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STUDIA IURIDICA LXI

Bahyt Altinbasov, Nurbek Khairmukhanmedov
L. N. Gumilyov Eurasian National University
Nurbek Khairmukhanmedov
L. N. Gumilyov Eurasian National University

COMPARATIVE ANALYSIS 
OF TRAINING OF SCHOLARLY PERSONNEL 

IN KAZAKHSTAN AND ABROAD

1. THE IMPORTANCE OF THE STUDY

Integration of Kazakhstan into the world of higher education gives rise to 
the question of unification of academic degrees as well as of training system for 
the scientific and pedagogical personnel. The trend of the world economy poses 
similar problems in the majority of the countries with national characteristics as 
well as in reference to global laws governing the educational systems. For exam-
ple, there are many problems concerning the integration of Kazakhstan with the 
European education system. To address these problems successfully it is useful 
to conduct a comparative analysis of the emergence, formation and development 
of systems of postgraduate education. This will allow to identify some positive 
experience which could be effective in improving the national education system.

In Kazakhstan, the doctorate was traditionally considered as the vertex grade 
of higher education. Focused on training researchers, it reflected values and 
meanings of the universitary education, based on the combination of the tradi-
tions and values of scientific work, knowledge and pedagogical mission of pres-
ervation and transmission of cultural heritage. As integral part of the academic 
world and higher education system of researcher training it also faces the need to 
revise its guidelines and forms as well as to adapt itself to new socio-cultural and 
economic circumstances.

One of the key factors of such transformations is a deeper involvement of 
Kazakhstan in the process of globalization in education and science. One example 
of such an involvement is the participation of Kazakhstan in the Bologna pro-
cess. This political process, aimed at improving quality of training and mobility 
of skilled workers in the European Union, has become the basis for reforming 
the vocational education system in Kazakhstan and other countries. The Bologna 
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Agreement considers the doctorate as the third step of higher education, which 
should also build upon its basic principles. Besides the EU a powerful center of 
influence on the development of university have the U.S. and the Anglo-Saxon 
culture which attract a growing number of young researchers.

In this way, Kazakhstan faces presently global trends in the training of 
researchers, even if these trends have not found so far a deeper reflection in the 
domestic doctrine.

However, management reform and new legislation in the field of undergrad-
uate and postgraduate education in times of integration and globalization have 
already generated fierce debates among scholars and politicians. Organizational 
and legal issues in research training through educational programs such as master 
and doctoral PhD does not go off the agenda. Organization and implementation 
of educational and scientific activities in the postgraduate education also requires 
some adjustment. The abovementioned problems of postgraduate education indi-
cate the relevance of the issue among the academics.

Moreover, the analysis of Education Research shows that this branch of study 
is in Kazakhstan not sufficiently developed. Today, there are numerous studies of 
foreign scholars dedicated to the scientific training as an international legal phe-
nomenon, such as D. Crosier, L. Purser, H. Smidt, Universities Shaping the Euro-
pean Higher Education Area. The EUA Report “Tendencies of universities form 
the European space of the higher education” (2007), V. I. Baydenko, “Conceptual 
model of state educational standards of competency” (2004), V. V. Laptev, “Prob-
lems in the training of highly qualified scientific personnel at the present stage of 
development in science and society” (2006), etc. These works stress a great social 
significance of the integration process in the higher and postgraduate education 
in foreign countries. However, there are still no scientific papers, reflecting the 
substantial analysis of the Kazakh system of scientific training.

2. THE CHIEF ANALYSIS

It is common knowledge that in March 2010 Kazakhstan with its 60 universi-
ties has officially joined the Bologna Agreement and became the 47th full member 
of the European Higher Education Area. It signified a transition to a three-tier 
model of training: Bachelor – Master – PhD, based on the principles of the Bolo-
gna Declaration, also known as the Great Charter of European Universities1. 
According to this document, Kazakhstan implements a model of modern doctoral 
PhD, aimed at preparing a new format of a young scholar oriented towards the 
world of scholarship.

1 See the Internet site of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.
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In Kazakhstan, the training in doctoral PhD is underway since 2005, but only 
in 2011 the degree “Doctor of Philosophy PhD” was formally given the status of 
academic grade. Universities in recent years has trained about 450 doctoral stu-
dents, of whom 105 have been awarded the degree of Doctor of Philosophy (PhD).

About the training of researchers there was a lengthy discussion in Kazakh-
stan, and not only in Kazakhstan. As a matter of fact, in some countries of East-
ern Europe, where all the old degrees were largely replaced by the new, emerged 
the same problem of correspondence between the “old” and the “new” degrees. 
Many scholars wonder whether this system of doctoral training displays remark-
able benefits or not. And what should the bearers of the old doctoral diploma do: 
Is their grade equal to the Bachelor or to the Master degree, and is the degree of 
candidate of sciences equal to the degree of Doctor in the sense of PhD or not? 
Asking the same questions, our study aims to analyze various education methods 
of doctors, PhDs and professors in foreign countries and, based on this analysis, 
to formulate proposals for the further development of the aforementioned institu-
tion, which is expected to increase the level of research activity in Kazakhstan.

According to several sources, the doctorate was awarded for the first time 
in 1130 at the University of Bologna or somewhat later, in 1231 at the University 
of Paris. The Doctorate (from the Latin verb doceo, I teach) appeared in Europe 
as a license to teach at the medieval university. As you know, only in 2003 the 
Bologna process included doctoral programs which were qualified as a third cycle 
of higher education. Since then, much attention is paid to European educational 
structures, including the quality of doctoral programs.

In accordance to the Trends V Report the doctorate is considered as one of 
the two models of the organization of doctoral programs. “Doctoral/Research 
school” is defined there as “an organizational structure that includes only doc-
toral students. It may be organized around a particular discipline, research theme 
or a cross-disciplinary research area and/or it is focused on creating a research 
group/network and is project-driven. It may involve one institution only or several 
institutions in a network”2. 

In Europe and the U.S. there was for a long time a significant variety of aca-
demic degrees according to the prevailing national educational traditions. Forms 
of organization and the value of the doctorate have undergone in recent years 
strong transformations in many countries. For example, prior to the beginning of 
the 20th century British and American universities had a small number of teach-
ers, usually older scholars, who enjoyed the doctor’s degree. At the same time 
the German system of higher education required for the position of University 
lecturer the doctor degree, and this tradition is still widespread in continental 
Europe. With the growing role of science and the augmenting number of research 

2 D. Crosier, L. Purser, H. Smidt, Trends V Report: Universities Shaping the European Higher 
Education Area, Report “Tendencies: Universities form the European space of the higher educa-
tion”, Brussels 2007, p. 27. 
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universities the importance of doctoral programs begun to increase. Today, the 
doctorate is a general prerequisite for an academic career, although the doctoral 
training increasingly cease to be associated with a university career.

Currently in the West there is no uniform system of academic degrees. Tradi-
tional systems of doctoral training and certification also differ greatly. In the first 
approximation, we can only talk about some highly conditional “clustering” of the 
countries in which these traditions exhibit more similarities than differences. In 
this sense, studies on the European system of higher education allows to distin-
guish two types of doctoral studies and their respective degrees.

Within the first type the doctoral research is organized around the academic 
research. Its results are presented in the form of dissertation, the so-called doc-
toral thesis, and should in principle be suitable for publication in a peer-reviewed 
publication, usually in scholarly journals or monographs. They must involve at 
least a modest contribution to the existing human knowledge. These results are 
presented to a special committee, composed of a small number of professionals in 
the field, appointed by the university.

The most common example of this type is the degree of Philosophy Doctor 
(PhD), which was particularly widespread in the 20th century. Other examples of 
such degrees are PhD of Engineering (EngD) in the United States and Great Brit-
ain, Doctor of Education (EdD), Doctor of Applied Linguistics (DAppLing) and 
Doctor of Natural Sciences (DScNat) or Dr. r.nat. in Germany etc.3.

It should be noted that the basis of the Anglo-Saxon model, which represents 
the traditional liberal form of academic education, including some of his eclecti-
cisms, becomes now the subject of criticism and encouragement for moderniza-
tion on the part of the movement “towards Bologna”4.

Unlike in France and in Germany, a master’s degree in the United Kingdom, 
as well as the degree of PhD, refers to a graduate degree. Doctoral (PhD) pro-
grams differ significantly as far as the research component and the ultimate goal 
of the PhD are concerned. Planned durations tend to be of three years. The PhD 
candidates may be individuals possessing a master’s degree. This degree is in 
such cases not just a precondition of entering the doctoral training, but an initial 
stage of preparing a doctoral thesis. In the United Kingdom a considerable part 
of the dissertation research at the universities is funded with the help of grants5. 

Doctoral training programs tend to differ significantly from each other 
depending on the university and the area of study. A doctorate awarded for origi-
nal research is normally carried out for several years.

3 A. A. Gribankova, Main tendencies of development of world system of higher education, 
“Actual problems of professional pedagogical education” 2011, No. 29, pp. 30–33. 

4 The higher education in England: www.grata.ru/eduend.htm. 
5 Doctoral Studies and Qualifications in Europe and the United States: Status and Prospects. 

Studies on Higher Education, Bucharest 2004, 302 pp. 
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Along with the traditional PhD-programs exists a new direction – the New 
Route PhD which allows to deepen the competence of doctoral candidates in the 
field of their basic specialization. The New Route PhD program offers a combina-
tion of research and a number of educational modules on the mastery of research 
methods. Doctoral candidates usually learn them at the master’s courses during 
the first two years of doctoral studies, combining the training with a research 
project. Since usually the duration of the doctoral program is four years6, the final 
two years focus on preparing the dissertation.

Minimum periods for research and doctoral training may vary considera-
bly: in the United Kingdom the minimum time required for a course of study or 
research for the PhD amount usually to three years. Prerequisite is the completion 
of a master’s study program.

In Kazakhstan, according to the Kazakhstani Law of the Republic dated 
27 July, 2007 Nr. 319-III “On education” the first type of doctorate is a PhD based 
on the profile of vocational education programs of the graduate study during at 
least three years7.

The second type of doctoral studies is the academic type. In some countries, 
such as Great Britain, Ireland and some Scandinavian countries, there is a degree 
of higher level, assigned on the basis of formally submitted portfolio containing 
published works of a very high standard. Examples of such PhD degrees (Doctor of 
Science; Doctor of Letters), exist in the United Kingdom and some other countries, 
such as Denmark (doktorgrad of dr. theol. which means Doctor theologiae), etc.

In France, Germany and Poland this category refers to degrees of postdoctoral 
qualification (Habilitation). However, in some German-speaking countries even 
the Habilitation is not a strictly academic degree, but rather a kind of professional 
license to teach at a German university. In some other lands the Habilitand is for-
mally given the degree of Doctor habilitatus8.

The main stage of this procedure is the defense of a habilitation thesis. Its 
preparation involves a number of scientific works of a much higher level than is 
required for the doctor’s degree, both qualitatively and quantitatively. Unlike the 
doctoral thesis, this dissertation is performed independently, i.e. it is not intended 
to be guided by a more trained scholar.

The habilitation procedure looks differently in various countries. In Western 
Europe, a review of the thesis is needed, the so-called backup. The doctoral mon-
ograph and other works of the researcher, including in particular his scientific 
publications, are valued according to an accepted system of punctuation which 

6 Reading 2006. Postgraduate and Professional Development Programs, The University of 
Reading 2006, 231 pp.

7 The law of the Republic of Kazakhstan of July 27, 2007 No. 319-III “About education”, 
www.adilet.zan.kz. 

8 S. Behrenbeck, Junior Professorship – The German Way of Tenure Track, http://www.oecd.
org/. 
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covers also teaching activities (publication of textbooks and training lectures) and 
organizational work in the field of science (participation in international scien-
tific organizations or in boards of editors of international journals, management 
of research projects etc.).

Unlike in Germany, in Anglo-Saxon countries (U.S., Canada, UK and other) 
the status difference among doctors of philosophy has only implicit significance. 
These countries follow a so-called tenure system which means a guaranteed aca-
demic position for PhD holders. A university assigns tenure to more qualified 
doctors of philosophy who have high impact factor publications and other scien-
tific advances. In fact, PhD holders with tenure enjoy higher scientific, adminis-
trative and other positions.

Eligible applicants for the scientific degree of DSc (Doctor of Science, Doctor 
of the profile or habilitated doctor) may be reduced to allow protection only on 
the basis of a scientific paper on a current problem or in basis of the totality of 
published works. At the same time, without compromising the requirements for 
the scientific research, the requirements of international character, such as pub-
lications abroad and in international journals, reviews and oppositions to foreign 
colleagues, periods of foreign training, participation in conferences abroad etc., 
must be enhanced9. 

Thus, if we draw an analogy with the domestic system of research training, 
PhD in the sense of Philosophy Doctor is an analogue of PhD in natural sciences 
and serves as a passport into the professional science. In the abovementioned 
English tradition of formal degrees there is no habilitated doctor (Dr. habil.) of 
German style – it is rather an honorary distinction, which fixes already existing 
status, determining publications, awards and grants.

If the English-speaking countries there are only PhD degrees, whereas in 
the continental Europe there are doctoral PhD and doctoral Habilitation degrees. 
Habilitation is important for the sake of career and, in fact, it is an analogue of 
a doctoral degree in the Kazakhstani domestic sense. As practice shows, in Ger-
many, France, Switzerland, Austria and other countries an expert without habilita-
tion has no right to claim the professorship, and may not be the formal supervisor 
of undergraduate and postgraduate students. Having defended his habilitation, 
a specialist in these countries receives the title of Private-Dozent.

French doctoral education can only take place in doctoral schools, accredited 
by the state and subject to the estimate of the National Agency of Higher Educa-
tion and Research. Doctoral studies in France are regulated by the legislation on 
the admission requirements for doctoral programs, the organization of research 
and the final result of training, as well as the assessment and verification of degree 

9 A. A. Gribankova, Modern foreign approaches to the training of specialists researchers 
within the training in postgraduate study, Materials of the All-Russian scientific and practical 
conference “PR in Russia: education, tendencies, international experience”, Krasnodar 2008, pp. 
91–94.
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awarded. Based on the analysis of the university personnel available, of material 
and information resources, a “contract” valid four years is issued. A new contract 
will be signed by the National Committee for Higher Education only providing 
an assessment of training within the specific doctoral school and the evaluation 
of results obtained during the previous four years10. 

The American educational system has become one of the initiators of the 
modernization process described. Such trappings of the modern high school, as 
the credit system, the legally confirmed institutional autonomy of universities, 
the public and professional accreditation of schools etc., were for the first time 
developed and tested in the U.S.

The Doctorate is the main distinction of the researchers and teachers training 
at the U.S. universities. Even if in the U.S. there is only one stage of the doctoral 
thesis (PhD), logic and language also apply the term “doctorate” in the sense 
of degree awarded to a graduate of the medicine school. However, in fact and 
according to the qualification requirements doctoral dissertation in the United 
States corresponds to the doctoral dissertation in the national education systems11.

In opposition to the American model of researchers training, the European 
system is characterized by a longer duration and more methodical organization. 
The American training often includes a five-year PhD-program. In the first 
two years of training a very large emphasis is placed on practical competences, 
whereas in subsequent years on research. Unlike in Europe, the U.S. five-year 
PhD program may receive bachelors.

In contrast to the U.S., in Europe no doctoral training system has been tradi-
tionally elaborated. Whereas the American universities created in the early 20th 
century a broad system of doctoral programs that combine theoretical training 
courses with practical research, in Europe postgraduate studies implied an indi-
vidual approach: students apply skills acquired in their research work under the 
guidance of experienced researchers.

The first national university ranking appeared in the U.S., published in 1983 
by the American magazine “U.S. News & World Report”. Subsequently, there 
were dozens of ratings and league tables of higher education institutions and indi-
vidual educational programs in high schools, including PhD programs.

In the United States doctoral programs are evaluated both independently and 
together with many other areas of the educational activities of the university, 
when universities are ranked in general12.

10 Doctoral Studies: the Siena Experience. Projects Related to the Bologna Process by Uni-
versities Austria: How to Assure Quality in New-Style Doctoral Studies?, Wien 2009.

11 A. A. Gribankova, Organization of the training of researchers in higher education institu-
tions of the USA, [in:] Actual problems of professional pedagogical education, Kaliningrad 2011, 
pp. 46-48.

12 Quality of education: problems and prospects, ed. A. V. Petrov, N. Novgorod 2007. 



16 BAHyT ALTINBASOV, NURBEK KHAIRMUKHANMEDOV

After the time of national rankings passed by, even more influential global 
ratings appeared, including ratings of specialized PhD programs. Such studies are 
conducted by professional associations, academies, schools, special rating agen-
cies, media, etc. For example, there is an influential rating of doctoral programs 
in philosophy called the Philosophical Gourmet Report13.

It should be noted that due to these ratings, originating from America, pro-
spective doctoral students actively use information about the universities with 
PhD programs, published in magazines. Ratings are red by 40% of American 
students, and 11% said that they are an important factor determining their choice. 
In the UK, 61% of the students consulted some ratings before making their 
decision, and 70% considered them to be important or very important. In Ger-
many, 60% of potential doctoral students use the ratings as one of the sources of 
information on universities and their doctoral programs. Paying attention to the 
ratings, employers recruit specialists from the prestige universities. Meanwhile 
ratings are already beginning to usurp the function of quality assurance equal to 
sampling14.

According to these data, we are entitled to conclude that under the influence of 
Bologna agreements mainstream trend, found in most European countries in the 
researchers training, becomes a widespread introduction of structured doctoral 
training programs specially created within high schools. In contrast to the U.S., 
in Europe a structured doctoral training system has traditionally been unknown. 
As we already stated, since the early 20th century American doctoral programs 
combine theoretical training courses with practical research, whereas in Europe 
the training implied an individual approach.

In general, scholarship has shown that the current system of researchers train-
ing looks for a way out of the crisis, which was present at the turn of the century 
in many countries, including Kazakhstan. According to the identified trends the 
key areas of transformation in the system of university doctoral training programs 
in Europe and the U.S. encompass complex organizational and pedagogical con-
ditions that allow to implement the following tasks:

– creation of systematic training courses and educational control forms that 
integrate research training in comparable educational standards;

– strengthening of universal components in preparing research specialist 
associated with social competence, necessary for a modern representative of the 
scientific community;

– inclusion of doctoral research in the context of innovation policy of the uni-
versity and potential commercialization of research results.

13 Philosophical Gourmet Report, http://www.philosophicalgourmet.com. 
14 Е. Hazelkorn, Are Rankings a Useful Transparency Instrument?, www.dit.ie/researchan-

denterprise; The emperor has no clothes? Rankings and the shift from quality assurance to world-
class excellence, http://www.oecd.org/edu/imhe/rankings. 
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It should be noted that a modern attestation of scientific and scientific-peda-
gogical personnel is characterized in Kazakhstan by the centralized state control 
in the sphere of scientific degrees and titles, as well as their awarding by the State. 
This system has its pros and cons. Currently, science and the proper preparation 
of doctoral theses are often mistakenly identified. Obtaining a degree is seen as 
a major stimulus for the progress of science. Under the conditions of insufficient 
funding, limited demand for scientists, lack of a developed system of support to 
basic research, insufficient wages of scientists and high school teachers, financial 
incentives are not working. It does not quite match our economy15. 

No less important is the question of the relationship between the degrees of 
Candidate of Sciences and Doctor of Philosophy (PhD). Perhaps the latter should 
be equated to the Doctor of Philosophy, as it is written in Kazakh candidate state 
diplomas. However, the Institute doctors (which is the highest degree) cannot in 
our opinion retain their doctor degree in reforming the profile or assign it as the 
second degree, after a PhD doctorate. First of all, we must keep high the credibil-
ity of the PhD developed in a long time.

It is important to find a sound balance between the two tasks: to discover new 
opportunities and to conserve certain criteria for the selection of the most gifted 
for the future army of thousands doctors of philosophy (PhD).

It should be noted that in the West exist implicit or explicit analogues of 
the Kazakhstani PhD. Thus, the German tradition knows the habilitated doctor 
degree with a status superior to the PhD. The award of this degree is preceded 
by five to ten or more years of successful research activity after receiving the 
degree of Doctor of Philosophy. Unlike the PhD, the degree of habilitated doctor 
does not require the preparation and discussion of a separate thesis, but requires 
other conditions, such as solid publication of scientific articles and monographs, 
scientific reports, etc.

If the degree of habilitated doctor or some equivalent degree is accepted in 
Kazakhstan, it can be assigned to the current PhDs whose number is presently 
about 1.600. In case the current doctors along with the candidates would be 
equated to doctors of philosophy, they will treat it as a kind of degradation. This 
may cause unnecessary stress and dissatisfaction within the scientific community 
of the country. The best solution seems to be in this situation the introduction 

15 A. Nysanbayev, S. Udartsev, Preparation and certification of scientific shots and the Eu-
ropean standards, “Adilet Scientific Works” 2005, No. 1, pp. 235–242, and with some editorial 
changes the same authors: Preparation and certification of scientific shots and the European stan-
dards, “Education synergetics” 2005, No. 3, ed. A. P. Stukanov, pp. 122–135; Preparation and cer-
tification of scientific shots: movement problems to the European standards, “Education, science, 
creativity” 2005, No. 1, pp. 22–28. 
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of the degree of habilitated doctor and, as has been said, the reintegration of the 
present doctors to habilitated doctors16.

It should also be noted that it is very difficult to implement at present quali-
fication requirements for licensing of educational activities. Currently many spe-
cialties are not represented in Kazakhstan.

Now scholars are trained only according to the training program for PhD 
doctors. In the year 2012–2013 500 seats in 84 specialties were allocated for the 
preparation of PhD. Only 31 universities acquired the authorization to conduct the 
training program for the doctoral PhD. This is a very small figure, considering 
the fact that on 1 September 2009 according to the classifier of higher and post-
graduate education in Kazakhstan PhD doctoral programs were conducted only 
in 180 specialties. It means that more than a hundred specialties are absent from 
the general research training program. Out of the 24 Education majors contained 
in the state order only 6 specialties were active; out of the 16 in Humanities envis-
aged only 13 specialties; in the section Law out of the 4 specialties only 2; in the 
section Art out of the 23 specialties only 1; in Social Sciences and Business out 
of the 19 specialties only 10, etc. The scope of many specialties is in general not 
provided for. 

In 2012, the majority of national universities received the state order for the 
training of master’s and doctoral PhD. But even in these universities license is in 
many specialties unavailable. For the purpose of obtaining a license universities 
must prove their ability to meet the qualification requirements. Especially for 
training the PhD doctors they are licensed only in fields that correspond to them.

There is also the problem of aging of the present personnel. Now the average 
age of those with graduate degrees is 56.8 years for doctors and 48.5 years for 
the PhDs. If no proper system of refreshing the rate will be introduced, in 5 years 
many specialties will remain without degreed faculty members17.

The following highly relevant problem is known as the “brain drain”. Evi-
dently, the current Kazakhstani legislation in the field of postgraduate education 
displays gaps which are contrary to policies of the state in this area. Today in 
Kazakhstan all dissertation councils for the discussion of theses are closed, being 
substituted by “seasonal” dissertation councils. As practice shows, in the disser-
tation council for doctoral dissertations for the PhD degree in law annually about 
5–10 people are protected. This number clearly meets the needs of legal science, 
but the scientific staff does not fully develop domestic science.

Moreover, experience shows that graduates of PhD doctoral program does 
not go to the research and teaching activities, i.e. they do not work as intended, 
but go instead to the practice. Here a question arises. Why and for what purpose 
were they preparing themselves? Why was it necessary to spend huge amounts of 

16 A. Nysanbayeva, R. Kadyrzhanov, “Kazakhstan Truth” of 05.12.2003; S. Udartsev, Once 
again about certification of scientific shots, “News Kazakhstan” of 17.02.2004, p. 8.

17 Z. T. Abdukarimova, Problems of preparation of scientific shots in RK, http://ippk.tarsu.kz.
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money on training, which completed the doctorate which will not raise the scien-
tific competence of the faculty. This is a clear indication that the parameters set 
by the state program and plans for its implementation in the field of education and 
science were not realized.

In order to generate the scientific staff needed by the university the PhD grad-
uates are obliged to the mandatory minimum of five years work at the university, 
which completes their process of learning. If a doctoral student is to be trained for 
his intended purpose, he must work a minimum period in a high school. At the 
moment only the “Bolashak” program solves the problem in this way. Its positive 
results may be already observed.

In addition, a teacher occupying the academic rank of assistant professor or 
professor does not receive any supplement to the salary. Under the current leg-
islation, the lack of stimulating and encouraging regulations becomes one of the 
important factors that negatively affect the development of universitary science in 
Kazakhstan. In this situation, no one is trying to obtain the academic title.

At this point, the question of the quality of the PhD training arises. It is best 
illustrated in a paper which was originally held as a conversation with a former 
doctoral student at the Law Faculty of the Al-Farabi Kazakh National Univer-
sity. According to his story, he joined the paid department, but dropped out after 
a year, as it was not satisfied neither by the costs of the training, nor by its qual-
ity. He said that the payment was approximately 900 thousand Tenge (Kazakh 
currency) per year with three years to learn. This amount did not cover the two 
mandatory trips to foreign internship supervisor. Also, if you fail the exam, it is 
very expensive to retake it. If you pass the Bachelor exam again it may cost about 
15 thousand Tenge, whereas the doctorate is 150,000 worth. “With such costs 
I was not very happy with the quality of education”, continued Erjan who studied 
at the Law Faculty of the Kazakh National University. “In fact many students 
simply did not have lectures. Besides, I was disappointed in looking for applicants 
with a PhD degree, who come to take up a position in our law firm. They come, 
require a salary of two thousand dollars for his degree, but do not know what the 
Limited Liability Partnership is. And finally, if I knew that my costs will pay off 
in the future, I would have continued my studies. But who needs a degree, except 
in educational institutions? Private companies focus primarily on experience and 
knowledge”18.

Thus, a new form of scientific training still causes great controversy. And the 
main problem is, whether the State together with the formation of the Institute 
PhD in science infuse to this training a spark of real life.

In our opinion, for the implementation of the provisions relating to the award 
of academic degrees and conferring of academic titles following things are nec-
essary:

18 The doctoral PhD studies as they are or a philosopher’s stone, http://sabitov.kz/.
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– The Law of Kazakhstan “On Science” should fix rate as a stimulating fac-
tor in the development of universitary science. Given that the title of associate 
professor and professor lost its significance as a motivating factor, there is a need 
to introduce the high school science researcher Dr. PhD degree in analogy to 
Dr. Habilitated (Dr. habil.) German style or PhD (D. Sc.) American style. And 
most importantly, the highest academic degree should be awarded only to the 
employees of high schools and research organizations;

– The existing legislation in the field of post-graduate education should 
receive modifications and additions, namely on confirmed research topics, on 
thesis discussion and on award of academic degrees and titles. The work of the 
present dissertation council is a bit simplistic, but still it is the old Soviet system. 
Dissertations and scientific works of scholars are not open for public discussion. 
From here plagiarism, corruption and other negative phenomena of our academic 
life are born.

We would also like to note in conclusion that in order to raise the level of 
doctoral theses it is not necessary to invent something new. Necessary is rather to 
increase the requirements for applicants, regardless of their official or social posi-
tion throughout the training cycle (from the fixation of the theme to the introduc-
tion of mandatory supplementary review) and to show integrity. It is important 
to remember that no matter what scientific training system we choose, it will be 
effective only on the condition that the responsible persons will faithfully perform 
their duties. Otherwise, any PhD system will not avoid corruption and everything 
will come full circle.

COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAINING OF SCHOLARLY 
PERSONNEL IN KAZAKHSTAN AND ABROAD

Summary

This paper analyses the influence of the innovative environment upon the preparation 
of scholarly cadres in Kazakhstan as compared to the experience of foreign countries. The 
authors discuss participation of scholarly supervisors of the graduate students in activities 
related to economic agreements, patent development and international exchange, as well 
as the role of the cadres in preparation of graduate students. Furthermore, the paper 
deals with the efforts of Kazakhstan and foreign countries to improve the organization 
of doctoral education within the autonomous universities in the framework of the 
Bologna Process. The modern training system of highly qualified scientific personnel 
in Kazakhstan is evaluated from the perspective of its possible integration into the 
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unitary educational and scientific space of Europe. The paper also addresses the problem 
of transforming the old Kazakhstani system of training and certification of scientific 
personnel in connection with the Bologna Process.
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PROBLEMY INTERPRETACYJNE ZBIEGU 
NORM PRAWA UE Z PRAWEM KRAJOWYM 

NA PRZYKŁADZIE RYNKU CUKRU

I

Rynek cukru oraz mechanizm zarządzania rynkiem wewnętrznym, w tym 
systemem kwot, są regulowane zarówno na poziomie prawa unijnego, jak i kra-
jowego. Oznacza to, że prawo unijne, a także krajowe kształtują rygorystycznie 
obowiązki oraz prawa i plantatorów buraka cukrowego, i producentów cukru1. 

Trzonem tej regulacji jest system państwowego kontyngentowania produkcji 
cukru oraz nadzór państwowy w poszczególnych krajach UE. System ten, histo-
rycznie ustanowiony w 1967 r., funkcjonuje z pewnymi modyfikacjami do chwili 
obecnej. Istotną rolę odgrywają w nim rozporządzenia UE (art. 288 TFUE), które 
są wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach człon-
kowskich. Od momentu opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE stanowią 
część prawa krajowego i nie ma potrzeby transponowania norm tych rozporzą-
dzeń do krajowego porządku prawnego (tzw. zasada autowykonalności; por. 
orzeczenia ETS – sprawy 34/73 Varida, 40/69 Bollmann itp.).

Prawo unijne oraz krajowe wywiera również wpływ na istotne elementy sto-
sunku zobowiązaniowego umowy kontraktacji, nazywanej w prawodawstwie UE 
umową dostawy czy też umów dodatkowych wynikających z „bazowej” umowy 
kontraktacji2 ukształtowanej pod wpływem przepisów unijnych i krajowych. 
W latach 2010–2012 w polskiej branży cukrowniczej wystąpiły napięcia mię-
dzy stronami umowy kontraktacji na skutek braku podpisania przez producentów 
buraka cukrowego oraz cukrownie porozumienia branżowego, o którym mowa 
w art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 z dnia 22 października 
2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy 

1 Por.: F. C. Snyder, Common Agricultural Policy of European Economic Community, London 
1990; E. Tomkiewicz, Limitowanie produkcji rolnej w ustawodawstwie rolnym Wspólnot Europej-
skich, Warszawa 2000, s. 75 i n. 

2 A. Stelmachowski, Kontraktacja produktów rolnych, Warszawa 1960, s. 5. 
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szczegółowe dotyczące niektórych producentów rolnych (Rozporządzenie o jed-
nolitej wspólnej organizacji rynku, Dz.Urz. UE 2007, L. 299, z późn. zm.; dalej: 
Rozporządzenie nr 1234/2007). 

Powyższa sytuacja kolizyjna nie została rozwiązana na mocy art. 50 ust. 7 
powoływanego rozporządzenia. Otóż zgodnie z art. 50 ust. 7 „w przypadku braku 
porozumień branżowych dane państwo członkowskie podejmuje niezbędne kroki 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w celu ochrony interesów zaintereso-
wanych stron”. Brak zgodności stron co do zawarcia porozumienia branżowego 
doprowadził do konieczności wydania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Rozporządzenia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy 
buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwot produk-
cyjnych cukru (Dz.U. nr 57, poz. 292; datę wejścia w życie tego rozporządzenia, 
zgodnie z § 9 ustalono na 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. weszło ono w życie 
dnia 30 marca 2011 r.). Rozporządzenie MRiRW w sensie normatywnym w isto-
cie zastąpiło porozumienie branżowe, które do dnia jego wydania nie zostało 
podpisane przez polskich producentów buraka cukrowego oraz producentów 
cukru (cukrownie). Powoływane rozporządzenie zgodnie z § 1 określa istotne 
warunki zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji 
cukru w ramach kwot cukrowych. Jak już wspomniano powyżej, zastępuje ono 
porozumienie branżowe między stronami w rozumieniu części II ust. 11 Załącz-
nika III do Rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. zostało 
wydane na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku 
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2007 r., nr 231, poz. 
1702, z późn. zm.). Jednoznacznie odwołuje się ono do art. 31b ust. 7 powoły-
wanej ustawy z 11 marca 2004 r. oraz art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1234/2007 r. z dnia 22 października 2007 r.3. Tym samym Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi wprowadził jako podmiot administracji rządowej odpowiedzialny 
za organizację rynku regulowanego sektora cukru szczegółowe zasady umów 
kontraktacyjnych na zasadach lex specialis obowiązujących w tym sektorze4. 
Przepisy rozporządzenia z 10 marca 2011 r. zobowiązują producenta cukru do 
zawarcia umowy kontraktacji z producentem buraków cukrowych, o której jest 
mowa w art. 31b ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rol-
nego i organizacji niektórych rynków rolnych. Należy podkreślić, że w cytowa-
nym rozporządzeniu wyraźnie jest mowa o umowie kontraktacji, „zawierającej 
postanowienia, jakie powinna zawierać umowa dostawy, o której mowa w art. 50 

3 Dotyczy to również załącznika II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 
29 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 318/2006 w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemem kwot (Dz.
Urz. UE 2006, L. 178, s. 39, z późn. zm.).

4 Nastąpiło to poprzez stanowienie norm prawnych w ramach powoływanego rozporządzenia 
w: § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8.
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ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. 
ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe 
dotyczące niektórych produktów rolnych (»Rozporządzenie o jednolitej wspólnej 
organizacji rynku«)”5.

Zgodnie z art. 204 ust. 3 Rozporządzenia nr 1234/2007 jego przepisy stosuje 
się, w odniesieniu do sektora cukru, do końca roku gospodarczego 2014/2015.

Z treści powyższej regulacji jednoznacznie wynika, że elementem istot-
nym umowy kontraktacji w świetle obowiązujących przepisów jest okres na jaki 
została ona zawarta, a więc tzw. rok gospodarczy. Zatem umowa musi obejmo-
wać okres danego roku gospodarczego. Problematyka definicji roku gospodar-
czego będzie podlegać dalszej analizie w tym artykule.

Podkreślenia raz jeszcze wymaga fakt, że pomiędzy producentami cukru 
a plantatorami buraka cukrowego nie doszło w roku gospodarczym 2010/2011, do 
zawarcia porozumienia branżowego, o którym jest mowa w art. 50 ust. 1 Rozpo-
rządzenia nr 1234/2007.

W odniesieniu do umów kontraktacyjnych, zawartych na kampanię bura-
czaną 2010/2011, zastosowanie mają zarówno postanowienia prawa unijnego, jak 
również prawa krajowego. Paragraf 2 powoływanego Rozporządzenia z 10 marca 
2011 r. wyraźnie wskazuje, że w przypadku braku zawarcia porozumienia branżo-
wego umowy kontraktacji buraka mają zawierać postanowienia umowy dostawy, 
o których jest mowa w art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Rady 1234/20076. Ozna-
cza to, że Rozporządzenie z 10 marca 2011 r. zobowiązuje producentów cukru 
do zawarcia w umowie kontraktacyjnej zobowiązania do wypłacenia producen-
towi buraka cukrowego „dodatkowego świadczenia finansowego”, o którym jest 
mowa w § 7, w ramach kampanii buraczanej na lata 2010/2011.

5 Wymienione w załączniku II do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerw-
ca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 
w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemem kwot (Dz.Urz. UE 
2006, L 178, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem 952/2006”, oraz odpowiadającej 
wymaganiom określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.

6 Problematykę „dodatkowych świadczeń finansowych” określają postanowienia § 7 powoły-
wanego Rozporządzenia z 10 marca 2011 r.

Paragraf 7, określając „dodatkowe świadczenie finansowe”, zobowiązuje producenta cukru 
do wypłaty świadczenia „pod warunkiem, że średnia ważona cena białego cukru kwotowego 
sprzedanego w danym roku przez tego producenta ustalona na podstawie średnich ważonych cen 
przekazywanych Agencji Rynku Rolnego przez tego producenta na potrzeby sprawozdawczości 
cenowej na rynku cukru, zwanej dalej »średnią ceną«, jest wyższa co najmniej o 40 euro za tonę 
takiego cukru od ceny referencyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. c pkt. i, tiret drugiego Roz-
porządzenia nr 1234/2007”.

W § 7 ust. 2 cytowanego Rozporządzenia określono zasady obliczania dodatkowego świad-
czenia finansowego w prezentowanym wzorze. Wzór ten jednoznacznie odnosi się do pojęcia da-
nego roku gospodarczego (por. części składowe wzoru IB, G, CR, OIB). Zgodnie z przepisami 
cytowanego powyżej Rozporządzenia Rady 1234/2007 – art. 3 lit. e „lata gospodarcze” dla sektora 
cukru określono „od 1 października do 30 września następnego roku”.
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Cukrownie nie miały podstaw normatywnych do powoływania się na brak 
definicji „lat gospodarczych” (w tym roku gospodarczego), gdyż lata te zostały 
określone w Rozporządzeniu 1234/2007. Zgodnie z powołanym art. 3 lit. e 
w sektorze cukru lata gospodarcze liczą się od 1 października do 30 września 
następnego roku. Również zawarcie umowy kontraktacji przez producenta cukru 
z producentem buraka cukrowego przed wejściem w życie Rozporządzenia 
z 10 marca 2011 r. na rok gospodarczy 2010/2011 powinno uwzględniać wszelkie 
regulacje prawne, które dotyczą tego okresu. 

W zaistniałym sporze między cukrowniami a plantatorami buraka cukro-
wego powoływanie się przez producentów cukru na zasadę, że „prawo nie działa 
wstecz” (według paremii lex retro non agit), nie powinno być stosowane w odnie-
sieniu do umów kontraktacji na kampanię buraczaną 2010/2011, zawartych przed 
wejściem w życie Rozporządzenia krajowego z 10 marca 2011 r. Otóż zawar-
cie umowy kontraktacyjnej na okres powyższego roku gospodarczego zostało 
jasno sprecyzowane w prawie unijnym. Z brzmienia Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 marca 2011 r. wynika, że wypłata „dodatkowego 
świadczenia finansowego” zgodnie z § 7 ust. 3 cytowanego Rozporządzenia „jest 
dokonywana w terminie 45 dni od dnia zakończenia danego roku gospodarczego, 
w którym cukier został sprzedany”. Oznacza to, że producenci cukru są związani 
okresem roku gospodarczego, który jest wyraźnie określony w powoływanych 
przepisach prawa unijnego. Tym samym przepisy prawne jednocześnie określają, 
że umowy kontraktacji buraka cukrowego dotyczą okresu od 1 października do 
30 września następnego roku, co występuje w analizowanym przypadku (od 
1 października 2010 r. do 30 września 2011 r.). 

Świadczenie dodatkowe może być wykreowane przez umowę kontraktacyjną 
lub również w analizowanym sytuacji na podstawie przepisu szczegółowego. 
Doktryna prawa cywilnego nie pozostawia w tym przypadku wątpliwości7.

Umowa kontraktacji jest umową wzajemną, konsensualną i odpłatną. W dok-
trynie występuje ugruntowany pogląd, że zasada jednoczesności świadczenia 
charakteryzująca umowy wzajemne może ulec modyfikacji, jeżeli umowa lub 
przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia przez kontraktującego 
świadczenia dodatkowego. Ponieważ obowiązek zamieszczania postanowień 
o „dodatkowym świadczeniu finansowym” wynika z obowiązującego przepisu 
prawnego, producenci cukru są zobowiązani dostosować zawarte wcześniej 
umowy kontraktacyjne niezawierające powyższego obowiązku lub też zawrzeć 
kolejną umowę o „dodatkowe świadczenie finansowe” z producentami buraków 
cukrowych. 

Zważywszy na powoływane brzmienie § 2 Rozporządzenia z 10 marca 2011 r., 
jak już wspomniano powyżej, umowa kontraktacyjna na dany rok gospodarczy 
powinna zawierać postanowienia dotyczące umowy dostawy, o których jest mowa 

7 Por.: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2011, s. 1099–1104.
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w art. 50 ust. 1 Rozporządzenia 1234/2007. Z brzmienia cytowanych przepisów 
jednoznacznie wynika, że zawarte umowy (niezależnie od daty ich podpisania 
przed lub po wejściu w życie powoływanego Rozporządzenia z 10 marca 2011 r.) 
obejmują okres roku gospodarczego określony dla sektora cukru w Rozporzą-
dzeniu 1234/2007 art. 3 lit. e (tj. od 1 października 2010 do 30 września 2011 r.). 

Regulacja zawarta w Załączniku II pkt XII ust. 3 lit. j Rozporządzenia Komi-
sji (WE) nr 952/2006 określa formułę porozumienia branżowego odnośnie do 
„podziału między producentów a sprzedawców wszelkiej różnicy między ceną 
referencyjną a rzeczywistą ceną sprzedaży cukru”. Z tej też przyczyny § 7 Rozpo-
rządzenia z 10 marca 2011 r., powołując się na Rozporządzenie (WE) nr 952/2006, 
określa jednocześnie zasady podziału środków finansowych w ramach „dodatko-
wego świadczenia finansowego”.

Reprezentuję pogląd, że w razie braku porozumienia branżowego Załącznik 
II pkt XII ust. 3 lit. j do Rozporządzenia (WE) nr 952/2006 może być zasto-
sowany przez strony umowy kontraktacji jako samoistna podstawa prawna we 
wzorcach umownych. Nie ma jednak mocy przepisu bezwzględnie obowiązu-
jącego (ius cogens), gdyż dotyczy samych porozumień branżowych, a nie tre-
ści umów kontraktacyjnych. Powyższa podstawa prawna natomiast może być 
bezwzględnie stosowana na mocy Rozporządzenia nr 1234/2007 na podstawie 
art. 50 ust. 7 przez państwo członkowskie w przypadku braku porozumień bran-
żowych na szczeblu krajowym w celu ochrony interesów stron. Powyższa zasada 
została przyjęta w przywoływanym § 7 Rozporządzenia z 10 marca 2011 r.

II

Przedstawiony spór interpretacyjny pomiędzy producentami cukru a plan-
tatorami buraka cukrowego stał się przedmiotem skargi kasacyjnej od wyroku 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu8, której przyjęcie do rozpoznania argumento-
wano wystąpieniem istotnego zagadnienia prawnego, odnoszącego się do:

a) zasięgu czasowego działania normy prawnej, wpływającej na występujące 
zdarzenia prawne oraz ich skutki na podstawie sformułowanych zasad obowiązy-
wania międzyczasowego prawa prywatnego w świetle zasady nieretroaktywno-
ści lub dozwolonej retrospektywności, w związku z art. 3 k.c.;

b) zbiegu norm prawa europejskiego (Unii Europejskiej) z normami prawa 
krajowego w aspekcie stosowania pierwszeństwa norm prawa europejskiego 
przed normami krajowymi w kontekście międzyczasowym;

8 Sygn. akt I ACa 1290/12, http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl.
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c) zakresu obowiązywania normy prawnej rozporządzenia prawa europej-
skiego i jego wpływu na granice swobody umów określone w prawodawstwie 
krajowym – art. 353¹ k.c.

