu: „Treatment and disposal of 
dssets (including compensation for victims), Communication between the issuing 
and executing State throughout execution”.

Dr Sławomir Żółtek podczas Pierwszego Warszawsko-Krakowskiego Semi-
narium Karnistycznego (Kazimierz, 2015 r.) przedstawił referat pt. „Znamiona 
normatywne i regulatywne w ustawowym opisie czynu”.

INSTYTUT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Na kadencję 2016–2020 dyrektorem Instytutu wybrano prof. dr. hab. Jerzego 
Poczobuta, wicedyrektorem – prof. UW dr hab. Katarzynę Myszonę-Kostrzewę, 
przewodniczącym Rady Naukowej – dr. hab. Karola Karskiego.

Rada Naukowa Instytutu przeprowadziła publiczne obrony prac doktorskich:
‒ w 2015: mgr. Łukasza Baumgarta „Kontynuacja i sukcesja organizacji mię-

dzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe”;
‒ w 2016 r.: mgr Zuzanny Kulińskiej-Kępy „Prawa obywatelskie i poli-

tyczne a prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne – porównanie systemów 
ochrony (na przykładzie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy)”, 
mgr Hanny Marczewskiej „Granice i warunki dopuszczalności «złotej akcji» 
w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim”, mgr Róży Zielnik-Kołodzińskiej 
„Statut alimentacyjny w prawie Unii Europejskiej”, mgr Anny Dorabialskiej 
„Ograniczenia wyboru prawa w polskim systemie prawa prywatnego międzyna-
rodowego”, mgr Anny Kańciak „Ochrona cyberprzestrzeni w świetle prawa Unii 
Europejskiej”, mgr. Karola Sońty „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi w prawie 
międzynarodowym”.

Instytut uczestniczył w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym.
Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego w 2015 r. zor-

ganizował konferencję naukową: Wykład Johanna-Dietricha Wörnera, Dyrektora 
Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej pt. „Driving #Space 4.0. Bringing 
space to society”.
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Pracownicy brali udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych:
Prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska uczestniczyła w Study Space 

VIII: Warsaw (Warszawa, 15–19.06.2015 r.). 
Prof. dr hab. Adam Opalski podczas konferencji pt. „Prawo spółek i ład 

korporacyjny w perspektywie wyzwań współczesnego obrotu gospodarczego” 
(Warszawa, 27.03.2015 r.) przedstawił referat pt. „Wybrane aktualne tendencje 
w prawie spółek kapitałowych i ładzie korporacyjnym”.

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak podczas ICGLC 2015: XIII Internatio-
nal Conference on Government, Law and Culture (Rio de Janeiro, 10–12.02.2015 r.) 
wygłosił referat pt. „The concept and practice of good governance in the Euro-
pean Union”; – na konferencji „15 lat funkcjonowania modelu rządowego procesu 
legislacyjnego – perspektywa porównawcza” (Warszawa, 27.02.2015 r.) referat pt. 
„Model procesu legislacyjnego w Unii Europejskiej”; – na konferencji pt. „Karta 
praw podstawowych w polskim porządku prawnym” (Warszawa, 14.03.2015 r.) 
referat pt. „Sądowe stosowanie Karty w odniesieniu do państw członkowskich 
– refleksje w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów 
krajowych”; – na V4+ Conference on the Effectiveness of the EU Road haulage 
market (Warszawa, 16.04.2015 r.) referat pt. „Dumping socjalny i sposoby prze-
ciwdziałania w Unii Europejskiej”; – na międzynarodowej konferencji pt. „Aktu-
alne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie 
i europejskie” (Kraków, 22–23.04.2015 r.) referat pt. „Administracja krajowa 
w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – europeizacja i renacjonaliza-
cja”; – na konferencji pt. „Prawo międzynarodowe a Unia Europejska” (Baranów 
Sandomierski, 13–15.05.2015 r.) referat pt. „Wielość roszczeń do władzy konsty-
tucyjnej – czyli o stosunku prawa UE do międzynarodowego porządku praw-
nego”; – na konferencji pt. „Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca 
włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej 
i państw członkowskich” (Gródek nad Dunajcem, 14–16.06.2015 r.) referat pt. 
„Mind the Gap: prawo i nowe rządzenie w sektorze przedsiębiorczości w Unii 
Europejskiej”; – na konferencji pt. „Better Regulation in the European Union” 
(University of Cardiff, Wielka Brytania, 28–30.09.2015 r.) referat pt. „Challenges 
of good governance in the EU – transfer from governing to governance”; – na kon-
ferencji pt. „Idee, normy i instytucje Kongresu wiedeńskiego – 200 lat później” 
(Warszawa, 15–16.10.2015 r.) referat pt. „O (trudnych) relacjach w konfiguracji 
postwestfalskiej – konstytucjonalne i pluralistyczne podejście do postnarodo-
wego porządku prawnego”; – na konferencji pt. „Die Ukraine zwischen Russland 
und der EU. Deutschland, Polen und die Ukraine” (Kijów, 21–24.04.2016 r.) refe-
rat pt. „Der Einfluss des europäischen Rechts auf der rechten Seite eines Beitritt-
skandidaten zur Europäischen Union”; – na Symposium „Europe and the World” 
(Dahrendorf, 24–26.05.2016 r.) referat pt. „European Union as a promoter of good 
governance in other countries”; – podczas Annual International Conference on 
Law, Regulations and Public Policy (Singapur, 29–31.05.2016 r.) referat pt. „From 
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government to governance: the challenge of good governance in the European 
Union of crisis time”; – podczas Eurkind GCW 2016 Innovation, Employment 
and the Environment (Walencja, 22–24.06.2016 r.) referat pt. „Is the vision of 
«Social Europe» still valid? The ongoing challenges of EU economy and gover-
nance” (wraz z M. Gniadzik).

Dr hab. Karol Karski podczas IV Międzynarodowej Konferencji Проблемы 
современной экономики: глобальный, национальный и региональный 
контекст // Problemy Współczesnej Ekonomii: Globalny, Narodowy i Regionalny 
Kontekst (Grodno, Białoruś, 28–29.05.2015 r.) przedstawił referaty: pt. „Ekono-
miczno-prawne aspekty współpracy transgranicznej” oraz pt. „Istota kapitału 
i jego znaczenie w przedsiębiorstwie – uwagi ogólne (ekonomiczne i prawne)” 
(referaty przygotowane wspólnie z dr. Aleksandrem Prokopiukiem WSE w Bia-
łymstoku).

Dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa na konferencji pt. „Ius cogens 
– soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego” (Kraków, 
19–20.05.2016 r.) wygłosiła referat pt. „Ius cogens i soft law w międzynarodo-
wym prawie kosmicznym”; – na konferencji pt. „Kosmos w prawie i polityce, 
prawo i polityka w kosmosie” (Warszawa, 10.06.2016 r.) referat pt. „Rejestracja 
obiektów kosmicznych”; – na konferencji pt. „Technologie kosmiczne w służbie 
RP” (Warszawa, 28.06.2016 r.) referat pt. „Wprowadzenie do międzynarodowego 
prawa kosmicznego”.