Ad. a. Istota spornego problemu dotyczyła kwestii, czy przepisy powoływa-
nego Rozporządzenia z 10 marca 2011 r. – a w szczególności § 7 – które weszło 
w życie w dniu 30 marca 2011 r., modyfikują treść umowy kontraktacji buraków 
cukrowych zawartej przed wejściem w życie powoływanego rozporządze-
nia, w kontekście obowiązywania w polskim porządku prawnym na zasadzie 
autowykonalności9 Rozporządzenia Rady (WE) 1234/2007 z dnia 22 paździer-
nika 2007 r.

Otóż powoływane Rozporządzenie nr 1234/2007 w art. 3 lit. e stosuje się do 
produkcji w toku buraków cukrowych i cukru w „latach gospodarczych” określo-
nych w czasie, tj. „od 1 października do 30 września roku następnego”. 

Rozporządzenie z 10 marca 2011 r. jest ściśle powiązane z regulacją prawną 
powoływanego Rozporządzenia nr 1234/2007, gdyż na mocy delegacji wynika-
jącej z art. 50 ust. 7 niweluje dotychczas nierozstrzygnięte w obszarze polskiego 
prawa problemy, które powinny zostać uregulowane w przepisach krajowego 
porozumienia branżowego pomiędzy plantatorami buraka cukrowego a produ-
centami cukru. Niejako definiuje ono również obszar rynku normatywnie regu-
lowanego przez prawo europejskie.

Przyjęcie przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu argumentacji Sądu Okręgo-
wego we Wrocławiu sprowadza się do ustalenia, że brzmieniu Rozporządzenia 
z 10 marca 2011 r. nie można przypisać działania wstecznego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że czasookres przedmiotowej regulacji, okre-
ślony przez powoływane Rozporządzenie nr 1234/2007, dotyczy „roku gospo-
darczego”, a nie tylko wybranych segmentów czasowych określonych umownie.

Nietrafność powyższej argumentacji wyrażonej przez Sąd Apelacyjny we 
Wrocławiu polega również na uznaniu, że nieretroaktywność ma charakter bez-
względny, co jest niezgodne z utrwalonym poglądem, także w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Jak słusznie podkreślono 
w wiodących w piśmiennictwie prawniczym komentarzach do Kodeksu cywil-
nego10, odstępstwo od zasady nieretroakcji może być uzasadnione ważnymi 
powodami, w tym przyznaniu prymatu określonej wartości konstytucyjnej, np. 
sprawiedliwości społecznej. 

Wydanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedmiotowego rozpo-
rządzenia na podstawie art. 31b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku 
Rolnego oraz na podstawie powoływanych przepisów prawa europejskiego, obok 
sfery regulacyjnej, miało również chronić w imię sprawiedliwości społecznej 

 9 Por.: orzeczenie ETS – sprawa 34/37 Varida oraz sprawa 40/69 Bollmann.
10 Kodeks cywilny – komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2013, s. 13; 

Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–499, t. I, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2011, s. 47–49.
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interesy grupy blisko 40 tysięcy plantatorów buraka cukrowego, którzy od kilku 
lat w wyniku skutecznego sprzeciwu producentów cukru zgrupowanych w kilku 
firmach obejmujących wszystkie polskie cukrownie blokowali podpisanie poro-
zumienia branżowego. Brak podpisanego porozumienia uniemożliwiał wypłatę 
dodatkowego świadczenia finansowego plantatorom, co wobec znacznego wzro-
stu cen cukru na rynku światowym stanowiło odczuwalne pogorszenie ich sta-
tusu majątkowego.

Jednocześnie należy wspomnieć, że w powoływanych rozporządzeniach, 
europejskim i krajowym, występuje raczej retrospektywność, a nie retroaktyw-
ność, co w wyrokach obu instancji sądu powszechnego wydaje się być mylone. 
Retrospektywność, jak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, nie jest zakazana11 
i pojawia się wówczas, gdy nowa norma reguluje istniejące stosunki prawne ina-
czej niż norma dawna.

W analizowanym stanie prawnym przepisy rozporządzenia krajowego, usta-
nowione poprzez formę delegacji określonej w prawie europejskim oraz w usta-
wie o Agencji Rynku Rolnego, formułują ciąg działań regulacyjnych, które 
obejmują zarówno okres działania starego, jak i nowego prawa z uwzględnieniem 
jednak czasu ustalonego dla „roku gospodarczego”.

W powyższym bowiem stanie prawnym występuje zbieg norm, których sku-
tek wskazuje na ich kumulatywny charakter. Reguły wykładni prawa na podsta-
wie art. 3 k.c., w tym stanowisko judykatury, nie dają jednoznacznej odpowiedzi 
interpretacyjnej w przedmiotowej analizie, co wskazuje na wystąpienie istotnego 
zagadnienia prawnego w niniejszej sprawie.

Ad. b. Uzyskanie przez Polskę na mocy Traktatu Akcesyjnego z dniem 
1 maja 2004 r. członkostwa w Unii Europejskiej jest związane z jednostronnym 
zespołem przejęcia porządku prawnego Unii Europejskiej tzw. aquis communau-
taire. Przepisy prawa europejskiego, Rozporządzenie Rady (WE) 1234/2007 oraz 
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. ustanawia-
jące szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 
w odniesieniu do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemem 
kwot12 na zasadzie autowykonalności stały się obowiązującym w Polsce prawem. 
Określiły one jednoznacznie pojecie roku gospodarczego w obszarze regulowa-
nego rynku cukru. Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1234/2007 całość regulacji 
prawnej rynku cukru obowiązuje do końca roku gospodarczego 2014/2015.

Zważywszy na zasadę pierwszeństwa stosowania norm prawa europejskiego, 
w przypadku zbiegu norm prawa krajowego w analizowanej sprawie powstaje 
kwestia stosowania tych norm w aspekcie międzyczasowym. Orzecznictwo ETS 
nie pozostawia w tym zakresie wątpliwości, że jeżeli chodzi o aspekt czasowy, 

11 Por.: wyrok TK, sygn. akt K 11/04 z 4 kwietnia 2006 r., OTK ZU 2006, seria A, nr 5, 
poz. 40, s. 405.

12 Dz.Urz. UE 2006, L 178, z późn. zm.
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to z pierwszeństwa korzystają normy prawa wspólnotowego, niezależnie od tego, 
czy są wcześniejsze czy późniejsze niż niezgodne z nimi normy krajowe13.

Powołane powyżej normy rozporządzeń europejskich obowiązywały 
w Polsce w okresie przedmiotowej umowy kontraktacji i wyraźnie określały 
przestrzeń czasową „roku gospodarczego” dla regulowanego rynku cukru. Pozo-
stawienie tego problemu jako kwestii bez znaczenia w rozpoznaniu niniejszej 
sprawy przez dwie instancje sądownictwa powszechnego, zawężające jedynie 
dodatkowe świadczenia do określonych umownie obowiązków, abstrahując od 
wejścia w życie przepisów Rozporządzenia z 10 marca 2011 r., wskazuje na nie-
uwzględnianie obowiązujących w Polsce regulacji prawa europejskiego. Dotyczy 
to w szczególności aspektu uregulowanego w drodze normatywnej rynku cukru, 
a także wzajemnych związków i wpływu norm regulujących powyższy rynek na 
normy kontraktowe umów kontraktacji buraka cukrowego.

Stworzone podstawy prawne wewnętrznego rynku regulowanego przez powo-
ływane przepisy prawa europejskiego, jak wskazano powyżej, stanowią podstawę 
do wejścia w życie powoływanych przepisów Rozporządzenia z 10 marca 2011 r., 
który określił dla obowiązującego roku gospodarczego również istotne elementy, 
jakie powinny zostać wprowadzone w drodze aneksów do umów kontraktacji. 
W świetle analizowanej powyższej zasady retroaktywności lub retrospektywno-
ści powinno to budzić także wątpliwości instancji sądowych. 

W związku z powyższym istota zagadnienia prawnego sprowadza się też 
do określenia, w drodze orzeczenia Sądu Najwyższego, zakresu autonomii woli 
stron umowy kontraktacji buraków cukrowych w razie wystąpienia rynku regu-
lowanego ustalonego przez przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego 
w aspekcie międzyczasowym.

Ad. c. Istotnym zagadnieniem prawnym pozostającym w związku z prob-
lematyką przedstawioną w pkt a i b jest wpływ na zasadę swobody umów reg-
ulacji prawa europejskiego i powiązanego z nim prawa krajowego. Dotyczy to 
zwłaszcza zasady swobody kształtowania treści stosunku umownego.

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zasada swobody 
umów doznaje dodatkowo, obok ograniczeń wymienionych w art. 353¹ k.c., tj. 
wprowadzonych przez ustawę: właściwość (naturę) stosunku i zasady współ-
życia społecznego, także ograniczeń związanych z przyjęciem przez Polskę 
europejskiego porządku prawnego. W szczególności rozporządzenia europej-
skie oddziałują na swobodę kształtowania treści stosunku umownego w ramach 
poszczególnych typów umowy nazwanej (m.in. kodeksowej umowy kontrak-
tacji), jak również na swobodę kreowania stosunków umownych nieobjętych 
katalogiem umów nazwanych, jeżeli objęte są sferą m.in. 23 europejskich ryn-

13 Por.: orzeczenie ETS 106/77 Amministrazione Delle Finanze Dello Stato v. Simmenthal, 
zb. orz. 1978, s. 629; por. także: S. Biernat, Prawo europejskie a prawo państw członkowskich, [w:] 
Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 231.
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ków regulowanych, w tym rynku cukru14. Tym samym określony ściśle katalog, 
w ramach ograniczeń sformułowanych przez wyjątki określone w art. 3531 k.c., 
w przypadku np. regulowanych rynków przez prawo europejskie i krajowe, pod-
lega rozszerzeniu.

Normy prawa europejskiego powiązane w drodze delegacji, wynikających 
z rozporządzenia europejskiego z krajowymi regulacjami wykonawczymi, uzy-
skują charakter bezwzględnie obowiązujący (iuris cogentis) na gruncie prawa 
krajowego. Tym samym normy prawa europejskiego (rozporządzenia UE), funk-
cjonujące we wzajemnym związku z powiązanymi z nimi normami krajowymi 
(rozporządzeniami wykonawczymi), działają w odniesieniu do zasady swobody 
umów na zasadach analogicznych do ustawy.

Sąd II-ej instancji, podzielając w tym zakresie stanowisko Sądu Okręgowego 
we Wrocławiu, oparł swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na analizie prawnej § 7 
Rozporządzenia z 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy 
buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwot produk-
cyjnych cukru (Dz.U. nr 57, poz. 292). W kontekście zasady nieretroaktywności 
aktów prawnych uznano, że „w razie zmiany stanu prawnego w czasie trwania 
stosunku prawnego, stosunek ten winien podlegać ocenie w oparciu o prze-
pisy prawa dawnego”. Sąd Apelacyjny pominął jednakże w zupełności kwestię 
rozważań nad dozwoloną zasadą retrospektywności w kontekście obowiązywa-
nia przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wskazanych powyżej przepisów prawa unijnego. Ponadto nie można się zgodzić 
ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego, że brak analizy powołanych powyżej prze-
pisów prawa wspólnotowego nie miał znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej 
sprawy. Umowa pomiędzy stronami sporu została zawarta w czasie, kiedy ani 
nie obowiązywało porozumienie branżowe – w rozumieniu części II ust. 11 
załącznika III do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 
2007 r., ani też Rzeczpospolita Polska nie podjęła „niezbędnych kroków” w celu 
ochrony interesów obu stron. Wobec powyższego zastosowanie powinny znaleźć 
bezpośrednio przepisy krajowe – np. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji 
Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych – oraz przepisy uni-
jne, w szczególności wymienionego powyżej Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1234/2007. Rozporządzenie to w swych zapisach definiuje wiele instytucji, 
które stosuje się w regulacji rynków branżowych, zwłaszcza w sektorze cukru. 
Definiuje ono także pojęcie roku gospodarczego, które w tym kształcie powinno 
znaleźć swoje bezpośrednie zastosowanie w stosunku zobowiązaniowym, łączą-
cym strony, a nie mieszczącym się w jakiejkolwiek z form nakazanych przez Unię 
Europejską. Dalej, w Rozporządzeniu z 10 marca 2011 r. wyraźnie jest mowa 
o umowie kontraktacji, „zawierającej postanowienia, jakie powinna zawierać 

14 Por.: P. Czechowski, A. Niewiadomski, Europejskie rynki rolne, [w:] Prawo rolne, red. 
P. Czechowski, Warszawa 2011, s. 381 i n.
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umowa dostawy, o której mowa w art. 50 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 
1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację 
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rol-
nych (»Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku«), zwanego dalej 
»Rozporządzeniem nr 1234/2007«, wymienione w Załączniku II do Rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r., ustanawiające szcze-
gółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu 
do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz systemem kwot (Dz.Urz. UE 
2006, L 178, z późn. zm.), zwanego dalej »Rozporządzeniem 952/2006«, oraz 
odpowiadającej wymaganiom określonym w przepisach niniejszego rozporządze-
nia”. Zgodnie z art. 204 ust. 3 Rozporządzenia nr 1234/2007 przepisy powoływa-
nego rozporządzenia stosuje się w odniesieniu do sektora cukru do końca roku 
gospodarczego 2014/2015. Z treści powyższej regulacji jednoznacznie wynika, 
że elementem istotnym umowy kontraktacji w świetle obowiązujących prze-
pisów jest okres, na jaki została ona zawarta, a więc tzw. rok gospodarczy. Zatem 
umowa musi obejmować okres danego roku gospodarczego i w takim kontekście 
to pojęcie należy rozumieć, w odróżnieniu od tego, jak przyjął to – za Sądem 
Okręgowym – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Artykuł 16a Rozporządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 stanowi, że: „Poro-
zumienia branżowe i umowy dostawy określone w art. 50 ust. 1 Rozporządzenia 
(WE) nr 1234/2007 są zgodne z warunkami zakupu ustanowionymi w Załączniku 
II do niniejszego Rozporządzenia”. W załączniku tym wymieniono wiele zapisów, 
które muszą się znaleźć w umowie dostawy (na terenie Polski stosuje się umowy 
kontraktacji) pomiędzy plantatorem buraka cukrowego a producentem cukru 
w sytuacji, gdy brakuje regulacji stosunku zobowiązaniowego w drodze poro-
zumienia branżowego. W punkcie XI wzmiankowanego załącznika znalazło się 
sformułowanie zabraniające pozostawaniu w sprzeczności z treścią załącznika 
postanowień i skutków umów zawieranych – jak należy interpretować – w sytu-
acji braku porozumień branżowych. Punkt XII ust. 3 załącznika zawiera kata-
log regulacji, jakim powinny odpowiadać porozumienia branżowe. Ze względu 
na fakt, że załącznik ten został dodany do powyżej wskazanego rozporządze-
nia w celu określenia warunków zakupu buraka cukrowego przez producentów 
cukru, per analogiam, stosując wykładnię literalną i celowościową, należałoby 
stwierdzić, że treść umów dostawy (kontraktacji) powinna odpowiadać także 
zapisom dotyczącym treści porozumień branżowych, w tym w szczególności 
dotyczącym „zasad podziału między producentów a sprzedawców wszelkiej 
różnicy między ceną referencyjną a rzeczywistą ceną sprzedaży cukru”. A zatem, 
w powyższym świetle, wydaje się uzasadnione stanowisko, że jeszcze przed 
wejściem w życie Rozporządzenia z 10 marca 2011 r. ustawodawca unijny narzucił 
uczestnikom rynku cukru na terenie UE jednoznaczne warunki, regulujące treść 
stosunku zobowiązaniowego, łączącego producentów cukru i plantatorów buraka 
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cukrowego. W ten sposób ograniczono zasadę swobody umów, o której mowa 
w art. 353¹ k.c., na poziomie przepisów ustanowionych poza obowiązującym na 
terenie RP porządkiem legislacyjnym. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w uzasad-
nieniu orzeczenia nie dokonał analizy roszczenia strony powodowej w zaryso-
wanym powyżej kontekście, naruszając tym samym utrwaloną linię orzeczniczą 
Sądu Najwyższego, nakazującą z urzędu stosować przez Sąd meriti przepisy 
obcego prawa materialnego15.

III

Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 20 grudnia 2013 r.16 nie przyjął skargi 
kasacyjnej do rozpoznania, uzasadniając tę decyzję brakiem wystąpienia istot-
nego zagadnienia prawnego w sprawie. Orzeczenie takie należy uznać za zaska-
kujące, jeśli zauważy się wagę problemu przedstawionego powyżej, dotyczącego 
interesów blisko 40 000 plantatorów buraka cukrowego, w płaszczyźnie nie tylko 
rynku cukru, lecz także pozostałych rynków regulowanych. Brak wyjaśnienia 
wątpliwości, mocą autorytetu Sądu Najwyższego, które nasuwają się po przeana-
lizowaniu stanowiska prezentowanego w niniejszym opracowaniu, należy uznać 
za istotny przyczynek dotyczący sfery stosowania krajowego prawa rolnego na 
styku z prawem UE.

PROBLEMS OF INTERPRETATION OF THE EU LAW STANDARDS 
CONFLUENCE WITH THE NATIONAL LAW ON THE EXAMPLE  

OF SUGAR MARKET

Summary

The sugar market and internal market management mechanism, including a quota 
system, is a regulated market both at the level of EU law as well as at the level of national 
law. This means both the EU law and national law rigorously shape both obligations and 
rights of planters of sugar beet and sugar producers. Non-compliance of the parts on the 
conclusion of a trade agreement has led to the need to issue by the Minister of Agriculture 
and Rural Development of the Regulation of March 10, 2011 on the conditions of the 

15 Por. np.: wyrok SN z 14 lipca 2010 r., V CSK 7/10, opubl. Legalis.
16 Sygn. akt V CSK 169/13, www.sn.pl/orzecznictwo/.
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purchase and delivery of sugar beet for sugar production under quota sugar production 
(Dz.U. No. 57 item 292). With regard to the procurement contracts, concluded beet 
campaign of 2010‒2011, both provisions of the EU law, as well as national law apply. 
Sugar producers (sugar mills) cannot rely on the lack of definition of “marketing years” 
(in this marketing year), as they are defined in the Council Regulation (EU) 1234/2007. 
On the basis of the above cassation appeal was brought against the judgment of the Court 
of Appeal in Wrocław, the adoption of which was argued to recognize the occurrence of 
a significant legal issue.
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SELECTED LEGAL ISSUES OF MODERN FORMS OF 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ON THE EXAMPLE  

OF NATIONAL PARKS AND THE NETWORKS  
OF NATURA 2000 SITES, TAKING INTO ACCOUNT 

COEXISTENCE WITH AGRICULTURE1

Modern Polish agriculture in the new national and EU financial perspective 
for the period 2014–2020 is facing new challenges regarding the introduction of 
practices that are favourable for the climate and the environment, i.e. so-called 
“greening” of the Common Agricultural Policy2. The new rules on providing the 
most popular agricultural support, which are direct payments, impose on farmers 
the requirement to observe practices that are favourable for the climate and the 
environment. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 
No. 1307/2013 of 17 December 2013 instituting provisions on direct payments to 
farmers on the basis of support schemes under the common agricultural policy 
effective as of 1 January 2015, and repealing Regulation of the Council (EC) No. 
637/2008 and Regulation of the Council (EC) No. 73/20093 is a legal regulation 
implementing the objectives of “greening” the Common Agricultural Policy4. 

The purpose of introducing new regulations is set out by the European legis-
lator indicating in motive 37 of Regulation 1307/2013 that “one of the objectives 
of the new CAP is to improve the results in terms of impact on the environment 
through mandatory »greening« contained in direct payments, which will support 

1 Research in the scope including Natura 2000 sites carried out by Dr Adam Niewiadomski 
was funded by the National Science Centre allocated under the internship after obtaining the doc-
toral degree based on decision number DEC-2012/04/S/HS5/00338.

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

3 Journal of Laws of the EU L from 2013 No. 347, item 608 z as amended.
4 Z. Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowi-

ska, „Prawo i Środowisko” 2002, No. 4.
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agricultural practices throughout the European Union that are favourable for the 
climate and the environment. To this end, Member States should allocate part of 
their national limits for direct payments, in order to grant, besides the basic pay-
ment, annual payment, which may include internal unification in a given Member 
State or region, due to the mandatory agricultural practices consistent with the 
policy objectives on both the climate and the environment”. According to the 
cited fragment of the regulation “these practices should consist in simple, gener-
alized, non-contractual and annual measures, which go beyond the principle of 
cross-compliance and are connected to agriculture. These relate to crop diver-
sification, maintenance of permanent grasslands, including traditional orchards 
where fruit trees with a low density cover grassland areas, and the establishment 
of pro-ecological areas. In order to better achieve the objectives of »greening« 
and to enable its effective administration and control, such practices should be 
applied throughout the whole eligible agricultural area”. Also, the compulsory 
nature of these practices is introduced for farmers, whose agricultural holdings 
are entirely or partly situated on areas of the Natura 2000 network. 

In accordance with Regulation 1307/2013 farmers operating in Natura 2000 
areas are in a privileged starting position, as those meeting ex lege requirements 
that entitle to take advantage of payments for greening. The regulation does not 
specify directly whether farmers cultivating on areas covered by other forms of 
nature protection can use the same privileges, in particular in areas of national 
parks. In this respect, this issue should be resolved by clarifying the national law. 

The basic problem which appears due to these new regulations concerns their 
relations with the forms of nature protection applicable in Poland. Regulation 
1307/2013 only to a limited degree combines the provisions of the European and 
Polish law in the scope of different forms of nature protection which may apply 
in rural areas. This distinction applicable on a given territory of regime of legal 
forms of environmental protection, taking into account the provisions of Euro-
pean regulations, presents an image of the legal conflict both in terms of public 
law, private law and public-private law5. 

The subject of the following analysis is the legal problems associated with 
the conflicting nature of European and Polish public law in terms of the various 
provisions relating to national parks and Natura 20006 in rural areas. The legal 

5 We write about other cases of conflicts of laws in the scope of the functioning of national 
parks and Natura 2000 sites in: P. Czechowski, A. Niewiadomski, Natura 2000 a parki narodowe 
– wybrane problemy prawne, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia eko-
nomiczne, społeczne oraz prawne, ed. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 
2012, p. 101–116; see Z. Bukowski, Wybrane uwarunkowania prawne odnoszące się do obszarów 
Natura 2000 stanowiących park narodowy, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Pol-
sce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 159–167.

6 According to the Act of 16 April 2004 on nature protection (OJ of 2013, item 627 as amend-
ed), national parks and Natura 2000 sites have been considered to be forms of environmental 
protection. Apart from them, the act grants such legal status to nature reserves, landscape parks, 
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situation in force upon the institution of Regulation 1307/2013 on the buffer zone 
of the national park will also be presented. Solving the conflict between those 
provisions will affect the income of nearly 1.4 million agricultural holdings in 
Poland using the system of direct payments7.

Determining the proper location of provisions concerning the widely under-
stood “greening” in the system of national regulations on environmental protec-
tion is an extremely difficult task, in particular in relation to national parks and 
buffer zones of these parks8. 

In Poland, established are 23 national parks with a total area of approx. 1% of 
the country’s area9 and 900 areas considered as Natura 2000 sites with a total area 
equivalent to 20%10 of Poland’s area11. The vast majority of areas of these forms 
of environmental protection is located in rural areas where agricultural activities 
could potentially be carried out. This means that 1/5 of Poland’s area is covered by 
special legal regime defining the way farming and management of this real estate 
is conducted. Existing regulations under the environmental protection act should 
be accompanied by new European regulations set out in Regulation 1307/2013. 
The above situation will create a new legal issue defining the hierarchy of legal 
norms and their scope of application12. However, a careful analysis of the Euro-
pean and Polish regulations reveals loopholes, which in the process of applying 
the law by public authorities and by the courts13 will have to be filled14. 

areas of protected landscape, monuments of nature, documentation stands, ecological sites, natural 
and landscaped complexes, protection of plants, animals and fungi species.

 7 M. A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie 
różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, [in:] Administracja publiczna a ochrona przy-
rody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, ed. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, 
D. Strus, Warszawa 2012, p. 47–66.

 8 The environmental protection act defines a buffer zone as “a protection zone bordering 
with the environmental protection form and determined individually for the environmental pro-
tection form in order to protect it against external threats resulting from human activities”; see 
K. Gruszecki, Następstwa prawne wyznaczenia otuliny parków narodowych oraz rezerwatów 
przyrody, “Casus” 2006, No. 1.

 9 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa 2012, p 109–110.
10 http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce, access on 3 March 2015. 
11 A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój ob-

szarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, Vol. XI, p 293–304.
12 Z. Cichocki, J. Stankiewicz, Ochrona przyrody w świetle wdrażania zobowiązań międzynaro-

dowych a udział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji, [in:] Prawo ochrony przyrody. Stan 
obecny, problemy, perspektywy, ed. D. Kopeć, N. Ratajczak, Łódź 2008; J. Ciechanowicz-McLean, 
Interes publiczny w prawie ochrony środowiska, [in:] Problemy współczesnego ustrojodawstwa. 
Księga jubileuszowa profesora Bronisława Jastrzębskiego, ed. J. Dobkowski, Olsztyn 2007.

13 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Za-
gadnienia wybrane, Warszawa 2012.

14 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku 
z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. VII, 
p. 30–45.
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It should also be made clear at the outset that the conflicting nature of these 
provisions on the territories of national parks15 and on Natura 2000 sites is pre-
sented in a completely different way16. The above problem also appears in a given 
area where both forms of environmental protection apply. 

Regulation 1307/2013 governs not only the matters of accessibility of farmers 
to the system of direct payments, but above all relations with environmental pro-
tection. These relations are defined in art. 43 regarding the obligation of observing 
agricultural practices favourable for the climate and the environment or equivalent 
practices17 by farmers who want to obtain direct payments, whose agricultural hold-

15 In accordance with art. 8 sec. 1 of the act on environmental protection “the national park 
covers an area that is distinguished by special environmental, scientific, social, cultural and educa-
tional values, with an area no less than 1000 ha, where all nature and landscape values are subject 
to protection”.

16 The formal legal basis for the functioning of the European Ecological Network Natura 2000 
is Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on 
the conservation of wild birds (OJ EU L of 2010, No. 20, item 7 as amended – replaced Directive 
79/409/EEC of the European Parliament and of the Council of 2 April 1979 on the conservation 
of wild birds OJ EU L of 1979, No. 103, item 1 as amended – known as the Birds Directive) and 
Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild 
fauna and flora (OJ EU L of 1992, No. 206, item 7 as amended – known as the Habitats Directive). 
The date of the creation of the Natura 2000 network is considered to be 1979 when the Birds 
Directive was issued. These directives enable the implementation of a common environmental 
protection policy in the EU. As it has already been emphasized, under Polish law through the 
Act of 16 April 2004 on nature protection (OJ of 2013, item 627 as amended) a special form of 
environmental protection was created – Natura 2000 sites. In these areas, special legal regulations 
are in force provided in the protection plan for the area Natura 2000 or the protection tasks plan 
– see A. Niewiadomski, European Ecological Network Nature 2000 – Opportunites and Threats, 
“International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering” 2013, Vol. VII, No. 
9, p. 9–15; A. Lipiński, Planowanie ochrony obszarów Natura 2000, [in:] Problemy wdrażania 
systemu Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Po-
znań 2013, p. 341–357; E. Zębek, Plany zadań ochronnych jako prawny instrument ochrony ob-
szarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, [in:] Problemy wdrażania systemu 
Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, 
p. 359–374; M. Łazor, Rola czynnika społecznego w opracowaniu planów ochrony dla obszarów 
Natura 2000 w ujęciu prawnoporównawczym, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 
w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 315–337; 
A. Traut-Seliga, Udział społeczny w ochronie przyrody na obszarach Natura 2000 – potrzeby 
i oczekiwania, [in:] Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, ed. N. Ratajczak, D. Kopeć, 
Łódź 2011, p. 133–141.

17 The list of such practices is contained in the Annex to Regulation 1307/2013. Equivalent 
practices have been considered in relation to crop diversification “Requirement: at least three 
crops, the main crop covering a maximum of 75 %, and any one or more of the following apply-
ing: |there are at least four crops, lower maximum thresholds apply, there is a more appropriate 
selection of crops, such as, for example, leguminous, protein crops, crops not requiring irriga-
tion or pesticide treatments, as appropriate, regional varieties of old, traditional or endangered 
crop types are included on at least 5 % of the rotated area”. In the case of crop rotation it was 
introduced “Requirement: at least three crops, the main crop covering a maximum of 75 %, and 
any one or both of the following applying: a more environmentally beneficial multiannual se-
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ings exceed the area standards set out in the regulation. The agricultural practices 
favourable for the climate and the environment include crop diversification18; the 

quence of crops and/or fallow is followed, there are at least four crops”. In accordance with the 
Annex to the Regulation equivalent practices in order to maintain permanent grasslands: “Re-
quirement: maintenance of permanent grassland and any one or more of the following: Cutting 
regime or appropriate mowing (dates, methods, limits); Maintenance of landscape features on 
permanent grassland and control of scrub; Specified grass varieties and/or seeding regime for re-
newal depending on the grassland type, with no destruction of high nature value; Evacuation of 
forage or hay; Appropriate management for steep slopes; Fertiliser regime; Pesticide restrictions 
[...] Requirement: maintenance of permanent grassland and any one or more of the following: 
Extensive grazing (timing, maximum stocking density); Shepherding or mountain pastoralism; 
Using local or traditional breeds for grazing the permanent grassland”. Equivalent practices to 
pro-ecological areas are: considered “Ecological set-aside; Creation of »buffer zones« for high 
nature value areas, Natura 2000 or other biodiversity protection sites, including along hedge-
rows and water courses; Management of uncultivated buffer strips and field margins (cutting 
regime, local or specified grass varieties and/or seeding regime, re-seeding with regional varie-
ties, no use of pesticides, no disposal of manure and/or mineral fertilisers, no irrigation, no soil 
sealing); Borders, in-field strips and patches managed for wildlife or specific fauna (herbaceous 
border, protection of nests, wildflower strips, local seed mix, unharvested crops); Management 
(pruning, trimming, dates, methods, restoration) of landscape features (trees, hedgerows, ri-
parian woody vegetation, stone walls (terraces), ditches, ponds); Keeping arable peaty or wet 
soils under grass (with no use of fertilisers and no use of plant protection products); Production 
on arable land with no use of fertiliser (mineral fertiliser and manure) and/or plant protection 
products, and not irrigated, not sown with the same crop two years in a row and on a fixed place; 
Conversion of arable land into permanent grassland extensively used”.

18 In accordance with art. 44 of Regulation 1307/2013 we are dealing with crop diversification 
when “Where the arable land of the farmer covers between 10 and 30 hectares and is not entirely 
cultivated with crops under water for a significant part of the year or for a significant part of the 
crop cycle, there shall be at least two different crops on that arable land. The main crop shall not 
cover more than 75 % of that arable land. Where the arable land of the farmer covers more than 
30 hectares and is not entirely cultivated with crops under water for a significant part of the year 
or for a significant part of the crop cycle, there shall be at least three different crops on that arable 
land. The main crop shall not cover more than 75 % of that arable land and the two main crops 
together shall not cover more than 95 % of that arable land”. The obligation of crop diversification 
does not include agricultural holdings: “where more than 75 % of the arable land is used for the 
production of grasses or other herbaceous forage, is land lying fallow, or is subject to a combina-
tion of these uses, provided that the arable area not covered by these uses does not exceed 30 hec-
tares; where more than 75 % of the eligible agricultural area is permanent grassland, is used for 
the production of grasses or other herbaceous forage or for the cultivation of crops under water for 
a significant part of the year or for a significant part of the crop cycle, or is subject to a combination 
of these uses, provided that the arable area not covered by these uses does not exceed 30 hectares; 
where more than 50 % of the areas of arable land declared were not declared by the farmer in his 
aid application of the previous year and, where based on a comparison of the geo-spatial aid ap-
plications, all arable land is being cultivated with a different crop compared to that of the previous 
calendar year; that are situated in areas north of 62nd parallel or certain adjacent areas. Where the 
arable land of such holdings covers more than 10 hectares, there shall be at least two crops on the 
arable land, and none of these crops shall cover more than 75 % of the arable land, unless the main 
crop is grasses or other herbaceous forage, or land lying fallow”.
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maintenance of existing permanent grasslands19 and the maintenance of the farm-
lands of the pro-ecological area20. One should also keep in mind the possibilities of 
introducing equivalent practices already mentioned and clearly set out in Annex IX 
to the Regulation21.

In terms of relations of existing forms of environmental protection with Reg-
ulation 1307/2013, the most interesting matter is determining the semantic scope 
of actions that can be considered as maintaining permanent grasslands, or also 
maintaining a pro-ecological area. In this context, the question may arise whether 
a national park and Natura 2000 sites can be considered as areas that meet the 

19 In accordance with art. 4 sec. 1 letter h of Regulation 1307/2013, EU Member States may 
consider permanent grasslands “means land used to grow grasses or other herbaceous forage natu-
rally (self-seeded) or through cultivation (sown) and that has not been included in the crop rotation 
of the holding for five years or more; it may include other species such as shrubs and/or trees which 
can be grazed provided that the grasses and other herbaceous forage remain predominant as well 
as, where Member States so decide, land which can be grazed and which forms part of established 
local practices where grasses and other herbaceous forage are traditionally not predominant in 
grazing areas”.

20 The Member State of EU may consider the following as pro-ecological areas: fallow are-
as, landscape elements, including elements located in the area adjacent to an eligible site, buffer 
zones without fertilization and pesticides, including buffer zones under permanent grasslands, 
where grazing and mowing can be carried out, cover crops or green cover (by weighing factor), 
nitrogen-fixing crops, areas under short rotation coppices, agro-forestry systems, belts of a plot ad-
jacent to the edge of the forest, wooded areas in accordance with RDP, permanent crops with more 
than 20 trees, but not exceeding 250 pcs/ha, permanent crops on 10%+ inclination slopes, areas 
covered by equivalent practices to greening. In addition, it should be noted that the obligation of 
excluding agricultural lands for pro-ecological areas will not apply to those farms that have grass-
lands, cultivate grass or green fodder, set aside soil or grow legumes on at least 75% of the land.

21 The reasons for introducing equivalent practices have been set out in motive 40 of Regula-
tion 1307/2013 indicating “In order to accommodate the diversity of agricultural systems and the 
different environmental situations across the Union, it is justified to recognise, in addition to the 
three greening practices established in this Regulation, practices covered by agri-environment-cli-
mate measures or certification schemes that are similar to greening and that yield an equivalent or 
higher level of benefit for the climate and the environment. For reasons of legal clarity these prac-
tices should be laid down in an Annex to this Regulation. Member States should decide whether to 
offer to farmers the possibility of using equivalent practices and the greening practices established 
in this Regulation in order to require the farmer to observe the practices best suited to ensure the 
objectives of the measure and they should notify the Commission of their decisions. For reasons of 
legal certainty, the Commission should assess whether the practices covered by the notified equiv-
alent measures are covered by the Annex. If the Commission considers this not to be the case, it 
should notify Member States accordingly by means of an implementing act adopted without apply-
ing Regulation (EU) No 182/2011. In order to allow a simpler implementation of equivalence and 
for reasons of controllability, rules should be laid down as regards the area coverage of equivalent 
measures, taking into account the specific characteristics of agri-environment-climate measures 
and certification schemes. In order to ensure that equivalent practices are properly applied and that 
double funding is avoided, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission 
for the purpose of adding practices to the list of equivalent practices, establishing requirements for 
the national or regional certification schemes and, where necessary, establishing detailed rules for 
the calculation of related amounts”.
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requirements described in the regulation, and whether they will be able to entitle 
a land owner to obtain the adequate payments for greening. Solving this problem 
is presented differently in areas of national parks and Natura 2000 sites22. Even 
more differently on areas where both forms of environmental protection apply. 

The first issue is the matter of impact of the provisions of Regulation 1307/2013 
on areas of national parks. This issue is relevant purely theoretically, given that 
on almost all the areas of national regulations apply concerning the European 
Ecological Network Natura 200023. Nevertheless, the necessity to specify in Reg-
ulation 1307/2013 the status of other forms of nature protection than Natura 2000 
in relations with the new system of direct payments should be considered de lege 
ferenda.

At the outset it should be noted that, in accordance with the Polish act on envi-
ronmental protection, the impact of Regulation 1307/2013 can be very limited, 
because according to art. 15 sec. 1 pt. 11 of the cited law on national park areas, 
it is prohibited to introduce production, trade and agricultural activities, with the 
exception of places indicated in the protection plan24. This means that a farmer 
can conduct farming activity on the territory of a national park within strictly 
defined limits. The question arises whether such an area could be reported as an 
area eligible for payment for greening. 

A farmer, as a holder of land25 (it is not important whether he is a depend-
ent or independent owner), a farmer conducting permissible farming activity 
under the national park protection plan is an entity, which can apply for payments 
for practices that are favourable for the climate and the environment. However, 
the problem is that not all practices will find application here. The general rule 
expressed in art. 43 sec. 10 of Regulation 1307/2013 indicates that farmers whose 
agricultural holdings are entirely or partly situated in areas covered by the Birds 
Directive and the Habitats Directive are entitled to payments for practices that are 
favourable to the climate and the environment, provided that they adhere to these 
practices, to the extent in which these practices are in accordance with the objec-

22 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jako nowy element otoczenia polskiej wsi i rol-
nictwa, ed. A. Bołtromiuk, Warszawa 2010; Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, ed. A. Bołtromiuk, M. Kłodziński, Warsza-
wa 2011; J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 
2003; J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 2001; 
J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska: komentarz, 
Warszawa 2008.

23 http://www.mos.gov.pl/artykul/2236_parki_narodowe/311_parki_narodowe.html, access 
on 3 March 2015.

24 B. Rakoczy, Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2009.

25 T. Kurowska, Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru, 
[in:] Prawo rolne u progu Unii Europejskiej, ed. S. Prutis, Białystok 1998; B. Jeżyńska, Wspólno-
towa typologia gospodarstw rolnych. Zagadnienia wybrane, „Studia Iuridica Agraria” 2009, Vol. 
VII, p. 129–141.
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tives of these directives in the given agricultural holding. This provision does not 
include the areas of national parks directly, nor any other form of environmental 
protection outside the Natura 2000 sites. 

Some elaboration on these regulations can be found in art. 45 sec. 1 of Regu-
lation 1307/2013 in terms of permanent grasslands. Under this provision, Member 
States shall designate permanent grasslands, which are environmentally sensitive 
in areas covered by the Birds Directive and the Habitats Directive, including peat 
soils and wetlands located in those areas, and which require strict protection to 
meet the objectives of those Directives. In the second sentence of this section, 
however, a legal possibility of recognizing areas of national parks as permanent 
grasslands has been created. It is indicated in art. 45 sec. 1 of the second para-
graph that Member States may, in order to provide the protection of environmen-
tally valuable permanent grasslands, decide to designate further areas that are 
environmentally sensitive located outside the areas covered by the Birds Directive 
and the Habitats Directives, including permanent grasslands soils rich in carbon. 

This situation means that a farmer can receive payment for greening only in 
situations where the property forming part of the national park is recognized as 
permanent grassland by a special procedure provided for in Regulation 1307/2013. 
In this regard, national parks are in a worse legal position than Natura 2000 sites, 
which legal status in all practices favourable for the climate and the environment 
has been clearly defined. 

The situation in which the farmer will conduct agricultural activities on the 
area of a national park is extremely rare in practice26. Thus, the problem of loop-
holes raised above in relation to disregarding forms of environmental protection 
– national parks as areas which fully meet the requirements on practices that are 
favourable for the climate and the environment, seems to be more a theoretical 
problem than a practical one27. 

Assessment of relations between Regulation 1307/2013 and national regula-
tions concerning Natura 2000 sites takes on completely different significance in 
practice28. It should be noted that, in accordance with already cited art. 43 sec. 

26 C. Okołów, Park parkowi nierówny, czyli o Międzynarodowej Klasyfikacji Obszarów Chro-
nionych, „Parki Narodowe” 1996, No. 1; K. Kaźmierska-Stępniak, Samodzielność gospodarcza 
parków narodowych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 18 sierpnia 2011 r., [in:] 
Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, ed. M. Górski, Łódź–Poznań 2011; D. Strus, 
Właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i funkcjonowaniu niektó-
rych form ochrony przyrody, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia eko-
nomiczne, społeczne oraz prawne, ed. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 
2012, p. 165–174.

27 A. Niewiadomski, Ausgewählte rechtliche Probleme in der Funktionsweise des Europä-
ischen Ökologischen Netzes Natura 2000, “Studia Iuridica” 2014, Vol. LIX, p. 231–246.

28 M. Głogowska, Modele konfliktów społecznych na obszarach Natura 2000 w Polsce, [in:] 
Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, 
Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 257–272; M. Woźniak, Natura 2000 jako obszar konfliktogen-
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10 of Regulation 1307/2013, areas to which the Birds Directive or the Habitats 
Directive are applied are considered to be qualified as meeting the requirements 
of practices that are favourable for the climate and the environment. This general 
standard applies to all the mentioned practices. A farmer conducting agricultural 
activity in Natura 2000 areas (in Poland, in this respect, harmonization has been 
done of both directives in the environmental protection act) at the same time 
meets the requirements entitling to receive payment for greening. 

It should be noted that agricultural activities on Natura 2000 sites is subject to 
numerous restrictions provided for in the protection plans for Natura 2000 sites, 
or in the protection tasks plans29. They may provide a number of prohibitions 
relating to the traditional method of conducting extensive agriculture30. These 
regulations, which are generally applicable laws overlap with normalizations pro-
vided for in Regulation 1307/2013. For example, one can point out the ban on con-
verting and ploughing permanent grasslands situated on these areas, which is set 
out in art. 45 sec. 1 paragraph 3. Such a ban may also result from the mentioned 
plans concerning Natura 2000 sites. 

The combination of national and European regulations as regards to impos-
ing on an agricultural producer operating on Natura 2000 sites obligations under 
successive laws may result in a conflict of law in the scope of the order of their 
validity, execution and possible consequences of failure to perform them. Inciden-
tally, it can be added that some farmers, in addition to the mentioned obligations 
under public law, will be required to implement the undertaken agri-environ-
mental-climatic commitments. In this case, an important legal issue will occur 
in terms of which of these obligations shall prevail. The hierarchy of standards 
according to legal sources indicates that the application of Regulation 1307/2013 
will have priority. This is all the more justified, because the European legislation 
clearly states sanctions for the non-performance of obligations in the form of lack 
of direct payments for lands. 

ny, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 237–255.

29 D. Trzcińska, Natura 2000 a ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości, [in:] 
Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, ed. B. Rakoczy, M. Pchałek, Warszawa 2010, 
p. 153–162; T. Suski, K. Kaźmierska-Stępniak, Istota prawa własności na obszarach Natura 
2000, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 85–103; J. S. Kierzkowska, Plan ochrony obszarów 
chronionych w świetle prawa, [in:] Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, 
ed. D. Kopeć, N. Ratajczak, Łódź 2008, p. 122 and n.

30 J. Ciechanowicz-McLean, T. Bojar-Fijałkowski, Działalność gospodarcza na obszarach 
Natura 2000, [in:] Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy 
lata po akcesji, ed. J. Jendrośka, M. Bar, Wrocław 2008, p. 147 and n.; E. Klisz, Prawne ograni-
czenia zasady wolności gospodarczej w ujęciu ekologicznym, “Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, 
No. 7, p. 262 and n.
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Another legal situation of the functioning of national parks and Natura 
2000 sites31 in coexistence with rural areas is the possibility of both forms of 
nature protection occurring on a given site. This is all the more important that 
all national parks are included in the European Ecological Network Natura 2000. 
A new legal issue is to determine the applicability of Regulation 1307/2013 for 
this type of property. Dual legal regime of national parks and Natura 2000 sites is 
strengthened by the nature protection system, and thus increases the level of envi-
ronmental protection, but it also gives rise to a number of legal problems. New 
issues of legal conflicts have to be added32 to the already described problems in 
legal sciences associated with compensation for the introduction of new forms of 
environmental protection, the scope of competence of particular bodies, the legal 
status of individual national laws governing the operation of national parks and 
Natura 2000 sites, the management of these forms of environmental protection, or 
method of their creation, not only in terms of national law, but also European law. 

On areas where both forms of nature protection apply, in accordance with the 
discussed provisions of art. 43 of Regulation 1307/2013, provisions relating to the 
recognition of these areas as meeting the requirements of introducing practices 
that are favourable for the climate and the environment shall apply. In accordance 
with the actual situation in Poland, almost all areas of national parks are covered 
by the regulations of the Birds Directive and the Habitats Directives. Farmers 
conducting agricultural activities in national parks, which are also Natura 2000 
sites, will be able to apply for using direct payments for greening. 

Outside the area of the provisions of Regulation 1307/2013 are other forms 
of nature protection set out in the Polish nature protection act. In particular, this 
applies to the legal situation in landscape parks. 

Buffer zones of national parks were also not covered by the new provisions 
of practices favourable for the climate. In addition to the regulations of the envi-
ronmental protection act, Regulation 1307/2013 does not determine directly the 
legal situation of farmers conducting agricultural activities in these areas. It can 
only be recognized, like in the case of national parks, that the solution to this 
problem is found in art. 45 sec. 1 of Regulation 1307/2013, but only in relation to 
permanent grasslands. In order to ensure the protection of environmentally val-
uable permanent grasslands, the Member State should decide to designate other 

31 B. Jeżyńska, Obszary Natura 2000 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europej-
skiej, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, ed. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, p. 709–721; A. Szymecka, Nowe wyzwania Wspól-
nej Polityki Rolnej. Uwarunkowania systemowe, [in:] Ocena prawna health check na przyszłość 
Wspólnej Polityki Rolnej. Zbiór ekspertyz w ramach projektu badawczego, ed. A. Sokala, B. Ra-
koczy, Toruń 2010, p. 37–61; D. Lebowa, Wybrane aspekty sieci Natura 2000 w prawie polskim, 
[in:] Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, ed. E. Ura, J. Stelmasiak, S. Pieprzny, 
Rzeszów 2010, p. 145 and n.

32 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Natura 2000 a parki narodowe…, p. 101–116; Z. Bukow-
ski, Wybrane uwarunkowania prawne…, p. 159–167.
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environmentally sensitive areas located outside the areas covered by the Birds 
Directive and the Habitats Directive, including permanent grasslands on soils 
rich in carbon. Environmentally sensitive areas can definitely be buffer zones of 
national parks. 

Incidentally, it should be noted that most areas classified as national park 
buffer zones are covered by the regulations set out by the European Ecological 
Network Natura 200033.

The discussed practices that are favourable for the climate and the environ-
ment occurring in national parks and Natura 2000 sites must be connected not 
only with the obligations arising from the relevant protection plans provided for 
each of these forms of environmental protection, but also serve as a basis to apply 
for further assistance from European funds intended for farmers.

An example are the legal instruments referred to in Regulation No. 1305/2013 
of the European Parliament and of the Council (EU) of 17 December 2013 on sup-
porting rural development by the European Agricultural Fund for Rural Devel-
opment (EAFRD) and repealing Regulation No. 1698/2005 of the Council (EC)34. 
Art. 30 provides for a special payment system for Natura 2000 sites. It includes 
support granted annually per hectare of arable land or per hectare of forest in 
order to compensate the beneficiaries the additional costs and income foregone 
as a result of disadvantages in given areas related to the implementation of the 
Birds Directive and the Habitats Directive35. Farmers and private forest owners, 
as well as associations of private forest owners may apply for assistance36. Only 
agri-environmental-climatic obligations can be financed, which go beyond prac-
tices favourable for the environment and the climate or equivalent practices. 

This additional support scheme provided for in the new Rural Development 
Programme for 2014–2020 approved by the European Commission includes in the 

33 R. Olaczek, Nadzieje i rozczarowania w związku z Naturą 2000, [in:] Natura 2000: szanse 
i zagrożenia, Warszawa 2010, p. 9–18; T. Kurowska, Obszar specjalny jako postać ingerencji ad-
ministracji w sferę uprawnień właściciela nieruchomości gruntowej, “Studia Iuridica Silesiana” 
1979, No. 6, p. 48 and n.

34 OJ EU L No. 347, item 487 as amended and Regulation No. 807/2014 delegated to the 
Commission (EU) of 11 March 2014 supplementing Regulation No. 1305/2013 of the European 
Parliament and of the Council (EU) on support for rural development by the European Agricul-
tural Fund for Rural Development (EAFRD) and introducing transitional provisions (OJ EU L No. 
227, item 1) where in art. 9 double financing of agricultural practices favourable for the climate and 
the environment and equivalent practices as agri-environmental-climatic obligations is explicitly 
excluded. 

35 A. Bałtromiuk, Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [in:] 
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, ed. M. Stany, 
M. Drygas, Warszawa 2010, p. 138 and n.

36 K. Fronczak, Lasy Państwowe w ochronie przyrody, “Przyroda Polska” 2009, No. 2, p. 5 
and n.
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Polish legal system not only Natura 2000 sites, but also national parks, which are 
also covered by the legal regime of Natura 2000 sites37.

The selected legal problems presented above in relations between national 
parks and Natura 2000 sites indicate the need for legislative action, which would 
settle the scope of validity of particular laws in their areas38. New regulations on 
“greening” of the Common Agricultural Policy39 are designed to strengthen envi-
ronmental protection in the Member States of the European Union. At the same 
time they do not take into account the specificities of each country and the forms 
of environmental protection present in their legal systems40.

Farmers conducting agricultural activities in national parks and Natura 2000 
areas can be confused by further public legal regulations41, which they should fol-
low in order to be eligible entities for obtaining appropriate assistance from Euro-
pean funds. Farmers should also be made aware that the provisions contained in 
Regulation 1307/2013 take precedence over national law and should be directly 
applicable. However, the problem may turn out to be the possibility of applying 
these regulations on a larger scale. It should be noted that this regulation is acti-
vated when a farmer wants to use any financial assistance from European funds. 
In order to successfully apply for it, he must meet all the specific requirements 
for practices that are favourable for the environment and the climate or equivalent 
practices.

The problem will be to appropriately inform farmers about the benefits for 
them from new solutions and encouraging them to take advantage of altered forms 
of assistance in the scope of direct payments. Even today, when the principle of 
cross-compliance applies42 more than 700 thousand eligible agricultural holdings 
do not use the available financial assistance. New environmental and climatic 
requirements for nature protection can only increase the number of farmers who 
will not benefit from direct payments at all. Locating their activities in national 

37 B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw pra-
wa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, 
OE–186, 2012.

38 B. Iwańska, Koncepcja zintegrowanych planów ochrony dla parków narodowych i obsza-
rów Natura 2000, “Prawo i Środowisko” 2009, No. 3, p. 100 and n. 

39 A. Jurcewicz, Charakterystyka wspólnej polityki rolnej, [in:] A. Jurcewicz, B. Kozłowska, 
E. Tomkiewicz, Polityka rolna Wspólnoty Europejskiej w świetle ustawodawstwa i orzecznictwa, 
Warszawa 1995, p. 50–57; A. Lichorowicz, Wspólna Polityka Rolna, [in:] Prawo Unii Europejskiej, 
Warszawa 2004, ed. J. Barcz, p. 851 and n.

40 M. A. Król, Wpływ regulacji prawno-rolnej na zakres korzystania z gruntu rolnego, „Stu-
dia Prawno-Ekonomiczne” 2005, Vol. LXXII, p. 111 and n.; M. A. Król, Racjonalna gospodar-
ka rolna na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody, „Studia Iuridica Agraria” 
2011, Vol. IX, p. 314–326.

41 T. Suchar, Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środo-
wiska, “Nieruchomości” 2011, No. 1, p. 15 and n.

42 B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat 
bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, No. 13, p. 35–50.
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parks or Natura 2000 sites is of secondary importance in this regard. An informa-
tion campaign among farmers should be started today on new rules and criteria 
for access to help in order to achieve not only the objective of increasing the level 
of environmental protection, but also for farmers to benefit more from available 
assistance resources. 

The main de lege ferenda legal issue is the conflicting nature of European 
and national legal norms. In this respect, comprehensive legal analysis should 
be conducted both in the sphere of public law, as well as private-public environ-
mental obligations of farmers. On this basis it is possible to develop a model of 
using existing legislation, which in turn will prevent conflicts arising under the 
applicable regulations. 

SELECTED LEGAL ISSUES OF MODERN FORMS  
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION ON THE EXAMPLE  

OF NATIONAL PARKS AND THE NETWORKS OF NATURA 2000 
SITES, TAKING INTO ACCOUNT COEXISTENCE  

WITH AGRICULTURE

Summary

Modern Polish agriculture in the new national and EU financial perspective for the 
period 2014‒2020 is facing new challenges regarding the introduction of practices that 
are favourable for the climate and the environment, i.e. the so-called “greening” of the 
Common Agricultural Policy. The problem will be to appropriately inform farmers about 
the benefits from new solutions and encouraging them to take advantage of altered forms 
of assistance in the scope of direct payments. Even today, when the principle of cross-
compliance applies, more than 700 thousand eligible agricultural holdings do not use the 
available financial assistance. New environmental and climatic requirements for nature 
protection can only increase the number of farmers who will not benefit from direct 
payments at all. The main de lege ferenda legal issue is the conflicting nature of the 
European and national legal norms. In this respect, comprehensive legal analysis should 
be conducted both in the sphere of public law, as well as private-public environmental 
obligations of farmers.
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STUDIA IURIDICA LXI

Waldemar Gontarski
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji 

SATYRA ANTYCZNA A WSPÓŁCZESNE STANDARDY 
PRAWNE WYPOWIEDZI PRASOWEJ

1. WPROWADZENIE

Współczesne standardy prawne satyry i innych form wypowiedzi ocennych, 
a także prasowych wypowiedzi opisowych, znajdują podstawy aksjologiczne 
w standardach antycznych. Abstrahując od tego, w jaki sposób standardy te 
przeniknęły do współczesności, uzasadnienia tak sformułowanej tezy należy 
poszukiwać przede wszystkim w etyce Arystotelesa i w satyrze rzymskiej 
oraz w źródłach prawa rzymskiego i w pozaprawniczych tekstach łacińskich 
z tamtego okresu, a także w średniowiecznych pracach Tomasza z Akwinu, 
które rozpowszechniły Corpus Aristotelicum. Tak pojmowane źródła antyczne 
i średniowieczne można porównać z szeroko rozumianymi standardami współ-
czesnymi, przede wszystkim rekonstruowanymi na podstawie orzecznictwa 
strasburskiego i polskiego prawa krajowego z uwzględnieniem wyników ana-
lizy komparatystycznej. 

Nauka polska jest w szczególny sposób związana z rozpowszechnianiem 
w naszym kręgu kulturowym standardów arystotelesowskich. Stało się tak za 
sprawą tłumaczenia na język staropolski Etyki nikomachejskiej, dokonanego 
u schyłku renesansu przez profesora Akademii Krakowskiej Sebastiana Petry-
cego (przekład ten został wykorzystany w niniejszym opracowaniu), gdy tłuma-
czenia nowożytne mieli już Francuzi, Hiszpanie i Włosi, ale jeszcze nim pojawiły 
np. przekłady angielskie i niemieckie. 

Sięgając z kolei do kolebki wypowiedzi satyrycznej, zauważamy, że istotą 
satyry jest prawda, która współcześnie bywa utożsamiana ze zwrotem „prawda 
arystotelesowska”. Ridentem dicere verum quid vetat?1 („śmiejąc się, prawdę 

1 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.1.24–25, [w:] Wybór z satyr Horacjusza. Przekłady satyr: 
Lucyliusza, Persjusza, Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu i zapatry-
waniach poety, oprac. F. Dubas, Lwów 1938, s. 39.
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powiedzieć, któż broni?”2) – wołał Horacy, po tym, gdy jego poprzednik, Lucy-
liusz, wyodrębniając satyrę jako gatunek literacki zerwał z arystotelesowską kon-
cepcją fikcyjności poezji (μῦθος – muthos – fikcja, fabuła)3. 

Franciszek Ksawery Dmochowski w Sztuce rymotwórczej – utwór z 1788 r., 
spolonizowana wersja (adaptacja) dzieła Boileau, L’art poétique (1674 r.) – anali-
zując satyrę, począwszy od twórczości Lucyliusza, zauważa:

„Satyra w szczególności nikomu nie łaje,
Czołem bije osobom, gani obyczaje”.
„Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka […]”4.

I dalej: 
„Satyra w ścisłej z cnotą zostając przyjaźni,
Błędy ludzkie wytyka, lecz ludzi nie drażni.
Ten prawdziwy duch Satyr, to pierwszej treść próby:
Szydzić z wad, karcić błędy, oszczędzać osoby”5.

W zwrocie „oszczędzać osoby” chodzi o zakaz ad personam, kwalifikowany 
później przez A. Schopenhauera jako najbardziej nieuczciwy chwyt erystyczny, 
czyli o argumentum ad personam. „[…] następuje zupełne porzucenie przedmiotu 
sporu – wyłącznie adwersarz jest przedmiotem napaści, polegającej na tym, że 
ordynarnymi słowami obraża się go, lży, wyszydza. Zamiast potencjału umysłu 
obiektem zainteresowań staje się potencjał ciała”6. 

Rzymski gramatyk Diomedes w Ars grammatica (IV w.) w następujący spo-
sób zarysował funkcję satyry rzymskiej: Jest utworem uszczypliwym (carmen 
maledicum) i na wzór starej komedii greckiej ma na celu piętnowanie ludzkich 
błędów (ad carpenda hominum vita)7, tj. przejawów ludzkiego postępowania. 
Satyra ma polegać na piętnowaniu ad rem, a nie ad personam.

Zagadnienie określane hasłowo: w satyrze można więcej, ale nie wszystko 
– stanowi wciąż wyzwanie dla twórców i teoretyków8. Od czasów antycznych 

2 W niniejszym tekście, jeśli nie wskazano tłumacza, przekłady ze wszystkich języków po-
chodzą od autora.

3 „Fabuła [μῦθος] jest fundamentem i jakby duszą tragedii [τραγῳδίας]” – Aristotle, Poetics, 
6.[1450a], red. R. Kassel, Oxford 1966.

4 F. K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, 2.189–191, Kraków 2002; cudzysłów według ory-
ginału.

5 F. K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, 2.193–196, [w:] Wybór z satyr Horacjusza. Prze-
kłady satyr: Lucyliusza, Persjusza, Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu 
i zapatrywaniach poety, oprac. F. Dubas, Lwów 1938.

6 A. Schopenhauer, Erystyka. Sztuka prowadzenia sporów, tłum. M. L. Kalinowski, Gliwice 
2007, s. 92.

7 Tak: S. Stabryła, Problemy teorii genologicznej Diomedesa, „Meander” 1976, nr 11–12, s. 458.
8 Por.: W. Gontarski, W satyrze można więcej, ale nie wszystko. Kontratyp satyry – art. 41 in 

fine ustaw z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 6, s. 32; http://
gontarski.eu/publikacje/2007-06b.pdf.
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po współczesność mówimy: „Dwie rzeczy […] w satyrze są istotne; jedną jest 
dowcip lub humor oparty na fantazji, względnie poczucie groteski albo absurdu; 
drugą jest przedmiot ataku. Atak bez humoru albo samo oskarżenie stanowi jedną 
z granic satyry”9. Różnica między przeszłością a teraźniejszością polega przede 
wszystkim na tym, że współczesna satyra utraciła odrębność gatunkową, mającą 
miejsce aż do XVIII w., aczkolwiek już wcześniej obok tej odrębności wystę-
powały rozmaite typy ekspresji satyrycznej10. Dzisiaj satyra obejmuje utwory 
z różnych gatunków. Obecnie należy raczej mówić o ekspresji satyrycznej lub 
o „satyryczności”11, tj. o określonym charakterze wypowiedzi. Tak pojmowana 
satyra w zasadzie operuje dwoma sposobami przedstawiania rzeczywistości: 
w „krzywym zwierciadle” oraz za pomocą groteski będącej deformacją posu-
niętą do skrajności wywołującej poczucie absurdu istnienia12. Celem jest wywo-
łanie adekwatnej „sankcji satyrycznej”, związanej z silnym krytycyzmem, jako 
kontroli poprzez ukazywanie śmieszności jednostek, grup społecznych, instytu-
cji13. Odpowiada to prawnym wymogom wszelkiego rodzaju wypowiedzi praso-
wych, gdzie w świetle standardów prawnych i deontologicznych nie ma miejsca 
na fikcję, co wynika z wymogów:

– prawdziwości, w myśl zasady tertium non datur albo veritas est adaequatio 
rei et intellectus14 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-
sowe)15;

– staranności formułowanej na podstawie diligentia in abstracto, czyli 
standardu boni patris familias, zwanego na gruncie prawa rzymskiego oraz 
współczesnego karnego i cywilnego standardem zawodowym dobrego gospo-
darza16, tj. standardem, który zawiera się w arystotelesowskim terminie spo-

 9 N. Frye, Anatomy of Criticism. Four Essays, New york 1970, s. 224: Two things […] are 
essential to satire; one is wit or humor founded on fantasy or a sense of the grotesque or absurd, 
the other is an object of attack. Attack without humor, or pure denunciation, forms one of the 
boundaries of satire.

10 Tak: J. Sławiński, hasło „Satyra”, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, 
wyd. 3, Wrocław 1998, s. 497.

11 Tak: T. Stępień, O satyrze, Katowice 1996, s. 68.
12 Tak: J. Sobczak, Ramy prawne satyry politycznej, [w:] Fenomen radości, red. A. Grzegor-

czyk, J. Grad, P. Szkudlarek, Poznań 2007, s. 212–213 i powołane tam piśmiennictwo.
13 Tak: M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury, wyd. 5, 

Warszawa 1986, s. 437.
14 Szerzej: W. Gontarski, Prawda w postępowaniu karnym, [w:] Pojęcie, miejsce i znaczenie 

prawdy w procesie karnym, red. K. Kremens, J. Skorupka, materiały pokonferencyjne, Wrocław 
2013, s. 187 i n.; W. Gontarski, Prawda arystotelesowska w postępowaniu administracyjnym i są-
dowoadministracyjnym, „Folia Iuridica” 2014, t. 73, red. T. Bekrycht, s. 79 i n.; http://dspace.uni.
lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4753/06-gontarski.pdf?sequence=1.

15 Dz.U. nr 5, poz. 24, ze zm.
16 Tak: W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, wyd. 2, 

Poznań 1992, s. 98; tak też: W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe. Zarys teorii prawa na przy-
kładzie polskich opcji walutowych, Warszawa 2009, s. 48; W. Gontarski, Dobry gospodarz za-
stąpił dobrego zarządcę. Prawo karne. Gdy menedżer nie podejmuje ryzyka lub gdy ryzyko jest 
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udaios aner17 – σπουδαῖος ἀνήρ; ang. good man18; łac. bonus vir19 – jest to 
więc zasada dobrego zawodowca, tj. profesjonalisty, czyli standard oczekiwany 
od każdego człowieka wykonującego dany zawód, a zatem staranność deter-
minowana danym rodzajem wykonywanej pracy zawodowej, inaczej mówiąc: 
charakterem wykonywanej czynności20, która to zasada jest przedmiotowa 
(obiektywna) i abstrakcyjna, tzn. zewnętrzna wobec konkretnego dziennikarza, 
ale z uwzględnieniem też abstrakcyjnie ujmowanego zakazu żądania rzeczy 
niemożliwych, czyli w pewnym sensie zostaje upodmiotowiona21 – odpowied-
nikiem jest art. 12 ust. 1 pkt 1;

– rzetelności, czyli sumienności, rozumianej jako diligentia in concreto, czyli 
przy uwzględnieniu kryteriów podmiotowych, ale w ujęciu wzorca, a nie w zna-
czeniu strony podmiotowej ludzkiego zachowania przedstawianej przez Arysto-

irracjonalne, „Rzeczpospolita” z 18 marca 2004; por.: J. Kochanowski, Standardy „rozsądnego 
człowieka” w prawie karnym, „Studia Iuridica” 1991, t. 20, s. 126 – autor gr. termin spoudaios 
aner utożsamia z rzymskim pater familias i oddaje poprzez ang. reasonable man: „posługiwano 
się znanym np. Arystotelesowi modelem pojęcia człowieka idealnego (spudajos aner). Dosłowny 
przekład łacińskiego terminu pater familias może być mylący, stąd zdarzały się nawet w litera-
turze przypadki wprowadzania jako standardu miernika staranności »mężczyzn nieżonatych«. 
Rzymianom nie chodziło jednak o »ojcowską«, staranność, lecz o staranność rozsądnego, przy-
zwoitego człowieka, który dba o swoje, umie współżyć z innymi, słowem – o człowieka, któ-
rego zaliczamy do interesującej nas kategorii reasonable man”; por też: M. Sośniak, Należyta 
staranność, Katowice 1980, s 21: „Superlatyw nie miał więc stanowić jakiegoś odrębnego modelu 
górującego nad przeciętną starannością boni patris familias. Miał wyrażać szczególny stopień 
staranności, jaki wolno w określonych okolicznościach wymagać od owego patris familias”.

17 Tak: W. Gontarski, Prawda w postępowaniu…, s. 190 i teksty źródłowe powołane w przy-
pisach 8–12.

18 Arystoteles, Etyka nikomachejska, I.9.[1099b]; tekst gr. – Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια, 
ed. J. Bywater, Oxford 1894 (ed. J. Bywater, Aristotle’s Ethica Nicomachea, Oxford 1894); tekst 
ang. – trans. by W. D. Ross, Oxford 1908. Tak też np.: F. G. Lawrence, Gadamer’s Hermeneutics 
and Aristotle’s Practical Philosophy, [w:] Hermeneutic Rationality. La rationalité herméneutique, 
red. M. L. Portocarrero, L. A. Umbelino, A. Wiercinski, t. III., Berlin 2012, s. 209 i n.

19 Na przykład: A. Dębiński, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, Lublin 2004, s. 279.
20 Szerzej: W. Gontarski, Prawda dziennikarska stara jak świat. Glosa do uchwały (7) Sądu 

Najwyższego z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 7–8, s. 43–44, 
śródtytuł: „Dobry zawodowiec i dobry człowiek” (http://gontarski.eu/publikacje/2007-07b.pdf).

21 Por.: W. Gontarski, Prawda w postępowaniu…, s. 189: „z jednej strony nie wymaga się wię-
cej niż od wzorcowego człowieka rozsądnego, czyli takiego, który wykazuje zdolność podmioto-
wą i czyni z niej użytek, zaś z drugiej strony, nie bierzemy pod uwagę staranności konkretnej”; tak 
też: W. Gontarski, Prawda arystotelesowska…, s. 82; wyjaśnijmy, w tak pojmowanym upodmio-
towieniu nie uwzględnia się zasady koincydencji, gdyż: „Wprawdzie człowiek abstrakcyjny, brany 
pod uwagę jako wzorzec przy rekonstrukcji staranności in abstracto, to człowiek dysponujący 
zdolnością podmiotową, ale nie wynika z tego, że również dany sprawca w momencie wyko-
nywania czynu szkodliwego dysponował taką zdolnością” – W. Gontarski, Sprawca nieumyślny 
a sprawca przypadkowy, [w:] Profesor Marian Cieślak – osoba, dzieło, kontynuacje, red. W. Cie-
ślak, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 229.
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telesa jako mentalne przyczynianie się22, co współcześnie nazywamy winą sensu 
stricto, rozpowszechnioną na gruncie prawa karnego materialnego23 – w praktyce 
również w cywilistyce wina sprowadzana bywa do oceny strony podmiotowej, 
tzn. poza ramami zawinienia pozostaje ocena bezprawności zachowania, w tym 
z punktu widzenia staranności i rzetelności dziennikarskiej24 – aczkolwiek tak 

22 W. Gontarski, Aitia – wina arystotelesowska. Zagadnienia definicyjne, cz. I, „Archiwum 
Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2012, nr 2, s. 51 i n.; W. Gontarski, Aitia – wina arystotele-
sowska. Zagadnienia definicyjne, cz. II, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, 
nr 1, s. 68 i n.

23 W wąskim znaczeniu wina jest ujmowana w doktrynie prawa karnego, a doktryna pra-
wa karnego procesowego winę ujmuje szeroko, jako całokształt przesłanek odpowiedzialności, 
podobnie według wiedzy podręcznikowej z zakresu prawa cywilnego – więcej: W. Gontarski, 
Sprawca nieumyślny…, s. 195–196 i powołane tam piśmiennictwo; por.: Z. Radwański, A. Olejni-
czak, Zobowiązania – część ogólna, wyd. 6, Warszawa 2005, s. 184: „Tradycyjny pogląd nauki pol-
skiej, ukształtowany pod wpływami francuskimi, skłania ku szerokiemu pojęciu winy, w którym 
dopatrywano się dwóch elementów: obiektywnego, jakim jest bezprawność oraz subiektywnego, 
jakim jest wina w ścisłym tego słowa znaczeniu”. Do tego dochodzi postulat używania jednolitego 
pojęcia winy na gruncie prawa cywilnego i karnego: „W nauce prawa przeważa pogląd o jedności 
subiektywnych elementów winy na terenie tak ustawodawstwa cywilnego, jak i karnego. Pogląd 
ten jest trafny i nie wymaga bliższego uzasadnienia. Przyjęcie jedności pojęcia winy nie ozna-
cza jednak identyczności stopniowania winy w obu dziedzinach prawa. Przede wszystkim należy 
stwierdzić, że o ile dla prawa karnego klasyfikacja winy ma istotne znaczenie ze względu na 
wpływ stopnia winy na wymiar kary, o tyle w dziedzinie prawa cywilnego, gdzie zakres odpowie-
dzialności za szkodę w zasadzie, poza wyjątkami, nie jest uzależniony od stopnia winy, kwestia 
podziału i stopniowania winy ma znaczenie drugorzędne” – wyrok SN z dnia 17 lutego 1964 r., 
I CR 30/63, OSNC 1966, nr 1, poz. 1; M. Sośniak, Bezprawność zachowania jako przesłanka 
odpowiedzialności cywilnej za czyny niedozwolone, Kraków 1959, s. 82: „pomimo wszelkich ko-
niecznych różnic, podstawowa treść pojęcia winy nie może posiadać na terenie prawa cywilnego 
znaczenia odmiennego niż przyjęte przez prawo karne”; por.: A. Szpunar, Czyny niedozwolone 
w kodeksie cywilnym, „Studia Cywilistyczne” 1970, t. XV, s. 37; J. Kuźmicka-Sulikowska, Zasady 
odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa 
2011, podrozdział 2.1.5: „Wina w prawie cywilnym a wina w prawie karnym” i powołane tam 
piśmiennictwo.

24 Por. np.: Z. Radwański, Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, OSP 
2004, nr 2, poz. 22, LEX nr 42428: „Niewątpliwie art. 24 § 1 kc chroni tylko przed bezprawnym 
naruszeniem (lub zagrożeniem) dobra osobistego. Natomiast nie wymaga, aby naruszenie było za-
winione. O bezprawności działania naruszyciela decydują wyłącznie kryteria obiektywne, a więc 
sprzeczność działania z prawem lub z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). 
[…] Z kolei przewidziany w art. 6 i 12 tego prawa [ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo pra-
sowe] obowiązek dziennikarza dołożenia szczególnej staranności w zbieraniu i wykorzystywaniu 
materiału prasowego w żadnym razie nie uzasadnia wniosku, że gdy informacja okaże się nie-
prawdziwa, wówczas jego działanie nie jest bezprawne w sensie obiektywnym. Taki oparty na 
argumentum a contrario wniosek nie jest w tym przypadku uprawniony. Zapomniano bowiem 
o tym, że art. 12 pr. pr. nakazuje również »chronić dobra osobiste«, a więc odwołuje się do art. 23 
i 24 kc. Przewidziane tam środki ochronne należy stosować kumulatywnie z innymi przepisami 
przewidującymi ochronę tych dóbr (por. art. 24 § 3 kc). Biorąc więc pod uwagę, że prawo praso-
we nie wypowiada się, jak należy ocenić skutki nieprawdziwej publikacji prasowej naruszającej 
cześć pokrzywdzonego mimo dochowania przez dziennikarza należytej staranności w wykorzy-
staniu uzyskanych informacji, powinno się zastosować w takim przypadku ogólną normę art. 24 
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pojmowana rzetelność stanowi wzorzec zindywidualizowany, konkretny, tzn. 
dotyczący danej osoby; oznacza to wzorzec odzwierciedlający cechy konkretnej 
osoby, przejawiane przez tę osobę w życiu prywatnym (troska o własne sprawy), 
a nie zawodowym, jej stosunek do tego, co zwykle czyni, rekonstruowany na pod-
stawie dotychczasowego zachowania (ex post) i odnoszony (na zasadzie wzorca) 
do późniejszych zachowań (w procesie subsumpcji); jest to koncepcja ujmowana 
in concreto, zakłada się bowiem, że człowiek we własnych sprawach wykazuje 
to, co potrafi, ale abstrahuje się od tego, co mógłby potrafić, gdyby zechciał się-
gnąć po dostępną dla niego wiedzę; chodzi o indywidualne cechy (umiejętności) 
np. pracownika, bez względu na to, że w zakresie możliwości intelektualnych 
tego pracownika leżało zdobycie umiejętności odpowiadających staranności in 
abstracto, jeśli w danym przypadku staranność in concreto jest niższa niż in abs-
tracto25; inaczej mówiąc, rzetelność jest wzorcem, ale nie abstrakcyjnym, tylko 
dotyczącym konkretnej osoby, przeto nie chodzi też o subiektywność w znacze-
niu strony wewnętrznej ludzkiego zachowania (strona podmiotowa), wyodręb-
nianej w strukturze przestępstwa w opozycji do strony przedmiotowej26, czyli 
nie chodzi o decyzję podjętą w myśli w chwili popełniania czynu, na zasadzie 
koincydencji obowiązującej przy zawinieniu (gdzie rekonstruuje się stan mający 

kc i uznać takie działanie za bezprawne, aczkolwiek niezawinione. Nasuwa się w związku z tym 
nieodparcie refleksja, że na rozumowaniu Sądu Najwyższego ciąży »karnistyczna« tradycja ujmo-
wania odpowiedzialności nieodłącznie z winą sprawcy naruszenia”. Chodzi tu o szeroko ujmowa-
ną winę w doktrynie prawa karnego procesowego.

25 Por.: W. Gontarski, Sprawca nieumyślny…, s. 192: „niezachowania ostrożności/staran-
ności wymaganej w danych okolicznościach (moment obiektywny – diligentia in abstracto, 
czyli wymóg powinności zewnętrzny wobec sprawcy, rekonstruowany w oparciu o aktualnie 
dostępną wiedzę teoretyczną i praktyczną w danych okolicznościach – standard człowieka ra-
cjonalnego, gdy diligentia in concreto jest odzwierciedleniem stanu intelektualnego sprawcy 
i nie odpowiada na pytanie, czy sprawca miał możliwości intelektualne ku temu, aby podnieść 
poziom swojej staranności do poziomu staranności abstrakcyjne), chociaż […] miał ku temu 
możliwości intelektualne (bowiem jest normalny psychicznie – możność przewidywania, czyli 
moment subiektywny)”.

26 Por.: W. Gontarski, Prawda dziennikarska…, s. 44; jak zauważa doktryna prawa pracy 
w komentarzu do klauzuli generalnej sumienność z art. 100 § 1 k.p.: „W odróżnieniu od staranno-
ści sumienne wykonywanie pracy wiąże się ze stosowaniem kryteriów subiektywnych, zindywi-
dualizowanych. W tym przypadku bierzemy pod uwagę właściwości osobiste pracownika, takie 
chociażby jak doświadczenie zawodowe, zdolności psychofizyczne, predyspozycje, posiadane 
kwalifikacje, wiek czy sprawność. Sumienność oznacza właściwy stosunek do pracy, uwzględ-
niający indywidualne cechy pracownika. Nie musi polegać na maksymalnym angażowaniu się 
w wykonywaną pracę, ale na takim, które nakazuje rozsądek, posiadana wiedza, siły fizyczne 
i możliwości intelektualne” – Z. Góral, Komentarz do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. 
Komentarz, red. W. Baran, LEX nr 126583, teza nr 2; dodajmy, że chodzi o wykazywane zdolności 
psychofizyczne, a nie o zdolności, które tkwią w danym pracowniku, ale nie czyni on z nich użyt-
ku i nie podnosi swoich kwalifikacji, tak aby uzyskać wymagany w danym zawodzie standard in 
abstracto, jeśli oczywiście standard in concreto nie odpowiada standardowi wymaganemu.
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miejsce w trakcie zachowania, a nie ex post) – odpowiednikiem także jest art. 12 
ust. 1 pkt 1. 

Takie podejście obowiązuje zarówno w systemach prawa opartych na formal-
nej wolności prasy, tj. w ramach określonych przez prawo, gdzie – jak ma to miej-
sce w systemach europejskich – ustawodawca przyjmuje ustawę reglamentującą 
działalność prasy, jak i w amerykańskim systemie wolności materialnej prasy27, 
gdzie także zdecydowanie oddziela się opisowe bądź ocenne wypowiedzi dzien-
nikarskie od fabuły28.

Satyra, w przeciwieństwie do reportażu, w którym dominuje opis, opiera 
się na ocenie. Jako taka okazuje się wypowiedzią wymykającą się spod kwa-
lifikowania w kategoriach dwuwartościowej logiki Arystotelesa. Jednak tak 
jak każda ocena prasowa ma być w szczególności rzetelna, jeśli ma korzystać 
z ochrony prawa, czyli powinna być wnioskiem wyciągniętym z opisu, a ten ma 
być prawdziwy, na czym polega pośrednia prawdziwość wypowiedzi ocennej, 
nawet jeśli jest oceną karykaturalnie przerysowaną (art. 41). Owo przerysowa-
nie, obok prawdy, stanowi drugą cechę charakterystyczną wypowiedzi satyrycz-
nej zarówno rzymskiej, jak i współczesnej. W sumie, „satyra jako ujemna ocena 
chociaż przejaskrawiona, to powinna być wnioskiem wyprowadzonym z faktów, 
czyli satyra powinna mieć zakotwiczenie w rzeczywistości. Powinna być krzy-
wym zwierciadłem właśnie rzeczywistości (a nie kłamstwa)”29.

27 O dualizmie materialna/formalna wolność prasy, szerzej: W. Gontarski, „Dziennikarz jako 
pracownik. Analiza systemowa sporów sądowych”, Warszawa 2000, rozprawa doktorska obronio-
na w 2005 r., Uniwersytet Warszawski (niepublikowana), piśmiennictwo powołane w przypisach 
190–195; pierwsza Poprawka do Konstytucji USA: Kongres nie może stanowić… ustaw ogranicza-
jących wolność słowa lub prasy – Konstytucja Stanów Zjednoczonych, tłum. Agencja Informacyj-
na Stanów Zjednoczonych, Kraków 1990, s. 30.

28 Na przykład w 1981 r. nagrodę Pulitzera otrzymała autorka reportażu opublikowanego 
w „Washington Post” pt. Świat Jimmy’ego (J. Cooke, Jimmy’s World, „Washington Post”, September 
28, 1980, p. A1), o chłopcu narkomanie. Nagrodę tę zwrócono Wyższej Szkole Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Columbia (tam działa jury), po tym jak okazało się, że nagrodzony reportaż stanowi fikcję 
literacką (postać chłopca została zmyślona przez autorkę). Dodajmy, że jak głoszą Zasady Etyczne 
Dziennika Washington Post (z listopada 1977 r.) – W. L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków prze-
kazu, tłum. J. Zakrzewski, E. Krasnodębska, Warszawa 1995, s. 268–271: „Rzetelność jest to […] 
uczciwość wobec czytelnika” (s. 270), i dalej: „Podstawową misją gazety jest publikowanie prawdy, 
jak to jest tylko możliwe. Gazeta musi podać całą prawdę – w miarę możliwości” (s. 271).

29 W. Gontarski, W satyrze można więcej…
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Grecy przez kolejne stulecia mieli swoją tragedię i komedię, aż wreszcie Rzy-
mianie wymyślili satyrę30 jako odrębny gatunek literacki. Kwintylian (Marcus 

30 Etymologia terminu „satyra” nie została ostatecznie ustalona. „Satura –ae 1) misa pełna 
owoców, 2) zbiór, rozmaitość, mieszanina (per saturam – bezładnie, byle jak), 3) satyra, uszczy-
pliwy utwór o treści rozmaitej, 4) pl.[liczba mnoga]: wierszowane gawędy na różne tematy” 
– J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 861. Istotą 
jest więc różnorodność zarówno co do treści, jaki i formy jej przedstawienia. Wyróżnikiem 
merytorycznym jest ośmieszanie. „Satyra” – „aktualny utwór lit., wyszydzający, chłoszczący, 
ośmieszający indywidualne a. społeczne wady i przywary, zło i bezprawie; ogół utworów tego 
rodzaju. […] satyryk – łac. satira »utwór lit. różnorodny w treści i formie; satyra« od (lanx) 
satura »pełna (misa), zwł. różnych owoców; mieszanina«; lanx »misa«; satura r.ż. od satur…” 
– W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, cz. 2, War-
szawa 2007, s. 142. Podobnie definiuje się w teorii gatunków literackich: „Satyra (łać. satura, 
satyra, satira; ang., niem., fr. satire) – utwór literacki – poetycki, prozaiczny lub poetycko-
-prozaiczny – wyszydzający określone zjawiska społeczne, wydarzenia, cechy ludzkie lub kon-
kretne postacie, utrzymany w swobodnym, często złośliwym, nawet obscenicznym tonie, róż-
norodny w stylu, formie i nastroju” – A. M. Komornicka, hasło „Satyra”, [w:] Słownik rodzajów 
i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006, s. 675. Lapidarna 
definicja z międzywojnia: „Satyry są to rozprawy prozaiczne, ubrane w szatę wierszy, o różno-
rodnej treści” – F. Dubas, Wstęp, [w:] Wybór z satyr Horacjusza. Przekłady satyr: Lucyliusza, 
Persjusza, Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu i zapatrywaniach po-
ety, oprac. F. Dubas, Lwów 1938, s. 10. Terminem satura lanx (łac. „misa z owocami ofiarowana 
bóstwu” – J. Sondel, Słownik łacińsko-polski…, s. 557) w starożytności określano misę pełną 
różnorodnych owoców, składaną w ofierze, w połowie kwietnia, Cererze (bogini rzymska, która 
była „symbolem życiodajnej mocy ziemi i siły tkwiącej w każdym ziarnie” – Mitologie świata. 
Starożytni Rzymianie, red. G. Skibicka, Warszawa 2007, s. 48), obecnej w twórczości Horacego 
(np.: Q. Horatius Flaccus, Sermones…, 2.2.124, 2.8.14 – w niniejszym opracowaniu jeśli nie 
wskazano źródła Satyr Horacego, to źródłem jest: Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones, ed. 
F. Vollmer, Leipzig 1912; http://www.forumromanum.org/literature/horacex.html). W starożyt-
nym Rzymie posługiwano się zwrotem lex saturta – różnorodność prawa (L. Winniczuk, Wstęp, 
[w:] Trzej satyrycy rzymscy. Horacy w przekładzie Jana Czubka, Persjusz-Juwenalis w przekła-
dzie Jana Sękowskiego, wstęp i komentarz L. Winniczuk, Warszawa 1958, s. 7). Sami twórcy 
antyczni (Lucyliusz, Horacy) swoje utwory nazywali Sermones (gawędy), w języku etruskim 
zaś satr, satir – oznacza: „mówić” (ibidem, s. 6.), aczkolwiek w twórczości Horacego pojawia się 
też nazwa satura (np. w: Q. Horatius Flaccus, Sermones…, 2.1.1, 2.6.17, [w:] Q. Horatii Flacci 
Carmina, Sermones…); dodajmy, satura to utwór ze zbioru saturae. Satyra pod względem ety-
mologicznym nie ma powiązania z satyrem; „satyr lubieżnik, rozpustnik. Satyriasis. […] med. 
chorobliwie wzmożony popęd płciowy u mężczyzn; por. nimfomania. – gr. satyríasis od Sátyros 
»mit. gr. Satyr, bóstwo leśne, zazw. przedstawiane z koźlimi różkami i końskimi nogami lubu-
jące się w dionizyjskim pijaństwie i rozpuście«” – W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych…, 
s. 142. Do podstawowego arsenału środków satyry należy karykatura – „wł. caricatura = dosł. 
przeładowanie, ang. caricature, fr. caricature, niem. Karikatur… – sposób przedstawienia po-
staci literackiej polegający na wyolbrzymianiu i pełnym przesady wyjaskrawieniu pewnych 
cech jej wyglądu zewnętrznego lub postawy wobec życia, mający na celu ośmieszającą charak-
terystykę” – J. Sławiński, hasło „Karykatura”, [w:] Słownik terminów literackich, red. J. Sławiń-
ski, wyd. 3, Wrocław 1998, s. 236. Karykatura jest ujmowana także jako forma pozaliteracka, 
głównie rysunek – w tym znaczeniu występuje w art. 41 in fine ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. 
Prawo prasowe; analogiczną relację możemy zarysować między satyrą i parodią, tj. albo jako 
satyryczny środek wyrazu – tutaj też możemy umieścić pastisz, chociaż parodia jest uznawana 
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Fabius Quintilianus, ok. 35 – ok. 9531) pochwalił się: 
Satura, quidem tota nostra est32

(„Satyra z całą pewnością jest całkowicie naszym tworem”33). 