Dr hab. Andrzej W. Wiśniewski na konferencji pt. „Spory korporacyjne 
w praktyce arbitrażowej – perspektywa polska i niemiecka/Gesellschaftsrech-
tliche streitigkeiten in der praxis der schiedsgerichtsbarkeit polnische und deut-
sche perspektiven” (Warszawa, 21.05.2015 r.) przedstawił referat pt. „Czy warto 
promować ideę rozpoznawania sporów korporacyjnych w postępowaniach arbi-
trażowych? Czy w obecnym stanie prawnym spory korporacyjne mogą stano-
wić przedmiot takiego rozpoznania, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Co stanowi 
największą przeszkodę w rozwoju arbitrażu w analizowanej dziedzinie?”; – na 
konferencji pt. „Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współ-
czesnego obrotu gospodarczego” (Warszawa, 27.03.2015 r.) referat pt. „Czynności 
bezskuteczne wobec spółki według art. 304 § 2 k.s.h.”; – na konferencji Aka-
demii Arbitrażu (Warszawa 14.04.2015 r.) referat pt. „Receptum arbitrii, czyli 
o koncepcji tzw. umowy z arbitrem”.

Doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza podczas VIII konferencj Międzynarodo-
wego Prawa Humanitarnego „Implementacja międzynarodowego prawa huma-
nitarnego konfliktów zbrojnych” (Gdańsk, 29.05.2015 r.) przedstawiła referat pt. 
„Wspólna inicjatywa Rządu Szwajcarii i Międzynarodowego Komitetu Czerwo-
nego Krzyża dotycząca przestrzegania międzynarodowego prawa humanitar-
nego – wyraz realizmu czy idealizmu w odniesieniu do implementacji mph?”; 
– podczas „Urban Warfare – Bruges Colloquium on International Humanitarian 
Law” (Bruges, Belgia, 15–16.10.2015 r.) referat pt. „Identifying military objects 
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in cities – introduction”; – podczas „V4Prevention – Visegrad Group to Prevent 
Mass Atrocities” (Warszawa, 5–7.10.2015 r.), WPiA UW i Budapest Centre for the 
International Prevention of Genocide and Mass Atrocities – Genocide and Mass 
Atrocities – Introduction; – na konferencji „Dobra kultury w zagrożeniu”, zorga-
nizowanej przy okazji Targów Dziedzictwa Kultury (Warszawa, 7–8.10.2015 r.), 
referat pt. „Ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych”; – na konferencji „Woj-
skowa służba prawna” (Warszawa, 12–14.10.2015 r.) referat pt. „Wojskowa służba 
prawna a międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych”; – na kon-
ferencji pt. „Operacyjne przygotowanie obszaru kraju” (Warszawa, 27.10.2015 r.) 
referat pt. „Przygotowanie do obrony kraju w świetle międzynarodowego prawa 
humanitarnego”; – podczas konferencji „International Humanitarian Law Semi-
nar” (Bruksela, Belgia, 13–15.01.2016 r.) referaty: „Persons protected under IHL” 
i „International Humanitarian Fact-Finding Comission as a Tool for Better Imple-
mentation of IHL”; – na konferencji „International Humanitarian Law Challen-
ges in Urban Warfare: Lessons and Experience for Ukraine” (Lwów, Ukraina, 
14–15.06.2016 r.) referaty: „Siege Warfare and International Humanitarian Law” 
i „Distinction of Civilian and Military Objects and Related Precautionary Measu-
res in Urban Warfare”; – podczas konferencji „Seminar on International Huma-
nitarian Law” (Warszawa, 16–18.03.2016 r.) referaty: „Protection of Civilians in 
the Enemy Hands”, „Protection of Civilians against the Effects of Hostilities” 
i „Implementation of IHL”.

Dr Dobrochna Bach-Golecka podczas XXVII Światowego Kongresu Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), 
Law, Reason and Emotion (Waszyngton, 27.07.2015–8.08.2015 r.) przedstawiła 
referaty pt.: „Abortion and the Limits of Flexibility in Human Rights Law”, 
„Axiological Dilemma in the EU Law. The Notion of Public Morality”, „Solida-
rity as a Response to Poverty. Proposals of the Catholic Social Teaching”, „Fre-
edom of Religion and Freedom of Consciense within the Contemporary Human 
Rights Debate in Europe” i „Citizenship within the European Union Institutional 
Arrangement”; – na konferencji pt. „Prawnomiędzynarodowa ochrona rodziny” 
(Olsztyn, 7–8.05.2015 r.) referat pt. „Koncepcja praw reprodukcyjnych”; – podczas 
5. Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Medycznego (EAHL) (Praga, 
Czechy, 1–2.10.2015 r.) referat pt. „Between Mobile Patients” Rights and Regula-
tory Competences of the Member States. The Impact of EU Law; – na konferencji 
„The European Union and Political Challenges” (Wrocław, 5–6.11.2015 r.) referat 
pt. „Transatlantic Alliance or Turmoil? The Political Debate Concerning the Trans-
atlantic Trade and Investment Parntership (TTIP) Negotiations”; – na konferencji pt. 
„Prawa pacjenta w XXI wieku – wyzwania i problemy” (Warszawa, 27.10.2015 r.) 
referat pt. „Współpraca państw członkowskich UE z zakresu transgranicznej opieki 
zdrowotnej”; – na Prawniczym Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
pt. „Wolność zabudowy. Mity a normatywna rzeczywistość” (Gdańsk, 9.10.2015 r.) 
referat pt. „Wolność i ograniczenia zabudowy w prawie europejskim”.
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Dr Piotr Bogdanowicz podczas Research Seminar Series 2015 (Swansea, 
27.04.2015 r.) przedstawił referat pt. „A Cross-border Interest and Concession 
Contracts: a Critical Approach”; – na konferencji pt. „Inteligentna i zrównowa-
żona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów 
prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich” (Gródek nad Dunajcem, 
14‒16.06.2015 r.) referat pt. „Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych 
– uwagi na tle sprawy C-549/13 Bundesdruckerei”; – na konferencji „O skut-
kach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla 
wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej” (Warszawa, 19.10.2015 r.) 
referat pt. „Brak notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardo-
wych a Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej”; – na II Międzynarodowej 
konferencji z cyklu Reforma prawa zamówień publicznych. Sektor użyteczności 
publicznej i PPP (Uniwersytet Łódzki, Łódź, 8–9.10.2015 r.) referat pt. „Poleganie 
na zdolności innych podmiotów w świetle dyrektywy 2014/25/UE – szklanka do 
połowy pełna?”; – podczas VIII ogólnopolskiej konferencji z zakresu zamówień 
publicznych pt. „Nowe prawo zamówień publicznych – kierunki modernizacji” 
(Kraków, 21–22.09.2015 r.) referat pt. „Przesłanki odrzucenia oferty na tle zasad 
prawa Unii Europejskiej”; – podczas 8th Pan-European Conference on the Euro-
pean Union „The Union’s Institutional and Constitutional Transformations: Stress 
or Adaptation?” (Trento, 15–18.06.2016 r.), University of Trento – Minimum Wage 
Laws, Internal Market and Public Procurement: Team Spirit or Lonely Riders; 
– na konferencji „Public Procurement and Labour Standards – Reopening the 
Debate after RegioPost” (Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania, 9.05.2016 r.) 
referat pt. „Article 56 of TFEU and the Principle of Proportionality – When, 
How and Why Should it be Applied after RegioPost”; – jako visiting professor na 
Uniwersytecie w Turynie (Turyn, 21.04.2016 r.) – Modification of Below Thre-
shold Contracts; – jako visiting professor na Uniwersytecie w Turynie (Turyn, 
19.04.2016 r.) – The Application of the Principle of Proportionality to Modifica-
tion of Public Contracts.