Słowem, satyra to czysto rzymski gatunek. Współcześnie powiemy: rodzaj 
wypowiedzi. Temu gatunkowi (rodzajowi) wypowiedzi jest poświęcone niniej-
sze opracowanie, w którym jako metodę wiodącą zastosowano rozważania 
teoretyczne, czyli rozważania mające za przedmiot istotę (naturę) omawianego 
zagadnienia, metoda dogmatyczna zaś stanowi uzupełnienie.

2. ENNIUSZ – PIERWSZY NAZWAŁ SWOJE UTWORY SATYRAMI. 
LUCYLIUSZ – WYODRĘBNIŁ SATYRĘ JAKO GATUNEK LITERACKI

„Pierwszym zaś poetą, który w niej zdobył sobie sławę i daleki rozgłos, jest 
Lucyliusz. […] Bo ma on w sobie podziwu godną erudycję, ma niezwykłe poczu-
cie niezależności i wypływającą stąd śmiałość do cierpkiego szyderstwa i dużo 
gryzącego dowcipu. O wiele więcej ogłady i dobrego smaku ma Horacy” – pisze 
dalej cytowany powyżej Kwintylian34. 

Z kolei pierwszym poetą, który swoje utwory nazywał Satyrami (Saturae) 
był wprawdzie rzymski literat Enniusz (Quintus Ennius, 239–169 przed Chr.), ale 
z pochodzenia Grek. Z poezji Enniusza zachowały się tylko fragmenty. Są nimi 
zwykle umoralniające, okolicznościowe wiersze, ujęte różną miarą, w tym hek-
sametrem (wprowadzonym przez tego twórcę do starorzymskiego wiersza pod 
silnym wpływem kultury greckiej)35. Tylko w niektórych z nich przebija ton saty-
ryczny – ośmieszający ton zaczepny stosowany w celu wytykania błędów w for-
mie ostrej lub żartobliwej. Jest to reakcja na otaczającą rzeczywistość, w postaci 
„pedagogiki ośmieszającej, a nawet gromiącej”36, rozwijana u następców poety. 

za bardziej wyrazistą formę naśladowania cudzego stylu niż pastisz – albo jako odrębna forma 
ekspresji.

31 Daty z biografii satyryków podaję za: Leksykon PWN, Warszawa 1972.
32 M. Fabius Quintilianus, Institutionis oratione, X.1.93, [w:] Wybór z satyr Horacjusza. Prze-

kłady satyr: Lucyliusza, Persjusza, Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu 
i zapatrywaniach poety, oprac. F. Dubas, Lwów 1938.

33 M. F. Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II, X, X.1.93, tłum. i oprac. M. Brożek, 
Warszawa 2005.

34 Ibidem, X.1.93–94.
35 Tak: F. Dubas, Wstęp, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…, s. 10; M. Cytowska, H. Szelest, 

Historia literatury starożytnej, wyd. nowe pod red. J. Mejora, Warszawa 2007, s. 184.
36 M. Brożek, Historia literatury łacińskiej w starożytności. Zarys, Wrocław 1969, s. 63.
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W pierwszej kolejności wśród kontynuatorów twórczości satyrycznej należy 
wskazać wspomnianego Lucyliusza (Gaius Lucilius, ok.180 – ok.101 przed Chr.), 
twórcę satyry klasycznej. Skodyfikowany przez niego gatunek to heksametr 
co do formy i wiersz zaczepny co do treści. Był pierwszym oryginalnym poetą 
w literaturze rzymskiej. Jego poprzednicy zajmowali się jedynie tworzeniem 
greckich adaptacji, co krępowało ich w wyrażaniu osobistego stanowiska37. Lucy-
liusz potrzebował satyry do celów publicystycznych, aby móc wypowiedzieć się 
odnośnie do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych i literackich. Z jego 
twórczości, która liczyła trzydzieści woluminów38, zachowały się fragmenty 
poszczególnych satyr39. Wynika z nich, że przejął on od Enniusza różnorod-
ność treści, a w początkowej twórczości też różnorodność formy. Jednocześnie 
z satyrycznego tonu uszczypliwości, występującego tylko w niektórych Satyrach 
poprzednika, uczynił wyróżnik gatunkowy. Lucyliusz stosuje mocno zróżnico-
wane środki ekspresji, opisane przez twórcę Retoryki do Herenniusza40, dzieła 
z ok. 80–82 przed Chr.41 niegdyś przypisywanego Cyceronowi: 

1) sermo – luźna rozmowa, zbliżona do mowy potocznej (Sermo est oratio 
remissa, et finítima quotidians locution42); mowa, mówienie; in sermonem venire 
– dostać się na języki; sermo vulgaris – mowa potoczna43; pełna ogłady dowcipna 
gawęda44; 

2a) contentio – atak słowny, służy argumentowaniu i kontrargumentowa-
niu (Contentio est oratio acris et ad confirmandum et ad confutandum adcom-
modata45); spór, walka, kłótnia46; mowa wyrażona w ostrym tonie47;

2b) amplificatio – wywołuje u słuchacza gniew albo kieruje w stronę współ-
czucia i oddziałuje na emocje (Amplificatio est oratio, quae aut in iracundiam 

37 Tak: Satyra, oprac. M. Szpachta, Warszawa 1952, s. 4
38 Tak: M. Brożek, Historia literatury łacińskiej…, s. 128.
39 Zamieszczone np. w: Wybór z satyr Horacjusza. Przekłady satyr: Lucyliusza, Persjusza, 

Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu i zapatrywaniach poety, oprac. 
F. Dubas, Lwów 1938, s. 43–44.

40 [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV, De ratione dicendi (Rhetorica ad Herennium), Latin 
text with English translation by H. Caplan, Harvard University Press 1954; http://archive.org/de-
tails/adcherenniumdera00capluoft.

41 Tak: Rhetorica ad Herennium, [w:] Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, oprac. 
S. Stabryła, Wrocław 1983, s. 129.

42 Rhetorica ad Herennium…, III.XIII.23; [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV…, s. 196.
43 Por.: J. Sondel, Słownik łacińsko-polski…, s. 877–878.
44 Tak: J. Styka, Próba rekonstrukcji struktury „satyr” Lucyliusza, „Meander” 1994, nr 5–6, 

s. 220.
45 Rhetorica ad Herennium…, III.XIII.23; [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV…, s. 196.
46 Por.: J. Sondel, Słownik łacińsko-polski…, s. 216.
47 Tak: J. Styka, Próba rekonstrukcji…, s. 220.
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inducit aut ad misericordiam trahit auditoris animum48); rozszerzenie, powięk-
szenie49; przejaskrawienie służące do oddziaływania na emocje50;

2c) cohortatio – poprzez przejaskrawienie winy (peccatum amplificans) 
pobudza słuchacza do gniewu (Cohortatio est oratio, quae aliquod peccatum 
amplificans audytorem ad iracundiam adducit51); namowa, wezwanie, zachęta52; 
cohortatio stanowi odmianę amplificatio53.

U Lucyliusza, tam gdzie do głosu dochodzi atak słowny będący atakiem per-
sonalnym, tam kończy się sermo i zaczyna się atak: contentio, a zwłaszcza ampli-
ficatio i cohortatio54. Satyryk po imieniu atakuje możnych ówczesnego życia 
społecznego, ale stosowana inwektywa personalna, a raczej atak personalny, 
dotyczy przejawu ich działalności i wyłącznie w ten sposób zostaje spersonifi-
kowana; per saldo jest to atak ad rem, a nie ad personam. Ponadto nie zawiera 
słów obraźliwych, czyli słów o emocjonalnym ujemnym zabarwieniu wyrazu. 
W sumie nie jest to więc inwektywa w znaczeniu dosłownym.

„Czy Lucjusz Tubulus [sędzia]
Albo Lapus [konsul, następnie cenzor], lub Karbo [zabójca Scypiona], czy 

syn Neptuna nareszcie,
Gdyby wierzyli, że bóstwa istnieją, czy mieliby śmiałość
Krzywoprzysięgać lub inne niegodne występki popełniać?”55. 

Współcześnie atak 1) ad rem, w miejsce ataku ad personam, łącznie z 2) rze-
telnością i 3) zakazem posługiwania się słowami powszechnie uważanymi za 
obraźliwe – ten ostatni wymóg wynika z nakazu przestrzegania zasad współżycia 
społecznego – stanowią wystarczające przesłanki prawnie dopuszczalnej krytyki 
(oceny ujemnej), w tym odpowiednio do satyry i karykatury, tj. z uwzględnie-
niem natury tych wypowiedzi. Tak stanowi art. 41 Prawa prasowego w drugiej 
części tego przepisu („publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia 
społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych albo innej dzia-
łalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań określonych 
w art. 1 i pozostaje pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do 
satyry i karykatury”). 

48 Rhetorica ad Herennium…, III.XIII.23.24; [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV…, s. 196.
49 Por.: J. Sondel, Słownik łacińsko-polski…, s. 57.
50 Tak: J. Styka, Próba rekonstrukcji…, s. 220.
51 Rhetorica ad Herennium…, III.XIII.24; [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV…, s. 196–198.
52 Rhetorica ad Herennium…, III.XIII.24; [Cicero], Ad C. Herennium. Libri IV…, s. 196.
53 Tak: J. Styka, Próba rekonstrukcji…, s. 220.
54 Por.: ibidem.
55 Lucyliusz, Satyry, fragment 1311–1313, tłum. G. Pianko, [w:] Trzej satyrycy rzymscy. Hora-

cy w przekładzie Jana Czubka, Persjusz-Juwenalis w przekładzie Jana Sękowskiego, wstęp i ko-
mentarz L. Winniczuk, Warszawa 1958; objaśnienia dotyczące bohaterów tego fragmentu: ibidem, 
s. 10.
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Z prawnego punktu widzenia istotna jest dychotomia: satyra (i karykatura) 
ad rem / satyra (i karykatura) ad personam56, aczkolwiek jest to relatywizowane 
naturą (istotą) wypowiedzi satyrycznej. Na tym właśnie polega odpowiednie sto-
sowanie kontratypu ujemnej oceny (krytyki) z art. 41 do satyry i karykatury, 
wynikające z woli ustawodawcy (ustawowo zapisana odpowiedniość stosowa-
nia)57. Pomimo tej relatywizacji odpowiedzialności z tytułu krytyki satyrycznej, 
pozostajemy na gruncie obiektywnie ujmowanej bezprawności58. Z przejściem 
do sfery subiektywizmu mielibyśmy do czynienia dopiero wówczas, gdyby od 
woli podmiotu stosującego dany przepis prawa uzależniona była treść tego prze-
pisu. W sumie dopuszczalna jest stosunkowo daleko idąca personifikacja pole-
gająca np. na wyolbrzymianiu charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego 
krytykowanej osoby. Jednak odpada atak ad personam w postaci czystej, pod 
względem treści koncentrujący się na emocjonalnym ujemnym zabarwieniu 
(nacechowaniu) wyrazu (konotacje obraźliwe), charakteryzujący wypowiedź 
znieważającą. Chodzi tu o naruszenie czci wewnętrznej, ze swej natury pozba-
wione elementów zracjonalizowanych, a więc pozbawione elementów weryfiko-
walnych, co cechuje znamię czynności sprawczej przestępstwa zniewagi59. Jeśli 

56 Szerzej: W. Gontarski, W satyrze można więcej…, s. 31; przeciwnie, ale bez uwzględnienia 
treści art. 41 in fine Prawa prasowego: P. Wasilewski, Wolność wypowiedzi satyrycznej. Studium 
cywilistyczne na tle porównawczym, Warszawa 2012, s. 296.

57 Odnośnie do odpowiedniości stosowania przepisów prawa czytamy w judykaturze: „Na-
leży bowiem uwzględnić konsekwencje tego, że przepis, który ma być odpowiednio stosowany, 
jest źródłem normy kierowanej do dwóch zakresów odniesienia. Pierwszy z nich reguluje insty-
tucję prawną, z którą przepis odesłania jest bezpośrednio związany. Drugi zakres odniesienia 
obejmuje regulację innej instytucji, przy której normowaniu zamieszczono przepis odsyłający. 
Treść normy funkcjonującej w pierwszym zakresie odniesienia daje się ustalić wprost z brzmienia 
przepisu odesłania. Natomiast przeniesienie tej normy poza macierzysty zakres regulacji odbywa 
się z założonym przez ustawodawcę dostosowaniem do drugiego zakresu odniesienia, dopuszczo-
nym formułą »odpowiedniego« stosowania przepisu. Przy ustalaniu sposobu dostosowania normy 
w drugim zakresie odniesienia, niezbędne staje się wykorzystanie zasad wykładni systemowej 
i funkcjonalnej. Te zaś skłaniają do przyjęcia, że stosowanie normy w drugim zakresie odniesie-
nia, chociaż »odpowiednie«, powinno nastąpić w sposób najbardziej zbliżony do tego, w jakim 
funkcjonuje ona w pierwszym zakresie. Przy odmiennym założeniu posłużenie się odesłaniem 
do innego przepisu, odpowiednio stosowanego, traciłoby rację bytu, gdyż osłabiałoby wymóg 
ścisłego i jasnego określenia granic obowiązywania normy prawnej, jako wzorca powinnego za-
chowania się jej adresata (K. Opałek, J. Wróblewski: Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, 
s. 65)” – z uzasadnienia uchwały (7) Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2001 r., I KZP 50/2000, 
LexPolonica nr 348672.

58 Przeciwnie: P. Wasilewski, Wolność wypowiedzi satyrycznej…, s. 295 – ale bez powołania 
literatury przedmiotu bądź judykatury odnośnie do odpowiedniości stosowania.

59 Por.: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 13 sierpnia 1997 r. I ACr 416/97, [w:] 
Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, oprac. B. Gawlik, Kraków 
1999, s. 271–276; J. Bralczyk, rozdział VI: „Językowe aspekty działalności propagandowej”, 
podrozdział: „Podstawowe funkcje języka”, [w:] Kultura języka polskiego, red. M. Szymczak, 
Warszawa 1978, s. 206; W. Pisarek, Retoryka dziennikarska, wyd. 2, Kraków 1988, s. 74 i n.; 
W. Gontarski, Ochrona dobrego imienia osoby prawnej na przykładzie „afery Orlenu”, „Gazeta 
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satyra (i karykatura) ma korzystać z ochrony prawnej, to konieczna jest kauza 
merytoryczna60. Przy takim ujęciu tekst, bądź podtekst, personalny stanowił 
środek wyrazu służący do dokonania oceny ad rem pewnych faktów, które są 
elementem weryfikowalnym. Dzieje się tak w zasadzie: w satyrze można więcej, 
ale nie wszystko, tzn. ma to być krytyka, z tym że karykaturalna, bo satyryczna61. 
Ciągle istotna jest ekspresja o charakterze merytorycznym, chociaż z zastosowa-
niem satyrycznych (karykaturalnych) środków wyrazu – jedynie w tym sensie 
satyra mieszcząca się w ramach prawnych ma charakter ad personam. Ponadto ze 
względu na art. 30 Konstytucji, chroniący „przyrodzoną i niezbywalną godność 
człowieka”, niedopuszczalne jest przekroczenie granicy wulgarności62, co należy 
odnieść do obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego. Celem 
wypowiedzi satyrycznej, tak jak każdej wypowiedzi prasowej, nie może więc 
być obrażanie lub poniżanie charakteryzujące wspomniany czyn zabroniony 
z przestępstwa zniewagi. Słowem, odpada samo ośmieszanie ad personam, tj. 
bez merytorycznej kauzy, czyli eksces ekstensywny satyry, oznaczający wypo-
wiedź zniesławiającą – to co do treści, a co do formy wypowiedzi – wulgarność, 
czyli eksces intensywny satyry jako wypowiedź znieważająca63; ze względu na 
stosowane w satyrze karykaturalne przerysowania może w praktyce wystąpić 
trudność w odróżnieniu formy od treści.

Od czasów Lucyliusza prostolinijność stała się cechą gatunkową, w tym 
prostolinijna aluzyjność, kierowana do czytelnika przeciętnie wyrobionego, ale 
zdroworozsądkowego. Twórczość satyryka nie była adresowana ani do prostaka, 
ani do uczonego – o czym dowiadujemy się z zachowanych fragmentów Księgi 
XXVI będącej utworem programowym64.

Twórca satyry antycznej zerwał z fikcyjnością wypowiedzi, aby skoncen-
trować się na realistycznym odniesieniu się do rzeczywistości65. Satyra zaczyna 
zajmować pośrednie miejsce między fikcyjną poezją (satyra ma formę poezji) 
i realistyczną prozą (z którą satyra pokrywa się co do treści). Lucyliusz oceniał 
ujemnie autentyczne osoby (przejawy ich działalności) i autentyczne wydarzenia. 
Na marginesie godzi się zauważyć, że wcześniejsza niesatyryczna fikcja poetycka 

Sądowa” 2005, nr 1, s. 15–16 i powołane tam piśmiennictwo oraz orzecznictwo, http://gontarski.
eu/publikacje/2005-01c.pdf.

60 Por.: W. Gontarski, W satyrze można więcej…, s. 32: „satyra jako ujemna ocena choć prze-
jaskrawiona, to powinna być wnioskiem wyprowadzonym z faktów, czyli satyra powinna mieć 
zakotwiczenie w dającej się zweryfikować rzeczywistości”.

61 Szerzej: ibidem, s. 31 i n.
62 Por.: P. Wasilewski, Wolność wypowiedzi satyrycznej…, s. 296.
63 Por.: B. Michalski, Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci obywatela w pra-

wie karnym PRL, „Studia Juridica”, Toruń 1966, t. VII, z. 1, s. 110–111.
64 Szerzej: M. Brożek, Historia literatury łacińskiej…, s. 129.
65 Por.: J. Styka, Próba rekonstrukcji…, s. 226; w twórczości Lucyliusza znany jest tylko 

jeden przykład dialogu fikcyjnego (w ks. XVIII) – tak: ibidem.
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wcale nie oznaczała przyzwolenia dla kłamstwa. „Fałsz występuje u mówców, 
fikcja – u poetów” – wyjaśniał Izydor z Sewilli66. „Fikcje poetów nie mają nic 
wspólnego z żadną postacią kłamstwa, gdyż nie jest zamierzeniem poetów kogo-
kolwiek wprowadzać w błąd swymi wymysłami” – Giovanni Boccaccio67. Już 
w starożytności retoryka, znając pojęcie kłamstwa, rozróżniała zmyślenie nie-
prawdopodobne (łac. fabula68), charakteryzujące poezję niesatyryczną, co stano-
wiło wspomniany standard arystotelesowski. 

Natomiast w związku z moralizatorską treścią swych utworów, twórca satyry 
klasycznej od Arystotelesa przejął i rozpowszechnił dwa kluczowe terminy 
etyczne, związane ze sobą:

– ἀρετή (arete) – dzielność, cnota, łac. virtus (od vir), ang. goodness, excellence 
– cecha ludzka dostępna dopiero człowiekowi dojrzałemu psychicznie (rozum-
nemu), przy założeniu, że każde świadome zachowanie człowieka jest celowe69; 
μέρη δὲ ἀρετῆς δικαιοσύνη, ἀνδρεία, σωφροσύνη [sophrosyne], μεγαλοπρέπεια, 
μεγαλοψυχία, ἐλευθεριότης, φρόνησις [phronssis], σοφία70 (składnikami dziel-
ności są: sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie, wspaniałomyślność, uza-
sadniona duma, szczodrość, uprzejmość, roztropność [praktyczna mądrość], 
mądrość [mądrość teoretyczna]; ang. The components of virtue are justice, 
courage, self-control, magnificence, magnanimity, liberality, gentleness, practi-
cal and speculative wisdom71);

– μέσος (mesos) – łac. medius, ang. middle – środek w znaczeniu fizycznym 
(np. „środek koła”72) jest pojęciem definiującym środek w znaczeniu etycznym, 
tj. umiar albo dobry środek bądź środek właściwy i w tym sensie środek oznacza 
arete; μεσότης73 (mesotis) – łac. mediocritas, ang. a middle, a mean – umiar; Filo-
zof pojęć tych używa zamiennie.

66 Izydor z Sewilli, Differentiae, P. L. 83, c. 1–59, [w:] W. Tatarkiewicz, Estetyka średnio-
wieczna, Wrocław 1960, s. 107.

67 G. Boccaccio, Genealogia deorum gentilium, XIV.13, [w:] W. Tatarkiewicz, Estetyka nowo-
żytna, Wrocław 1967, s. 24.

68 Tak: H. Markiewicz, Historia a literatura, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 3.
69 Por.: A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, 

Warszawa 1996, rozdz. XII, s. 275: „Arystotelesowska teoria cnót zakłada zatem fundamentalne 
rozróżnienie na to, co poszczególni ludzie w określonym czasie uważają za swoje dobro, oraz co 
jest naprawdę dobre [podkreślenie moje – W.G.] […]. Ćwiczymy się w cnotach po to, aby osią-
gnąć dobro tego drugiego rodzaju, a czynimy to, dokonując wyboru środków umożliwiających 
osiągnięcie tego celu”. Za zwrotem „naprawdę dobre” kryje się staranność in abstracto, a punktem 
odniesienia jest „wykształcony Ateńczyk” – por.: ibidem, s. 271.

70 Aristotle, Rhetoric, I.9.[1366b], ed. W. D. Ross, Oxford 1959.
71 Aristotle, Ars Rhetorica, trans. by W. D. Ross, Oxford 1959.
72 Zob.: Arystoteles, Etyka nikomachejska, II.9.[1109a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 

Νικομάχεια…
73 Zob. np.: Arystoteles, Etyka nikomachejska, II.7.[1108a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, 

Ἠθικὰ Νικομάχεια…; jak zwraca uwagę Etyka nikomachejska, V.5.[1133b 30–32] – tekst gr. 
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…, „postępowanie sprawiedliwe jest środkiem między po-
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Według naszego satyryka:
Virtus quaerendae finem re scire modumque74

(„Cnotą [jest] znać miarę w pociągu za bogactwem”).

Arystoteles nie posługiwał się zwrotem „złoty środek”. Dopiero później 
arystotelesowski umiar, oznaczający środek w znaczeniu etycznym, rozpo-
wszechnił Horacy pod pojęciem złotego środka (aurea mediocritas), o czym 
szerzej poniżej.

3. HORACY – ROZWINĄŁ STANDARDY TWÓRCZOŚCI 
SATYRYCZNEJ

Horacy (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 przed Chr.), w przeciwieństwie do 
Lucyliusza będącego stanu rycerskiego i niezależnego materialnie, nie należał 
do możnych rzymskiego świata75. Pisząc również heksametrem, stosuje atak per-
sonalny. W przeciwieństwie do poprzednika w swoich Gawędach76 – łac. Ser-
mones77, które współcześnie nazywamy zamiennie właśnie Satyrami78 (Horacy 

pełnieniem niesprawiedliwości a jej doznawaniem; popełnić ją to mieć zbyt wiele, doznawać 
jej to mieć za mało, zaś sprawiedliwość jest pewnym umiarem”; por.: A. MacIntyre, Dziedzic-
two cnoty…, s. 282: „Aby oddać ogólną charakterystykę cnót, Arystoteles stara się posługiwać 
pojęciem środka pomiędzy nadmiarem i niedostatkiem; męstwo znajduje się gdzieś pomiędzy 
zuchwalstwem i tchórzostwem, sprawiedliwość między wyrządzaniem sprawiedliwości i jej 
znoszeniem, hojność pomiędzy rozrzutnością i skąpstwem”; Cyceron o poglądzie Platona i Ary-
stotelesa: omnis virtutes mediocritate quadam esse moderatas („Wszystkimi cnotami kieruje ich 
zdaniem umiar”) – Cicero, Pro Murena, 30, 63, [w:] Cicero, The Speeches. In Catilinam I–IV. 
Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco, trans. by L. E. Lord, London 1987, s. 224; tłum. na język 
polski: Marek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie Mureny, [w:] Marek Tuliusz Cyceron, Mowy, 
tłum. i oprac. J. Mrukówna, Kęty 2003, s. 105.

74 Gaius Lucilius, Satyra, fragment 1331, [w:] Wybór z satyr Horacjusza. Przekłady satyr: 
Lucyliusza, Persjusza, Juwenalisa. Satyry bezpośrednim źródłem wiadomości o życiu i zapatry-
waniach poety, oprac. F. Dubas, Lwów 1938, s. 44.

75 Tak: L. Winniczuk, Wstęp…, s. 8.
76 Tak: Horacy, Dzieła wszystkie, tłum. i opr. A. Lam, wyd. 2, Warszawa 1996; tak też: Kwin-

tus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. II, tekst polski i łaciński z komentarzem O. Jurewicza, 
Warszawa 2000.

77 Teksty łacińskie obu Ksiąg Satyr Horacego: Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…; 
Q. Horatii Flacci, Sermonum liber primus, Friburgi Brisgoviae 1536; Q. Horatii Flacci Poëmata. 
The Works of Horace, ed. by C. Anthon, London 1835; The Satires and Epistles of Horace, ed. 
J. B. Greenough, Boston 1888.

78 Tak: Trzej satyrycy rzymscy. Horacy w przekładzie Jana Czubka, Persjusz-Juwenalis 
w przekładzie Jana Sękowskiego, wstęp i komentarz L. Winniczuk, Warszawa 1958, s. 31–92.
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posługiwał się terminem satura79; satira80) – nie mógł sobie pozwolić na ata-
kowanie wpływowych Rzymian lub piastunów urzędów. W przeciwieństwie do 
Lucyliusza81, a podobnie do innych satyryków rzymskich, którzy nie atakowali 
ludzi wpływowych82, Horacy unikał zatem krytyki politycznej. Pisał z tonem 
zazdrości: 

atqui
primores populi arripuit populumque tributim83

(„[Lucyliusz] Nieraz pierwszych w narodzie i lud cały chłostał”84).

Twórczość satyryczna Horacego obejmuje dwie Księgi złożone z wierszy 
zawierających opis życia codziennego, których bohaterami są zwykli ludzie 
z przywarami, wyszydzanymi przez poetę, ale przez niego nie zwalczani. Zamiast 
atakującego tonu satyry społeczno-politycznej Lucyliusza, znajdujemy przede 
wszystkim refleksję. Widać to zwłaszcza w Księdze II, gdzie poeta rezygnuje 
z ataku personalnego, stosowanego w Księdze I, źle przyjętego przez odbiorców: 

„Są, którym się w satyrach nazbyt ostry zdaję”85.

Nie oznacza to, że utwory z Księgi II zostały pozbawione funkcji krytyczno-
-moralizatorskiej. Jedynie zamiast inwektywy personalnej (ataku personalnego), 
występującej w Księdze I w warstwie narracyjnej, pojawia się forma ekspresji, 
właściwie wcześniej w satyrach Horacego niestosowana. Degradacja moralna 
rzymskiego społeczeństwa jest nadal ukazywana. Jednak odbywa się to już za 
pomocą bardziej zawoalowanych środków – za pomocą dialogu zapożyczonego 
od greckiej wypowiedzi satyrycznej, spotykanego w twórczości Enniusza i Lucy-
liusza. Jeszcze wcześniej dialogiem satyrycznym posługiwali się greccy filozofo-
wie wędrowni (cynicy i stoicy), też przy okazji krytyki negatywnych przejawów 
ówczesnego życia; do nich nawiązywał Horacy86. W Księdze II mamy dialog 
mitologiczny, np. jako rozmówca zostaje wprowadzony Odys, najpierw przez 
nawiązanie do Odysei87. Polega to na anonimowym, metaforycznym i krytycz-

79 Zob. np.: Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.1.1, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones, 
ed. F. Vollmer, Leipzig 1912.

80 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.1.1, [w:] Q. Horatii Flacci Poëmata. The Works of Horace, 
ed. C. Anthon, London 1835, s. 360.

81 Lucyliusz, Satyry, fragment 1311–1313, tłum. G. Pianko…
82 Por.: L. Winniczuk, Wstęp…, s. 9–10.
83 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.1.68–69.
84 Horacy, Satyry, [w:] Trzej satyrycy rzymscy. Horacy w przekładzie Jana Czubka, Persjusz-

-Juwenalis w przekładzie Jana Sękowskiego, wstęp i komentarz L. Winniczuk, Warszawa 1958.
85 Horacy, Gawędy, 2.1.1, [w:] Horacy, Dzieła wszystkie, tłum. i opr. A. Lam, wyd. 2, Warsza-

wa 1996.
86 Por.: J. Styka, Funkcja dialogu w strukturze satyr Horacego, „Zaszyty Naukowe Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1980, z. 39, s. 8–9.
87 Por.: O. Jurewicz, [w:] Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, t. II, tekst polski 

i łaciński z komentarzem O. Jurewicza, Warszawa 2000, s. 197, przypisy 1–2. 
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nym ujęciu ówczesnej rzeczywistości społecznej. W szczególności krytyka doty-
czy nienaturalnej pogoni ówczesnego społeczeństwa za spadkiem; przestraszony 
pespektywą biedy Odys stara się dowiedzieć od swego rozmówcy Terezjasza 
o sposobach odzyskania majątku88, a w odpowiedzi dowiaduje się, że najlepszym 
sposobem jest polowanie na spadki starców89 – testamenta senum90.

Współcześnie zakaz ataku ad personam, gdzie nie oszczędza się osoby – sta-
nowiącego przeciwieństwo prawnie dozwolonego ataku ad rem, stosowanego 
przez rzymskich satyryków – sformułowano expressis verbis np. w orzecznic-
twie strasburskim, w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
z dnia 18 marca 2008 r. Kuliś v. Polska91. Według Trybunału, w przedmiotowej 
sprawie nie doszło do takiego ataku, gdyż:

„Trybunał nie uważa, by przedmiotowe stwierdzenia stanowiły osobisty 
atak [personal attack] […], ponieważ ich autor starał się poprzeć je obiektyw-
nym wytłumaczeniem. Nie można także stwierdzić, by celem owych stwierdzeń 
było obrażanie lub poniżanie krytykowanej osoby. Patrząc na sprawę całościowo, 
ciężko jest nawet powiedzieć, czy stwierdzenia, za które sądy cywilne nakazały 
skarżącemu wypłacić zadośćuczynienie, nawet te odnoszące się do życia prywat-
nego pana Kerna, były nadmierne bądź wykraczały poza to, co jest tolerowane 
w debacie publicznej”92.

Horacy od Lucyliusza przejął racjonalną prostolinijność w treści. W Satyrze 
IV z Księgi I w prostych strofach wyłożył historię i zasady pisarstwa satyrycz-
nego. Utwór ten zaczyna się następująco:

„Eupolis i Kratinos i Arystofanes
i inni, których dziełem jest stara komedia, 
ktokolwiek godny był opisu, złośnik, złodziej, 
rozpustnik czy rozbójnik lub od innej strony 
ladaco znany, wszystkich swobodnie ganili.
Ich śladem szedł Lucyliusz, wziął od nich niemało,
zmieniając tylko stopy i miary [mutatis tantum pedibus numerisque93], świa-

towiec,
z węchem wspaniałym, wiersze składał szorstkie,
tym bowiem błądził: nieraz w godzinę aż dwieście 
dyktował wierszy stojąc wciąż na jednej nodze”94.

88 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.5.2–3. 
89 Ibidem, 2.5.24–25.
90 Ibidem, 2.5.24.
91 Skarga nr 15601/02.
92 Ibidem, § 50, http://ms.gov.pl.
93 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.7. 
94 Horacy, Gawędy…, 1.4.1–10.
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Z tego fragmentu dowiadujemy się, że:
Po pierwsze, ton satyryczny występował już w tzw. starej komedii grec-

kiej z V w. przed Chr., czyli komedii staroattyckiej, której przedstawicielami 
byli wyżej wymienieni Eupolis, Kratinos i Arystofanes, a która stanowiła inny 
(odrębny) gatunek literacki niż satyra, mało tego – obok tragedii składała się na 
dramat95.

Po drugie, Lucyliusz od twórców starej komedii przejął zakres tematyczny. 
W celach publicystycznych nawiązał do wybitnie realistycznej koncepcji pisar-
stwa, stosowanej przez Arystofanesa96. Nadał jej nową formę („zmieniając 
tylko stopy i miary”). W ten sposób skodyfikował satyrę antyczną jako gatu-
nek odrębny. Stosując do opisu życia codziennego heksametr, zarezerwowany do 
epickiej twórczości heroicznej, osiągnął satyryczny dysonans poznawczy.

Po trzecie, Lucyliusz był zajęty poetycką krytyką aktualnych wydarzeń i pod 
ich natłokiem nie troszczył się o język swojej twórczości. Mając „nosa” satyrycz-
nego, był poetą niechlujnym w formie.

Komedii staroattyckiej, do której nawiązuje Horacy w cytowanej powy-
żej satyrze, nie obca była satyryczna treść polityczna oraz karykatura, czego z kolei 
dowiadujemy się z zachowanych utworów ostatniego (najmłodszego) z wyżej 
wymienionych poetów greckich97;w przypadku twórczości Eupolisa i Kratinosa 
przetrwały fragmenty98. Karykatura w wersji pierwotnej polegała jedynie na 
ośmieszaniu poprzez wydobywanie ujemnych cech adwersarzy. Stosowana była 
w poezji jeszcze wcześniejszej (Homer, Tersytes, Hipponaks). Jednak dopiero 
Arystofanes porzucił staranne (wierne) wydobywanie danych cech i zaczął 
przedstawiać je „w nadmiernym przejaskrawieniu lub nadmiernej przesadzie”99. 
Nadał karykaturze szerokie zastosowanie znane nam dzisiaj. Celem jest śmiech 
zarówno zgryźliwy, szyderczy, jak i dobroduszny100. Ponadto Arystofanes wykre-
ował standard polegający na ośmieszaniu przywar w pierwszej kolejności osób 
publicznych. W takim kontekście poeta pisał o samym sobie:

„A jeśli w komedii wziął kogoś za ząb,
To nie ludków prywatnych, nie baby,

 95 Por.: J. Ławińska-Tyszkowska, Wstęp, [w:] Arystofanes, Komedie, t. I, tłum., wstęp i przy-
pisy J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2001, s. 6–10.

 96 Odnośnie do twórczości Arystofanesa por.: S. Wiktor, Rola karykatury w komediach Ary-
stofanesa, [w:] Arystofanes. Materiały Sesji Naukowej Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN 
zorganizowanej na apel Światowej Rady Pokoju w 2400 rocznicę urodzin poety, 3–4 grudnia 1954 
roku, red. O. Jurewicz, Wrocław 1957, s. 118.

 97 Zob.: Arystofanes, Komedie…, t. I; Arystofanes, Komedie, t. II, tłum., wstęp i przypisy 
J. Ławińska-Tyszkowska, Warszawa 2003.

 98 Tak: M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury…, s. 60–65.
 99 S. Wiktor, Rola karykatury…, s. 120.
100 Tak: ibidem; za najmniej dowcipną uchodzi ostatnia z zachowanych komedii Arystofanesa, 

zatytułowana Plutos – por.: A. M. Komornicka, Métaphores, personnifications et comparaisons 
dans l’œuvre d’Aristophane, Wrocław 1964, s. 125.
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Jeno przeciw największym wyruszał w bój”101.

Autor wychodzi jakby z założenia, że osoby publiczne ex definitione powinny 
mieć „grubszą skórę”.

Jak współcześnie czytamy w orzecznictwie strasburskim: „Trybunał przy-
pomniał, że art. 10.2 Konwencji [Konwencji o ochronie praw człowieka i pod-
stawowych wolności102] pozostawia niewiele miejsca na ograniczenia wolności 
wypowiedzi w odniesieniu do politycznych debat i dyskursów dotyczących inte-
resu publicznego (zob. Sürek v. Turcja (nr 1) [GC], nr 26682/95, § 61, ECHR 
1999-IV). Ponadto, granice możliwej do zaakceptowania krytyki w przypadku 
polityków są szersze niż w odniesieniu do osób prywatnych. W odróżnieniu od 
tych ostatnich, politycy muszą być przygotowani i świadomi tego, że ich słowa 
i działania podlegają szczegółowej analizie przez dziennikarzy i społeczeństwo, 
a w konsekwencji muszą okazywać większą tolerancję (zob. Lingens v. Austria, 
wyrok z 8 lipca 1986 r., Seria A nr 103, p. 26, § 42 lub Incal v.Turcja, wyrok z dnia 
9 czerwca 1998 r., Raporty 1998-IV, p. 1567, § 54) [wyróżnienie moje – W.G.]” 
– wyrok ETPCz z dnia 9 stycznia 2007 r. Kwiecień v. Polska103; tak odnośnie 
do satyry wykorzystującej jako środek wyrazu parodię – wyrok ETPCz z dnia 
25 stycznia 2005 r. Vereinigung Bildender Künstler v. Austria104.

Co istotne, w tym orzeczeniu w sprawie Kwiecień v. Polska odnośnie do 
dychotomii wypowiedzi opisowe/wypowiedzi ocenne, czytamy: „Trybunał przy-
pomniał, że w swojej praktyce dokonał rozróżnienia pomiędzy twierdzeniami 
dotyczącymi faktów a sądami o charakterze ocennym. Podczas gdy istnienie 
faktów może zostać dowiedzione, prawdziwość ocen nie podlega udowodnieniu. 
W przypadku, gdy stwierdzenie jest oceną wyrażaną przez daną osobę, współ-
mierność ingerencji może zależeć od tego, czy istnieją wystarczające podstawy 
faktyczne dla takiego twierdzenia, ponieważ nawet twierdzenie ocenne bez ist-
nienia dla niego wystarczających podstaw faktycznych może być przesadne 
[wyróżnienie moje – W.G.] (zob. De Haes i Gijsels v. Belgia, wyrok z dnia 24 lutego 
1997 r., Raporty 1997-I, p. 236, § 47, oraz Feldek v. Słowacja, nr 29032/95, § 76, 
ECHR 2001-VIII)”105. 

W końcówce ostatniego zdania przytoczonego orzeczenia, Trybunał oddaje 
to, co na potrzeby niniejszego opracowania określono mianem pośredniej praw-
dziwości wypowiedzi ocennej. Prawdziwość ta obejmuje krytykę, w tym satyrę 
i karykaturę jako ocenę ujemną. Na tym polega kwalifikowanie krytyki pod 

101 Arystofanes, Pokój, [w:] Wybór komedii. Osy, Pokój, Ptaki, Tesmoforie, tłum. S. Srebrny, 
Warszawa 1955, wiersz 769–770.

102 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284, ze zm.
103 Skarga nr 51744/99, § 47, http://ms.gov.pl.
104 Skarga nr 68354/01, § 34.
105 Paragraf 53 (http://ms.gov.pl).
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kątem prawdziwości, chociaż w literaturze przedmiotu czytamy: „Niezrozumiałe 
jest dla mnie zatem ocenianie krytyki pod kątem prawdziwości”106.

Lucyliusz, według Satyry Horacego, pod względem śmiałości krytyki poli-
tycznej dorównywał twórcy starej komedii107. Horacy zaś daleki był od zaczep-
ności komedii staroattyckiej108 i uprawiany gatunek charakteryzuje następująco: 

– treścią są wynaturzenia wydarzeń bieżących (comoedia109 – komedia, tutaj 
jako tematyka potoczna), ośmieszane bezzwłocznie („Co na karcie nabazgrze, 
w lot chce, by [omnis110 – wszyscy] wiedzieli”111) i bezkompromisowość („nie 
szczędzi własnych przyjacieli”112); 

– forma jest utrzymana „w tonie potocznej rozmowy”113 (dosłownie: sermoni 
propiora114 – zbliżona do potocznej formy wypowiedzi); 

– adresatem jest świadomość potoczna („Baba z wodą i z chlebem wracający 
sługa”115).

Cechą wspólną satyry i poezji (poema116) są jedynie rytmiczne środki wyrazu, 
tj. forma poetycka:

„pytano, czy komedia może być poezją,
bo w niej nie staje ducha lotnego i siły
słowom ni treści, stopą [pede certo117 – określona stopa wersyfikacyjna] się 

tylko odróżnia 
od mowy [potocznej, charakteryzującej prozę]; mowa czysta 
[sermo merus118 – mowa czysta, czyli szczera albo ścisła]”119.

Satyryk piętnuje swoich bohaterów po nazwisku. Argumentuje, że ci nie 
powinni się lękać satyryka, wszak nawet w przypadku delatorów (Sulgiusza 

106 P. Wasilewski, Wolność wypowiedzi satyrycznej…, s. 260, przypis 794.
107 Zob.: Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.1–6 (Księgi Satyr Horacego w oryginale, czyli 

w łacinie, wskazanym w przypisie 77 niniejszego opracowania, są oznaczone cyframi rzymskimi).
108 Tak: O. Jurewicz, [w:] Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie…, s. 52. 
109 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.45.
110 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.36–37.
111 Horacy, Satyry, I.4.36–37, [w:] Trzej satyrycy rzymscy… (Księgi Satyr Horacego w tym 

polskim przekładzie są oznaczone cyframi rzymskimi).
112 Ibidem, 1.4.35.
113 Ibidem, 1.4.42.
114 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.42. 
115 Horacy, Satyry, I.4.37, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
116 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.45. 
117 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.47. 
118 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.48. 
119 Horacy, Gawędy…, 1.4.45–48.
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i Kapriusza)120, tj. osób doprowadzających do nakładania sankcji karnych (dela-
tor – donosiciel), można powiedzieć:

„Obaj postrach dla łotrów; lecz dusza uczciwa,
Czyste mając sumienie, z nich sobie pokpiwa” [contemnat utrumque121 – po- 

gardzać obydwoma]122.

Horacy formułuje zasady etyczne twórczości satyrycznej: zakazy dwulicow-
ości i kierowania się interesem prywatnym. Takie zasady postępowania można 
uznać za egzemplifikację arystotelesowskiego pojęcia arete. Mówiąc najogól-
niej, słowo to u Arystotelesa w znaczeniu węższym oznacza zalety moralne, 
czyli warunek konieczny współżycia społecznego, gdyż tak pojmowana dziel-
ność polegała na wypełnianiu powinności związanych z rolą społeczną jednostki, 
czego odpowiednikiem była rzymska virtus, a używając języka współczesnego: 
jest to wyraz przestrzegania zasad współżycia społecznego, o których jako gen-
eralnym obowiązku dziennikarskim mowa w art. 10 ust. 1 Prawa prasowego, 
w kontekście satyry zaś (i w ogóle ujemnej oceny) – w art. 41 in fine.