Dr Paweł Marcisz podczas 3rd Polish-Ukrainian Legal Day (Kijów, Ukra-
ina, 18.09.2015 r.) referat pt. „Application of EU law in Polish courts: Ten years 
of experience and a long way to go”; – na konferencji Sexuelle Orientierung als 
Diskriminierungsgrund (Warszawa, 24.20.2015 r.) wystąpienie pt. „Die Eltern-
schaft der homosexuellen Personen in Polen” (wspólnie z dr D. Pudzianowską).

Dr Mateusz Pilich podczas II Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Mię-
dzynarodowego: O stanowieniu, pojmowaniu i stosowaniu norm kolizyjnych 
europejskiego i krajowego prawa prywatnego międzynarodowego (Katowice, 
23–24.10.2015 r.) przedstawił referat pt. „Łączniki personalne osób fizycznych”; 
– na VII Kolokwium Jagiellońskim: Wpływ orzecznictwa unijnego na stosowa-
nie prawa w Polsce (Kraków, 21.11.2015 r.) referat pt. „Związek przyczynowy 
pomiędzy działalnością kierowaną do państwa a umową konsumencką (C-218/12 
Emrek v Sabranovic)”; – na konferencji pt. „Reprywatyzacja w orzecznictwie 
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sądów” (Warszawa, 26.02.2016 r.) referat pt. „Międzynarodowe umowy indemni-
zacyjne w praktyce sądów”.

Dr Magdalena Słok-Wódkowska na 7th international week (Segedyn, 
Węgry, 16–18.03.2015 r.) współautorstwo referatu przygotowanego wspólnie 
z K. Śledziewską: „Do different areas of regional integration affect EU trade?”; 
– na Zjeździe Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europej-
skiego nt. Prawo międzynarodowe a Unia Europejska (Baranów Sandomierski, 
13–15.05.2015 r.) referat pt. „Umowy stowarzyszeniowe UE z państwami Part-
nerstwa Wschodniego – wybrane zagadnienia”; – na konferencji WIEM 2015 
(Warszawa, 2–4.07.2015 r.) współautorstwo referatu przygotowanego wspólnie 
z K. Śledziewską: „Anatomy of the EU regional trade agreements – what really 
influences economic integration?”; – podczas European Trade Study Group 
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paryż, 10–12.09.2015 r.) – Regional 
trade agreements of the EU and US – what is a common ground; „Transparency 
vs Confidentiality in International Economic Law: Looking for an Appropriate 
Balance” (Interest Group of International Economic Law of European Society of 
Intrenationa Law, Ravenna, School of Law, 20.11.2015 r.) referat pt. „Influence 
of the National Parliament of the EU Member States on Trade Negotiations”; – na 
konferencji „Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później” 
(Warszawa, 15–16.10.2015 r.) referat pt. „Podstawy aksjologiczne standardów 
traktowania cudzoziemców”; – podczas konferencji „Wpływ Transatlantyckiego 
Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego (TTIP) na międzynarodową współ-
pracę gospodarczą. Wnioski dla państw członkowskich UE z Europy Środkowej 
i Wschodniej” (Warszawa, 30.11.2015–1.12.2015 r.) referat pt. „Regional trade 
agreements of the EU and US – what is a common ground?”.

Dr Maciej Taborowski podczas ogólnopolskiej konferencja pt. „O skut-
kach braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla 
wymiaru sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej” (Warszawa, 19.10.2015 r.) 
referat pt. „Notyfikacja to nie wszystko – art. 6 i art. 14 ustawy o grach hazar-
dowych w świetle przepisów o rynku wewnętrznym UE”; – na seminarium 
naukowym pt. „Konsekwencje polityczne i prawne opinii TSUE nr 2/13 w spra-
wie przystąpienia Unii Europejskiej do europejskiej konwencji praw człowieka” 
(Warszawa, 27.04.2015 r.) referat pt. „Wpływ wyroku Melloni na poziom ochrony 
praw podstawowych i związany z tym konflikt z art. 53 EKPC”; – na konferen-
cji „Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE przez sądy polskie” (Warszawa, 
25.09.2015 r.) referat pt. „Stosowanie Karty Praw Podstawowych przez sądy pol-
skie – przyczyny rzadkiego i nieprawidłowego stosowania KPP UE w krajowym 
porządku prawnym oraz propozycje polepszenia tej sytuacji” (w panelu: Stoso-
wanie KPP w Polsce: utopia czy rzeczywistość).

Dr Vita Zagórowska na VIII Warszawsko-Toruńskim Kolokwium Nauko-
wym Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego pt. „Sta-
tus uchodźcy w prawie międzynarodowym i krajowym w teorii i praktyce” 
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(Warszawa, 19–20.11.2015 r.) referat pt. „Analiza zasady non-refoulement 
w kontekście ochrony uchodźców”; – podczas I Polsko-Ukraińskiego Forum 
Naukowego „Współczesna Ukraina. Konflikt – transformacja – inegracja” 
(Olsztyn, 18–19.12.2015 r.) referat pt. „Międzynarodowe instrumenty ochrony 
uchodźców z Ukrainy”; – na II Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym (Lwów, 
12–13.05.2016 r.) referat pt. „Prognozowany wpływ regulacji unijnych na ochronę 
mniejszości narodowych na Ukrainie w kontekście przystąpienia do Unii Euro-
pejskiej”; na Zjeździe Katedr PMP – konferencja pt. „Ius cogens – soft law, dwa 
bieguny prawa międzynarodowego publicznego” (Kraków, 19–20.05.2016 r.), 
referat pt. „Wpływ norm ius cogens na ochronę mniejszości narodowych i etnicz-
nych”; – na III Konferencji Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego: Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka w dobie przemian (Olsztyn, 2–3.06.2016 r.) referat 
pt. „Problem stereotypizacji mniejszości narodowych w orzecznictwie ETPCz”.

V

W zakresie dydaktyki prowadzono bardzo intensywne prace.
Uchwałą Rady Wydziału z dnia 13 kwietnia 2015 r. określono: „Zasady stu-

diowania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego” na 
kierunku Prawo, obowiązujące od roku akademickiego 2015/2016.

W latach akademickich 2014/2015 i 2015/2016 zrealizowano za pośrednic-
twem systemu USOS studencką ankietę wydziałową, w ramach której studenci 
oceniali dydaktykę, program nauczania i warunki studiowania. W ankiecie 
2014/2015 wzięło udział 848 studentów, a na jej podstawie przygotowano raport 
udostępniony na stronie internetowej Wydziału. Ankieta ta pozwoliła też na opra-
cowanie 16 raportów indywidualnych dotyczących pracowników.

W roku akademickim 2014/2015 przeprowadzono również ankiety w wer-
sji papierowej obejmujące pracowników podlegających okresowej ocenie, które 
objęły 88 pracowników. W maju 2015 r. zrealizowano ankietę skierowaną do dok-
torantów i też przeprowadzono pilotażową ankietę wybranych zajęć anglojęzycz-
nych w ramach programu Erasmus. Studenci zagraniczni ocenili nasz Wydział 
lepiej niż polscy studenci uczęszczający na zajęcia dla cudzoziemców.