Oto syntetycznie ujęte przez samego Horacego standardy horacjańskie, tj. 
moralizatorstwo, zamiast zaczepności komedii staroattyckiej i satyr Lucyliusza:

absentem qui rodit, amicum
qui non defendit alio culpante, solutos123 [wiersz ten został pominięty w wyda-

niu polskim124]
qui captat risus hominum famamque dicacis,
fingere qui non visa potest, conmissa tacere
qui nequit: hic niger est, hunc tu, Romane, cavetto125. 

Wyjaśnijmy:
([wiersz pierwszy] „kto nieobecnego kąsa [absentem qui rodit – kto obmawia 

nieobecnego], druha
[wiersz drugi] nie broni, gdy zawinił inny [dosłownie: gdy inny go obwinia 

– alio culpante; w innym tłum.: „gdy go błotem kto inny obdziela”126], śmiechu
[wiersz trzeci] rozwiązłego pożąda i sławy szydercy,

120 Chodzi o oskarżycieli (donosicieli), od donosu których rozpoczynało się ściganie z urzędu 
(ex officio), którzy nie cieszyli się w Rzymie szacunkiem – tak: O. Jurewicz, [w:] Kwintus Hora-
cjusz Flakkus, Dzieła wszystkie…, s. 59, przypis 68.

121 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.68. 
122 Horacy, Satyry, 1.4.67–68, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
123 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.82, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…; tak 

też, [w:] Q. Horatii Flacci Poëmata…, s. 313.
124 Q. Horatius Flaccus, Sermonum, 1.4, [w:] Kwintus Horacjusz Flakkus, Dzieła wszystkie, 

t. II, tekst polski i łaciński z komentarzem O. Jurewicza, Warszawa 2000, s. 61
125 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.4.81–85.
126 Horacy, Satyry, 1.4.82, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
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[wiersz czwarty] zmyśla, czego nie widział [ fingere qui non visa potest], 
i w poufnych sprawach

[wiersz piąty] milczeć nie umie: tego strzeż się, Rzymianinie”127).

1. W wierszu pierwszym – absentem qui rodit – chodzi o zakaz obmawia-
nia nieobecnego (bądź obecnego, ale niewysłuchanego), skodyfikowany później 
od strony pozytywnej (jako obowiązek) poza źródłami prawa rzymskiego 
w paremii: audiatur et altera pars128, która została poprzedzona rozstrzygnięciem 
rzymskiego jurysty Aeliusa Marcianusa (II–III w. po Chr.). Rozstrzygnięcie to 
umieszczono w Księdze 48 Digestów, poświęconej prawu karnemu129, chociaż 
znajdowało ono zastosowanie – i tak jest też współcześnie – nie tylko na gruncie 
prawa karnego i nie tylko w zakresie proceduralnym130. W okresie poprzedza-
jącym rzymskiego jurystę, ale już po Horacym, również Seneka Młodszy (ok. 
4 przed Chr. – 65) pisał o tym, co współcześnie nazywamy zasadą kontradykto-
ryjności: 

Qui statuit aliquid parte inaudita altera,
aequum licet statuerit, haud aequus fuit131

(„Kto wydał wyrok bez wysłuchania drugiej strony 
jest niesprawiedliwy, chociażby wydał wyrok słuszny”132).

Wyjaśnijmy: „wyrok słuszny” – oznacza tutaj wyrok taki sam (takie samo 
rozstrzygnięcie), jak wyrok wydany po wysłuchaniu oskarżonego.

Medea 199–200 w tłumaczeniu, bardziej dowolnym: 
„Kto sądzi głuchy na słowa obrony,

127 Horacy, Gawędy…
128 Szerzej o tej paremii: F. J. Longchamps de Bérier, Audiatur et altera pars. Szkic o brakują-

cej kolumnie Pałacu Sprawiedliwości, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane profesorowi 
Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, 
A. Kremer, Kraków 2008; W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) 
procesu karnego z procesem kontradyktoryjnym (anglosaskim), [w:] System prawa karnego pro-
cesowego, t. II, red. P. Kruszyński, Warszawa 2014, podrozdział 1: „Pojęcie kontradyktoryjności”, 
s. 96–97.

129 Marcianusa, D.48.17.1.pr. (Iustiniani Digesta, recognovit T. Mommsen, retractavit P. Kru-
eger, Corpus Iuris Civilis, t. I, Berlin 1954): Divi Severi et Antonini magni rescriptum est, ne 
quis absens puniatur: et hoc iure utimur, ne absentes damnentur: neque enim naudita causa 
quemquam damnari aequitatis ratio patitur („Boscy Sewer [193–211 r. po Chr.] i Antonin Wielki 
w reskrypcie odpowiedzieli, aby nikogo nie karać pod jego nieobecność. I takie prawa stosujemy, 
aby nieobecnych nie skazywać, ponieważ wgląd na słuszność nie pozwala skazać kogokolwiek 
bez wysłuchania sprawy”); Ne quis absens puniatur (D.48.17.1.pr.) – „Nieobecny niech nie będzie 
karany” – inskrypcja nr 71 na kolumnach Sądu Najwyższego w Warszawie.

130 Tak: F. J. Longchamps de Bérier, Audiatur et altera pars…, s. 274.
131 L. Annaei Senecae, Medea 199–200, http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.medea.shtml; 

także: Seneca, Medea, edited by A. J. Boyle, Oxford 2014.
132 Tłum. na jęz. polski S. Stabryła, [w:] Lucjusz Anneusz Seneka, Myśli, wybrał, tłum. 

i oprac. S. Stabryła, Warszawa 1999, s. 368–369.
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Choć chce być sędzią, jest jedynie katem”133.

Nowy Testament. Dzieje Apostolskie 25.16: 
„Rzymianie nie mają zwyczaju skazywać człowieka, zanim oskarżony nie 

stanie wobec oskarżycieli. Musi mieć bowiem możliwość obrony przed zarzuta-
mi”134 (data powstania: 80–90 r. po Chr.135).

W kontekście Dziejów Apostolskich i wypowiedzi Seneki, w romanistyce 
uznaje się, że obowiązek wysłuchania drugiej strony jako zasada prawna powstał 
nie później niż w drugiej połowie I w. po Chr136. Tymczasem jako norma etyczna 
obowiązek ten może być wiązany z datą nie późniejszą niż 40–30 r. przed Chr. 
(data powstania Satyr Horacego137).

2. Wiersz drugi – amicum qui non defendit alio culpante – zawiera dwie 
zasady arystotelesowskiej odpowiedzialności opartej na winie138: 

– zasadę subiektywizacji, czyli nikt nie odpowiada za przypadek (np. Etyka 
nikomachejska, III.3.[1112a]139), na co zwraca uwagę też prawo rzymskie140, które 
odpowiedzialność opartą na winie miało recypować właśnie z Etyki nikomachej-
skiej w okresie Pryncypatu141;

– zasadę indywidualizacji, w myśl której każdy odpowiada za swoją winę, 
tj. za swoje mentalne przyczynienie się.

Obie zasady przewijają się w traktatach etycznych Filozofa, m.in. w Etyce 
eudemejskiej II.6.[1223a]: 

133 Seneka, Medea, tłum. oraz przedmową, wstępem i przypisem opatrzyła W. Wesołowska, 
Poznań 2000, s. 12 i uwagi w przypisie 47.

134 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem, Towarzystwo Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s. 2443.

135 Ibidem, Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie, s. 2387.
136 F. J. Longchamps de Bérier, Audiatur et altera pars…, s. 278.
137 Tak: F. Dubas, Wstęp, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…, s. 22.
138 Szerzej: W. Gontarski, Sprawca nieumyślny…, s. 192 i n.; W. Gontarski, Aitia – wina ary-

stotelesowska…, cz. II, s. 68 i n.
139 Por.: R. Nickel, Register wichtiger Begriffe, [w:] Aristoteles, Die Nikomachische Ethik, 

griechisch-deutsch, übersetzt von O. Gigon, neu herausgegeben von R. Nickel, 2. Aufl., Düsseldorf 
2007, s. 553.

140 Ulpianus, 50.17.23: casus […] a nullo praestantur („za przypadek nikt nie odpowiada”).
141 „[…] doniosłym w skutkach osiągnięciem prawników […] ery Pryncypatu, było wpro-

wadzenie nowej przesłanki (subiektywnej przesłanki) odpowiedzialności za niedopełnienie lub 
nienależyte dopełnienie zobowiązania, zwłaszcza powstałego z aktu dozwolonego. Impuls do tego 
znaleźli oni w użytym w lex Aquilia słowie »iniuria«. Słowo to nie miało pierwotnie żadnego su-
biektywnego znaczenia (iniuria – non iniuria). Nadali mu je dopiero prawnicy – może pod wpły-
wem teorii winy Arystotelesa, zawartej w Etyce (Ethica Nicomachea) – wychodząc z założenia, że 
jakikolwiek czyn jest dopiero wtedy bezprawny, gdy przez sprawcę jego zawiniony” – E. Gintowt, 
Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego (od decemwiratu do lex Aebu-
tia), oprac. W. Wołodkiewicz, Warszawa 2005, s. 138.
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„gani się i chwali nie to, co istnieje z powodu konieczności albo przypadku 
bądź z natury, ale to, czego my sami jesteśmy przyczyną, bo czego ktoś inny jest 
przyczyną, za to tamten otrzymuje naganę i pochwałę” (ψέγεται γὰρ καὶ ἐπαινεῖται 
οὐ διὰ τὰ ἐξ ἀνάγκης ἢ τύχης ἢ φύσεως ὑπάρχοντα, ἀλλ̓  ὅσων αὐτοὶ αἴτιοι ἐσμέν: 
ὅσων γὰρ ἄλλος αἴτιος, ἐκεῖνος καὶ τὸν ψόγον καὶ τὸν ἔπαινον ἔχει [wyróżnienia 
moje – W.G.]142; ang. for praise and blame are not given to things that we possess 
from necessity or fortune or nature but to things of which we ourselves are the 
cause, since for things of which another person is the cause, that person has the 
blame and the praise [wyróżnienia moje – W.G.]143).

Horacy o odpowiedzialności za winę mówi też w Pieśniach: 
Quid tristes querimoniae si non supplicio culpa reciditur144 
(„Cóż tam pomogą oskarżenia, jeśli winny [culpa] uchodzi kary”). 

Dodajmy, że pojęcie winy (culpa) wcześniej, także w sferze etycznej, 
występuje w Listach Cycerona: 

nec esse ullum magnum malum praeter culpam145 
(„ten tylko jest nieszczęśliwy, kto się do winy poczuwa”146).

Wina przez Arystotelesa jest definiowana poprzez opozycję do przypadkow-
ości (losowości)147.

● τύχη (tyche) – ang. chance, fortune, luck, accident148; łac. fortuna – los, 
przypadek, czyli zdarzenie przypadkowe (losowe); słowo to należy do jednych 
z podstawowych pojęć filozofii Arystotelesa, a pochodzi od greckiej bogini 
Tyche, której odpowiednikiem w mitologii rzymskiej jest Fortuna; Tycha – (Τύχη, 
fortuna), trzecia dzielnica miasta Syrakuzy, gdzie stała świątynia Fortuny149; 
tyche z Corpus Aristotelicum, tak jak i fortuna w tradycji rzymskiej, oznaczała 
przypadek zarówno szczęśliwy, jak i nieszczęśliwy (nieszczęśliwy, czyli wyrzą-
dzający szkodę), toteż w Satyrach Horacego Fortuna występuje zarówno jako 
coś szczęśliwego ( fortunae filius150 – „dziecko szczęścia”), jak i szkodliwego 

142 Αριστοτέλης, Ηθικά Ευδήμεια, ed. F. Susemihl, Leipzig 1884.
143 Aristotle, Eudemian Ethics, trans. by H. Rackham, London 1926.
144 Q. Horatius Flaccus, Carmina, 3.24.33–34, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…, 

(http://www.thelatinlibrary.com/horace/carm1.shtml). 
145 M. Cicero, S.D.A. Torquota, [w:] Epistulae Ad Familiares, t. II, ed. D. R. Shackleton, Cam-

bridge 1997, s. 103; też: M. Cicero, S.D.A. Torquota, [w:] The source of the Latin Texts is Marci 
Tullii Ciceronis Epistulae, ed. D. A. Wesenberg, Teubner, Leipzig 1885.

146 M. T. Cycero, List do A. Tokkwata, [w:] Listy, t. II, tłum. E. E. Rykaczewski, Poznań 1873.
147 Szerzej: W. Gontarski, Sprawca nieumyślny…, s. 192 i n.
148 Hasło τύχη, [w:] The Pocket Oxford Classical Greek Dictionary, ed. J. Morwood, J. Taylor, 

Oxford 2002, s. 326.
149 Hasło „Tycha”, [w:] F. Bobrowski, Słownik łacińsko-polski, t. II, wyd. 3, Wilno 1905, 

s. 1804–1805.
150 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.6.49, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…
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(saeviat atque novos moveat Fortuna tumultus151 – „niech się gniewa Fortuna 
i znów wznieca rozruchy”); Arystoteles odpowiedzialność subiektywną, czyli 
podmiotową, tj. opartą na winie za czyn szkodliwy – współcześnie występującą 
w systemach odpowiedzialności prawnej obok odpowiedzialności obiektywnej, 
na zasadzie ryzyka152 – sformułował najpierw opierając się na oddzieleniu przy-
padkowości samoistnej – αὐτόματος od τύχη – tyche, czyli od przypadkowości 
towarzyszącej ludzkiemu nieszkodliwemu czynowi intencjonalnemu (Arystote-
les, Fizyka, Księga II, Rozdział 6 – w opracowaniu polskim rozdział ten otrzymał 
od tłumacza następujący tytuł: „Różnica między przypadkiem a samorzutno-
ścią i o ich miejscu wśród przyczyn”153, w opracowaniu zaś ang.: The distinction 
between chance and spontaneity154), a następnie w Etyce nikomachejskiej – opie-
rając się na oddzieleniu sprawcy przypadkowego od winnego, czyli przyczynia-
jącego się mentalnie w sposób realny (odpowiednik współczesnej winy umyślnej) 
bądź co najmniej potencjalnie (wina nieumyślna); wszystko na zasadzie, że tylko 

151 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 2.2.126.
152 W nauce polskiej jest dobrze zidentyfikowana cywilna odpowiedzialność obiektywna, 

wyodrębniana także pod rządami Kodeksu zobowiązań, tj. „odpowiedzialność na zasadzie ry-
zyka”, występująca w polskim prawie cywilnym jedynie wyjątkowo (tak jak w rzymskim prawie 
klasycznym) obok odpowiedzialności opartej na winie (odpowiedzialność subiektywna), chociaż 
daje o sobie znać daleko idąca rozbieżność terminologiczna – por.: B. Lewaszkiewicz-Petrykow-
ska, Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprowadza-
ne w ruch za pomocą sił przyrody (art. 435), Warszawa 1967: „dyskusja dotycząca zasady ryzyka, 
w dużej mierze miała charakter sporu terminologicznego. Nie chodziło przecież wcale o to, czy 
odrzucić, czy też przyjąć ją w szerszym lub węższym zakresie. Wobec równoczesnego akcepto-
wania prawidłowości rozstrzygnięć art. 145, 150, 151, 152. 153 k.z. w gruncie rzeczy zwalczano 
nazwę, a nie istotę tej odpowiedzialności”; jak zwraca się uwagę w romanistyce: „Odpowiedzial-
ność obiektywna jest odpowiedzialnością bez względu na winę, natomiast odpowiedzialność su-
biektywna to odpowiedzialność na zasadzie winy. W prawie klasycznym charakter odpowiedzial-
ności obiektywnej miała przede wszystkim odpowiedzialność na zasadzie winy” – M. Sobczyk, 
Siła wyższa w rzymskim prawie prywatnym, Toruń 2005, s. 193, przypis 6; por. też: B. Lewasz-
kiewicz-Petrykowska, Odpowiedzialność cywilna…, s. 6: „Chodzi po prostu o to, iż w wypadku 
tzw. odpowiedzialności przedmiotowej na zasadzie ryzyka, momenty obiektywne wystarczają 
dla zaangażowania odpowiedzialności”; M. Sośniak, Należyta staranność…, s. 7: „Podstawy 
odpowiedzialności wyróżniały się pierwotnie w prawie rzymskim charakterem obiektywnym. 
Wystarczyło więc wykazać związek przyczynowy szkody z zachowaniem dłużnika. […] Wprowa-
dzając stopniowo do przesłanek odpowiedzialności moment subiektywny, poszukiwano w pierw-
szym rzędzie (jeśli nawet nie wyłącznie) działania umyślnego (dolus)”; W. Gontarski, Sprawca 
nieumyślny…, s. 192: „nieumyślność jako pierwszy odkrył Arystoteles, a później znajdujemy ją 
w Corpus Iuris Civilis i w Corpus Iuris Canonici. Spełnia ona wymóg arystotelesowskiej spra-
wiedliwości rozdzielającej (równych równo, nierównych nierówno), czego nie można powiedzieć 
o niedbalstwie uwzględniającym staranność konkretną, zamiast abstrakcyjnej (niesprawiedliwość 
dla pokrzywdzonego/poszkodowanego). Natomiast nieodróżnianie odpowiedzialności subiek-
tywnej od obiektywnej jest błędem logicznym, aksjologicznym (etycznym) i historycznym”.

153 Arystoteles, Fizyka, [w:] Dzieła wszystkie, t. II, tłum., wstęp i komentarz K. Leśniak, War-
szawa 2003.

154 Aristotle, Physics, trans. by R. Waterfield, with an Introduction and Notes by D. Bostock, 
Oxford 2008, s. 45.
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mentalne przyczynienie się jest ludzkie155, a to ze względu na psychologiczną 
koncepcję człowieka sformułowaną przez Stagirytę.

3. W wierszu trzecim (i w końcówce wiersza drugiego) został zaakcentowany 
cel satyry – autor powinien kierować się interesem ogółu, a nie interesem prywat-
nym i ma to być krytyka co do meritum, a nie ośmieszanie dla ośmieszania.

4. W wierszu czwartym – fingere qui non visa potest – (i w piątym) zawarto 
obowiązek prawdy (i dyskrecji); mowa o prawdzie materialnej, gdyż kryterium 
prawdziwości okazuje się otaczająca człowieka rzeczywistość. Do obowiązku 
prawdy Horacy nawiązywał także w innych utworach, np. w Satyrze I z Księgi II, 
gdzie pisze o twórczości swojego poprzednika: 

„Lucyliusz się ważył 
pierwszy w ten sposób swoje komponować pieśni, 
świetną zdzierając skórę, w której ktoś przed ludźmi 
paraduje, a w środku szpetny”156.

Taką prawdę arystotelesowską (realność poznania) rozpowszechniał też 
w Pieśniach, za pomocą zwrotu: 

nudaque Veritas157 
(„naga prawda”).

Jednak satyra co do zasady jest wypowiedzią ocenną, a ta zgodnie z klasy-
czną dwuwartościową logiką formalną Arystotelesa nie podlega kwalifikowaniu 
w kategorii prawda/nieprawda. 

Wyjaśnijmy, Stagiryta wypowiedzi podzielił na: 1) „stwierdzające coś” 
[oznajmiające], którym „przysługuje prawdziwość lub fałszywość” oraz 2) wymy-
kające się spod kwalifikacji prawda/fałsz, np. „prośba nie jest ani prawdziwa, ani 
fałszywa”, które „należą raczej do zakresu retoryki i poetyki”158. Z tego punktu 

155 Szerzej: W. Gontarski, Sprawca nieumyślny…, s. 192 i n.
156 Horacy, Gawędy…, 2.1.62–65.
157 Q. Horatius Flaccus, Carmina, 1.24.7, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…, http://

www.thelatinlibrary.com/horace/carm1.shtml. 
158 Arystoteles, Hermeneutyka, 4.[17a]: „Jednak nie każda wypowiedź jest zdaniem stwier-

dzającym coś, lecz jest nią tylko ta, której przysługuje prawdziwość lub fałszywość [τὸ ἀληθεύειν 
ἢ ψεύδεσθαι]. Ale nie wszystkim wypowiedziom przysługuje prawdziwość lub fałszywość, bo-
wiem np. prośba jest wypowiedzią, lecz nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa. Pomińmy jednak 
inne tego rodzaju wypowiedzi, gdyż rozważania na ten temat należą raczej do retoryki, a na-
sze niniejsze rozważania dotyczą zdań, które coś przedstawiają” – Αριστοτέλης, Περὶ ἑρμηνείας, 
[w:] Aristotle, Categoriae et Liber de Interpretatione, ed. L. Minio-Paluello, Oxford 1949 (repr. 
1966), http://folk.uio.no/amundbjo/grar/interpretatio/texts/interpr_gr.txt; Boecjusz, za Arystotele-
sem, nie wyodrębniał wypowiedzi ocennych (oceniających) – w Komentarzu do „Hermeneutyki” 
Arystotelesa, wypowiedzi podzielił na: proszące, rozkazujące, pytajne, wołające i oznajmujące 
– Księga pierwsza, 9; ale jednocześnie zauważa, że prawda i fałsz występują tylko „w wypowie-
dziach oznajmujących” – Księga pierwsza, 13, [w:] A. M. S. Boecjusz, Komentarz do „Hermeneu-
tyki” Arystotelesa, przełożył i wstępem opatrzył T. Tiuryn, Kety 2010; w polskim komentarzu do 
Hermeneutyki 4.[17a], pochodzącym z międzywojnia, czytamy: „Zdanie, które nie jest zdaniem 
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widzenia istotne jest, czy wypowiedzi można przypisać jedną z dwóch warto-
ści logicznych: prawdziwość bądź fałszywość. Stąd możliwy jest współcześnie 
akcentowany, w szczególności w orzecznictwie strasburskim, podział na wypo-
wiedzi: 

– opisowe, które podlegają kwalifikacji w kategoriach dwuwartościowej 
logiki Arystotelesa: prawda/nieprawda; 

– ocenne, niepodlegające takiej kwalifikacji, odnośnie do których punktem 
odniesienia nie jest rzeczywistość, gdyż są one: 

– wnioskiem z rzeczywistości, w postaci oceny zracjonalizowanej, czyli 
logicznej, albo 

– wnioskiem z poglądów autora danej wypowiedzi (ocena osobista, w tym 
wypowiedź znieważająca) bądź z normy prawnej (ocena prawna) lub etycznej 
(ocena etyczna). 

W przypadku wypowiedzi opisowych za punkt odniesienia bierze się rzec-
zywistość, co dobrze oddaje korespondencyjne (zgodnościowe) ujęcie prawdy, 
określane jako realistyczne, które ma gwarantować realność poznania159, 
rozpowszechnione przez Akwinatę: veritas est adaequatio rei et intellectus160 
(„prawda jest zgodnością [zrównaniem] rzeczy i intelektu [intelekt jako affir-
matio161 – twierdzenie, opis, myśl, czyli ekspresja intelektu, oświadczenie]”); 
słowa te – definiujące prawdę materialną – pochodzą od Tomasza z Akwinu, 
powołującego się m.in. na Stagirytę162, ale w Corpus Aristotelicum nie ma ich 

ani twierdzącem, ani przeczącem, jest zdaniem gramatycznym; zdaniem zaś logicznem jest takie 
zdanie gramatyczne, w który się orzeka coś o czemś – coś się twierdzi lub się czemuś przeczy [pi-
sownia oryginalna]” – A. Korcik, Teoria konwersji zdań asertorycznych u Arystotelesa w świetle 
teorii dedukcji, Wilno 1937, s. 14.

159 Tak: W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, 
s. 103–104.

160 Na przykład: Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, Iª q. 16 a. 1 co; Iª q. 16 a. 2 arg. 2 
(http://www.corpusthomisticum.org/sth1015.html); Tomasz z Akwinu, Quaestiones disputatae de 
veritate (dalej: De veritate), q. 1 a. 1 co; q. 1 a. 2 s. c. 2; q. 1 a. 4 s. c. 7; q. 1 a. 10 arg. 3 (http://www.
corpusthomisticum.org/iopera.html).

161 Tak: Tomasz z Akwinu, De veritate, q. 1 a. 1 ad 1: prout scilicet affirmationem proposi-
tionis significat.

162 Tomasz z Akwinu: et sic dicit Isaac quod veritas est adaequatio rei et intellectus […] et 
philosophus dicit in IV Metaphysic., quod definientes verum dicimus cum dicitur esse quod est, aut 
non esse quod non est – De veritate, q. 1 a. 1 co („przeto Izaak mówi, że prawda jest zrównaniem 
rzeczy i intelektu […] Także Filozof w IV księdze Metafizyki powiada, iż definiując prawdę, 
mówimy, że jest to, co jest, albo że nie ma tego, czego nie ma”); przy tłumaczeniu na język polski, 
verum praktycznie pokrywa się z veritas. Przyjmuje się, że chodzi tutaj o przypisanie tej defi-
nicji prawdy Izaakowi Izraelemu (ok. 855 – ok. 955) raczej w sensie źródła zaczerpnięcia, a nie 
autorstwa – tak: T. Bartel, Nowa interpretacja definicji „veritas est adaequatio rei et intellectus” 
u świętego Tomasza z Akwinu, „Studia Philosophiae Christianae” 1989, nr 2, s. 195.
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bezpośredniego odpowiednika, aczkolwiek Filozof prawdę wiązał z adekwacją 
(z uzgodnieniem)163. 

Wyjaśnijmy, zwrot veritas est adaequatio rei et intellectus, w ujęciu Stagiryty 
i Akwinaty nie oznacza konstrukcji symetrycznej (gdzie w tym samym stosunku 
pozostaje podmiot do przedmiotu poznania, co i podmiot do przedmiotu)164. 

163 U Arystotelesa tak brzmiącej dosłownie definicji prawdy (prawda: ἀλήθεια-aletheia) nie 
znajdziemy, ale niewysłowioną zasadę adaequatio (chodzi o zasadę zgodności, czyli identyczno-
ści albo tożsamości – „to, co jest, jest” − tzn. każda rzecz jest identyczna, zgodna, sama z sobą) 
przynosi Metafizyka, IV.7.[1011b 26–27], gdzie znajdujemy następującą ontologiczną definicję 
prawdy: τὸ μὲν γὰρ λέγειν τὸ ὂν μὴ εἶναι ἢ τὸ μὴ ὂν εἶναι ψεῦδος, τὸ δὲ τὸ ὂν εἶναι καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ 
εἶναι ἀληθές („Stwierdzić, że to, co jest [w rzeczywistości], nie jest albo że to, co nie jest, jest, to 
fałsz, ale stwierdzić, że to, co jest, jest, a to, co nie jest, nie jest, jest prawdą”; ang.: To say that 
what is is not, or that what is not is, is false; but to say that what is is, and what is not is not, is 
true) – Aristotle, Metaphysics, ed. W. D. Ross, Oxford 1924, trans. by H. Tredennick, London 1989 
(online: Percus Project, www.perseus.tufts.edu; w niniejszym opracowaniu, jeśli nie wskazano 
źródła Metafizyki, to zaczerpnięcie pochodzi z tego wydania). Wyimek ten został poprzedzony 
twierdzeniem opartym na koncepcji niemożliwości, odniesionej najpierw do braku trzeciej drogi, 
a następnie do zasady sprzeczności – co oznacza rozważania od strony negatywnej, w przeci-
wieństwie do identyczności, gdzie rozpatruje się prawdę od strony pozytywnej, tj. bez odwoły-
wania się do negacji: „Z drugiej strony, nie jest możliwe, aby istniało coś między [μεταξὺ; ang. 
intermediate; łac. inter] sprzecznościami [ἀντιφάσεως; ang. contrary; łac. contradictionem], lecz 
o tym samym przedmiocie trzeba koniecznie albo coś twierdzić albo zaprzeczyć [tertium non da-
tur]. To staje się od razu jasne w odniesieniu do definicji prawdy i fałszu” – Metafizyka IV.7.[1011b 
23–25]. Jak widać, mamy tutaj też wyartykułowany brak drogi pośredniej, co oznacza zasadę 
wyłączonego środka, czyli tertium non datur (zasada wyłączonego środka: każda rzecz musi być 
albo nie być; w gruncie rzeczy jest to połączenie ujęcia pozytywnego z negatywnym). Następnie 
zaakcentowana została definicja (nie)sprzeczności – żadna rzecz nie może jednocześnie być i nie 
być – też w połączeniu z niemożliwością i również przy jednoczesnym zaakcentowaniu braku 
drogi pośredniej: „Znowu, musiałyby powstać rzeczy [pośrednie] wśród tych rodzajów [rzeczy], 
w których zaprzeczenie [ἡ ἀπόφασις] pewnej cechy pociąga za sobą stwierdzenie ich przeciwień-
stwa [τὸ ἐναντίον], np. wśród liczb [całkowitych] musiałyby istnieć takie, które nie byłyby ani 
parzyste, ani nieparzyste, ale jest to niemożliwe [ἀδύνατον; ang. impossible], co wynika z definicji 
[sprzeczności]” – Metafizyka, IV.7.[1012a 9–13]. W ten sposób Stagiryta prawdę (ἀληθές) łączył 
z zasadą identyczności – w Metafizyce, IV.7.[1011b] – i z zasadą (nie)sprzeczności – Metafizy-
ka, IV.7.[1011b] i [1012a]. Jednocześnie zasadę (nie)sprzeczności połączył z zasadą wyłączonego 
środka, a przy obu tych zasadach opierał się na koncepcji niemożliwości (ἀδύνατον-adunaton). 
W sumie u Arystotelesa prawda definiowana jest za pomocą ujęcia: 1) pozytywnego (identycz-
ności); 2) negatywnego (sprzeczność) oraz 3) pozytywno-negatywnego (zasada wyłączonego 
środka), przy czym definiujące elementy negatywne opierają się na niemożliwości – ἀδύνατον. 
W angielskim dziewiętnastowiecznym podręczniku, rozpowszechnianym jeszcze w Polsce mię-
dzywojennej − W. S. Jevons, Logika, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1922 − chociaż autor nie 
powołuje Arystotelesa, czytamy z jednej strony, że zasada identyczności, zasada sprzeczności 
i zasada wyłączonego środka składają się na trzy podstawowe zasady myślenia (s. 94), „co do 
których wszyscy ludzie muszą się zgadzać” (ibidem), z drugiej zaś strony, że prawda to „zgodność 
naszego poznania z rzeczą poznawaną” (s. 281); szerzej: W. W. Gontarski, Porównanie niekon-
tradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, podrozdział 2: „Uzasadnienie filozoficzne prawdy 
sądowej. Od Arystotelesa do Dworkina”.

164 Przeciwnie: E. Nieznański, Podstawy filozofii, Warszawa 2013, s. 36.
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Według obu myślicieli dzieje się tak ze względów temporalnych, tzn. istnie-
nie rzeczy poznawanej wyprzedza prawdę o niej165. Jeśli zaś zastosujemy podej-
ście czysto relacyjne i pod rei podstawimy nie rzecz poznawaną, lecz mniemanie 
o niej (np. w postaci poglądu zastanego), dojdziemy do prawdy subiektywnej. 
Przy takim ujęciu prawdą jest zgodność mniemania (odbicie rzeczy poznawanej 
w intelekcie podmiotu poznającego, czyli stan intelektualny, abstrahując od tego, 
czy jest to odzwierciedlenie wierne) ze zgodnością opisu (ekspresja stanu inte-
lektualnego, czyli również stan intelektualny). Mamy tutaj do czynienia z pew-
nym nadużyciem poznawczym, gdyż przez „rzecz” rozumie się tutaj nie „rzecz”, 
tylko mniemanie o rzeczy. Wtedy zwrot veritas est adaequatio rei et intellectus 
jest oddawany (nomen omen) w gruncie rzeczy za pomocą słów: „prawdą jest 
zgodność intelektu (mniemania o rzeczy) z intelektem (z ekspresją intelektu)”. 
Bierze się pod uwagę jedynie stany intelektualne (dotyczący danej rzeczy) bez 
konfrontowania tego z rzeczą poznawaną (punktem odniesienia nie jest rzecz 
poznawana), a przecież nie na tym polega poznawanie (realność poznania), sta-
nowiące wydawałoby się istotę prawdy. W sumie koncepcja prawdy subiektyw-
nej oznacza podejście stricte psychologiczne, a nie poszukiwanie odpowiedzi na 
pytanie „jak było?”, co charakteryzuje z kolei prawdę materialną. Jeśli (w ślad za 
Stagirytą i Akwinatą) odstąpimy od wspomnianego nadużycia albo (też w ślad 
za tymi myślicielami, polemizującymi z sofistami166) odstąpimy od tej czystej 
relacji (korespondencji, transcendencji), mówiąc: „I” (intelekt, poznanie) jest 
zgodne z „Rz” (rzeczywistość poznawana, rzecz poznawana, przedmiot pozna-
nia) – wtedy będzie wiadomo, że punktem odniesienia jest „Rz”, a nie „I”. Daje 
to prawdę materialną, a nie subiektywną, wyrażającą się z kolei w twierdzeniu: 
Ile wypowiadających się osób, tyle prawd. Na tym polega korespondencyjna, 
a zarazem epistemologiczna i logiczna definicja prawdy (prawda jako rezultat 
uzgodnienia). Jak pisał Tomasz z Akwinu, przywołując m.in. Arystotelesa (Meta-
fizykę IV.7.[1011b 26–27]), „prawda” ma „podstawę w rzeczy, a nie to, że natura 
prawdy spełnia się w zrównaniu rzeczy z intelektem”167. Tego nie można powie-

165 Zob. np.: Aristotle, Metaphysics…, IX.10.[1051b 7–9]; por.: I. Solecka-Karczewska, Uję-
cie prawdy w pismach Tomasza z Akwinu w kontekście zgodności rozumu i wiary, 23 września 
2010 r., (http://katedra.uksw.edu.pl/posiedzenia/posiedzenia.htm): „Sąd wypowiadany jest zawsze 
na podstawie tego co jest, bytu. »Nie dlatego bowiem – pisze Arystoteles – iż uważamy, że jesteś 
biały, jesteś taki faktycznie, lecz odwrotnie, ponieważ jesteś biały, my stwierdzając to mówi-
my prawdę« [Arystoteles, Metafizyka, oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk na podst. tłum. 
T. Żeleźnika, Lublin 1996]. Tę samą myśl wyraził Tomasz z Akwinu słowami: bytowość rzeczy 
wyprzedza pojęcie prawdy, poznanie zaś jest jakimś prawdy skutkiem [De veritate, q. 1, a. 2, resp. 
(entitas rei praecedit rationem veritatis, sed cognitio est quidam veritatis effectus)]”.

166 Na przykład: Aristotle, Metaphysics…, XI.6.[1062b 12 i n.] i Tomasz z Akwinu, De verita-
te, q. 1 a. 2 arg. 3 – oba wyimki są omówione w ostatniej części niniejszego opracowania.

167 De veritate, q. 1 a. 1 ad 1: diffinitio illa Augustini datur de veritate secundum quod habet 
fundamentum in re, et non secundum id quod ratio veri completur in adaequatione rei ad intel-
lectum („Definicja Augustyna daje określenie prawdy przez wskazanie na to, że ma ona podstawę 
w rzeczy, a nie na to, że natura prawdy spełnia się w zrównaniu rzeczy”).



82 WALDEMAR GONTARSKI

dzieć o twierdzeniu typu: „I” i „Rz” (bądź: „Rz” i „I”) są zgodne albo: ma miej-
sce zgodność „I” i „Rz” („Rz” i „I”), jeśli abstrahujemy od wyżej wspomnianych 
względów temporalnych. Wówczas nie wiadomo, co stanowi punkt odniesienia. 
W grę może wchodzić zarówno arystotelesowski i tomaszowy realizm pozna-
nia, zgodnie z którym przedmiotem poznania są rzeczy w rozumieniu arystote-
lesowsko-tomaszowym, jak i opozycyjne do niego dwa stany: idealizm, według 
którego przedmiotem poznania są idee, a więc „traktujący świat cielesny jako 
wytwór umysłu”168), oraz subiektywizm – „umysł wszystko ujmuje po swoje-
mu”169. Ten ostatni jest z kolei opozycyjny wobec obiektywizmu, który polega 
na przedstawieniu rzeczywistości w sposób deskryptywny, czyli opisowy, nie-
ocenny, tj. w sposób niezależny od własnych opinii, czyli od punktu widzenia 
własnego (bądź osób, pod wpływem których pozostajemy), gdyż punktem odnie-
sienia jest opisywana rzeczywistość. 

W każdym razie, samo pojęcie prawdy korespondencyjnej, bez uwzględ-
nienia wspomnianego kontekstu temporalnego, niczego nie wyjaśnia poza tym, 
że chodzi o prawdomówność. U sofistów (tak jak u Arystotelesa) też występuje 
prawdomówność, ale w sensie subiektywnym, a nie obiektywnym, tzn. z intelek-
tem jako punktem odniesienia.

ἀλήθεια (aletheia) – m.in. prawda, prawdziwość, rzeczywistość (w przeciwień-
stwie do pozoru), naprawdę, w rzeczywistości170; rzeczywisty (niem. wirklich171); 
ἀ-λήθεια = nie-skrytość; ang. unconcealedness172; termin ten w znaczeniu logicz-
nym oznacza zgodność z rzeczywistością173, w znaczeniu zaś etycznym – z jednej 
strony prawdomówność174, z drugiej – praktyczna możliwość ustalenia prawdy (in 
medio stat veritas); κατ̓  ἀλήθειαν175, ang. in truth176 – zgodnie z prawdą, w rze-
czywistości; łac. veritas (ujęcie in abstracto177) – od verus178, co oznacza: rzeczy-
wisty, istotny, prawdziwy, szczery, pewny, niezmyślony179; in veritate esse – „być 

168 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. Filozofia XIX wieku i współczesna, wyd. 17, Warszawa 
2003, s. 238.

169 Ibidem, s. 95.
170 Hasło ἀλήθεια, [w:] Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, t. I, Warszawa 1958, 

s. 85.
171 Hasło αλήθεια, [w:] Pons, portal językowy.
172 Por.: M. Heidegger, Parmenides, trans. by A. Schuwer, R. Rojcewicz, Indiana University 

Press 1992, w szczególności s. 26.
173 Zob. np.: Arystoteles, Kategorie, 12.[14b], [w:] Aristotle, Categoriae et Liber de Interpre-

tatione, ed. L. Minio-Paluello, Oxford 1963.
174 Zob. np.: Arystoteles, Etyka nikomachejska, II.7.[1108a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 

Νικομάχεια…
175 Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…, III.4.[1113a].
176 Ibidem.
177 P. Bełch, Objaśnieia tłumacza, [w:] Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. O Bogu, 

t. II, tłum. i oprac. P. Bełch OP, Londyn 1975, s. 115, przypis 80.
178 Hasło Veritas, [w:] F. Bobrowski, Słownik łacińsko-polski, t. II, wyd. 3, Wilno 1905, s. 1904.
179 Hasło Verus, [w:] F. Bobrowski, Słownik łacińsko-polski, t. II, wyd. 3, Wilno 1905, s. 1916.
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prawdziwym, być rzeczywistym”180; verum – prawdziwe (ujęcie in concreto)181, 
aczkolwiek przy tłum. na język polski verum praktycznie pokrywa się z veritas.

Fakty mogą być przesłanką oceny (ocena jako taka jest pozbawiona wartości 
logicznej, gdyż nie można jej pośrednio przypisać prawdziwości lub niepraw-
dziwości), która jest wtedy wnioskiem wyciągniętym z podstawy faktycznej. 
Wypowiedź ocenna staje się w ten sposób zracjonalizowana, w przeciwieństwie 
do wypowiedzi czysto ocennych, czyli subiektywnych, irracjonalnych, ograni-
czonych do zabarwienia emocjonalnego wyrazu (niesprawdzalnych, czyli niewe-
ryfikowalnych, pod katem prawdy materialnej). 

Ze względu na prawdę arystotelesowską, obok dychotomii: wypowiedzi opi-
sowe/wypowiedzi ocenne, mamy dychotomię: wypowiedzi zracjonalizowane/
wypowiedzi irracjonalne, przy czym zracjonalizowanymi (sprawdzalnymi) są 
zarówno wypowiedzi opisowe, jak i te ocenne, które stanowią logiczny (czyli 
rzetelny, tj. sumienny albo uczciwy bądź proporcjonalny) wniosek wyciągnięty 
z opisu. Na tym też polega rzetelność oceny z art. 41 Prawa prasowego. Wyja-
śnijmy, utożsamiana z rzetelnością staranność in concreto (wiedza i doświadczenie 
konkretnego człowieka) – w przeciwieństwie do staranności in abstracto (wiedza 
i doświadczenie zewnętrzne w stosunku do konkretnego człowieka, ale możliwe 
do zdobycia przez człowieka rozsądnego) będącej drogą do tego, że in medio stat 
veritas, co oznacza wymóg zachowania optymalnego (optymalizacja)182 – zarówno 

180 Tak: Hasło Veritas, [w:] J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, 
Kraków 1997.

181 Por.: P. Bełch, Objaśnieia…
182 Por.: R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1994, w szczególności podrozdział 

3.I.2: Prinzipien als Optimierungsgebote („Zasady jako nakazy optymalizacji”), s. 75–77: „Mo-
mentem rozstrzygającym w rozróżnianiu reguł [odpowiednikiem jest wymóg prawdy materialnej 
– przypis W.G.] i zasad [odpowiednikiem jest wymóg prawdy obiektywnie możliwej do ustalenia, 
czyli obiektywnej – przypis W.G.] jest to, że zasady są normami, które nakazują [w przypisie 23 
autor wyjaśnia: »Pojęcie nakazu zostało tutaj użyte w szerokim znaczeniu, obejmującym także 
przyzwolenia i zakazy«], aby coś było realizowane z uwzględnieniem prawnych i faktycznych 
możliwości [rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten] w możliwie jak najwyższym stopniu. 
Zgodnie z tym zasady są nakazami optymalizacji, które charakteryzują się tym, że mogą być wy-
pełnione w różnym stopniu i że nakazany stopień ich wypełnienia zależy nie tylko od możliwości 
faktycznych, lecz także od możliwości prawnych. […] Natomiast reguły są normami, które stale 
mogą albo nie mogą być spełnione. Jeśli jakaś reguła obowiązuje, wtedy należy czynić wszystko 
to, czego ona wymaga, ni mniej, ni więcej [nicht mehr und nicht weniger]. Tym samym reguły 
zawierają ustalenia w zakresie tego, co jest faktycznie i prawnie możliwe. Oznacza to, że rozróż-
nianie między regułami a zasadami jest rozróżnieniem jakościowym, a nie rozróżnieniem według 
stopnia. Każda norma jest albo regułą, albo zasadą” – następnie autor wyjaśnia: „Przedstawione 
rozróżnienie przypomina rozróżnienie Dworkina […]. Jednak odbiega od niego w zasadniczym 
punkcie, a mianowicie w oznaczeniu zasad jako nakazów optymalizacji” – ibidem, s. 77, przy-
pis 27; zob.: R. Dworkin, Taking Rights Seriously, London 1977/2011, w szczególności s. 24, 26; 
por.: W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, s. 114–115; 
W. Gontarski, Glosa do wyroku ETPCz z 23 października 2014 r. Melo Tadeu v. Portugalia, skarga 
nr 27785/10 (organy podatkowe związane domniemaniem niewinności wynikającym z uprzed-
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u Arystotelesa i w prawie rzymskim183 w zasadzie nie była brana pod uwagę, co 
charakteryzuje również współczesne systemy prawa184, poza klauzulami general-
nymi typu rzetelność czy sumienność albo uczciwość. 

Z dychotomią wypowiedzi opisowe/wypowiedzi ocenne mamy do czynienia 
w następującym orzecznictwie strasburskim, gdzie obok wypowiedzi opisowych 
(informacji), wyodrębnia się opinię, tj. oceny prawdziwe: It would be unaccep-
table for a journalist to be debarred from expressing critical value judgments 
unless he or she could prove their truth (see the Lingens v. Austria judgment 
of 8 July 1986, Series A no. 103, p. 28, § 46 – wyrok ETPCz z dnia 28 wrze-
śnia 1999 r. Dalban v. Rumunia185 [„Nie da się zaakceptować sytuacji, w której 
dziennikarz może formułować krytyczne oceny tylko pod warunkiem, iż wykaże 
ich prawdziwość”]; chodzi o prawdziwość w znaczeniu prawdy materialnej. 
Dodajmy, przestępstwo zniesławienia można popełnić za pomocą wypowiedzi 
zracjonalizowanej, tj. „sprawdzalnej”: 1) bezpośrednio, co dotyczy wypowiedzi 
opisowej lub 2) sprawdzalnej pod względem prawdziwości pośrednio – to odno-
śnie do ocen, które mogą być rzetelne bądź nierzetelne, czyli są/nie są wnioskiem 
logicznym (proporcjonalnym, rzetelnym) z wypowiedzi opisowej. Z kolei na 
przestępstwo zniewagi składa się wypowiedź niezracjonalizowana („niespraw-
dzalna”); taki podział na wypowiedź zniesławiającą/wypowiedź znieważającą 
zaproponował Prof. Bogdan Michalski (”sprawdzalne”/”niesprawdzalne”) i tak 
to przyjęto w komentarzu do Kodeksu karnego186.

niego wyroku karnego), [w:] Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, red. nauk. 
G. Grabowska, Warszawa 2015, s. 204 i piśmiennictwo powołane w przypisie 60 (w szczególności 
R. Dworkin, Taking Rights Seriously, London 1977/2011, s. 24, 26–27).

183 Według tekstów źródłowych, diligentia quam suis, tj. staranność in cocnreto, w prawie 
rzymskim brana była pod uwagę, jeśli relacje między dłużnikiem a wierzycielem były bliskie, np. 
societas czy dos – tak: E. Weiss, Institutionen des römischen Privatrechts als Einführung in die 
Privatrechtsordnung der Gegenwart, 2. Aufl., Basel 1949, s. 295; W. Bojarski, Prawo rzymskie, 
Toruń 1983, s. 220–221; M. Sośniak, Culpa in concreto. Przeszłość i przyszłość konstrukcji, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, z. 2, s. 2; R. Zimmermann, The Law of Obliga-
tions. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996, s. 210–212; Gaius, D.17.2.72: 
Socius socio etiam culpae nomine tenetur, id est desidiae atque neglegentiae. Culpa autem non 
ad exactissimam diligentiam dirigenda est: sufficit etenim talem diligentiam communibus rebus 
adhibere, qualem suis rebus adhibere solet, quia qui parum diligentem sibi socium adquirit, de 
se queri debet („Wspólnik wobec wspólnika jest odpowiedzialny nawet z powodu winy nieumyśl-
nej, tzn. lenistwa i niedbalstwa. Winy zaś nie należy ustalać według najwyższej staranności: 
wystarczy bowiem we wspólnych sprawach dokładać takiej staranności, jaką zwykło dokładać 
się do swoich spraw, ponieważ powinien mieć pretensje wyłącznie do siebie ten, kto dobrał sobie 
wspólnika o małej staranności”).

184 Por.: M. Sośniak, Culpa in concreto…, s. 8; W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe…, 
s. 48.

185 Skarga nr 28114/95, z § 49.
186 Taki podział na wypowiedzi „sprawdzalne” – zniesławienie i „niesprawdzalne” – znie-

waga, przedstawiła B. Kunicka-Michalska, rozdział XXVII: „Przestępstwa przeciwko czci 
i nietykalności cielesnej”, komentarz do art. 216 (Zniewaga), [w:] Przestępstwa przeciwko 
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Do prawdy w satyrze nawiązuje Horacy w znanej maksymie: 
quamquam ridentem dicere verum
quid vetat?187 
(„Chociaż, śmiejąc się, prawdę powiedzieć, któż broni?”
w innym tłum.: „Co przeszkadza ze śmiechem wyrąbać prawdę?”188).

W praktyce droga do prawdy wiedzie poprzez zasadę dobrego środka (jeden 
z podstawowych terminów Arystotelesa). Na tym polega w ogóle horacjańska 
filozofia, określana przez poetę w Pieśni jako aurea mediocritas („złoty środek”, 
tj. środek w sensie etycznym, czyli umiar), najwyraźniej wzorowana na Arysto-
telesie:

Auream quisquis mediocritatem,
diligit, tutus caret obsoleti
sordibus tecti, caret inuidenda
sobrius aula189 
(„Kto złoty upodobał sobie umiar,
ten się uchroni przed nikczemną nędzą
i przed zawiścią, która zawsze ściga
bogate dwory”190).

Wyjaśnijmy, pieśni charakteryzuje nie satyryczny ton, tylko plastyczny 
język, a to za sprawą zasady, że każdemu rzeczownikowi powinien towarzyszyć 
przymiotnik191. 

Za pomocą zwrotu aurea mediocritas satyryk oddaje arystotelesowski 
„środek”: μέσος (mesos)/μεσότης (mesotis); termin aurea mediocritas oznacza 
obowiązek zachowania właściwej miary (umiaru), co w praktyce łagodziło twór-
czość poety, a co – tak jak u Arystotelesa – nie oznacza jakiegoś mechanicz-
nego uśrednienia ocen. Jak wynika z twórczości satyryka, złotego środka nie 
należy kojarzyć z ustalaniem średniej miary dla wszystkiego/dla wszystkich, lecz 
z umiejętnością znajdowania „we wszystkim właściwej miary”192. Mamy tutaj 
zasadę dyferencjacji, co współcześnie znajduje odzwierciedlenie np. w klauzuli 

wolności, wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajowości oraz czci 
i nietykalności cielesnej. Rozdział XXIII, XXIV, XXV i XXVII Kodeksu karnego. Komentarz, 
B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Warszawa 2001, s. 318. Autorka powołuje się przy tym 
na: B. Michalski, Ochrona praw osobistych a wolność krytyki, „Jurysta” 1996, nr 1; B. Michalski, 
Działalność zawodowa dziennikarza…, s. 49; por. też: B. Kunicka-Michalska, hasło „Zniewaga”, 
[w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 260; tak też: W. Gontarski, 
Ochrona dobrego imienia…, s. 15 i powołane tam piśmiennictwo.

187 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.1.24–25, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…
188 Tłum. na język polski, F. Dubas, Objaśnienia, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…, s. 22.
189 Q. Horatius Flaccus, Carmina, 2.10.5–8, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…
190 Horacy, Pieśni, [w:] Horacy, Dzieła wszystkie, tłum. i opr. A. Lam, wyd. 2, Warszawa 1996.
191 Tak: F. Dubas, Wstęp, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…, s. 14.
192 Tak: M. Cytowska, H. Szelest, Historia literatury…, s. 225.
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generalnej staranności pracowniczej, tj. „staranności ogólnie wymaganej stosow-
nie do rodzaju pracy”193. W związku z horacjańską aurea mediocritas została 
rozpowszechniona wyżej wymieniona zasada: in medio stat veritas, powstała na 
gruncie filozofii Arystotelesa194. Stąd też współcześnie zauważa się w odniesie-
niu do starożytności: 

„W płaszczyźnie ontologicznej pojęcie prawdy utożsamiano natomiast albo 
z [1.] samą rzeczywistością albo [2.] z jej idealną miarą, którą rozumiano naj-
częściej w sensie arystotelesowskiego »złotego środka« [wyróżnienia moje 
– W.G.]”195. 

W pierwszym ujęciu chodzi o to, że dany opis odpowiada rzeczywistości 
albo nie odpowiada (tertium no datur) – jest to prawda materialna (prawda 
jest jedna). W tym drugim – o prawdę obiektywną, czyli o prawdę obiekty-
wnie możliwą do poznania w danej sytuacji, czyli in medio stat veritas, gdyż 
logicznie rzecz biorąc, nie można żądać rzeczy niemożliwej. Żądać można jedy-
nie tego, co w danej sytuacji było możliwe, co było optymalne – tutaj w zakresie 
ustalenia prawdy materialnej; jak głoszą wspomniane Zasady Etyczne Dziennika 
Washington Post, „Podstawową misją gazety jest publikowanie prawdy, jak to 
jest tylko możliwe”. Tak rozumiana zasada właściwego środka wyrażona jest 
w Etyce nikomachejskiej196. Oznacza to prawdę obiektywną, jako coś możliwego 
(do ustalenia). Za Arystotelesem rekonstruujemy prawdę możliwą do ustalenia 
przez człowieka mądrego (rozsądnego), w znaczeniu starannego197 (trzymającego 
się aktualne dostępnej wiedzy teoretycznej i praktycznej). 

Granicą wewnętrzną ludzkich możliwości intelektualnych i związanej z tym 
odpowiedzialności (to, za co jeszcze się odpowiada) jest staranność, u Filozofa 
spersonifikowana w zwrocie: σπουδαῖος ἀνήρ-spoudaios aner. Jak współcześnie 
interpretuje się: „Spoudaios [aner]. Termin Arystotelesa na określenie dojrza-
łej, racjonalnej i etycznej osoby, w pełni rozwiniętej istoty ludzkiej zdolnej do 

193 E. Maniewska, Komentarz aktualizowany do art. 100 Kodeksu pracy, [w:] Komentarz aktu-
alizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, K. Jaśkowski, E. Maniewska, LEX/
el., 2014 r., nr 170223, z tezy nr 2.

194 Tak: M. Korolko, Thesaurus albo Skarbiec łacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w li-
teraturze polskiej, red. nauk. tekstów łac. J. Jakielaszek, Warszawa 2004, s. 110, 419.

195 T. Giaro, Rzymskie prawdy prawnicze. Eksperyment myślowy, [w:] Aurea praxis, aurea 
theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. II, Warszawa 2011, 
s. 2967.

196 περὶ μὲν οὖν τὸ ἀληθὲς ὁ μὲν μέσος ἀληθής τις καὶ ἡ μεσότης ἀλήθεια λεγέσθω 
– Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…, II.7.[1108a] („Wobec tego odnośnie do prawdy, [człowiek] 
trzymający się środka, może być nazwany prawdomównym, a środek – prawdomównością”; 
ang.: With regard to truth, then, the intermediate is a truthful sort of person and the mean may 
be called truthfulness – ibidem).

197 Zob. poniżej analizowany wyimek: Arystoteles, Etyka nikomachejska, II.6.[1106b–1107a] 
– tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…
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inteligentnej myśli oraz rozsądnej decyzji i czynu”198. Mówiąc w skrócie: „żywy 
wzór mądrego i dobrego człowieka”199. Termin σπουδαῖος (spoudaios) przeciw-
stawiony został terminowi ἀδύνατον (adunaton), tj. czemuś niemożliwemu i do 
tego dochodzi wspomniana dyferencjacja standardu staranności: 

„Doskonałość [ἀρετὴ200] obywatela [πολίτου] i człowieka dobrego [ἀνδρὸς 
ἀγαθοῦ; tutaj zawodowca, a nie człowieka, który może poprzestać na staranności 
konkretnej] nie może być tym samym. Doskonałość [ἀρετὴ] starannego obywa-
tela [σπουδαίου πολίτου; ang. the goodness of the good citizen201] muszą wszy-
scy posiadać (jest to przecież konieczne do istnienia państwa [οὕτω γὰρ ἀρίστην 
ἀναγκαῖον εἶναι τὴν πόλιν]). Niemożliwą [ἀδύνατον] natomiast jest rzeczą, by 
wszyscy posiadali doskonałość [człowieka] dobrego [ἀγαθοῦ; ang. the goodness 
of a good man; chodzi o standard człowieka wykonującego określony zawód, 
czyli zawodowca]” – Polityka III.2.[1277a 1 i n.].

Mamy więc rozróżnienie: 
– πολίτης-polítis – obywatel; od każdego obywatela wymagamy, aby był sta-

ranny (abstrakcyjna staranność obrotu obywatelskiego, tj. nieprofesjonalnego), 
czyli aby zachowywał się rozumnie, tzn. aby wykorzystywał swoje możliwości 
intelektualne, co oznacza standard (wzorzec) ujednoliconej staranności obywatel-
skiej, na wzór staranności/ostrożności rekonstruowanej przy winie nieumyślnej 
we współczesnym prawie karnym i cywilnym;

– ἀνδρὸς-andros, ἀνήρ-aner – człowiek202; oprócz tego, że jesteśmy obywa-
telami, zwykle wykonujemy określony zawód i tutaj obowiązuje standard staran-
ności podwyższonej, czyli zawodowej (staranność obrotu profesjonalnego), np. 
nawet wśród żeglarzy obowiązują rozmaite standardy, ale wszystkich obowiązuje 
pewien wspólny standard203.

Stagiryta odrzuca prawdę subiektywną – prawd jest wiele, w zależności 
od tego, co komuś się wydaje – i zwraca uwagę na prawdę obiektywną, apro-
bując pluralizm tej prawdy204. Z jednej strony mamy prawdę materialną, która 

198 The Collected Works of Eric Voegelin: Autobiographical Reflections, Vol. 34, ed. E. San-
doz, University of Missouri Press 2006, s. 179.

199 A. Mycielski, Historia filozofii prawa, Warszawa 1980, s. 30.
200 Aristotle, Politics, III.2.[1277a], ed. W. D. Ross, Oxford 1957.
201 Aristotle, Politics, III.2.[1277a], trans. by H. Rackham, London 1944.
202 Hasło „Człowiek”, [w:] Z. Abramowiczówna, W. Appel, Słownik polsko-starogrecki, To-

ruń 2006, s. 49.
203 Aristotle, Politics…, 1957, III.2.[1276b 20 i n.]: „Bowiem jeden jest wioślarzem [ἐρέτης], 

inny sternikiem [κυβερνήτης]…, to jednak oczywistą jest rzeczą, że przy najściślejszym ujęciu 
sprawności właściwej każdemu z nich, można znaleźć pewną wspólną cechę do wszystkich w tej 
samej mierze stosującą się. Zadaniem ich wszystkich jest mianowicie, bezpieczne prowadzenie 
płynącego okrętu. Otóż tak samo jest i z obywatelami, chociaż są między nimi różnice, zadaniem 
ich wszystkich jest dobro wspólnoty, ta zaś opiera się na określonym ustroju państwa”.

204 „Co się tyczy prawdy [περὶ δὲ τῆς ἀληθείας] musimy powiedzieć, że nie wszystko jest 
prawdziwe, co takim komuś wydaje się. Najpierw dlatego, że jeśli nawet wrażenie zmysłowe nie 
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się odnosi do kryterium definiującego (rzeczywistość jako kryterium prawdy). 
Z drugiej strony są praktyczne możliwości ludzkiego poznania, wyrażone 
w opisanej powyżej zasadzie dobrego (złotego) środka, na czym zasadza się 
arystotelesowska koncepcja cnót. Przeto z punktu widzenia prawdy obiektywnej, 
zawierającej się w „dobrym środku”, istotna jest wiedza optymalna, czyli zupełna 
(łac. optimus – m.in. zupełny), tj. dostępna dla każdego człowieka dysponującego 
zdolnością podmiotową. Można żądać jedynie tego, co w danej sytuacji było 
możliwe, co było optymalne, co nie wychodziło poza możliwości intelektualne 
człowieka rozsądnego (spoudaios aner), czyli starannego; w przekładzie sta-
ropolskim staranny = pilny, o czym poniżej. Jest to standard racjonalności człow-
ieka abstrakcyjnie starannego (powinność abstrakcyjna), który celem ustalenia 
prawdy powinien działać w ramach wymaganej staranności; jeśli pójdziemy dalej 
i uwzględnimy możliwości intelektualne danego człowieka, czyli jeśli wyklucz-
ymy u niego brak zdolności podmiotowej, otrzymamy winę z niedbalstwa, defin-
iowaną też u Arystotelesa205 (analizowaną poniżej). 

W definicji dobrego środka mowa jest o abstrakcyjnym (wzorcowym) czło-
wieku rozsądnym, czyli w szczególności dysponującym zdolnością podmiotową, 
czego zaprzeczeniem – według Filozofa – są trzy kategorie wyodrębnione rów-
nież w prawie rzymskim: furiosus, infans206 oraz atypowe sytuacje motywacyjne 

zawodzi nas, przynajmniej co do przedmiotu właściwego, to jednak wyobrażenie nie jest tym 
samym, co wrażenie zmysłowe. […] Co więcej, w sprawach dotyczących przyszłości, jak mówi 
Platon, opinia człowieka nieznającego się na rzeczy, co do tego, czy w przyszłości ktoś będzie 
zdrowy, z pewnością nie jest pod względem wartości [poznawczej] równa opinii lekarza, gdy 
w grę wchodzi na przykład wiedza o tym, czy chory powróci, czy nie powróci do zdrowia” – Ari-
stotle, Metaphysics…, IV.5.[1010b 1 i n.].

205 Arystoteles, Etyka nikomachejska, III.5.[1113b–1114a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 
Νικομάχεια…; w tłumaczeniu staropolskim, dokonanym przez Sebastiana Petrycego, które po-
chodzi z okresu schyłku renesansu i jest chronologicznie czwartym przekładem na język nowo-
żytny (po francuskim, hiszpańskim i włoskim): „Także też tych karzą/ którzy dla [z] niedbalstwa 
swego czego [czegoś] niewiedzą/ a w tym wystepnia [występek, przestępstwo]: dla tego/ iż w ich 
mocy było wiedzieć y [i] niewiedzieć: gdyż mogli pilność uczynić wiedzenia/ gdzieby byli chcieli” 
– tłum. S. Petrycy, Kraków 1618 r., s. 169 – „Ethyki Aristotelesowey, To Iest Iako sie każdy ma 
naswiecie rządzic. Z dokladem Ksiąg Dziesięciorga Pierwsza Częsc , W ktorey Pięcioro Ksiąg 
[...]. Przydatki też są położone na końcu Kśiąg każdych, dla gruntownieyszego rzeczy w Kśię-
gach tknionych wyrozumienia, częśćią dla zaostrzenia dowćipow buynieyszych, potrzebne. Przez 
Doktora Sebastiana Petricego Medyka”; http://dlibra.biblioteka.tarnow.pl/dlibra/doccontent?i-
d=60&dirids=1, [Etyki Arystotelesowej, to jest, jako się każdy ma na świecie rządzić, z dokładem 
ksiąg dziesięciorga]. 

206 Ulpianus, D.9.2.5.2.: Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae 
actio sit? Et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est 
verissimum. Cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia 
cessat, aut si tegula ceciderit. Sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum („Powstaje 
pytanie, czy przeciwko choremu psychicznie, który wyrządził szkodę, przysługuje skarga z Aqu-
ilia? Pegasus zaprzeczył, jaka bowiem mogłaby być wina kogoś, kto nie kontroluje własnego 
umysłu? I ma całkowitą rację. Odpada zatem skarga z Aquilia, tak jak w przypadku szkody wy-
rządzonej przez czworonożne zwierzę albo przez upadającą dachówkę. Tak też należy orzec, jeśli 
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polegające na przymusie psychicznym207; drugim koniecznym składnikiem stan-
dardu człowieka rozsądnego jest czynienie z tej zdolności podmiotowej użytku. 
W sumie złoty środek oznacza stan zgodności z naturą człowieka (jako jednostki 
rozumnej), pojmowaną jako coś przyrodzonego – tutaj w odniesieniu do ustalania 
prawdy materialnej208; jednostka rozumna oznacza arystotelesowską koncepcję 
człowieka jako zwierzęcia racjonalnego209.

Na dwoistości prawdy (tertium non datur/in medio stat veritas), przy wyklu-
czeniu prawdy subiektywnej zwalczanej przez Arystotelesa, polega fenomen 
prawdy arystotelesowskiej210. Współcześnie jako schematyczne stwierdzenie 
podaje się następującą prawidłowość: „filozofia grecka interesowała się przede 
wszystkim istotą prawdy, filozofia hellenistyczna – jej kryterium, a filozofia 
rzymska – jej realizacją w praktyce”211. Schemat ten w pełni oddaje sens prawdy 
arystotelesowskiej – u Arystotelesa znajdujemy uzasadnienie filozoficzne dla 
wszystkiego tego naraz (Filozof realizuje ten schemat kompletnie). 

Słowem, z jednej strony tertium non datur, z drugiej praktyczne możliwości 
poznawcze człowieka, czyli in medio stat veritas, co uzasadnia powołaną powyżej 
tezę z wyroku ETPCz w sprawie Dalban v. Rumunia212, a co znajduje odzwier-

szkodę wyrządził nieletni”); odpowiednik terminu furiosus występuje w Etyce nikomachejskiej, 
III.1.[1111a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…, zaś infans – np. Etyka wielka, I.33.
[1195a] – Quae feruntur Magna Moralia, recognovit F. Susemihl, Lipsiae 1883.

207 Zob.: Arystoteles, Etyka nikomachejska, III.1.[1110a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 
Νικομάχεια…; Celsus/Ulpianus, D.9.2.49.1 in fine: Quod dicitur damnum iniuria datum Aquilia 
persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum iniuria datum, quod cum damno iniuriam 
attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum, ut Celsus scribit circa eum, qui incendii arcendi 
gratia vicinas aedes intercidit: nam hic scribit cessare legis Aquiliae actionem: iusto enim metu 
ductus, ne ad se ignis perveniret, vicinas aedes intercidit („Stwierdzenie, iż ustawa akwiliańska 
ma zastosowanie do szkody wyrządzonej bezprawnie, należy rozumieć w ten sposób, że ze szko-
dą bezprawną mamy do czynienia wtedy, gdy do szkody dołączyła się bezprawność, tj. wówczas, 
gdy [szkoda] nie została wyrządzona pod przymusem siły wielkiej, jak pisze Celsus o kimś, kto 
zniszczył dom sąsiada w celu zatrzymania pożaru; w takiej sytuacji wyłączona jest skarga z usta-
wy akwiliańskiej, [sprawca] niszczył bowiem dom sąsiada powodowany uprawnionym strachem, 
aby ogień nie doszedł do niego”).

208 Szerzej: W. Gontarski, Prawda arystotelesowska…, s. 81–82.
209 Pragnienie rozumne (ὄρεξις λογιστική), określane terminem βούλησις-boulesis (zob. np.: 

Arystoteles, Etyka nikomachejska, III.2.[1111b] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…; 
Etyka wielka, I.12.[1187b]), czyli przyczyna celowa – pozwala odróżnić przyczynowość ludzką 
od zwierzęcej.

210 Wydobytą z Corpus Aristotelicum triadę prawd (prawda materialna, prawda obiektyw-
na, prawda subiektywna) przedstawiłem na Uniwersytecie Wrocławskim (W. Gontarski, Prawda 
w postępowaniu…); oraz na Uniwersytecie Łódzkim (W. Gontarski, Prawda arystotelesowska…).

211 T. Giaro, Rzymskie prawdy prawnicze…, s. 2965.
212 Por.: W. Gontarski, Jaka prawda obowiązuje dziennikarza. Po wyroku Sądu Najwyższego 

w sprawie Aleksander Kwaśniewski – „Życie”, „Rzeczpospolita” z 20 maja 2003; W. Gontarski, Ile 
prawdy w prawdzie. Polemika. Domaganie się dowodu prawdy od dziennikarza przestrzegające-
go szczególnej staranności jest sprzeczne ze standardami Rady Europy i z zasadami racjonalnego 
myślenia, „Rzeczpospolita” z 9 lipca 2004; W. Gontarski, Dziennikarz przed sądem. Glosa do wy-
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ciedlenie w orzecznictwie polskim213 wbrew dominującemu poglądowi doktryny 
cywilistycznej214. Jeśli dziennikarz dopełni staranności in abstracto (art. 12 
ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego), a mimo to poda nieprawdę naruszającą dobre 
imię, to o odpowiedzialności prawnej dziennikarza nie ma mowy, gdyż art. 6 
ust. 1 Prawa prasowego należy rozpatrywać w korelacji z art. 12 ust. 1 pkt 1 
i z uwzględnieniem arystotelesowskiego zakazu niemożliwości – współcześnie 
podstawę tego zakazu stanowi paradygmat ustawodawcy racjonalnego, wydoby-
wany z zasady rządów prawa, zawartej w preambule do Konwencji i w art. 2 Kon-
stytucji RP215. Artykuł 6 ust. 1 nakłada obowiązek prawdy materialnej, chociaż 
w wersji pierwotnej przepis ten zawierał prawdę obiektywną216. Można powie-

roku Sądu Najwyższego z 14 maja 2003 r., I CKN 463/01, „Gazeta Sądowa” 2004, nr 4, s. 35 i n., 
http://gontarski.eu/publikacje/2004-04b.pdf; W. Gontarski, Ochrona dobrego imienia…; W. Gon-
tarski, Prawda dziennikarska…; W. Gontarski, Prawda arystotelesowska…, s. 86–87 i przypis 33.

213 „Art. 213 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 
ze zm.), w zakresie odnoszącym się do przestępstwa z art. 212 § 2 kodeksu karnego: a) w części, 
w której znamieniem kontratypu czyni prawdziwość zarzutu, jest zgodny z art. 14 oraz art. 54 
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) w części obejmującej 
zwrot »służący obronie społecznie uzasadnionego interesu«, gdy zarzut dotyczy postępowania 
osób pełniących funkcje publiczne, jest niezgodny z art. 14 oraz art. 54 ust. 1 w związku z art. 
31 ust. 3 Konstytucji” – sentencja wyroku TK z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05, w którego Uza-
sadnieniu III.7.3 czytamy: „należy zauważyć, że gdy sprawca zniesławienia wypełni standard 
staranności i rzetelności przy zbieraniu informacji oraz ustalaniu ich prawdziwości, nie poniesie 
odpowiedzialności karnej na podstawie art. 212 kk nawet wtedy, gdy podnoszone lub rozgłaszane 
zarzuty okażą się nieprawdziwe”; wcześniej analogiczne orzecznictwo cywilne, aczkolwiek z sze-
rzej ujmowaną klauzulą generalną „społecznie uzasadnionego interesu”: „Wykazanie przez dzien-
nikarza, że przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych działał w obronie społecznie 
uzasadnionego interesu oraz wypełnił obowiązek zachowania szczególnej staranności i rzetel-
ności, uchyla bezprawność działania dziennikarza” – z sentencji uchwały (7) Sądu Najwyższego 
z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSNC 2005/7–8/114.

214 Na przykład: Z. Radwański, Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2003…; Z. Radwański, 
Glosa do uchwały SN z dnia 18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, OSP 2005, nr 9, poz. 110, LEX 
nr 49347.

215 Odnośnie do paradygmatu ustawodawcy racjonalnego, jak zauważono w postanowieniu 
Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., I KZP 6/07, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 10: „Obok do-
mniemania zgodności z Konstytucją jednym z najczęściej powoływanych domniemań interpre-
tacyjnych jest domniemanie racjonalności ustawodawcy. Sąd Najwyższy wielokrotnie wyrażał 
pogląd, że fundamentalne reguły wykładni przepisów prawnych za punkt wyjścia przyjmują za-
łożenie o racjonalności ustawodawcy, a więc, że tworzy on przepisy w sposób sensowny, celowy 
i racjonalny”; brana jest tutaj pod uwagę m.in. racjonalność prakseologiczna – tak: L. Nowak, 
Próba metodologicznej charakterystyki prawodawstwa, Poznań 1968, s. 80–138; Z. Ziembiński, 
[w:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s. 163; odnośnie do za-
stosowania tego paradygmatu w praktyce interpretacyjnej por.: W. Gontarski, Toksyczne opcje 
walutowe…, s. 34; por. też: W. Gontarski, Utwór i plagiat, [w:] Dziennikarz, utwór, prasa. Księga 
jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej prof. dr. hab. Bogdana Michalskiego, 
red. T. Kononiuk, Warszawa 2014, s. 162.

216 Artykuł 6 ust. 1 zd. drugie in principio ustawy Prawo prasowej w wersji pierwotnej: „Prasa 
korzystając z tego prawa dąży do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk”.
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dzieć, że ze względu na art. 12 ust. 1 pkt 1, w art. 6 ust. 1 jest zawarta prawda 
materialna. W przeciwnym razie, gdyby z tego ostatniego przepisu dekodowano 
prawdę obiektywną, zbędny byłby art. 12 ust. 1 pkt 1, który jest kontratypem 
wobec pierwszego (kontratyp wypowiedzi opisowej217), formułowanym na zasa-
dzie qui iure suo utitur neminem laedit („kto korzysta ze swojego prawa, nikogo 
nie krzywdzi”)218. Chodzi o kontratyp polegający na wykonywaniu prawa pod-
miotowego219. Jest to uchylenie bezprawności jednolite, także względem prze-

217 Tak: W. Gontarski, Jaka prawda obowiązuje dziennikarza…; W. Gontarski, Ile prawdy 
w prawdzie…; W. Gontarski, Prawda dziennikarska…; W. Gontarski, Dziennikarz przed sądem… 
Przeciwne stanowisko np.: B. Kordasiewicz, J. Wierciński: Niemajątkowa ochrona czci. Recenzja, 
„Państwo i Prawo” 2004, z. 12, s. 101–103. Autor ten kwalifikuje staranność jedynie jako element 
konstrukcyjny winy, a nie jednocześnie w kategoriach prawa podmiotowego, co w konsekwencji 
oznacza bezwzględne stosowanie zasady prawdy materialnej, tzn. bez kontratypu wypowiedzi opi-
sowej. Innymi słowy w żadnym zakresie nie uwzględnia zakazu niemożliwości i w konsekwencji 
postuluje absolutną odpowiedzialność dziennikarza, także za przypadkowe podanie nieprawdy, 
podczas gdy nawet rzymska odpowiedzialność obiektywna za custodia w ten sposób uwzględnia-
ła zakaz niemożliwego (i nakaz dyferencjacji wynikający ze sprawiedliwości rozdzielającej), że 
brała pod uwagę niemożność przeciwstawienia się sile wyższej. Analogiczne jak B. Kordasiewicz, 
także: J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 414: „Nie ma racji W. Gontar-
ski suponując, iż art. 12 pr. pras. stanowi lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu karnego 
i cywilnego (zob. W. Gontarski, Jaka prawda obowiązuje dziennikarza?, Rzeczposp. 2003 […]” 
– chodzi o wyżej wymieniony tekst opublikowany w innym numerze „Rzeczpospolitej”, z dnia 
20 maja 2003 r., pt. Jaka prawda obowiązuje dziennikarza?, w którym sformułowałem koncepcję 
kontratypu wypowiedzi opisowej: „Z zasad racjonalnego myślenia i przepisów obowiązującego 
prawa (art. 12 ust. 1 pkt 1 p.p. oraz art. 10 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności) wynika, że od dziennikarza nie można żądać dowodu prawdy, jeżeli wykaże, iż 
przestrzegał szczególnej staranności i rzetelności” – LEX 37306/4, za „Rzeczpospolitą”; pogląd 
o zwolnieniu starannego dziennikarza z rezultatu prawdy został następnie zaaprobowany przez 
powyżej powołaną judykaturę, tj. na gruncie prawa cywilnego w uchwale (7) sędziów SN z dnia 
18 lutego 2005 r., III CZP 53/04, na gruncie zaś prawa karnego w wyroku TK z dnia 12 maja 
2008 r., SK 43/05, a ponadto diligence expected of a responsible journalist jako kontratyp znajduje 
zastosowanie w orzecznictwie strasburskim, np. wyrok ETPCz z dnia 10 lipca 2012 r. Eidsdóttir 
v. Islandia, skarga nr 46443/09, § 81.

218 Paremia powołana w tekstach zamieszczanych na bieżąco w Internecie: W. Gontarski, 
Dziennikarz przed sądem…; W. Gontarski, Prawda dziennikarska…

219 Por.: A. Marek, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (przegląd problematyki), 
[w:] Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Przegląd problematyki. Orzecznictwo (SN 
1918–99). Piśmiennictwo, A. Marek, J. Satko, Kraków 2000, s. 40: „Legalność działań podejmo-
wanych na podstawie wynikających z przepisów prawa uprawnień, które w innych warunkach 
byłyby czynem zabronionym wynika z zasady, że to co jest dozwolone, a nawet wymagane przez 
prawo, nie może być zarazem bezprawiem (zasada niesprzeczności systemu prawnego)”; każdy 
kontratyp wyłącza bezprawność, a tym samym wyłącza odpowiedzialność prawną, gdyż pocią-
ganie do odpowiedzialności bez bezprawności atakowałoby zasadę rządów prawa; w doktrynie 
wyrażany jest pogląd, że również art. 41 Prawa prasowego expressis verbis nie wyłącza odpowie-
dzialności, tylko legalizuje bezprawność na zasadzie „wykonywania prawa” i dopiero w ten spo-
sób zwalnia dziennikarza od odpowiedzialności – tak: P. Sobolewski, Glosa do wyroku SN z dnia 
7 listopada 2002 r., II CKN 1293/00, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 7–8, LEX nr 48931.



92 WALDEMAR GONTARSKI

pisów k.c.220 – na zasadzie jednolitości systemu prawa – tak jak np. w przypadku 
art. 41 Prawa prasowego; kontratypu nie należy mylić z relacją lex specialis–lex 
genaralis.

Dodajmy, że art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego zawiera koniunkcje sta-
ranności i rzetelności (sumienności), przeto odpada twierdzenie, że w razie 
niedołożenia wymaganej staranności dziennikarz nie może ponosić odpowie-
dzialności wówczas, gdy świadczył pracę sumiennie (rzetelnie), tj. postępował 
tak, jak można było oczekiwać, uwzględniając jego cechy indywidualne. Prze-
ciwne rozumowanie, sprzeczne ze standardami cywilizacji łacińskiej (hołdującej 
przy wykonywaniu pracy wzorcowi abstrakcyjnemu, aczkolwiek upodmioto-
wionemu, tj. możliwemu do zdobycia przez każdego człowieka posiadającego 
zdolność podmiotową – arystotelesowski zakaz żądania rzeczy niemożliwych), 
oznaczałoby wyeliminowanie w pracy zawodowej zawodowstwa221. Odbywałoby 
się to kosztem akceptowania amatorszczyzny, a – jak zauważono wyżej – staran-
ność in concreto u Arystotelesa i w prawie rzymskim w zasadzie nie była brana 
pod uwagę. Jednak takie rozumowanie spotykamy w – jak się wydaje zgodnym 
– poglądzie doktryny prawa pracy, wyrażonym na gruncie art. 100 § 1 Kodeksu 
pracy, który to przepis zawiera koniunkcję staranności i sumienności jako obo-
wiązków pracownika222.

220 Por.: E. Nowińska, Dziennikarz „wyjęty spod prawa”, czyli „prawo do błędu”, [w:] Media 
a integracja europejska, red. T. Sasińska-Klas, A. Hess, Kraków 2004, s. 171 i n.; E. Nowińska, 
Wolność wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, w szczególności s. 70.

221 Odpowiednikiem staranności upodmiotowionej jest np. zakres odpowiedzialności kon-
traktowej ustalany w obowiązującym prawie angielskim według kryterium staranności (care), ale 
rozumianej jako „rozsądna przewidywalność” (reasonable foreseeability) – por.: B. Lewaszkie-
wicz-Petrykowska, Nowe tendencje w zakresie cywilnej odpowiedzialności zawodowej, [w:] Roz-
prawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar, 
Kraków 1994, s. 187 i powołane tam piśmiennictwo angielskie. Jak stwierdza autorka: „Prawo 
polskie nie zna podobnych ograniczeń ogólnych”, ibidem, s. 188. Jednak takie ograniczenia są 
nie tylko u Arystotelesa i w tradycji common law, lecz również na gruncie obowiązujących syste-
mów kontynentalnych, a wynikają z zakazu żądania rzeczy niemożliwych, dekodowanego z kolei 
z zasady rządów prawa (preambuła do Konwencji i art. 2 Konstytucji RP). Standard reasona-
ble foreseeability jest stosowany w common law, także w reżymie odpowiedzialności deliktowej 
– tak: D. Hodgson, The Law of Intervening Causation, Ashgate 2008, rozdział III: Reasonable 
Foreseeability, s. 31 i n.

222 Według doktryny prawa pracy: „Mimo niedołożenia należytej staranności pracownik nie 
może ponosić odpowiedzialności wówczas, gdy świadczył pracę sumiennie, tj. postępował tak, 
jak można było oczekiwać, uwzględniając jego cechy indywidualne” – E. Maniewska, Komen-
tarz aktualizowany…, z tezy nr 3. Analogicznie: J. Skoczyński, Komentarz do art. 100 Kodeksu 
pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, LEX 2011 r., nr 104485, teza nr 1: „Jeżeli 
pracownik naruszy obiektywne reguły staranności, dochodzi do niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania. Nie przesądza to jednak o odpowiedzialności pracownika za niewyko-
nanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Przesłanką odpowiedzialności pracownika jest 
bowiem wina, a więc brak należytej sumienności przy wykonywaniu pracy” (autor nie odróżnia 
strony przedmiotowej od strony podmiotowej ludzkiego zachowania i wtedy np. nie wiadomo, 
jakie znaczenie ma pojęcie wina z art. 52 § 1pkt 1 („Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę 
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Artykuł 6 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 pkt 1 Prawa prasowego uzmysławia 
nam, jakie znaczenie nie tylko historyczne, ale i aksjologiczne oraz logiczne ma 
sięganie po korzenie naszej cywilizacji łacińskiej (filozofia grecka, prawo rzym-
skie i moralność chrześcijańska), aby nie doprowadzić do rezultatu wykładni 
naruszającego zakaz ad absurdum, zdefiniowanego zresztą przez samego Ary-
stotelesa odnośnie do logiki w korelacji do terminu: τὸ ἁδύνατον223 (to aduna-
ton) – niemożliwość224. Wstępujący w Corpus Aristotelicum termin ἁδύνατος 
(niemożliwy), rozpowszechniony jest też przez Biblię225 oraz przez prawo rzym-
skie226; stąd paremia: lex neminem cogit ad impossibilia („ustawa nie może żądać 
rzeczy niemożliwych”)227.

Jak wynika z Analityk pierwszych, naruszenie zakazu żądania czegoś nie-
możliwego oznacza naruszenie zakazu rozumowania ad absurdum. 

Analityki pierwsze I.5.[28a 7]: 
διὰ τοῦ ἀδυνάτου δεικνύωμεν [dowodzenie per impossibile – łac. reductio per 

impossibile]

Analityki pierwsze II.11.[61a 24]: 

bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podsta-
wowych obowiązków pracowniczych”).

223 Arystoteles, Analityki pierwsze, II.11[61a] – Αριστοτέλης, Αναλυτικών Προτέρων, [w:] Ari-
stotelis, Analytica Priora et Posteriora, ed. W. D. Ross, L. Minio-Paluello, Oxford 1964, s. 90.

224 Szerzej: W. Gontarski, Aitia – wina arystotelesowska…, cz. II, s. 83 i n.
225 The KJV New Testament Greek Lexicon, Bible Study Tools 2014, http://www.biblestudy-

tools.com/lexicons/greek/nas/adunatos.html.
226 Por.: W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe…, s. 53–54 i powołany tam tekst Celsusa, 

D.50.17.185: Impossibilium nulla obligatio est („Nie ma zobowiązania, gdy [świadczenie] jest nie-
możliwe”) – inskrypcja nr 82 na kolumnach Sądu Najwyższego w Warszawie; por.: Regulae iuris. 
Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej, red. W. Wołod-
kiewicz, Warszawa 2001, s. 133–134. Wyjaśnijmy, że Rzymianie ograniczali koncepcję rzeczy 
niemożliwych wymogiem obiektywności. Zastrzegali, że chodzi o świadczenie obiektywnie nie-
możliwe do wykonania. W razie natomiast niemożliwości subiektywnej – ujmowanej jako kry-
terium podmiotowe, ale w znaczeniu wzorca, a nie w znaczeniu strony podmiotowej ludzkiego 
zachowania – gdy jeden dłużnik ze względu na swoje indywidualne możliwości (staranność in 
concreto) nie był w stanie zobowiązania wykonać, a inni byli (dopełnili staranności in abstracto), 
zobowiązanie jest ważne. Impossibilitas, a więc niemożliwość z przyczyn nieleżących po stronie 
sprawcy, przeciwstawiano niezdolności, czyli trudności w wykonaniu świadczenia z przyczyn 
leżących po stronie sprawcy (impotentia). Venuleius, D. 45.1.137.4: Causa difficultatis ad incom-
modum promissoris, non ad impedimentum stipulatoris pertinet („Przyczyna trudności obciąża 
przyrzekającego i nie należy do przeszkód działających na niekorzyść przyjmującego przyrzecze-
nie”). Venuleius, D. 45.1.137.5: Si ab eo stipulatus sim, qui efficere non possit, cum alio possibile 
sit, iure factam obligationem Sabinus scribit („Jeśli odbiorę stypulację od kogoś, kto nie jest 
w stanie świadczyć, lecz świadczenie to może być wykonane przez kogoś innego, Sabinus pisze, 
że zostało zawarte ważne zobowiązanie”).

227 Szerzej: W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe…, s 49 i orzecznictwo powołane w przy-
pisie 118 oraz s. 53–54, 123.
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ἀπάγεται δ’ εἰς ἀδύνατον [reductio ad impossibile (ad absurdum) – dowód 
apagogiczny, czyli dowód przez sprowadzanie do niedorzeczności].