Na podstawie ankiet opracowano raporty, które zostały zamieszczone na 
stronie internetowej Wydziału w zakładce „Jakość kształcenia”. 

Kontynuowano też hospitacje na zajęciach dydaktycznych, a protokoły ze 
zrealizowanych hospitacji włączono do teczek osobowych pracowników, których 
dotyczą. 

Rada Wydziału w styczniu 2016 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
z działalności Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i z rapor-
tów z ankiet zrealizowanych w roku akademickim 2014/2015.
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W roku akademickim 2015/2016 oprócz ankiety za pomocą USOS przepro-
wadzono także ankiety papierowe, zwłaszcza na zajęciach pracowników podle-
gających okresowej ocenie, na wielu zajęciach przeprowadzono hospitalizacje. 
Ocena studentów jest bardzo ważna dla usprawniania procesu dydaktycznego.

Jesienią 2016 r. Wydział wygrał konkurs na otwarcie i prowadzenie nowego 
kierunku studiów: „Prawo gospodarcze, przedsiębiorczość i innowacyjność”.

Wydziałowa Komisja Programowa prace nad programem studiów na kierunku 
Prawo podjęła w maju 2015 r. Ustalono, że program ma mieć charakter modu-
łowy [przedmioty obowiązkowe, tzw. kanoniczne, do zaliczenia dla wszystkich 
i moduły (np. 10) tematyczne funkcjonalnie powiązane (np. 5 obligatoryjnych do 
zaliczenia i 5 fakultatywnych)]. W pierwszej kolejności zostanie ustalony kanon 
przedmiotów oraz liczba i profil modułów. Dziekan został upoważniony przez 
Komisję Programową do powołania kilkuosobowego zespołu, który dla Komisji 
przygotuje propozycje w zakresie podjętych ustaleń. 

Wstępną dyskusję na temat założeń nowego programu przeprowadzono na 
posiedzeniu Rady Wydziału 30 listopada 2015 r., podnosząc konieczność okre-
ślenia charakteru studiów (praktyczne, akademickie czy połączone oba kierunki) 
i dalszych prac nad programem, aby był racjonalny pod względem dydaktycz-
nym i ekonomicznym, dokładnie ustalającym przedmioty tzw. kanonu i moduły, 
które student mógłby wybierać. Stwierdzono, że dotąd udostępnione materiały 
o nowym programie są bardzo ogólne.

Dziekan prof. dr hab. Tomasz Giaro powołał w październiku 2016 r. nową 
komisję w składzie: prof. dr hab. Marcin Dyl, dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. 
Konrad Osajda, dr Tomasz Lasocki, mgr Marek Grzywacz, Katarzyna Łoś, która 
przygotowała założenia programu na kierunku Prawo, a następnie nad progra-
mem pracowało Kolegium Dziekańskie.

Program na kierunku Prawo został przygotowany w 2016 r. dla przedstawie-
nia go Radzie Wydziału.

W ramach studiów podyplomowych:
– w 2015 r. utworzono Studia Podyplomowe Europejskie i Polskie Prawo 

Rolne oraz System Ochrony Bezpieczeństwa Żywności pod kierownictwem prof. 
dr. hab. Pawła Czechowskiego;

– w 2016 r. Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacynych kierowane przez 
dr. hab. Władysława Kuleszę obchodziło jubileusz 20-lecia jego działalności;

– w 2016 r. Wydział wygrał konkurs na otwarcie i prowadzenie studium 
podyplomowego „Prawo karne gospodarcze dla sędziów i prokuratorów”.

W 2015 r. wprowadzono zasadę, że wnioski o dofinansowywanie projektów 
z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW powinny być zatwierdzane przez 
Radę Wydziału. W listopadzie 2015 r. Rada Wydziału zatwierdziła wnioski 
o dofinansowanie projektu „Interdyscyplinarne seminarium prawnicze Colloqu-
ium Legale” – „Nieosądzalność w prawie” – prowadzący dr Adam Szafrański, 
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oraz projektu „Innocence Project – przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom” 
– prowadzący prof. dr hab. Ewa Gruza i mgr Daniel Mańkowski, a projekt reali-
zowany wspólnie z Kliniką Prawa i Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Na podstawie uchwały Senatu UW z maja 2015 r. w sprawie potwierdzenia 
efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na naszej Uczelni powo-
łano Komisję ds. Uznawalności Kształcenia w składzie: doradca, prodziekan ds. 
studenckich, dyrektorzy instytutów. Doradcą ds. Uznawalności Kształcenia Rada 
Wydziału wybrała dr. hab. Kamila Zaradkiewicza.

Samorząd studencki prowadził ożywioną działalność. Prezentowano wobec 
władz Wydziału interesy studentów, uczestniczono w pracach Rady Wydziału, 
prowadzono zapisy studentów na dyżury prodziekana ds. studenckich i brano 
w nich udział. Prowadzono działalność socjalną i kulturalną, organizowano 
corocznie otrzęsiny, mikołajki, połowinki, akcje „Dni krwiodawstwa” i „Student 
Prawa Mikołajem”. Dobrze prowadzona strona internetowa samorządu pozwala 
w pełni na informowanie studentów o jego działalności, a zainteresowanym stu-
dentom na włączanie się w jego działalność.

Samorząd aktywnie uczestniczył w pracach nad zmianami w programach 
studiów na kierunku Prawo i na kierunku Administracja II.

Samorząd jest wydawcą pisma „Lexus”, którego wydawanie wersji papiero-
wej napotyka na trudności.

Rada Kół Naukowych, a także wiele kół naukowych mają swoje strony inter-
netowe, dzięki którym znana jest ich działalność i zostaje ukazana droga dla zain-
teresowanych do włączenia się w ich życie naukowe. Aktywność kół jest ściśle 
związana z zainteresowaniami ich członków.

Pod opieką Rady wydawany jest „Przegląd Prawniczy”, w którym wielu stu-
dentów publikuje artykuły.

Klinika Prawa w latach akademickich 2015/2017 kontynuowała swoją działal-
ność, świadcząc pomoc osobom niezamożnym. Realizowała jednocześnie misję 
edukacyjną związaną z przygotowaniem przyszłych adeptów prawa do wykony-
wania zawodu, jak również uwrażliwianiem ich na problemy społeczne. 

Łącznie przyjęto 660 klientów, których problemy prawne oscylowały najczę-
ściej wokół prawa cywilnego, rodzinnego, jak również prawa karnego. W pracę 
Kliniki Prawa było zaangażowanych 112 studentów. 