Filozof stosuje tu rozróżnienie: διὰ τοῦ ἀδυνάτου–dia tou adunatou – εἰς τὸ 
ἀδύνατον–eis to adunaton. Przy czym pierwsze jest podzbiorem drugiego228. 
W wąskim znaczeniu τὸ ἀδύνατον (niemożliwość) obejmuje właśnie niedorzecz-
ność (ἄλογος), w szerokim zaś znaczeniu odnosi się do trudności w wykonywaniu 
albo osiąganiu czegoś 229 (niemożliwość sensu largo). 

● ἄ-λογος (a-logos) – m.in. nie-rozumny, niezgodny z rozumem, nieuzasad-
niony, nielogiczny, absurdalny, niedorzeczny230.

Arystotelesowskie terminy dunatos/adunatos zostały recypowane przez Rzy-
mian jako possibilis/impossibilis231 do tego stopnia, że część jurystów posługi-
wało się bezpośrednio terminologią grecką, np.:

Iulianus notat: si testamenti faciendi tempore tabulae nullae fuerunt, una 
ratione dici potest legatum Titio deberi, quod adunatos [wyróżnienie moje – 
W.G.] condicio pro non scripta habetur232 („Julian zauważył: jeśli w czasie wyko-
nania testamentu nie było żadnych dokumentów, można powiedzieć, że legat 
należy się Titiusowi, ponieważ warunek niemożliwy do spełnienia traktować 
należy jako niepodany”). 

Horacy z Etyki nikomachejskiej II.6.[1106b–1107a] mógł dowiadywać się, 
jak powinno wyglądać poszukiwanie tego, co sam nazwał „złotym środkiem” 
(środka w znaczeniu etycznym, a nie fizycznym):

ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένῃ λόγῳ 
καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν. μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς μὲν καθ᾽ ὑπερβολὴν 
τῆς δὲ κατ̓  ἔλλειψιν233 („Przeto dzielność etyczna [ἡ ἀρετὴ] jest trwałą dyspozy-
cją [ἕξις] do pewnego rodzaju postanowień [προαιρετική; ang. choice234], pole-
gającą na zachowaniu właściwej ze względu na nas średniej miary [μεσότητι], 
która określa rozum [λόγῳ], w sposób jaki by ją określał człowiek praktycznej 
mądrości [φρόνιμος; ang. the man of practical wisdom; odpowiednikiem w pra-

228 Tak: J. Lameer, Al-Fārābī and Aristotelian Syllogistics. Greek Theory and Islamic Prac-
tice, New york 1994, s. 52; Αριστοτέλης, Αναλυτικών Προτέρων, http://folk.uio.no/amundbjo/grar/
analytica-priora/texts/AnPr.txt.

229 Zob. np.: Arystoteles, Etyka nikomachejska, III.3.[1112b] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 
Νικομάχεια….

230 K. Narecki, [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. VII, Słownik terminów arystotelesow-
skich, Warszawa 2003, s. 19, hasło ἄλογος.

231 Szerzej: D. Skrzywanek-Jaworska, Nieważne zobowiązania ex stipulatione. Znaczenie 
„Impossibilium nulla obligatio est” Celsusa (D. 50,17,185) w prawie rzymskim, „Studia Prawno-
-Ekonomiczne”, t. LXXXIII, Łódź 2011, s. 219–221 i powołane tam piśmiennictwo.

232 Iulianus, D.30.104.1.
233 Arystoteles, Etyka nikomachejska, II.6.[1106b–1107a] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 

Νικομάχεια…
234 Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. by D. Ross, Revised with an Introduction and Notes 

by L. Brown, Oxford 2009, s. 31.
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wie rzymskim jest diligentia boni patris familias235, tj. staranność in abstracto]. 
Chodzi tutaj o środek [μεσότης] między dwoma wadami, tj. między nadmiarem 
[ὑπερβολὴν] i niedostatkiem [ἔλλειψιν]”).

Powyższe rozważania dotyczą strony przedmiotowej, czyli zewnętrznej, 
ludzkiego zachowania. Horacy dotyka też strony wewnętrznej, czyli podmioto-
wej. Uzasadnienia filozoficznego tej drugiej strony doszukamy się też u Arysto-
telesa. Według Etyki nikomachejskiej, V.3., sprawiedliwość rozdzielająca, a więc 
traktująca równych równo, nierównych nierówno236, nakazuje odróżnić nie tylko 
sprawcę przypadkowego od winnego, ale też zróżnicować przedmioty nagany, na 
zasadzie wyrażonej w Etyce wielkiej I.17.[1189a–1189b] i Retoryce I.14.[1375a]: 
im większa premedytacja, tym większa wina i kara. Sprawiedliwość rozdziela-
jąca jest równością stosunków, tzn. równością ze względu na pewną stałą wartość 
(proporcja geometryczna). Etyka nikomachejska V.3.[1131a]: 

„wszyscy godzą się na to, że sprawiedliwy rozdział powinien być dokonany 
ze względu na pewną wartość [ἀξίαν237; ang. merit238; stąd termin „merytokra-
cja”], tylko nie wszyscy wymieniają tutaj tę samą wartość [ἀξίαν]. Demokraci 
[δημοκρατικοὶ] mówią o wolności, zwolennicy oligarchii [ὀλιγαρχικοὶ] o majątku 
lub dobrym urodzeniu, arystokraci [ἀριστοκρατικοὶ] – o dzielności etycznej 
[ἀρετήν]. […] Sprawiedliwość [rozdzielająca] jest czymś proporcjonalnym […], 
bo proporcja jest równością [ἰσότης] stosunków [ang. for proportion is an equality 
of ratios]”.

Z kolei według Horacego:
quis paria esse fere placuit peccata, laborant,
cum ventum ad verum est: sensus moresque repugnant 
atque ipsa utilitas, iusti prope mater et aequi239

(„Niektórzy widzą w grzechach równość, lecz daremnie:
Rzeczywistość, rozsądek, zwyczaj temu przeczy
I korzyść, co jest matką wszystkich słusznych rzeczy”240).

235 Na przykład: Labeo, D.19.1.54 pr.
236 Por.: W. Gontarski, Toksyczne opcje walutowe…, s. 106; W. Gontarski, Członkostwo part-

nerskie. Nie da się pogodzić zasady niedyskryminacji z wprowadzaniem dyskryminujących prze-
pisów określających sposób ustalania wysokości dopłat bezpośrednich dla polskich rolników, 
„Rzeczpospolita” z 8 lipca 2002 i orzecznictwo konstytucyjne tam powołane.

237 Aristotle, Nicomachean Ethics, V.3.[1131a], ed. J. Bywater, Aristotle’s Ethica Nicomachea, 
Oxford 1894.

238 Aristotle, The Nicomachean Ethics, trans. by J. A. K. Thomson, Revised with Notes and 
Appendices by H. Tredennick, Introduction and Further Reading by J. Barnes, London 2004, 
s. 119.

239 Q. Horatius Flaccus, Sermones, 1.3.96–98. 
240 Horacy, Satyry, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
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Poeta wyśmiewa tutaj absurdalność tzw. paradoksów stoików241. Apeluje 
o stosowanie kar współmiernych do winy (do grzechu)242. Argumentuje, że rac-
jonalnie rzecz biorąc, ze względu na słuszność (aequitas – kryterium nadrzędne) 
i związaną z tym równowagę korzyści (utilitas), odpada równość grzechów243. 
Konieczna jest właściwa miara, czyli miara proporcjonalna. Powyższy wyimek 
jest polemiką ze stoicką zasadą przytoczoną przez Cycerona jako stosowaną przez 
trybuna ludowego Katona Młodszego: Omnia peccata sunt paria244 („wszystkie 
winy są równe”245; ang. all sins [grzechy] are equal246; all misdeeds [przestępstwa] 
are equal247); Cyceron przytoczony przez siebie pogląd Katona Młodszego kwes-
tionuje poprzez powołanie następujących twierdzeń Platona i Arystotelesa, ze 
wskazaniem nazwisk obu myślicieli: 

distincta genera esse delictorum et disparis poena248 
(„różne są rodzaje występków i różne kary”249).

Na tym polega arystotelesowska koncepcja sprawiedliwości rozdzielającej 
(czyli sprawiedliwości dystrybutywnej), zakładająca jednakowe traktowanie 
(dzielenie dóbr i rozkład ciężarów) ludzi tej samej kategorii, tzn. znajdujących 
się w podobnej sytuacji. Pozwoliło to zastąpić talion materialny Pitagorasa 

241 Tak: The Satires and Epistles…, objaśnienie do wiersza 95–96.
242 Por.: ibidem; por. też: A. Lam, Objaśnienia, [w:] Horacy, Dzieła wszystkie, tłum. i opr. 

A. Lam, wyd. 2, Warszawa 1996, s. 311.
243 Chronologicznie rzecz biorąc, Rzymianie po przełamaniu odpowiedzialności obiektywnej 

poprzez wprowadzenie arystotelesowskiej zasady zawinienia, najpierw wychodzili z założenia, że 
zawsze odpowiada się za dolus: dolus semper praestatur – ad Celsus/Ulpianus, D.50.17.23 – czy-
li, zły zamiar nie podlega umownemu usunięciu. Już juryści klasyczni odnośnie do kontraktów 
bonae fidei stopniowali odpowiedzialność (z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 
zobowiązania umownego) w zależności od osiągnięcia korzyści, chociaż dopiero doktryna po-
klasyczna sformułowała regułę głoszącą, że strona czerpiąca korzyści z kontraktu odpowiada za 
niedbalstwo, jeśli zaś nie czerpie korzyści – jedynie za dolus (tak: J. Słonina, Korzystanie z rzeczy 
użyczonej w prawie rzymskim, „Prawo Kanoniczne” 1983, nr 26, s. 207 i piśmiennictwo powołane 
w przypisach 101, 102). Zakres odpowiedzialności określała utilitas contrahentium – w myśl zasa-
dy: „Im więcej korzyści, tym większa wymagana staranność i związana z tym odpowiedzialność” 
– zasada utilitas (por.: ibidem, s. 206–207; W. Dajczak, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps 
de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 452). Dłużnik od-
powiada za dolus i niedbalstwo (dolus et culpa praestatur), gdy kontrakt miał miejsce w jego 
interesie (tj. przy emptio-venditio – umowa kupna-sprzedaży, locatio-conductio – umowa najmu, 
dos – posag, pignus – zastaw i societas – spółka; Ulpianus, D.13.6.5.2: ut in empto, ut in locato, ut 
in dote, ut in pignore, ut in societate, et dolus et culpa praestatur).

244 Cicero, Pro Murena, 30, 62, [w:] Cicero, The Speeches…, s. 222.
245 Marek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie Mureny…, s. 105.
246 Cicero, Pro Murena, 30, 62, [w:] Cicero, The Speeches…, s. 223.
247 Cicero, Pro Murena, [w:] Cicero, Defence speeches, trans. by D. H. Berry, Oxford 2008, 

s. 94.
248 Cicero, Pro Murena, 30, 63, [w:] Cicero, The Speeches…, s. 224.
249 Marek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie Mureny…, s. 105
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(wet za wet250; „ząb za ząb”; jest to też starotestamentowa zasada, w myśl której 
sankcja ma być identyczna ze skutkiem przestępstwa – ius talionis) talionem 
moralnym Arystotelesa, tj. retrybucją251; o rozmiarze kary decyduje nie sama 
strona zewnętrzna ludzkiego zachowania, ale też wewnętrzna (psychiczna), jej 
natężenie, w szczególności natężenie złej woli (nawet w ramach tej samej formy 
zawinienia), co charakteryzuje współczesne prawa karne.

Dodajmy, że w praktyce tylko retrybucja, czyli wyrównanie winy – i będące jej 
konsekwencją odstraszanie pojmowane jako przesłanie (ekspresyjna, czyli komu-
nikacyjna, funkcja kary), tj. prewencja indywidualna i generalna, mające miejsce 
przy okazji (w następstwie) retrybucji252 – pozwala oddać w sankcji stopniowal-

250 Szerzej: S. Petrycy, Przydatki do etyki arystotelesowej, Kraków 1618, w nowym oprac. 
W. Wąsika, Warszawa 1956, s. 524–529; M. Myrcha, Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi 
Kodeksu Prawa Kanonicznego. Kara, t. II, Warszawa 1960, s. 65–68.

251 Aristotle, Nicomachean Ethics, V.5.[1132b–1133a – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 
Νικομάχεια…: „Niektórzy sądzą, że odwet [retorsja, prosta wzajemność; ἀντιπεπονθὸς; łac. 
talio – odwet, od: talis – taki sam; na zasadzie: powinno się uczynić A, to co on uczynił B] 
jest sprawiedliwością [δίκαιον] samą w sobie, jak to twierdzili pitagorejczycy, którzy określa-
li sprawiedliwość [τὸ δίκαιον] jako odwet [τὸ ἀντιπεπονθὸς] na kimś wzięty. Jednak taki odwet 
[ἀντιπεπονθὸς] nie odpowiada ani pojęciu sprawiedliwości rozdzielającej [τὸ νεμητικὸν], ani wy-
równującej [τὸ διορθωτικόν]…”. Po tych słowach Arystoteles proponuje zastąpienie odwetu mate-
rialnego (charakterystyczne dla Pitagorasa), odwetem moralnym (który może być uznany za trze-
cią sprawiedliwość arystotelesowską – Etyka nikomachejska V.5. – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ 
Νικομάχεια…), czyli stosowaniem sankcji wprost proporcjonalnie do mentalnego przyczynienia 
się (proporcjonalna, czyli sprawiedliwa, odpłata), a ponadto Filozof zwraca uwagę, że odwet mo-
ralny, w przeciwieństwie do materialnego, wymierzany jest nie przez samego poszkodowanego, 
tylko przez arbitra – i w tym sensie ma charakter społeczny: „Tak np. jeśli urzędnik [ἄρχοντα] 
w ramach sprawowanej władzy bije kogoś, to bity nie powinien oddawać ciosów, a jeśli jednak 
ktoś uderzy urzędnika, to nie tylko powinien być obity [urzędnik powinien jemu oddać], lecz 
ponadto ukarany. Zachodzi tutaj wielka różnica między tym, co dobrowolne [ἑκούσιον], a tym, 
co niedobrowolne [ἀκούσιον]. W transakcjach wymiany [ἀλλακτικαῖς] węzłem [συνέχει] łączą-
cym ludzi jest sprawiedliwość [δίκαιον] rozumiana jako odwet według proporcjonalności [τὸ 
ἀντιπεπονθὸς κατ᾽ ἀναλογίαν], a nie według precyzyjnie równej odpowiedzi [ἰσότητα; chodzi 
o równość bezwzględną]. Bowiem za sprawą odpłaty wzajemnej [ἀντιποιεῖν], w związku z tym 
proporcjonalnej [ἀνάλογον], zachowana jest wspólnota państwowa [ἡ πόλις]. Natomiast ludzie pra-
gną odpłacać złem albo dobrem za dobro, a jeśli nie mogą tego czynić, to wydaje im się, że utracili 
wolność i wymiana nie dochodzi do skutku, tymczasem wymiana jest warunkiem ich wspólnoty”. 
W ten sposób starotestamentowa zemsta prywatna i jednocześnie materialna jest zastępowana 
zemstą: społeczną (wymierzaną przez przedstawiciela społeczności) i moralną jednocześnie (wy-
mierzaną proporcjonalnie do mentalnego przyczynienia).

252 Na co zwraca uwagę Arystoteles (Etyka nikomachejska, III.5 [1113b 20 i n.] – tekst gr. 
Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια…), a wcześniej Platon (Gorgiasz [LXXXI], [w:] Platona 
Gorgiasz, tłum. na język polski, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył W. Witwicki, 
Lwów 1922): „A wypada, żeby każdy, kto podlega karze, jeśli mu słusznie karę ktoś nakłada, albo 
się lepszym stawał i odnosił korzyść, albo był przykładem dla innych, aby inni, widząc, jak cierpi, 
cokolwiekby cierpiał, bali się i stawali się lepszymi” (pisownia oryginalna).
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ność winy253, tzn. umożliwia przeciwdziałanie stoickiej „równości grzechów”254. 
Nie można tego powiedzieć o większości aktualnych angielskich przestępstw, które 
w swojej strukturze w ogóle nie mają winy – jest to odpowiedzialność karna na 
zasadzie ryzyka (strict criminal liability), która oznacza strukturalny brak domnie-
mania niewinności, co prowadzi do resocjalizacyjnego modelu systemu karnego, 
gdzie prewencja indywidualna rozwija się nawet kosztem prewencji generalnej255. 
Tym bardziej nie można mówić o stopniowaniu winy w przypadku angielskiej 
karnej odpowiedzialności absolutnej (absolute liability), opartej na przymusie bez-
względnym (przymus fizyczny), czyli na vis absoluta256, co według tamtejszego 
piśmiennictwa można wyrazić za pomocą następującej konstatacji: „Mogę zostać 
skazany za bycie pijanym na autostradzie bez dowodu, że mogłem uniknąć znale-
zienia się tam, nawet jeśli zostałem tam zaprowadzony przez policję”257.

Wracając do twórczości Horacego – z jednej strony dawała o sobie znać znajo-
mość filozofii greckiej, z drugiej – doniosłe były treści, które kryły się pod poję-

253 Por.: W. Gontarski, Aitia – wina arystotelesowska…, cz. II, s. 69–70: „Kara w znacze-
niu instytucji sprawiedliwości wyrównującej stanowi arytmetyczną reakcję zarówno na szkodę 
– majątkową (szkoda), jak i niemajątkową (krzywda, strata moralna). Polega na przywróceniu 
poprzedniego stanu, tzn.: »tyle samo ma się przedtem, co i potem (τὸ ἴσον ἔχειν καὶ πρότερον καὶ 
ὕστερον)« – Etyka nikomachejska V.4.[1132b 20] – tekst gr. Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια… 
Zasada ta – jak czytamy w Etyce nikomachejskiej V.4.[1132b] – jako środek (μέσον; zasadę do-
brego środka Arystoteles stosuje przy definiowaniu zarówno sprawiedliwości rozdzielającej, czyli 
dystrybutywnej, jak i wyrównującej […]) między jakimś jakby zyskiem (κέρδους) a jakąś stratą 
(ζημίας) – ma zastosowanie także do wymierzania sprawiedliwości odnośnie do synallagmy nie-
dozwolonej (odpowiednik łac. terminu delictum) […]. Jednak w systemie odpowiedzialności su-
biektywnej kary nie można sprowadzać do bilansu strat i zysków (co z kolei charakteryzuje odpo-
wiedzialność obiektywną). Istotne jest mentalne przyczynienie się. Wszak sprawca wyrządzający 
komuś szkodę może okazać się sprawcą przypadkowym. Sprawiedliwość wyrównująca, operując 
jedynie zyskami i stratami, nie pozwala odróżnić sprawcy zawinionego od przypadkowego”. Po-
wyższy zwrot odnośnie do przywracania równowagi (w wyniku wymierzania sprawiedliwości) 
„między jakimś jakby zyskiem (κέρδους) a jakąś stratą (ζημίας)”, oznaczający w zamyśle Filozofa 
(ze względu na zastąpienia talionu materialnego talionem moralnym) pewną przenośnię, jest do-
brze oddawany poprzez następujący pogląd doktryny prawa kanonicznego: „Kryterium kary jest 
odwet (talion), który ongiś w starożytności uwzględniany był w sposób materialny, ząb za ząb, 
oko za oko. Obecnie ustalany jest w sposób moralny (moraliter est aestimandus). W ten sposób 
nie karze się przestępcy, lecz przestępstwo, ażeby pogwałcona norma prawna została na nowo 
przywrócona” – M. Myrcha, Prawo karne. Komentarz…, t. II, s. 65.

254 Por.: W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, 
podrozdział 4: „Typologia modeli poznania sądowego jako konsekwencja modelu odpowiedzial-
ności”, s. 141; W. Gontarski, Aitia – wina arystotelesowska…, cz. II, s. 67.

255 Por.: W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, 
s. 133 i n.; W. Gontarski, Sprawca nieumyślny…, s. 192 i n.; W. Gontarski, Aitia – wina arystote-
lesowska…, cz. II, s. 90.

256 Szerzej: W. Gontarski, Porównanie niekontradyktoryjnego (kontynentalnego) procesu…, 
s. 135–137.

257 R. A. Duff, Answering for Crime. Responsibility and Liability in the Criminal Law, Oregon 
2009, s. 20: I can be convicted of being found drunk on a highway without proof that I could have 
avoided being there, even if I was carried there by the police.
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ciem pax Romana (pojęcie to wiązano z terminem virtus, zwłaszcza w ideologii 
początku pryncypatu258), rozwijanym za rządów cesarza Oktawiana Augusta po 
niespokojnym ostatnim stuleciu republiki. Wszystko to sprzyjało zastępowaniu 
ataków politycznych, stosowanych przez Lucyliusza, moralizatorstwem polegają-
cym na ośmieszaniu wad ludzkich259; wad będących pogwałceniem tego, co kryje 
się pod pojęciem virtus. Z tym wiąże się relacja między obowiązującym prawem 
a moralnością wyartykułowana w Pieśniach260:

quid leges sine moribus
vanae proficient261

(„cóż znaczą prawa, nieskuteczne
bez dobrych obyczajów”262).

Jak widać, Horacego z Arystotelesem, a także z jego nauczycielem 
Lucyliuszem łączy pojęcie ἀρετή (arete); łac. virtus. 

Horacy aktywność twórczą kończy Listami (24–9 przed Chr.263), gdzie czy-
tamy m.in.:

Virtus est uitium fugere et sapientia prima
stultitia caruisse264

(„Cnotą jest wad unikać, mądrością, mym zdaniem,
Starać się nie być głupim”265).

I jeszcze odnośnie do konieczności studiowania wzorów greckich, w tym 
niewątpliwie Arystotelesa, czytamy w Sztuce poetyckiej:

Vos exemplaria Graeca
nocturna versate manu, versate diurnal266

(„Wy, Greckie pierwowzory
Nocą wertujcie, dniem wertujcie”).

258 Por.: M. Zagórski, Bogowie mieszkają na Palatynie. Oktawian August i jego program ide-
owy w „Metamorfozach” Owidiusza, Kraków 2006, s. 19.

259 Por.: Satyra, oprac. M. Szpachta…, s. 7 i n.
260 Szerzej: M. H. Dyjakowska, Poezja rzymska wobec prawa i obyczajów (przykład Ho-

racego i Owidiusza), [w:] Quid leges sine moribus? Studia nad prawem rzymskim dedykowane 
Profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65 rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, red. 
K. Amielańczyk, Lublin 2009, s. 87–88.

261 Q. Horatius Flaccus, Carmina, 3.24.35–36, [w:] Q. Horatii Flacci Carmina, Sermones…
262 Horacy, Pieśni…
263 Tak: F. Dubas, Wstęp, [w:] Wybór z satyr Horacjusza…, s. 22.
264 Q. Horatius Flaccus, Epistulae, 1.1.41–42, [w:] Horace, Satires and Epistles, Boston 1888 

(http://www.thelatinlibrary.com/horace/epist1.shtml); zob. także: F. Dubas, Objaśnienia, [w:] Wy-
bór z satyr Horacjusza…, s. 25.

265 Horacy, Listy, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Ursyn Niemcewicz, 
wyd. 3, Wrocław 1971.

266 Q. Horatius Flaccus, Ars poetica, 268–269, [w:] Horace, Satires and Epistles, ed. J. B. Gree-
nough, Boston 1888 (http://www.thelatinlibrary.com/horace/arspoet.shtml).
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4. JUWENALIS – OSTATNI WIELKI SATYRYK RZYMSKI; 
WYZNACZYŁ STANDARDY WYPOWIEDZI EKSTREMALNEJ 

Za ostatniego wielkiego satyryka antycznego uchodzi rzymski twórca Juwe-
nalis (Decimus Iunius Iuvenalis, 60–127). W przeciwieństwie do swoich poprzed-
ników nie szczędził nienawiści. Jednak satyryka nie stać było na atakowanie 
współczesnych możnowładców. Słyszy przestrogę, choć jednocześnie tęskni za 
czasami Lucyliusza: 

„Rusz Trygellina! – zalśniesz pochodnią olbrzymią,
Jak ci z przebitym gardłem, co płomieniem dymią
Lub wleczony wyorzesz na arenie ślady […]
Ilekroć krzyczał Lucyl z obnażonym mieczem,
Wtedy zawsze owładał wstyd sercem człowieczym,
Które zbrodnię i winę ukrywało na dnie”267.

Na wzór Lucyliusza i Horacego w jasny sposób, jednak w przeciwieństwie 
do tego pierwszego unikając imion możnych, atakuje ogół ówczesnej elity, często 
poprzez odwoływanie się do doświadczeń z historii Rzymu. Korzystając z osłony 
przeszłości, piętnuje teraźniejszość268. Tak jak Lucyliusz269 nie szczędzi słów 
krytyki pod adresem rzymskich kobiet, zwłaszcza w swojej najdłuższej Satyrze 
VI, gdzie potępiając ich zepsucie, zawarł nawet opis misterium ku czci Dobrej 
Bogini, opartego na pijaństwie i orgiach seksualnych270, ale bez jakiegoś ataku 
ad personam i bez ujemnego zabarwienia emocjonalnego. W sumie Juwenalis 
wyprzedza wszystkich satyryków w natężeniu krytyki oburzającej:

quo minus inposito clunem summittat asello271.

Drastyczność Juwenalisa odpowiada współczesnym standardom wolności 
ekspresji, sformułowanym w orzecznictwie strasburskim na podstawie art. 10 
Konwencji: 

Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such 
a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of 
every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10–2), it is applicable not 
only to »information« or »ideas« that are favourably received or regarded as 
inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or 
disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that 

267 Juwenalis, Satyry, 1.157–159, 167–169, tłum. L. Winniczuk, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
268 Tak: Satyra, oprac. M. Szpachta…, s. 14.
269 Zob.: Lucyliusz, Satyry, fragment 540–546, 670, tłum. G. Pianko, [w:] Trzej satyrycy 

rzymscy…
270 Zob.: Juwenalis, Satyra, 6.313–334, tłum. L. Winniczuk, [w:] Trzej satyrycy rzymscy…
271 Juwenalis, Satyra, 6.334, [w:] The Complete Works of Juvena, Delphi Classics 2014; Deci-

mus Iunius Iuvenalis, Satura VI, http://www.thelatinlibrary.com/juvenal.html.
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pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no »democra-
tic society«. This means, amongst other things, that every »formality«, »condi-
tion«, »restriction« or »penalty« imposed in this sphere must be proportionate to 
the legitimate aim pursued – wyrok ETPCz z dnia 7 grudnia 1976 r. Handyside 
v. Wielka Brytania272

(„Swoboda wypowiedzi stanowi jeden z podstawowych filarów takiego 
[demokratycznego] społeczeństwa, jeden z podstawowych warunków jego roz-
woju i rozwoju każdego człowieka. Według art. 10–2 Konwencji swoboda wypo-
wiedzi nie może ograniczyć się do »informacji« i »poglądów«, które są odbierane 
przychylnie albo postrzegane jako nieszkodliwe lub obojętne, lecz odnosi się 
w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój 
w państwie lub w jakiejś grupie społeczeństwa. Takie są wymagania pluralizmu, 
tolerancji i otwartości na inne poglądy, bez czego »demokratyczne społeczeń-
stwo« nie istnieje. To znaczy m.in., że każdy »wymóg formalny«, »warunek«, 
»ograniczenie« lub »kara« nałożone w tej sferze muszą być proporcjonalne do 
uprawnionego celu”).

Tak też m.in. w wyroku ETPCz z dnia 25 czerwca 1992 r. Thorgeirson 
v. Islandia273: 

The Court recalls that freedom of expression constitutes one of the essen-
tial foundations of a democratic society; subject to paragraph 2 of Article 10 
(art. 10–2), it is applicable not only to »information«or »ideas« that are favoura-
bly received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also 
to those that offend, shock or disturb. Freedom of expression, as enshrined in 
Article 10 (art. 10), is subject to a number of exceptions which, however, must be 
narrowly interpreted and the necessity for any restrictions must be convincingly 
established (see the Observer and Guardian v. the United Kingdom judgment of 
26 November 1991, Series A no. 216, pp. 29–30, para. 59) 

(Trybunał przypomina, że wolność ekspresji stanowi jedną z zasadniczych 
podwalin społeczeństwa demokratycznego; z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, znaj-
duje ona zastosowanie nie tylko do »informacji« i »idei«, które są korzystnie 
odbierane lub uważane za nienapastliwe bądź indyferentne, ale też do takich, 
które napadają, szokują czy budzą niepokój. Wolność ekspresji – jak jest ona 
wpisana w art. 10 – podlega szeregowi ograniczeń, które jednak muszą być wąsko 
interpretowane, zaś konieczność jakiegokolwiek ograniczenia musi być przeko-
nywająco ustalona (por. Observer and Guardian v. the United Kingdom, Court 
Judgm., 26 listopad 1991 r., ser. A, tom 216, s. 29–30, pkt 59).

Jeszcze nim Polska przystąpiła do Rady Europy NSA w wyroku z 11 stycznia 
1988 r. II SA 2125/87: 

272 Skarga nr 5493/72, § 49.
273 Skarga nr 13778/88, § 63.
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„Konstytucyjna zasada wolności słowa i druku, która znalazła swą ustawową 
konkretyzację m.in. w art. 1 Prawa prasowego […] jest jedną z głównych zasad 
demokracji […] Dlatego konsekwencją rozwoju demokracji jest także poszerzenie 
granic wolności słowa i druku. Wolność zakłada m.in. możliwość wypowiadania 
– także za pośrednictwem prasy – błędnych, z punktu widzenia niektórych grup 
obywatelskich lub niektórych struktur, poglądów, o ile nie narusza to porządku 
ustanowionego w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. […] Dopusz-
czalna jest nawet krytyka niesłuszna lub nietrafna, szczególnie iż owa niesłusz-
ność lub nietrafność ma często charakter nader relatywny. Skoro ani postęp ani 
wolność nie mogą być praktycznie realizowane bez założenia prawa do błędu, 
przeto i wolność słowa i druku powinna być interpretowana szeroko – do granic 
oczywistej szkodliwości ogólnospołecznej zakreślonych ustawą”274. 

W tym orzeczeniu pobrzmiewa liberalna myśl J. S. Milla: 
„szczególnie złą stroną zmuszania opinii do milczenia jest to, że ograbia ono 

cały rodzaj ludzki; zarówno przyszłe pokolenie, jak współczesnych, a tych, którzy 
się nie godzą z daną opinią, bardziej jeszcze niż tych, którzy ją głoszą. Jeśli ta opinia 
jest słuszna, pozbawia się ich sposobu dojścia do prawdy; jeśli niesłuszna, tracą coś, 
co jest niemal równie wielkim dobrodziejstwem: jaśniejsze rozumienie i żywszą 
świadomość prawdy wywołane przez jej kolizje z błędem. [...] epoki nie są bardziej 
nieomylne od jednostek, ponieważ każdy wiek wypowiadał wiele opinii uznanych 
przez następne wieki nie tylko za fałszywe, ale i za niedorzeczne; i to pewna, że 
wiele opinii rozpowszechnianych obecnie będzie odrzuconych przez wieki przyszłe 
[…]. Gdyby nie wolno było podawać w wątpliwość filozofii Newtona, ludzkość nie 
miałaby tej całkowitej pewności jej prawdziwości, jaką posiada obecnie”275. 

Jak podkreśla autor, zdobywanie „mądrości” w inny sposób niż poprzez „stu-
diowanie wszystkich punktów widzenia” – „nie zgadza się z naturą ludzkiego 
intelektu”276. W związku z tym w polskiej doktrynie prawa prasowego mówi się 
o „naturalnej koncepcji wolności słowa”277.

Juwenalis nawiązuje do obowiązku prawdy w satyrze: 
Quid Romae faciam? mentiri nescio278

(„A cóż mam robić w Rzymie? Kłamać nie umiem”). 

Szydzi, wygłaszając słynne powiedzenie: 
panem et circenses279 
(„chleba i igrzysk”).

274 OSPiKA 1989, z. 4, poz. 80; por.: W. Gontarski, „Dziennikarz jako pracownik…, przypis 
nr 624.

275 J. S. Mill, O wolności, tłum. A. Kurlandzka, Warszawa 1999, s. 32, 34, 37.
276 Ibidem, s. 36.
277 W. Gontarski, „Dziennikarz jako pracownik…, przypisy nr 624–630.
278 Juwenalis, Satyra…, 3.41.
279 Ibidem, 3.81.
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I nie ustępuje: 
difficile est saturam non scriber280 
(„Trudno [w takich okolicznościach] nie pisać satyr”).

Ta ostatnia fraza ma dla współczesnych dziennikarskich obowiązków 
etycznych znaczenie analogiczne do następujących słów przypisywanych 
Sokratesowi (469–399 przed Chr.): 

„a życie nieomawiane nie jest warte życia”281. 

Współczesnym odpowiednikiem wspomnianych wyżej antycznych stand-
ardów greckich i rzymskich jest to, co określa się mianem prawa do wolności 
ekspresji (wypowiedzi). Prawo to obejmuje zarówno uprawnienie do przekazy-
wania informacji w sensie wypowiedzi opisowych, a także poglądów, idei, opinii, 
a więc wypowiedzi ocennych, jak i uprawnienie do uzyskiwania tychże; prawo 
do przekazywania informacji w odniesieniu do dziennikarza będzie obowiązk-
iem (zadaniem) i to zarówno etycznym, jak i prawnym282. Trybunał w Strasburgu 
zauważa: 

„W niniejszej sprawie powód wyrażał swoje poglądy poprzez ich publikację 
w czasopiśmie. Należy mieć zatem na względzie wybitną rolę prasy w państwie 
rządzącym się rule of law (por. Castells v. Spain, Court Judgm., 23 kwiecień 
1992 r., ser. A, tom 236, str. 23, pkt 43). Chociaż nie może prasa przekraczać gra-
nic ustalonych, inter alia, dla »ochrony dobrego imienia […] innych osób«, mimo 
wszystko to do niej należy przekazywanie informacji i idei w sprawach zainte-
resowania publicznego. Nie tylko ona ma za zadanie przekazywanie takich 
informacji i idei [wyróżnienie moje – W.G.]; opinia publiczna ma też prawo do ich 
otrzymywania. Gdyby było inaczej, prasa okazałaby się niezdolną do odgrywania 
swej żywotnej roli, publicznego psa łańcuchowego, (por. Observer and Guardian 
v. the United Kingdom, Court Judgm., ser. A, tom 216, str. 29–30, pkt 59)” – wyżej 
wymieniony wyrok ETPCz z dnia 25 czerwca 1992 r. Thorgeirson v. Islandia283. 

5. ZAMIAST ZAKOŃCZENIA – PROTAGORAS I ARYSTOTELES 
SPOTKALI SIĘ W TRYBUNALE KONSTYTUCYJNYM W SPRAWIE 

SPROSTOWANIA PRASOWEGO

Quamquam ridentem dicere verum quid vetat? – retoryczne zapytanie Hora-
cego nabrało w Polsce aktualności w związku z reglamentacją prawną sprostowa-

280 Ibidem, 1.30–31.
281 Cytuję za: W. L. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu…, s. 25.
282 Por.: W. Gontarski, Sąd do niczego nie zmusi, „Rzeczpospolita” z 11 lutego 2003.
283 Skarga nr 13778/88, § 63, LexPolonica nr 380571.
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nia prasowego. Zagadnienie to ściśle się wiąże z kwestią prawdy obowiązującej 
dziennikarza. Według poglądu doktryny prawa prasowego – sprzecznego z poglą-
dami cywilistów, aczkolwiek odpowiadającemu judykaturze – osobie, której 
cześć została naruszona publikacją prasową przestrzegającą standardów szcze-
gólnej staranności i rzetelności dziennikarskiej, służy jedynie ochrona w postaci 
instytucji przewidzianych prawem prasowym, tj. sprostowania284. 

W związku ze sprostowaniem prasowym pojawiła się kwestia relatywizmu, 
w kontrapunkcie do której Arystoteles definiował prawdę materialną jako prawdę 
logiczną, rozpowszechnioną w świecie łacińskim przez Tomasza z Akwinu, która 
stała się standardem tej (naszej) cywilizacji, np. rozpowszechnianym w wyżej 
wymienionym XX-wiecznym podręczniku angielskim do logiki, popularnym 
w Polce międzywojennej, gdzie arystotelesowski sposób definiowania prawdy 
materialnej określono mianem „zasad, co do których wszyscy ludzie muszą się 
zgadzać”285; inna rzecz, że autor w ogóle Stagiryty nie powołuje.

Oto ów kontrapunkt, a konkretnie Metafizyka IV.5.[1009a 5 i 15] o relaty-
wizmie Protagorasa: „Według Protagorasa [Πρωταγόρου286] […] wszyscy są 
w prawdzie [ἀληθεύσουσι πάντες]”.

Stagiryta kontrargumentuje: 
„Z jednej strony, jeśli wszystkie opinie [δοκοῦντα πάντα] są prawdziwe 

[ἀληθῆ], to również wszystkie zjawiska muszą być jednocześnie prawdziwe i fał-
szywe [ἀληθῆ καὶ ψευδῆ]. […] Tych którzy doszli do tego poglądu wskutek trud-
ności w myśleniu [ἐκ τοῦ ἀπορῆσαι], można z ich ignorancji łatwo wyprowadzić. 
Spotykamy się bowiem tutaj nie z argumentami, lecz z ich przekonaniami” 
– Metafizyka IV.5.[1009a 7–9 i 18–20].

Krytyka ta jest kontynuowana w następnym rozdziale:
„Dwa twierdzenia względem siebie sprzeczne nie mogą być jednocześnie 

prawdziwe [ἀληθεῖς ἅμα]” – Metafizyka IV.6.[1011b]. 

Również na zasadzie nie-sprzeczności oparta została Metafizyka XI.6.[1062b 
12 i n.]:

284 Przeciwnie: Z. Radwański, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lutego 2005…: „W tym świe-
tle za nieuzasadnione uznać należy wypowiadane niekiedy w literaturze poglądy, jakoby osobie, 
której cześć została naruszona publikacją prasową, służyła ochrona tylko w postaci instytucji 
przewidzianych prawem prasowym: sprostowania i odpowiedzi” – i w tym miejscu, w przypisie 
3 – autor powołuje następujące poglądy: „Por. W. Gontarski: Jaka prawda obowiązuje dziennika-
rza, Rzeczpospolita z 20 maja 2003 r. C 3: »Osoba, której dobra zostały naruszone przez podanie 
w prasie nieprawdy, może domagać się jedynie sprostowania lub odpowiedzi«; J. Sobczak w glosie 
do wyroku SN z 10 września 1999 r. III CKN 939/98 OSP 2000/6 poz. 94, str. 312: »Zamieszczenie 
[…] sprostowania ewentualnie odpowiedzi, zaspokajałoby prawo bezpośrednio zainteresowanej 
powódki do dochodzenia prawdy«”.

285 W. S. Jevons, Logika…
286 Aristotle, Metaphysics….
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„Według Protagorasa [Πρωταγόρου] […] człowiek jest miarą wszystkich rze-
czy [πάντων εἶναι χρημάτων μέτρον ἄνθρωπον] […] to, co każdemu wydaje się, 
z pewnością takie jest. Skoro tak, to z tego wynika, że ta sama rzecz jest i nie 
jest”.

Mamy tutaj tzw. prawdę subiektywną, tj. rekonstruowaną według uznania 
osoby, która się wypowiada. Odnosząc się do tego, Akwinata wprost za „niedo-
rzeczność” (est absurdum) uzna prawdę, której kryterium nie stanowi poznawana 
rzeczywistość, tylko jest nim mniemanie wypowiadającego się. W Kwestiach 
dyskutowanych o prawdzie, najpierw powołuje twierdzenie przypisywane roz-
maitym autorom: 

omne quod est in aliquo, consequitur id in quo est287 
(„wszystko, co w kimś jest, zależne jest od tego, w kim jest”).

Następnie, czyniąc z tego kontrapunkt, przypomina: 
antiquorum philosophorum error, qui dicebant, omne quod quis opinatur 

in intellectu esse verum, et duo contradictoria simul esse vera; quod est absur-
dum288 

(„błąd starożytnych filozofów, którzy twierdzili, że wszystko, co ktoś 
mniema, jest prawdziwe i że dwa zdania sprzeczne są jednocześnie prawdziwe; 
co jest absurdalne”). 

Za „starożytnymi filozofami” kryje się myśl sofistyczna, negująca zas-
adę sprzeczności ujmowaną z punktu widzenia nie tylko jednego podmiotu 
wypowiadającego się, reprezentowana m.in. przez Protagorasa (V w. przed Chr.), 
a współcześnie błędnie przypisywana Arystotelesowi289.

A teraz polski Trybunał Konstytucyjny:
„Art. 46 ust. 1 oraz art. 31 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24…) są niezgodne z art. 2 i art. 42 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że nie zachowują wyma-
ganej precyzji określenia znamion czynu zagrożonego karą” – wyrok TK z dnia 
1 grudnia 2010 r., K 41/07.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia czytamy o prawdzie według uznania: 

287 Tomasz z Akwinu, De veritate, q. 1 a. 2 arg. 3.
288 Ibidem.
289 Definicja prawdy reprezentowana przez Arystotelesa i Tomasza z Akwinu bywa bowiem 

omawiana w następujący sposób: „1. Veritas (prawda) nie jest własnością ani podmiotu, ani przed-
miotu poznania, lecz relacji: podmiot – przedmiot; 2) relacja jest a) obustronna i symetryczna; 
w tym samym stosunku pozostaje podmiot do przedmiotu (veritas logica), co i przedmiot do 
podmiotu (veritas ontologica)…; b) relacją tą jest adaequatio” – E. Nieznański, Podstawy…; je-
śli tak, to prawdzie arystotelesowsko-tomaszowej] można przypisać zarówno prawdę materialną, 
jak i prawdę subiektywną, czyli Stagirycie i Akwinacie można przypisać zwalczaną przez nich 
prawdę Protagorasa.
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„Polskie prawo prasowe nie definiuje w sposób wystarczający pojęć sprosto-
wania i odpowiedzi. W rozumieniu art. 31 prawa prasowego sprostowanie jest to 
rzeczowa i odnosząca się do faktów wypowiedź zawierająca korektę wiadomo-
ści, którą korygujący uznaje za nieprawdziwą lub nieścisłą [wyróżnienie moje 
– W.G.]; odpowiedź zaś jest również rzeczową wypowiedzią dotyczącą stwier-
dzeń, jednak wyłącznie tych, które zagrażają dobrom osobistym (zob. J. Sobczak, 
Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 731)”290.

Słowem, Trybunał zwraca uwagę, że doktryna akcentuje na podstawie wyżej 
wymienionej zasady tzw. prawdę subiektywną: ile wypowiadających się osób, 
tyle prawd. Dodajmy, że jest to właśnie zasada relatywizmu, sformułowana w sta-
rożytności (przed Arystotelesem), np. przez Protagorasa. 