W Klinice Prawa działały następujące sekcje: sekcja prawa medycznego – 
karna (koordynator: prof. dr hab. E. Zielińska, Kierownik Kliniki Prawa), sek-
cja prawa medycznego – cywilna (koordynator: dr hab. M. Boratyńska), sekcja 
prawa cywilnego I (koordynator: dr hab. Z. Banaszczyk), sekcja prawa cywil-
nego II (koordynator: dr hab. M. Boratyńska), sekcja ds. osób osadzonych 
(koordynator: doc. dr P. Kładoczny), sekcja sądownictwa międzynarodowego 
(koordynator: dr B. Namysłowska-Gabrysiak), sekcja prawa pracy (koordyna-
tor: doc. dr M. Barzycka-Banaszczyk), sekcja ds. cudzoziemców (koordynator: 
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dr C. Nowak), sekcja prawa karnego – ofiary przemocy i dyskryminacji (koordyna-
tor: dr B. Namysłowska-Gabrysiak), sekcja redukcji szkód (koordynator: dr K. Fur-
man), sekcja prawa administracyjnego (koordynatorzy: prof. dr hab. J. Jagielski 
oraz dr K. Syroka-Marczewska). 

W 2016 r., w związku z zapotrzebowaniem i nowymi kierunkami rozwoju 
warszawskiej Kliniki Prawa, została uruchomiona sekcja prawa karnego „nie-
winność”, której koordynacja została powierzona doc. dr. P. Kładocznemu.

W dniach 22–23 września 2016 r., we współpracy z Instytutem Prawa Kar-
nego, Klinika Prawa zorganizowała konferencję z okazji jubileuszu prof. dr hab. 
Eleonory Zielińskiej, w ramach której tematem jednego z paneli było nauczanie 
kliniczne. Panel ten dotyczył miejsca i roli poradni prawnych w systemie eduka-
cji prawniczej. Przewodniczącą panelu była prof. dr hab. Małgorzata Król, zaś 
uczestnikami dr Filip Czernicki, dr Katarzyna Furman, dr Piotr Kładoczny.

W marcu 2017 r. studenci sekcji sądownictwa międzynarodowego zorganizo-
wali wyjazd do Strasbourga, w ramach którego uczestniczyli w rozprawie przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz w konferencji zorganizowanej 
przez Radę Europy nt. „Promoting dialoque between ECtHR and the mediafre-
edom community”.

W maju 2017 r. dr B. Namysłowska-Gabrysiak uczestniczyła na Węgrzech 
na Uniwersytecie w Miskolc jako ekspertka w seminarium dotyczącym rozwoju 
klinik prawa w Europie, ich struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania oraz 
przyszłych wyzwań. 

Pracownicy Kliniki Prawa UW publikowali artykuły oraz dłuższe opracowa-
nia naukowe poświęcone zagadnieniu edukacji klinicznej studentów oraz syste-
mowi bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wchodzili 
również w skład grup eksperckich, które pracowały nad opracowaniem modelu 
poradnictwa, jak również projektów ustaw poświęconych temu zagadnieniu. 

Pracami sekretariatu Kliniki Prawa kierowała pani Elżbieta Pawlak, zaś pra-
cownikiem sekretariatu była – jak w latach ubiegłych – pani Monika Dubielecka. 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Admi-
nistracji UW zorganizowało kilka wykładów otwartych: 27.04.2015 r. wykład 
prof. Giuseppe De Paolo pt. „Awakening Sleeping Beaty: How to Make a Media-
tion Become Mainstream in Disputes Porcessing”; 26.10.2015 r. wykład prof. 
Barry Sullivan z Loyola University Chicago pt. „The Use of Economic Analysis 
in US Administrative Law”; 10.03.2016 r. wykład prof. Robert Ahdieh prodzie-
kana Emory University School of Law pt. „After Scalia: Politics, Constitutional 
Interpretation and Appointmenet of the U.S. Supreme Court”. Centrum zorgani-
zowało konferencję pt. „Gotowi do dialogu obywatelskiego? Zarządzanie kon-
fliktami w partycypacji lokalnej” w dniu 12.04.2016 r. będącą podsumowaniem 
projektu realizowanego w latach 2014–2016 z partnerem Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta st. Warszawy. Podczas konferencji zaprezentowano 
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uczestnikom model wspierania dialogu obywatelskiego i zarządzania konflik-
tami wokół partycypacji wypracowany w ramach projektu. 

Studenci uczestniczyli w różnych konkursach i otrzymywali nagrody:
1) w 2015 r.:
‒ laureatem pierwszej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych na najlepszą pracę magisterską nt. „Publiczny rynek 
kapitałowy” został mgr Paweł Michalski, a promotorem jego pracy magister-
skiej pt. „Insider trading w prawie europejskim, polskim i szwajcarskim” był 
prof. dr hab. A. Chłopecki;

‒ laureatem III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta 
Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii nauk ekonomicznych i społecznych (Stu-
dencki Nobel) został p. Tomasz Klemt, student V roku, seminarzysta dr. hab. 
R. Grzeszczaka; 

‒ na program „Visiting Students” w Centrum Studiów Prawniczych Uni-
wersytetu Oksfordzkiego została przyjęta mgr Jagna Mucha, doktorantka 
prof. R. Grzeszczaka w Katedrze Prawa Europejskiego, która wygrała konkurs. 
W ramach programu będzie realizować projekt dotyczący metod rozwiązywania 
sporów konsumenckich w Unii Europejskiej;

‒ w pierwszej edycji konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę 
magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjono-
wania przestrzeni sprawiedliwości nagrodę pierwszego stopnia otrzymała praca 
mgr. Miłosza Pieńkowskiego pt. „Doręczenie elektroniczne w postępowaniu kar-
nym” napisana pod kierunkiem doc. dr H. Gajewskiej-Kraczkowskiej;

‒ w XIII edycji konkursu na najlepszą pracę nt. własności intelektualnej, 
ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP, nagrody uzyskało pięcioro studentów za 
prace magisterskie: mgr Mikołaj Stępkowski – nagrodę Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego za pracę pt. „Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze” 
napisaną pod opieką prof. K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej; mgr Jan Popławski 
– wyróżnienie za pracę pt. „Utwór inspirowany a plagiat” napisaną pod opieką 
prof. J. Błeszyńskiego; mgr Andrzej Boboli – nagrodę Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego za pracę pt. „Analiza skuteczności postanowień wybra-
nych licencji wywodzących się z ruchu Copyleft na gruncie ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych” napisaną pod opieką prof. J. Błeszyńskiego; 
mgr Magdalena Czapska – nagrodę Polskiej Izby Rzeczników Patentowych 
za pracę pt. „Ograniczenia swobody umów w prawie autorskim” napisaną pod 
opieką prof. K. Szczepanowskiej-Kozłowskiej; mgr Aleksandra Kozak – wyróż-
nienie Ministra Gospodarki za pracę pt. „Nadużycie pozycji dominującej przez 
dysponenta Standard Essentials Patent na przykładzie spraw Samsung i Huawel” 
napisaną pod opieką prof. UW dr. hab. R. Grzeszczaka.

Drużyna WPiA w międzynarodowym konkursie (moot court) dotyczącym 
mediacji gospodarczej organizowanym przez International Chamber of Com-
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merce w Paryżu zajęła trzecie miejsce. W tej edycji konkursu uczestniczyło 67 
drużyn z 40 krajów, drużyna WPiA w składzie: Aneta Stankiewicz, Katarzyna 
Zygmunt i Paul Studt, była najlepszą drużyną z Europy, a w ostatnim etapie kon-
kursu zmierzyła się z drużynami z Izraela, Kijowa i USA. Drużyna przygotowy-
wała się pod kierunkiem osób związanych z Centrum Rozwiązywania Sporów 
i Konfliktów przy WPiA;

2) w 2016 r.:
‒ podczas V Kongresu Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016 praca 

doktorska dr Anne-Marie Weber-Elżanowskiej pt. „Wpływ instytucji prawa 
rynku kapitałowego na spółki Skarbu Państwa” napisana pod kierunkiem prof. 
dr. hab. M. Romanowskiego została wyróżniona jako jedyna praca prawnicza 
w konkursie o Nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za naj-
lepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego;

‒ nagrodami Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w kategorii „prace 
magisterskie” zostały wyróżnione: praca Marii Zduniak pt. „Upadki z wysokości 
– aspekty kryminalistyczne” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. E. Gruzy, 
praca Mieczysława Mieczkowskiego pt. „Postępowanie dowodowe w sprawach 
o przestępstwa internetowe” – pod kierunkiem dr K. Girdwoyń, praca Joanny 
Brzóski pt. „Entomologia sądowa – zastosowania kryminalistyczno-prawne” pod 
kierunkiem prof. dr. hab. T. Tomaszewskiego;

‒ w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową nt. wła-
sności intelektualnej nagrodę Narodowej Akademickiej Sieci Komputerowej zdo-
był mgr Wojciech Rzepiński za pracę pt. „Prawo wobec technologii: prywatność 
w Internecie rzeczy” napisaną pod kierunkiem prof. UW dr. hab. R. Grzeszczaka; 
– nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdobył mgr Kacper Kazimierz 
Krawczyk za pracę pt. „Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia 
Geograficzne versus znaki towarowe w oznaczaniu produktów rolnych i spożyw-
czych” napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. M. Korzyckiej;

‒ student III roku prawa p. Gabriel Płóciennik zajął III miejsce w IV Ogólno-
polskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego. Opiekunem była prof. UW 
dr hab. M. Rogacka-Rzewnicka;

‒ mgr Tomasz Klemt uzyskał I miejsce w dziedzinie nauk ekonomicznych 
i prawnych w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszego Studenta RP – Stu-
dencki Nobel 2016.

Drużyna WPiA reprezentująca UW na Central and Eastern Europe Moot 
Court Competition w składzie: Aleksandra Częścik, Ewa Malinowska, Maciej 
Lipiński i Artur Łucyk, zajęła trzecie miejsce. Pani A. Częścik – seminarzystka 
prof. UW dr. hab. R. Grzeszczaka – została wyróżniona nagrodą „Speaker’s 
Prize”.

Drużyna WPiA w wynikach ostatecznych FDI Moot 2016 zajęła szóste miej-
sce w klasyfikacji generalnej, a p. Agata Kruczyk ‒ uczestniczka etapu ustnego 
‒ zostala drugim najlepszym adwokatem konkursu.
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Grupa 5 studentów, uczestników interdyscyplinarnego seminarium „Collo-
quium Legale” prowadzonego przez dr. M. Tębelskiego, dr. A. Szafrańskiego 
i dr. P. Wojciechowskiego, brała udział w dniach 27–28 kwietnia 2016 r. w semi-
narium w Wiedniu na zaproszenie prof. Christopha Grabenwartera (Wirtscha-
ftsuniversitat Wien). Studenci zaprezentowali wystąpienia nt. „Justiciability” 
(Osądzalność) i uczestniczyli w dyskusji.

Drużyna WPiA UW w składzie: Justyna Daniło, Wojciech Gemza, Łukasz 
Karsznicki i Michał Bałdowski, zajęła pierwsze miejsce w rundzie krajowej mię-
dzynarodowego konkursu Jessup Moot Cort Competition i wywalczyła prawo 
reprezentowania Polski w międzynarodowej rundzie konkursu w Waszyngtonie 
w dniach od 27 marca do 2 kwietnia 2016 r.

Drużyna reprezentująca WPiA w Olimpiadzie Historyczno-Prawnej im. 
M. Sczanieckiego – studenci Karol Kanclerz i Tomasz Janas ‒ zajęła drugie miej-
sce w finale w Krakowie dnia 30 maja 2016 r.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2014/2015 i wręczenia dyplo-
mów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału odbyła się dnia 
4 lipca 2015 r. w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas uroczysto-
ści wystąpili JM Rektor prof. dr hab. Marcin Pałys i dr hab. Bohdan Zdziennicki.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbyła się dnia 28 wrze-
śnia 2015 r. w Auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. Podczas 
uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Cudzoziemcy w Polsce: sytuacja w prze-
strzeni politycznej i status w porządku prawnym” wygłosił prof. dr hab. Jacek 
Jagielski.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2015/2016 i wręczenia dyplo-
mów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału odbyła się dnia 
2 lipca 2016 r. w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas uroczy-
stości wystąpili JM Rektor prof. dr hab. Marcin Pałys i dr Edyta Bielak-Joma 
(GIODO).

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 odbyła się dnia 
28 września 2016 r. w Auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. 
Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Leon Petrażycki o nauce i uni-
wersytecie” wygłosił dr hab. Andrzej Kojder.

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali w 2014/2015:
Andrzejczak Kamil, Andrzejewska Anita, Antoniak Michał, Arendarski Woj-

ciech, Balcerek Bartłomiej, Barańska Matylda, Bąk Michał, Bieluk Magdalena, 
Bieńkowska Alla, Boguska Anna, Borys Sylwia, Brudzińska Anna, Brzezińska 
Zofia, Buszmak Dawid, Chełkowska Anna, Chrabota Anna, Czarnik Przemy-
sław, Dawidowicz Michał, Dubiel Magda, Dunikowski Andrzej, Dzierzbicki 
Cezary, Galamon Wojciech, Gawryluk Joanna, Gawrysiak Anna, Giemza Woj-
ciech, Glinka Ewa, Golenia Anna, Gołębiewska Maria, Góra Katarzyna, Góra 
Paweł, Hendzel Natalia, Hermanowska-Nartonowicz Agnieszka, Jagura Jarosław, 
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Kamińska Marta, Kanarek Diana, Kania Kinga, Kantorowicz Karolina, Kaptur 
Katarzyna, Kesling Paula, Kłosowiak Miłosz, Komorowski Mateusz, Konstanty 
Marlena, Kordala Tomasz, Koryakina Tatyana, Kozak Adrianna, Kozak-Górecka 
Honorata, Krawiec Klaudia, Kruszewska Urszula, Kujawska Magdalena, Lew-
czuk Patrycja, Łasica Jowita, Małobęcka Iga, Matsiyewskaya Anna, Mazewska 
Agnieszka, Mazur Katarzyna, Mazur Monika, Mizio Katarzyna, Nycz Joanna, 
Oktoba Aleksandra, Olewiński Mateusz, Osiak Michał, Ostrowska Karolina, 
Ostrzechowski Bartłomiej, Pawłowowski Grzegorz, Pawłowska Anna, Piotrow-
ski Maciej, Piskuła Romana, Poniatowicz Natalia, Proć Krzysztof, Puczyłowska 
Izabela, Puszczało Aleksandra, Rajewski Wojciech, Riedl Krzysztof, Roguska 
Zofia, Rybarczyk Michał, Rychlik Mikołaj, Siuta Barbara, Skrzyniarz Natalia, 
Sławińska Aleksandra, Sosińska Alicja, Sośnicka Dominika, Stradomski Piotr, 
Stenka Agnieszka, Szlachciak Michał, Szoszkiewicz Katarzyna, Szufarska 
Agnieszka, Szymańska vel Szymanek Paulina, Tata Patrycja, Truchel Joanna, 
Urbanek Piotr, Vachev Valery, Viduto Halina, Wiltos Agnieszka, Wiśniewski 
Krzysztof, Wyrębek Paweł, Ziółkowski Dawid, Żyrek Sylwia. 

Dyplomy z wyróżnieniem 2015/2016:
Banaszkiewicz Małgorzata, Barabasz Piotr, Bartosiewicz Paweł, Bazydło 

Urszula, Bejtka Klaudia, Biesiadzińska Jaśmina, Brzezińska Klaudia, Chołuj 
Marcin, Cichorska Monika, Ćwiklińska Agata, Dekoninck Julia, Gajdek Michał, 
Galińska Olga, Gałach Aleksandra, Gawryjołek Iza, Gierba Konstancja, Głodek 
Mariusz, Gotfryd Karolina, Górski Arkadiusz, Habas Michał, Janiszewska Alek-
sandra, Jas Magdalena, Jaworska Sylwia, Jędrzejczyk Marta, Kalandyk Monika, 
Kaleta-Blicharz Karolina, Kaniewski Piotr, Kaźmierczyk Paweł, Kopacz Michał, 
Kot Agnieszka, Krawczyk Kacper, Kruczyk Anna, Kubik Małgorzata, Kwoka 
Klaudia, Lewandowska Agnieszka, Licznerska Wiktoria, Łaska Aleksandra, 
Maksimiec Ewelina, Margała Sebastian, Mariak Aleksandra, Mejsak Marlena, 
Michalski Krzysztof, Michna Marcin, Mikina Sebastian, Miziołek Aleksandra, 
Modrzejewski Piotr, Niemeczek Monika, Oleksy Kacper, Piasecki Krzysztof, Pie-
kut Paulina, Pływacz Radosław, Popich Joanna, Przychodzień Mateusz, Redlin 
Karolina, Skóra Damian, Sobiecka Marta, Sofu Diana, Suchonos Marlena, Śle-
zak Mikołaj, Walczak Mateusz, Wardacki Ksawery, Widawska Marlena, Wisła 
Agnieszka, Włodkowski Michał, Wołosiuk Weronika, Ziętal Kinga. 

Dyplomy z wyróżnieniem kierunek Administracja II stopnia:
Chmielewska Joanna, Makos Anna, Swędrowski Mateusz. 
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Larysa Myrgorodska 
Uniwersytet Warszawski

KONFERENCJE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 2015–2016

1. KONFERENCJE/ZJAZDY/SYMPOZIA NAUKOWE W 2015 R., 
I PÓŁROCZE

Z udziałem gości zagranicznych 

Tytuł Konferencja międzynarodowa: „Ochrona potrzebna od zaraz! Arbiter doraźny 
i tymczasowe środki zabezpieczające w arbitrażu”

Termin 11 lutego 2015 r.
Miejsce Aula, budynek dBUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW

Tytuł Warszawsko-Pekińskie Forum: Młodzi dla Biznesu
Termin 20–28 maja 2015 r.
Miejsce Warszawa
Organizatorzy Koło Naukowe Prawa i Gospodarki Chin, Instytut Nauk Prawno-Administracyj-

nych WPiA UW

Tytuł Konferencja: „Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych”
Termin 24 marca 2015 r.
Miejsce Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101

Organizatorzy

Centrum Nauk Sądowych UW
Instytut Prawa Karnego WPiA UW
Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych
Naczelna Rada Adwokacka
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Tytuł Międzynarodowa telekonferencja: „Modernizacja ustawodawstwa dotyczącego 
prawa pracy we współczesnych warunkach”

Termin 30 marca 2015 r.
Miejsce Sala 209, Collegium Iuridicum I, WPiA UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Instytut Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UW

Południowy Uniwersytet Federalny (Rosja)
Euroazjatycki Uniwersytet im. L. Gumilowa (Kazachstan)

Tytuł Seminarium międzynarodowe: 8th Seminrium dla młodych naukowców „Europe-
an Labour Law and Social Law”

Termin 24–26 kwietnia 2015 r.
Miejsce Sala 1.2, 1.4, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, Lipowa 4
Organizatorzy Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Nauk Prawno-Administra-

cyjnych WPiA UW

Tytuł Konferencja międzynarodowa: „Laickość w państwie, w prawie i w społeczeń-
stwie. Doświadczenia Belgii, Francji oraz Polski”

Termin 4 maja 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Katedra Prawa Wyznaniowego, Instytut Historii Prawa WPiA UW

Tytuł Konferencja międzynarodowa: Wykład im. Leona Petrażyckiego „Time in Law’s 
Empire”

Termin 21 maja 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UW

Tytuł Konferencja międzynarodowa „Phoenix Cities: Urban Recovery and Resilience in 
the Wake of Conflict, Crisis and Disaster”

Termin 15–19 maja 2015 r.
Miejsce Biblioteka WPiA, Collegium Iuridicum III, WPiA UW, ul. Oboźna 6

Sala 2.12, ul. Brzozowa 11/13
Organizatorzy Centrum Rozwiazywania Sporów i Konfliktów, Szkoła Prawa Obcego WPiA UW

Z udziałem gości krajowych 

Tytuł Wspomnienie prof. Michała Kuleszy w drugą rocznicę śmierci „Reforma samo-
rządu terytorialnego: ocena przeszłości i spojrzenie w przyszłość”

Termin 13 stycznia 2015 r.
Miejsce Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Organizatorzy Koło Naukowe Prawa Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej 

WPiA UW
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Tytuł Konferencja „Problemy etyczne tworzenia i stosowania prawa podatkowego”
Termin 16 stycznia 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Koło Naukowe Prawa Podatkowego WPiA UW

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Tytuł XVI Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji „Rola orzecznictwa 
w systemie prawnym”

Termin 6 marca 2015 r.
Miejsce Sala A.3, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4
Organizatorzy Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych 

WPiA UW 
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Tytuł Ogólnopolski zjazd kół naukowych prawa podatkowego i finansowego: „Ordyna-
cja podatkowa – idea, teoria, praktyka”

Termin 13–14 marca 2015 r.
Miejsce Sala 3.4, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4

Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Organizatorzy Koło Naukowe Prawa Podatkowego, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych 

WPiA UW
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Tytuł Konferencja: „Katastrofy i wyjaśnienie ich przyczyn w ujęciu procesowym i kry-
minalistycznym”

Termin 20 marca 2015 r.
Miejsce Sala 7 im. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Instytut Prawa Karnego WPiA UW

Tytuł Konferencja: „Prawo spółek i ład korporacyjny w perspektywie wyzwań współ-
czesnego obrotu gospodarczego”

Termin 27 marca 2015 r.

Miejsce Aula A3, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Organizatorzy Koło Naukowe Prawa Spółek WPiA UW
Koło Naukowe Prawa Prywatnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tytuł Konferencja: „Węzłowe zagadnienia prawa cywilnego w 100-lecie urodzin Profe-
sora Witolda Czachórskiego”

Termin 22 czerwca 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Instytut Prawa Cywilnego WPiA UW
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Tytuł Konferencja: „Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego” (oraz uroczy-
stość wręczenia księgi jubileuszowej Profesorowi Piotrowi Kruszyńskiemu)

Termin 25–26 czerwca 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Hotel Gromada, Placu Powstańców Warszawy 2
Organizatorzy Katedra Postępowania Karnego oraz Zakład Międzynarodowego Postępowania 

Karnego WPiA UW



 KONFERENCJE NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI... 537

2. KONFERENCJE/ZJAZDY/SYMPOZIA NAUKOWE W 2015 R., 
II PÓŁROCZE

Z udziałem gości zagranicznych 

Tytuł Międzynarodowy Okrągły Stół dotyczący Problemów Humanitarnych „Humani-
tarians & future humanitarians in the run-up to the World Humanitarian Summit 
(WHS)”

Termin 7–13 września 2015 r.
Miejsce Auditorium Maximum UW, Krakowskie Przedmieście 26/28 

Room A, Auditorium Maximum
Room B, Auditorium Maximum
Room C, Auditorium Maximum

Organizatorzy Biuro NOHA Wydziału Prawa i Administracji UW 
Uniwersytet Aix-Marseille

Tytuł Konferencja międzynarodowa: „800-lecie Magna Charta Libertatum”
Termin 9 października 2015 r.
Miejsce Sala A3, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4 
Organizatorzy Zakład Praw Człowieka WPiA UW

Ambasada Wielkiej Brytanii w RP

Tytuł Pierwsze Chińsko-Polskie Seminarium Prawa Porównawczego
Termin 16 października 2015 r.
Miejsce Pekin, Chińska Akademia Nauk Socjalnych (CASS)
Organizatorzy Wydział Prawa i Administracji UW

Instytut Prawa Chińskiej Akademii Nauk Socjalnych (CASS)

Tytuł Pierwsze Forum Europejskiego Prawa Atomowego
Termin 21 października 2015 r.
Miejsce Aula, budynek dBUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego WPiA UW

Tytuł Konferencja międzynarodowa: „Polsko-hiszpańska współpraca gospodarcza – 
uwarunkowania prawne”

Termin 5 listopada 2015 r.
Miejsce Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Organizatorzy Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego WPiA UW

Espol sp. z o.o.
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Z udziałem gości krajowych 

Tytuł Festiwal Nauki
Termin 20–27 września 2015 r.
Miejsce budynek Zarządu Samorządu Studentów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24 

Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4
budynek Auditorium Maximum, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
budynek dBUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Organizatorzy Koło Naukowe Administracji Publicznej
Kryminologiczne Koło Naukowe im. S. Batawii
Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”

Tytuł Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Własności Intelektual-
nej: „Współczesne tendencje rozwoju prawa własności intelektualnej”

Termin 16–17 października 2015 r.
Miejsce Sala A.3, Collegium Iuridicum II, WPiA UW, ul. Lipowa 4
Organizatorzy Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, Instytut Prawa 

Cywilnego WPiA UW

Tytuł Seminarium: „Stosowanie Europejskiej Konwencji w wewnętrznym systemie 
prawnym państwa. Mowa Nienawiści. Od przeszłości do przyszłości”

Termin 21 listopada 2015 r.
Miejsce Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32
Organizatorzy Instytut Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW

„Badania dorobku prawnego” Biura Rady Europy w Warszawie
Pozarządowa organizacja „Otwarta Rzeczpospolita”
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
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3. KONFERENCJE W 2016 R.

Rodzaj Lp. Nazwa Data 

K
ra

jo
w

a

1 Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie 10.06.2016
2 Kongres języka prawnego i prawniczego: X Konferencja 

LINGUA IURIS
21–22.04.2016

3 Kryminalistyka i kryminologia dziś i jutro 2016
4 Prawne aspekty dyskryminacji i zasady równego trakto-

wania
2016

5 XVII Konferencja naukowa WPiA UW „Źródła prawa. 
Teoria i praktyka”

4.03.2016

6 Sąd konstytucyjny w państwie demokratycznym 29.02.2016
7 Bezpieczeństwo energetyczne z uwzględnieniem zadań 

samorządu terytorialnego
26–27.02.2016

8 Biegły w polskim systemie prawnym: pomocnik sądów 
czy rzeczywisty autor wyroków?

24.02.2016

9 Ochrona danych osobowych w dobie Big Data 28.01.2016
10 Tworzenie i stosowanie prawa dotyczącego podatku od 

towarów i usług oraz akcyzy w celu przeciwdziałania ma-
sowym wyłudzeniom oraz zorganizowanej przestępczości 
podatkowej

22.01.2016

11 Mater Familias 2016
12 IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki 28–29.09.2016
13 Konferencja z okazji jubileuszu prof. dr hab. Eleonory 

Zielińskiej pt. „Legalizm a sprawiedliwość”
22–23.09.2016

14 21 Polsko-Austriackie Seminarium Prawa Karnego 6–10.06.2016
15 Otwarte seminarium z filozofii prawa karnego 2016
16 Wdrożenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 7.12.2016
17 Skutki kontraktowe uznania postanowienia umowy za 

niedozwolone w relacjach między konsumentem a przed-
siębiorcą w świetle europejskiego prawa konsumentów

9.12.2016

18 Podatek akcyzowy – kierunki zmian 15.12.2016
19 Pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego 2016
20 Ogólnopolskie spotkanie romanistów 2016
21 Wykładnia prawa. Jerozolima–Rzym–Warszawa 2016
22 Aktualne Problemy Prawa Rolnego i Żywnościowego 2016
23 Możliwości ekspansji polskich podmiotów gospodarczych 

na rynki obszaru postradzieckiego. Wybrane aspekty eko-
nomiczno-prawne

2016

24 Prawo. Sport. Finanse 7–8.04.2016
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Rodzaj Lp. Nazwa Data 
M

ię
dz

yn
ar

od
ow

a
1 Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych 

w biomedycynie – Biobanki: wyzwanie w czasach Big 
Data

08.06.2016

3 Akademicki projekt kodeksu cywilnego 29.04.2016
4 The Third Edition of Warsaw–Beijing Forum 18–25.05.2016
5 Międzynarodowy Okrągły Stół dotyczący Problemów 

Humanitarnych
2.03.2016

6 Ustawodawstwo w zakresie postępowania cywilnego 
w Rosji i Polsce: analiza prawnoporównawcza

25.02.2016

7 Między prawem cywilnym materialnym a procesowym 22.01.2016
8 Rozwój prawa państw Europy Środkowo-Wschodniej 

wczoraj i dzisiaj
16.01.2016

9 2nd Sino-Polish Seminar on Comparative Law 4–5.10.2016
10 Tell me who you are: Labeling status in Graeco-Roman 

world
9–10.12.2016

11 The Frontier Symposium of Forensic Sciences 30–31.10.2016
12 Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja 29–30.09.2016
13 The EU without the UK. Implications and Legal Conse-

quences of BREXIT
26.11.2016

14 Global Law Conference in Warsaw 2016
15 Ekstremizm, radykalizacja i terroryzm samotnych wil-

ków: perspektywa teoretyczna i praktyczna
10–11.10.2016

16 Legal Experts and Legal Expertise in Ancient World 2016
17 Wielowymiarowość bezpieczeństwa europejskiego 2016
18 NOHA Intensive Program 5–10.09.2016