Trybunał Konstytucyjny odnośnie do subiektywizmu rekonstruuje przeciw-
stawne poglądy:

„W doktrynie nie ma także zgodności co do rozumienia instytucji sprostowa-
nia. Zwolennicy teorii obiektywistycznej uważają, że sprostowanie jest instru-
mentem przywracania informacji prasowej prawdziwego charakteru. Wynikiem 
takiego rozumowania jest prawo redaktora naczelnego do odmowy opublikowa-
nia sprostowania, jeżeli uzna, że informacja zawarta w materiale prasowym była 
prawdziwa i ścisła. Z kolei przedstawiciele koncepcji subiektywistycznej uwa-
żają, że sprostowanie jest środkiem prezentacji własnego stanowiska zaintereso-
wanego faktami przedstawianymi na łamach prasy i służy przedstawieniu przez 
prostującego jego subiektywnego punktu widzenia. Za koncepcją subiektywi-
styczną opowiada się także w zdecydowanej większości orzecznictwo – zarówno 
w sprawach cywilnych, jak i karnych”291.

Otóż w piśmiennictwie zauważono: „Przedstawicielami koncepcji obiekty-
wistycznej w nauce polskiej są B. Michalski, K. Stępińska oraz W. Gontarski. 
Najważniejszymi oponentami są J. Sobczak i B. Kordasiewicz”292.

Jak wynikało z art. 31 pkt 1293 (utracił moc – na podstawie wyżej wymienio-
nego wyroku TK z dnia 1 grudnia 2010 r., K 41/07294) w związku z art. 6 ust. 1 

290 Uzasadnienie, pkt III.2.2.
291 Uzasadnienie, pkt I.3. (stanowisko Prokuratora Generalnego).
292 B. Kosmus, Sprostowanie i odpowiedź prasowa, Warszawa 2006, s. 101–102.
293 Przepis ten stanowił: „Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej 

jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest 
obowiązany opublikować bezpłatnie: 1) rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiado-
mości nieprawdziwej lub nieścisłej, 2) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom 
osobistym”.

294 Dz.U. nr 235, poz. 1551; przepisem zawartym w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 września 
2012 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 1136), dodano art. 31a, który zawiera ust. 1 
w brzmieniu: „Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest 
obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej 
lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym”.
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Prawa prasowego, na co zwracał uwagę Prof. Bogdan Michalski, odwołując się 
do arystotelesowskiej prawdy materialnej, sprostowanie ma charakter ustalający, 
tzn. powinno polegać na przywróceniu wypowiedzi prasowej zgodności z prawdą 
„możliwą do ustalenia na wzór sądowej”295, a nie „prawdą subiektywną”296. 

Z kolei koncepcja subiektywistyczna została zapoczątkowana twierdzeniem: 
„sprostowanie jest jedynie przedstawieniem subiektywnej wersji pokrzywdzo-
nego, wskutek czego środki masowego przekazu zobowiązane są zamieszczać 
nawet sprostowanie nieprawdziwe”297. Powstaje jednak, po pierwsze, pytanie, 
na czym miałoby polegać tutaj pokrzywdzenie, skoro ridentem dicere verum 
quid vetat?298; po drugie, koncepcja subiektywistyczna zasadza się na tym, że 
redaktor naczelny nie może weryfikować sprostowania pod kątem prawdziwości, 
a w konsekwencji sądy nie mogą zajmować się sporami na temat prawdziwości 
sprostowania. Wtedy prasa jest zmuszona zamieszczać nawet sprostowania znie-
sławiające, gdyż zniesławienie jest wypowiedzią zracjonalizowaną, tj. opisową 
bądź oceną będącą wnioskiem z wypowiedzi opisowej. Oznaczałoby to jesz-
cze większą swobodę wypowiedzi niż w przypadku systemu USA, gdzie – jak 
już wyżej zauważono – w związku z Pierwszą Poprawką do Konstytucji USA 
obowiązuje materialna koncepcja wolności wypowiedzi prasowej, ale nie jest 
to wolność absolutna, ponieważ nie wyłącza się odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych299. 

Wzmocnienie wolności prasy w tym zakresie nastąpiło w USA dopiero 
w 1966 r., gdy orzecznictwo ustanowiło zasadę winy przy sankcji zadośćuczy-
nienia pieniężnego za prasową wypowiedź zniesławiającą (libel – pomówienie 
opublikowane, w przeciwieństwie do defamation – zniesławienie nieopubli-
kowane). Jak stwierdził Sąd Najwyższy USA w sprawie New York Times Co. 
v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964)300, na funkcjonariuszach publicznych, którzy 
żądali od redakcji zadośćuczynienia pieniężnego (wielomilionowego) z tytułu 
zniesławienia (libel), spoczywa ciężar dowodu: 

– nie tylko odnośnie do tego, że publikacja zniesławiająca (naruszająca dobre 
imię) miała miejsce;

– lecz także – i to stanowiło novum – że zniesławiono świadomie (wystarczy 
udowodnić samą świadomość, co jest łatwiejsze od udowodnienia zamiaru – dolus 
malus, gdzie chodzi nie jedynie o „wiedząc”, ale i o decyzję podjętą w myśli, tj. 
o „chcąc”) lub co najmniej lekkomyślnie. 

295 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, s. 64.
296 Ibidem.
297 B. Kordasiewicz, Jednostka wobec środków masowego przekazu, Wrocław 1991, s. 116.
298 Odpada tutaj prawo do prywatności, wszak chociaż przy ochronie prywatności chcącemu 

krzywda się nie dzieje, to zamieszczenie sprostowania potęgowałoby pierwotne naruszenie.
299 Por.: T. Płonkowski, Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy, 

Warszawa 1995, w szczególności s. 33–34.
300 http://www.bc.edu/bc_org/avp/cas/comm/free_speech/nytvsullivan.html.
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Tym nowym standardem jest actual malice. Redakcja poniesie odpowiedzial-
ność, jeśli publikację zamieszczono: „z wiedzą, że to fałsz lub z lekkomyślnym 
zlekceważeniem, czy było to fałszywe czy nie”301. 

Konsekwencją natomiast istnienia w systemie polskim sprostowania subiek-
tywistycznego musiałoby być założenie, że gdy prostujący (autor sprostowania) 
uzyska wyrok cywilny odnośnie do obowiązku zamieszczenia sprostowania nie-
prawdziwego, wówczas jeśli nawet takie sprostowanie okaże się zniesławiające, to 
prostującego nie można pociągnąć do jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej 
z tytułu naruszenia dobrego imienia (zniesławienia). Prostującemu przysługuje 
roszczenie o opublikowanie sprostowania – art. 39 Prawa prasowego, a odmowa 
zamieszczenia sprostowania może wywoływać skutki też w sferze prawnokar-
nej – przestępstwo odmowy zamieszczenia sprostowania z art. 46 ust. 1 Prawa 
prasowego. Wszak miałoby miejsce wykonanie wyroku (poprzez zamieszczenie 
sprostowania, inna rzecz, że zniesławiającego). W konsekwencji sąd cywilny, 
rozstrzygając o zamieszczeniu sprostowania, nie bierze pod uwagę art. 23 i 24 
k.c., co oznacza inny relatywizm niż relatywizm Protagorasa, bo relatywizację 
praworządności. 

Przepisy zawarte w art. 23 i 24 k.c. wprawdzie chronią przed naruszeniem 
czci zewnętrznej w sferze prawa cywilnego, a tylko w postępowaniu kasacyj-
nym Sąd Najwyższy z urzędu nie bierze pod uwagę całego systemu prawa, gdyż 
jest związany granicami kasacji, tzn. ocenia jej zasadność z punktu widzenia 
wyłącznie tych przepisów, które zdaniem skarżącego naruszono, przed sądem 
zaś pierwszej i drugiej instancji obowiązują zasady składające się już na kontra-
dyktoryjność procesu rzymskiego: da mihi factum, dabo tibi ius („daj mi fakty, 
wskażę ci prawo”) oraz facta probantur, iura novit curia („dowodzi się faktów, 
prawo zna sąd”). Trudno jednak wyjaśnić taką relatywizację praworządności za 
pomocą dyrektywy dającej pierwszeństwo lex specialis (przepisy Prawa praso-
wego o sprostowaniu) przed lex generalis (przepisy k.c.). Wówczas sąd cywilny 
najpierw, rozpoznając powództwo o zamieszczenie sprostowania, nie brałby pod 
uwagę art. 23 i 24 k.c. (bo powiedzmy, że w tym zakresie przepis o sprostowaniu 
ma charakter lex specialis), a później, w odrębnym postępowaniu o naruszenie 
dobrego imienia, sąd cywilny już zastosuje k.c.; poza tym w grę wchodziłaby 
reakcja prawnokarna oparta na przestępstwie zniesławienia z art. 212 k.k.

Skoro koncepcja subiektywistyczna statuuje prawo do kłamstwa i oznacza 
zmuszanie, w tym przy pomocy sankcji karnych (art. 46 ust. 1 Prawa prasowego), 
do publikowania nawet sprostowań zawierających nieprawdę, to: 

„Trybunał Konstytucyjny podziela poglądy doktryny dotyczące przesłanek 
obligatoryjnej odmowy publikacji sprostowania lub odpowiedzi. Przesłanki te 
budzą w doktrynie zasadnicze wątpliwości. Dzieje się tak po pierwsze, w przy-

301 New York Times Co. v. Sullivan, s. 280: knowledge that it was false or with reckless dis-
regard of whether it was false or not; w orzeczeniu tym sąd wielokrotnie posługuje się zwrotem 
actual malice.
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padku zakazu publikacji sprostowania i odpowiedzi, które nie odpowiadają 
wymaganiom określonym w art. 31 prawa prasowego (art. 33 ust.1 pkt 1 prawa 
prasowego). […] W konsekwencji przyjmuje się, że redaktor naczelny nie może 
odmówić publikacji sprostowania ze względu na prawdziwość lub ścisłość pro-
stowanej wiadomości”302. 

Z wypowiedzi TK wynika, że wyrok ten byłby inny, gdyby w związku 
z odpowiedzialnością karną redaktora naczelnego z tytułu niezgodnej z prawem 
odmowy opublikowania sprostowania (art. 46 ust. 1 Prawa prasowego) polska 
instytucja sprostowania została oparta na prawdzie materialnej, na wzór insty-
tucji niemieckiej określonej przez tamtejszego ustawodawcę jako Gegendarstel-
lung: 

„Z kolei w modelu germańskim prawo do sprostowania (Gegendarstellung) 
przysługuje wyłącznie w odniesieniu do twierdzeń o faktach zawartych w publi-
kacji. Opinie i wszelkie wypowiedzi wartościujące nie mogą być przedmiotem 
sprostowania” – zauważa TK303.

Dodajmy, że Gegendarstellung to historyczna instytucja niemieckiego prawa 
prasowego, obecna w § 11 Reichspreßgesetz z dnia 7 maja 1874 r., zastąpiona 
przez ustawodawstwo landowe, np. przez art. 10 Bayerisches Pressegesetz (Bay-
PrG) z dnia 3 października 1949 r.304. Przepis ten reguluje Gegendarstellungsan-
pruch. Jak stanowi ust. 1 art. 10 BayPrG: 

Der verantwortliche Redakteur und der Verleger einer Zeitung oder Zeit-
schrift sind verpflichtet, zu Tatsachen, die darin mitgeteilt wurden, auf Verlan-
gen einer unmittelbar betroffenen Person oder Behörde deren Gegendarstellung 
[dosłownie: odmienne przedstawienie stanu rzeczy] abzudrucken. Sie muss die 
beanstandeten Stellen bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben [do rzeczy-
wistych – faktycznych – danych] beschränken und vom Einsender unterzeich-

302 Uzasadnienie, pkt III.2.3.
303 Uzasadnienie, pkt I.1.2.
304 Zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Bayerischen Pressegesetzes vom 10. April 

2007 (GVBl. S. 281), http://88.198.44.111/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Ite
mid=27: Art. 10 [Gegendarstellungsanpruch]. (1) Der verantwortliche Redakteur und der Ver-
leger einer Zeitung oder Zeitschrift sind verpflichtet, zu Tatsachen, die darin mitgeteilt wurden, 
auf Verlangen einer unmittelbar betroffenen Person oder Behörde deren Gegendarstellung abzu-
drucken. Sie muss die beanstandeten Stellen bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben [do fak-
tycznych danych] beschränken und vom Einsender unterzeichnet sein. Ergeben sich begründete 
Zweifel an der Echtheit der Unterschrift einer Gegendarstellung, so kann die Beglaubigung der 
Unterschrift verlangt werden. (2) Der Abdruck muss unverzüglich, und zwar in demselben Teil 
des Druckwerks und mit derselben Schrift wie der Abdruck des beanstandeten Textes ohne Ein-
schaltungen und Weglassungen erfolgen. Der Abdruck darf nur mit der Begründung verweigert 
werden, dass die Gegendarstellung einen strafbaren lnhalt [treści karalne] habe. Die Gegendar-
stellung soll den Umfang des beanstandeten Textes nicht wesentlich überschreiten. Die Aufnahme 
erfolgt insoweit kostenfrei. (3) Der Anspruch auf Aufnahme der Gegendarstellung kann auch im 
Zivilrechtsweg verfolgt werden.
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net sein. Ergeben sich begründete Zweifel an der Echtheit der Unterschrift einer 
Gegendarstellung, so kann die Beglaubigung der Unterschrift verlangt werden.

Ponadto przepis zawarty w art. 10 ust. 2 zd. drugie BayPrG pozwala odrzu-
cić Gegendarstellung zawierającą treści karalne [strafbaren lnhalt].

Z logicznego punktu widzenia, Gegendarstellung musi ograniczyć się do 
przedstawienia rzeczywistych danych (podlegających kwalifikacji w kategoriach 
dwuwartościowej logiki Arystotelesa). Do tej metody nawiązują standardy Rady 
Europy, oparte na prawdzie arystotelesowskiej: 

„Na żądanie osoby zainteresowanej media obowiązane są sprostować auto-
matycznie i szybko, z zachowaniem wszelkich formalności, każdą opublikowaną 
informację lub opinię, która jest nieprawdziwa i zawiera błędy. Ustawodawstwo 
krajowe powinno stwarzać odpowiednie sankcje w stosunku do dziennikarzy, 
jak również uwzględnić odpowiednie odszkodowania” – pkt 26 rezolucji 1003 
Rady Europy z 1 lipca 1993 r. w sprawie etyki dziennikarskiej305; zwrot „nie-
prawdziwa i zawiera błędy” oznacza prawdę arystotelesowską, bo relatywizm 
Protagorasa wyklucza tutaj możliwość błędu, wszak każdy mówi prawdę. Rezo-
lucja ta została pominięta w wyroku TK w sprawie K 41/07, chociaż jako tzw. 
prawo miękkie nadaje się do doprecyzowania normy sankcjonowanej. Soft law 
nie ma jedynie charakteru zobowiązań moralno-politycznych306 i odnośnie do 
tego, że art. 42 ust. 1 Konstytucji pozwala doprecyzować na podstawie „prawa 
miękkiego” element sankcjonowany normy karnej (ale nie odnosi się to do ele-
mentu sankcjonującego), zwraca uwagę TK w wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r., 
SK 52/08307.

Niemiecki Federalny Sąd Konstytucyjny w Karlsruhe, co do sprostowania 
prasowego (Gegendarstellung) wychodzi z założenia, że nie istnieje prawo do 
kłamstwa. Jak czytamy w wyroku z 24 sierpnia 2001 r. – 1 BvQ 35/01 – („Gysi 
I”):

ist aus verfassungsrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden, dass die Zivilge-
richte die von Dr. Gysi beanspruchte Gegendarstellung im Ausgangsverfahren 
nicht als offensichtlich unwahr beziehungsweise irreführend gewürdigt haben308 

(„z punktu widzenia prawa konstytucyjnego nie można zakwestionować, że 
Sądy cywilne nie uznały, że żądane przez dr. Gysiego sprostowanie prasowe 
jest w sposób oczywisty nieprawdziwe, a właściwie wprowadzające w błąd”).

W wyroku z 30 sierpnia 2001 r. – 1 BvQ 36/01 – („Gysi II”):

305 Zob.: W. Gontarski, Wyprostować sprostowania. Prawo prasowe. Nasze przepisy karne 
nie odpowiadają standardom Rady Europy, „Rzeczpospolita” z 9 lutego 2004.

306 Szerzej: W. Gontarski, Ustawa lustracyjna w standardach Rady Europy, „Gazeta Sądowa” 
2005, nr 1, s. 8., http://gontarski.eu/publikacje/2005-01b.pdf.

307 Z.U. 2010 / 5A / 50.
308 http://www.bverfg.de/entscheidungen/2001/8.
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die Zivilgerichte davon ausgegangen sind, die Antragstellerin habe nicht 
glaubhaft gemacht, die von Herrn Dr. Gysi beanspruchte Gegendarstellung im 
Ausgangsverfahren sei offensichtlich unwahr beziehungsweise irreführend309 

(„Sądy cywilne wyszły z tego, że wnioskodawczyni [autorka tekstu w „Die 
Welt”] nie uprawdopodobniła, że sprostowanie, którego żądał Pan dr Gysi, jest 
w sposób oczywisty nieprawdziwe, a właściwie wprowadzające w błąd”).

W związku z tym doktryna, powołując wyrok sądu cywilnego (Oberland-
esgericht Dresden) oraz wyżej wymieniony w wyrok FSK – „Gysi I”, zauważa:

„Brak jest uprawnionego interesu do rozpowszechniania sprostowania pra-
sowego (Gegendarstellung), gdy dane sprostowanie jest w oczywisty sposób 
nieprawdziwe [offensichtlich unwahr] – czyli gdy sprostowanie nosi »stempel 
kłamstwa« [Stempel der Lüge] – ponieważ nie istnieje prawo do kłamstwa [Recht 
auf Lüge] – OLG Dresden ZUM-RD 2002, 287 – i to rozstrzygniecie jest akcep-
towane przez FSK – BVerfG NJW 2002, 356, 357 – Gysi I”310.

Wcześniej odnośnie do Gegendarstellung zwrot Stempel der Lüge stosował 
Sąd w Monachium, w wyroku prawomocnym – OLG München, Entscheidung 
vom 13. März 1998 – 21 U 2208/98311 – wydanym na podstawie wspomnianego 
art. 10 BayPrG.

Z punktu widzenia obiektywistycznego, a więc przy sprostowaniu dotyczą-
cym danych rzeczywistych (prawdziwych), godzi się zauważyć: „Podział na 
wypowiedzi opisowe (deskryptywne) i ocenne – tak jak każdy podział stworzony 
przez człowieka – jest sztuczny i w związku z tym w niektórych sytuacjach oka-
zuje się zawodny. Jeśli np. powiemy, że dzisiaj jest poniedziałek, to nie ulega 
wątpliwości, iż jest to wypowiedź opisowa, gdyż ma określoną wartość logiczną 
(jest prawdziwa lub nieprawdziwa, bo nie są tutaj możliwe jakieś stany przej-
ściowe). Natomiast wypowiedzi oceniające (ocenne) z punktu widzenia logiki 
arystotelesowskiej pozbawione są wartości logicznej (nie są ani prawdziwe, ani 
nieprawdziwe). Jednak filozofowie łamią sobie głowy nad odpowiedzią na pyta-
nia typu: Ile opisu, a ile oceny jest w wypowiedziach dotyczących uczucia radości 
czy bólu. I w ten spór filozoficzny wikła prokuraturę art. 46 ust. 1 ustawy”312.

309 Ibidem.
310 C. Renner, Kapitel 3. „Presserechtliche Ansprüche”, § 3. „Gegendarstellung”, [w:] Me-

dienrecht. Praxishandbuch, Bd. IV: Rundfunk- und Presserecht/Veranstaltungsrecht/Schutz von 
Persönlichkeitsrechten, 2. Aufl., Berlin 2011, s. 109.

311 Teza nr 3 tego wyroku: Unwahre Gegendarstellungen sind rechtswidrig. Weil aber die Un-
wahrheit der Erstmitteilung oder die Wahrheit der Entgegnung im gerichtlichen Verfahren nicht 
geprüft werden, sind Gegendarstellungen unter diesem Gesichtspunkt nur unzulässig, wenn sie 
den Stempel der Lüge tragen oder wenn sie sonst offensichtliche oder gerichtsbekannte Unwahr-
heiten enthalten, http://www.kommunikationundrecht.de/detail/-/specific/41e053667f5eaec44fe94
b7dda5570c1.

312 W. Gontarski, Kiedy sprostowanie, kiedy odpowiedź, „Rzeczpospolita” z 22 lipca 2003.
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W związku z tym, na wzór jednolitego poglądu niemieckiej doktryny i judy-
katury, należałoby w doktrynie polskiej przyjąć, że redaktor naczelny odma-
wia zamieszczenia sprostowania w przypadku niebudzącej wątpliwości, czyli 
oczywistej, nieprawdy. Jak czytamy w doktrynie niemieckiej:

„Jeśli sprostowanie [Gegendarstellung] w sposób oczywisty nacechowane 
jest kłamstwem [offensichtlich den Stempel der Lüge] albo poza tym, jeśli zawiera 
oczywiste bądź znane sądowi nieprawdy, odpada obowiązek opublikowania. 
Wynika to z zasady lojalności i zaufania”313; zasada ta zawarta jest w niemieckim 
tekście normatywnym, m.in. w § 157 BGB, odpowiednik art. 65 polskiego k.c. 
(wykładnia umów). W pozostałym zakresie odnośnie do Gegendarstellung sto-
suje się zasadę audiatur et altera pars314, gdyż z wyjątkiem sprostowania w spo-
sób oczywisty nacechowanego kłamstwem, istnieje obowiązek zamieszczenia 
sprostowania ze względu na zasadę sporności będącej tutaj środkiem, który ma 
prowadzić do prawdy.

Ze względu na zasadę „lojalności i zaufania” sprostowanie może być wyra-
zem odpowiedzialności za naruszenie315, jeśli miało miejsce niedochowanie przez 
prasę wymogu staranności przed opublikowaniem materiału prasowego, który 
to wymóg zobowiązywał do zrealizowania tej zasady. Nie musi tak jednak być, 
ponieważ nawet przy dochowaniu wymaganej staranności może okazać się post 
factum, że prawdy materialnej nie ustalono i zamieszczona wypowiedź naru-
szyła dobre imię. Z drugiej strony, nie można zmuszać prasy do zamieszczania 
kłamstwa, na zasadzie relatywizmu Protagorasa; tak jak i nie można tolerować 
zamieszczania przez prasę nieprawdy będącej skutkiem nieprzestrzegania wyma-
ganej staranności. Wszak od Arystotelesa dowiadujemy się, że aby nie dojść do 
wyniku ad absurdum, nie można mylić rzeczywistości (prawdy) z nieprawdą 
(z nierzeczywistością). Jak już powyżej zauważono, gdy nie było jeszcze rzym-
skiej satyry, która zrezygnowała z arystotelesowskiej fikcyjności poezji, Stagi-
ryta odróżniał trzy kategorie: 

– ἀλήθεια (aletheia) – prawda; 
– ψεῦδος (pseudos) – nieprawda, fałszywość (jako zaprzeczenie prawdy); 
– μῦθος (muthos) – fikcja (kreacja poetycka).

313 M. Löffler, Presserecht, Bd. II, 2. Aufl., München 1968, s. 216; tak też: C. Renner, Kapitel 
3. „Presserechtliche Ansprüche”, § 3. „Gegendarstellung”, [w:] Medienrecht…, s. 109 i powołane 
tam orzecznictwo; R. Groß, Presserecht, 3. Aufl., Heidelberg 1999, s. 266–267; Oberlandesge-
richt Karlsruhe, Urteil vom 11.11.2005 – 14 U 173/05: Eine Pflicht zur Veröffentlichung einer 
Ggendarstellung besteht freilich – wie das LG richtig ausgeführt hat – dann nicht, wenn sie of-
fenkundig unwahr ist, das heißt ,offensichtlich den Stempel der Lüge trägt, oder offensichtliche 
oder gerichtsbekannte Unwahrheiten enthält (Seitz/Schmidt/Schoener, Der Gegendarstellungsan-
spruch, 3. Aufl. [1998], Rdnr. 245 m.w.Nachw. in Fußn. 233).

314 W kontekście Gegendarstellung zasada audiatur et altera pars została powołana w: J. Pes-
la, Der Gegendarstellungsanspruch im Medienrecht, Grin-Verlag 2008, s. 4.

315 Przeciwnie: B. Kordasiewicz, Jednostka wobec środków…, s. 116.
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Filozof drugą kategorię identyfikował i odrzucał, jako nieetyczną, czyli taką, 
która nie spełnia standardu arete. 

Za Horacym natomiast powiemy o konieczności pogodzenia prawa (także 
prasowego) z normami etycznymi (wchodzącymi w skład zasad współżycia 
społecznego): quid leges sine moribus vanae proficient. Jednocześnie za Ary-
stotelesem powtórzymy, że nie należy mylić kryterium prawdy/nieprawdy (jest 
nią rzeczywistość, czyli veritas est adaequatio rei et intellectus) z praktycznymi 
możliwościami ustalenia prawdy, związanymi z ograniczonymi możliwościami 
poznawczymi człowieka (stąd: in medio stat veritas). Te prawidłowości logiczne 
odnośnie do wypowiedzi prasowej w ogóle – uwzględniają 1) wyżej wymienione 
Zasady Etyczne Dziennika Washington Post, a w zakresie samego sprostowania 
prasowego – 2) standardy Rady Europy (oparte na prawdzie materialnej) oraz 
3) wolę niemieckiego prawodawcy (ograniczającego Gegendarstellung do tat-
sächliche Angaben) odczytaną przez tamtejszą doktrynę i judykaturę (powyżej 
powołane), które wykluczają możliwość zobowiązania prasy do publikowania 
oczywistej nieprawdy z argumentacją, że nie istnieje prawo do kłamstwa (weil 
es ein »Recht auf Lüge« nicht gibt316), w pozostałym zakresie w odniesieniu do 
sprostowania uwzględnia się zasadę audiatur et altera pars. 

Skonfrontujmy powyższe uwagi z poglądem zaczerpniętym z polskiego 
orzecznictwa konstytucyjnego: 

„W myśl preambuły [do Konstytucji RP z 1997 r.], prawda jest wartością uni-
wersalną; przybiera znacznie bardziej skonkretyzowaną postać w art. 51 ust. 4, 
który przyznaje każdemu »prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia infor-
macji nieprawdziwych, niepełnych [słowo to wskazuje na prawdę materialną] lub 
zebranych w sposób sprzeczny z ustawą«. Z cytowanego przepisu wynika, że 
ustrojodawca za szczególnie cenne i wymagające ochrony (gwarantowanej na 
najwyższym, konstytucyjnym szczeblu) uznał informacje odpowiadające rze-
czywistości [rzeczywistość stanowi kryterium prawdy materialnej; podkreślenie 
moje – W.G.] oraz – odpowiednio – prawo jednostki do wyeliminowania z obrotu 
(lub zapobiegnięcia trafienia do obrotu) wszelkich nieprawdziwych informacji 
na jej temat” – wyrok TK z dnia z dnia 12 maja 2008 r., SK 43/05317. W ten 
sposób prawda materialna została w Konstytucji wyartykułowana w dwójnasób: 
w ujęciu pozytywnym, jak i negatywnym318. Prawdy zawartej w ustawie zasadni-
czej nie dostrzega doktryna procesu karnego319, chociaż art. 51 ust. 4 Konstytucji 
ma charakter self-executing320, co powinno wykluczyć rozważania o „absencji” 
prawdy na gruncie ustrojowym.

316 C. Renner, Kapitel 3. „Presserechtliche Ansprüche”, § 3. „Gegendarstellung”, [w:] Me-
dienrecht…

317 OTK-A 2008/4/5, pkt III.7.2.
318 Szerzej: W. Gontarski, Prawda w postępowaniu…, s. 203 i n.
319 Na przykład: P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011.
320 Tak: W. Gontarski, Prawda w postępowaniu…, s. 204–206.
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Jednym słowem, Konstytucja zawiera prawdę materialną w ujęciu pozy-
tywnym (preambuła) i negatywnym (art. 51 ust. 4), co – jak podkreśla Trybunał 
Konstytucyjny – daje prawdę w znaczeniu wartości uniwersalnej, czyli warto-
ści promieniującej na cały system prawa. Przeto wszelkie subiektywistyczne 
koncepcje prawdy, odbiegające od arystotelesowskiej prawdy materialnej albo 
obiektywnej, tj. prawdy materialnej zrelatywizowanej do możliwości poznaw-
czych człowieka z jego szczególną starannością i rzetelnością, należy uznać za 
sprzeczne z ustawą zasadniczą, zarówno z jej aksjologią opartą na prawdzie 
arystotelesowskiej, jak i z jej skonkretyzowanym rozwiązaniem normatywnym 
zawartym w art. 51 ust. 4 (negatywne ujęcie prawdy materialnej), a znajdującym 
potwierdzenie w preambule do Konstytucji (pozytywne ujęcie prawdy).

PS
Już po napisaniu niniejszego tekstu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej-

skiej wydał wyrok z dnia 3 września 2014 r., C-201/13 na temat prawa do parodii, 
w którym to wyroku Trybunał rozstrzyga spór doktrynalny między satyrą ad rem 
i satyrą ad personam – na korzyść zwolenników zakazu tej ostatniej. Jednocześnie 
orzeczenie to potwierdza prawidłowość rozwiązania normatywnego zawartego 
w art. 41 in fine polskiego Prawa prasowego, stosowanego łącznie z art. 30 (god-
ność człowieka) i/lub art. 32 ust. 2 in fine (zakaz dyskryminacji) Konstytucji RP 
(szerzej: W. Gontarski, Glosa do wyroku TS z dnia 3 września 2014 r., C-201/13, 
LEX 2014, nr 210551). Novum prawnicze tego orzeczenia polega na wskazaniu 
prawa do godności (art. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej; Dz.Urz. 
UE z 30.03.2010, C 83, s. 389) i zakazu dyskryminacji (art. 21 ust. 1 Karty praw 
podstawowych) w kontekście zakazu parodii ad personam, przy czym parodię, 
czyli ośmieszające naśladownictwo, możemy definiować albo jako satyryczny 
środek wyrazu, albo jako odrębną formę ekspresji.

6. WNIOSKI

Współczesna prawda obowiązująca dziennikarza (wymagana przez stan-
dardy Rady Europy i przepisy polskiego prawa krajowego) oddaje różnice między 
prawdą arystotelesowską w znaczeniu jej istoty i kryterium (veritas est adaequ-
atio rei et intellectus – ad Arystoteles, Metafizyka IV.7.[1011b 26–27]) a jej prak-
tyczną realizacją (prawda obiektywna – in medio stat veritas – ad Arystoteles, 
Etyka nikomachejska II.7.[1108a 19–20]). W myśl arystotelesowskiego zakazu 
żądania rzeczy niemożliwych dziennikarz jest zobligowany zrekonstruować 
prawdę obiektywnie możliwą do ustalenia (dworkinowska zasada), czyli moż-
liwą do ustalenia przez człowieka spełniającego rzymski standard diligentia boni 
patris familias – tutaj diligence expected of a responsible journalist, a nie prawdę 



 SATyRA ANTyCZNA A WSPÓŁCZESNE STANDARDy PRAWNE... 115

materialną (dworkinowska reguła). Jednak jeśli tak rozumiana prawda dzienni-
karska (prawda obiektywna) będzie odbiegać od prawdy materialnej, stanowi to 
ustawowo określoną przesłankę sprostowania. 

Odnośnie do wypowiedzi ocennej, także satyrycznej, dowód prawdy jest 
wymagany jedynie wtedy, kiedy ocena jest wnioskiem wyprowadzonym 
z wypowiedzi opisowej, czyli z podstawy faktycznej, a na dodatek wniosek ten 
ma być logiczny, tzn. proporcjonalny, czyli rzetelny. Satyra nie może zawierać 
słów powszechnie uważanych za obraźliwe, co wynika z nakazu przestrzegania 
zasad współżycia społecznego, a co jest penalizowane przez przestępstwo znie-
wagi. Wypowiedź satyryczna, jeśli ma korzystać z ochrony prawa, nie może też 
być czystym atakiem personalnym w tym sensie, że satyra jako ujemna ocena, 
choć przejaskrawiona, powinna być wnioskiem wyprowadzonym z faktów, a nie 
z przeinaczeń. Inaczej mówiąc, satyra powinna mieć zakotwiczenie w dającej się 
zweryfikować rzeczywistości i w tym sensie również nie może atakować godno-
ści człowieka bądź zawierać treści dyskryminacyjnych, co potwierdza najnowsze 
orzecznictwo luksemburskie. Do analogicznych wniosków dochodzi się także 
poprzez lekturę twórczości rzymskich satyryków (Horacego i innych).

Według utrwalonych standardów antycznych, tak jak według art. 41 in fine 
Prawa prasowego, satyra powinna być: 1) oceną rzetelną, 2) o charakterze ad 
rem, 3) przestrzegającą zasady współżycia społecznego; wtedy satyra korzy-
sta z ochrony prawa i na zasadzie kontratypu zostaje wyłączona bezprawność, 
a tym samym będzie wyłączona jakakolwiek odpowiedzialność prawna autora 
wypowiedzi satyrycznej. Stosowany natomiast w starożytności, zwłaszcza przez 
Lucyliusza, atak personalny służył przekazywaniu argumentów i kontrargumen-
tów, czyli miał charakter merytoryczny, a nie personalny. Jak wyjaśniano powy-
żej, oznaczał co do zasady contentio, pod czym krył się spór, choć wyrażany 
w ostrym tonie, poprzez kpiarskie przejaskrawienie (amplificatio) i w sposób 
wzbudzający u odbiorcy gniew (cohortatio). Czytelnikom takie osobiste ataki 
mogły się nie podobać, o czym przekonał się Horacy, który w Księdze II swoich 
Satyr zaprzestał już tej formy ekspresji. 

Zarówno w starożytności, jak i współcześnie atak kpiarski w nienaturalnej 
skali – karykaturalne wyolbrzymianie przywar – jest dopuszczalny wyłącznie 
wtedy, kiedy jest rzeczywiście kpiarski. Pod pozorem humoru nie można naru-
szać zasady rzetelności ocen, rozumianej jako proporcjonalne połączenie praw-
dziwej podstawy faktycznej z wnioskiem z niej wysuwanym. W karykaturalnym 
przejaskrawieniu nie można przemycać nie-prawdy. W satyrze, zgodnie z hora-
cjańskim złotym środkiem, grzechy, winy i przywary są mierzone wyolbrzy-
mioną miarą, ale z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Jest to tylko na 
pozór nielogiczne. Wszystko odbywa się bowiem w nierzeczywistej skali, cho-
ciaż z zachowaniem zasady adekwatności (proporcjonalności). 
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ANCIENT SATIRE AND MODERN LEGAL STANDARDS OF PRESS 
STATEMENTS

Summary

The contemporary truth which applies to journalists (as required by the Council 
of Europe standards and domestic law) reflects differences between the essence and 
criterion of Aristotelian truth (material truth – veritas est adaequatio rei et intellectus 
– ad Aristotle, The Metaphysics IV.7. [1011b 26‒27]), and its practical implementation 
(objective truth – in medio stat veritas – ad Aristotle, Nicomachean Ethics II.7. [1108a 
19‒20]). A journalist is obliged to reconstruct the objective truth (the truth ascertainable 
by a man who meets the Roman law standard of diligentia boni patris familias, here 
referred to as diligence expected of a responsible journalist) and not the material truth. 
Nonetheless, a substantial discrepancy between this journalistic truth and the material 
truth will constitute a sufficient reason for statutory rectification. As regards the 
assessing statements, as well as the satirical ones, the proof of truth is only required if the 
assessment is a conclusion derived from descriptive statements, i.e. the factual basis, and 
that conclusion must be logical (proportional and therefore just). Satire may not contain 
words commonly considered as offensive. If a satirical statement is to enjoy the legal 
protection, it cannot amount to a mere personal attack. Regardless of the fact that satire 
is a negative assessment and an exaggerated one, it must derive from application of facts, 
meaning that it must reflect the reality and in that sense it can neither attack human 
dignity nor contain any discriminatory statements, as confirmed by the latest case law of 
the Court of Justice of the European Union. Analogical conclusions can be reached upon 
reading the works of Romanian satirists, for instance Horace. 
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STUDIA IURIDICA LXI

Przemysław Litwiniuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

O PROBLEMIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI AKCJI 
ROLNICZYCH RYNKÓW HURTOWYCH NA RZECZ 

SKARBU PAŃSTWA

Niniejsze opracowanie traktuje o istotnym zagadnieniu wynikającym ze spor-
nego interpretowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych1 przez Ministra Skarbu Państwa i prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, dotyczącym prawa własności akcji i udziałów spółek 
będących rolniczymi giełdami i rynkami hurtowymi. Oba podmioty władzy 
publicznej wdały się w powyższej kwestii w rozliczne spory sądowe, uzyskując 
w wielu przypadkach sprzeczne rozstrzygnięcia. Rysująca się tendencja przy-
znania przez Sąd Najwyższy przedmiotowo istotnych praw Skarbowi Państwa 
zagraża interesom akcjonariuszy, będących producentami rolnymi, a nadto może 
prowadzić do zniweczenia istotnych wydatków publicznych na zorganizowanie 
dotychczasowej struktury własnościowej rolniczych rynków hurtowych i giełd.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 nieobowiązującej już ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. 
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa2, do zadań 
Agencji należało wspieranie: inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo-
żywczym oraz usługach rolnictwa; poprawy struktury agrarnej; przedsięwzięć 
tworzących nowe miejsca pracy w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym 
i usługach na rzecz rolnictwa; rozwoju infrastruktury techniczno-produkcyjnej 
rolnictwa; przedsięwzięć w zakresie oświaty, doradztwa i informacji; realizacji 
innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa. W wyniku 
nowelizacji z dnia 21 lutego 1997 r.3 ustawy o utworzeniu ARiMR dodano m.in. 
zadanie polegające na realizacji inwestycji związanych z tworzeniem giełd i ryn-
ków hurtowych (art. 3 ust. 1 pkt 5). Tą samą nowelizacją dodany został art. 10a, 
zgodnie z którym za zgodą Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Gospo-
darki Żywnościowej Agencja mogła obejmować akcje i udziały w spółkach reali-
zujących przedsięwzięcia objęte zaakceptowanym przez Ministra Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej programem budowy rolniczych rynków hurtowych 

1 Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.
2 Dz.U. z 1994 r., nr 1, poz. 2, ze zm.
3 Dz.U. z 1997 r., nr 41, poz. 255.
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i giełd rolnych. Zatem powierzono jej rolę podmiotu współfinansującego reali-
zację programów budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych. Agen-
cja wnosiła wkład kapitałowy oraz udzielała pożyczek spółkom akcyjnym lub 
spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością, a objęte akcje i udziały miała – po 
myśli ustawodawcy – zbywać w pierwszej kolejności producentom rolnym, gru-
pom producentów rolnych oraz związkom producentów rolnych. Zaangażowanie 
Agencji w budowę rynków hurtowych wynikało wprost z regulacji ustawowych 
oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szcze-
gółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
oraz sposobów ich realizacji4. Od roku 1995 r. Agencja realizowała następujące 
programy dotyczące giełd i rynków hurtowych:

– Program budowy sieci rynków hurtowych i giełd rolnych I etap (opraco-
wany w 1994 r., a przyjęty do realizacji 27 kwietnia 1995 r.);

– Program organizacji rynków hurtowych i giełd towarowych do 2000 r. (pro-
gram MRiGŻ z 17 lipca 1996 r. – resortowy);

– Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych i Warszawskiej 
Giełdy Towarowej – I etap (z lipca 1999 r.);

– Rządowy program budowy i rozwoju rynków hurtowych II etap (z 5 czer-
w ca 2001 r.)5.

W latach 1995–2005 Agencja udzieliła pomocy finansowej w formie 
pożyczek (konwersja wierzytelności na akcje) i objęcia akcji w wysokości 
139 600 000 zł. Za każdym razem zaangażowanie finansowe Agencji wyma-
gało uzyskania zgody Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. Realizacja kolejnych programów budowy i rozwoju rynków hur-
towych była ukierunkowana na stworzenie nowoczesnej sieci obiektów handlo-
wych, spełniających standardy obiektów funkcjonujących w Unii Europejskiej6. 
W konsekwencji stworzono lub ulepszono warunki do prowadzenia działalności 
handlowej zarówno przez producentów rolnych, jak i hurtowników, dającej gwa-
rancję bezpiecznego obrotu żywnością. W wyniku tych działań rynki hurtowe 
obejmują dziś swoją działalnością teren całego kraju, a przedmiotem handlu 

4 Dz.U. nr 16, poz. 82, ze zm. 
5 W ramach tego programu od 2001 r. Agencja udzieliła pomocy finansowej następującym 

rynkom hurtowym, w których posiadała akcje: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze 
S.A. w Gdańsku; Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu; Giełda 
Rolno-Spożywcza S.A. w Białymstoku; Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Radomska Giełda 
Rolna” S.A. w Radomiu; Wałbrzyska Giełda Rolno-Spożywcza S.A. w Wałbrzychu; Podkarpac-
kie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A.; Rolno-Przemysłowy Rynek Hurtowy „Giełda Hurtowa” 
S.A. w Legnicy; Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce koło Lublina; Małopolski Rynek Hur-
towy S.A. w Tarnowie.

6 Tak w opinii prawnej w sprawie posiadania akcji i udziałów w spółkach rolniczych rynków 
hurtowych lub giełd rolnych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa autorstwa 
prof. Cezarego Kosikowskiego, Białystok 16 maja 2011 r., s. 2. 
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w obiektach spółek rynków rolnych są przede wszystkim owoce i warzywa, ale 
także kwiaty, nabiał, mięso i jego przetwory, wyroby przemysłu młynarskiego 
i inne artykuły przetwórstwa rolno-spożywczego. Rynki hurtowe dysponują 
ogólną powierzchnią 3 555 863 m2, a powierzchnia przeznaczona do handlu arty-
kułami rolnymi zajmuje obszar 658 855 m2, w tym do handlu w halach 219 001 
m2 oraz 107 532 m2 pod wiatami7. Można stwierdzić, że rolnicze rynki hurtowe 
w Polsce powstały, opierając się na państwowych osobach prawnych i instytu-
cjach sektora publicznego (np. akademiach rolniczych). Warto podkreślić, że 
właścicielami rynków hurtowych w innych krajach Unii Europejskiej są głównie 
samorządy lokalne8.

Artykuł 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych9 prze-
sądził, że określone jednostki sektora finansów publicznych nie posiadały akcji 
lub udziałów w spółkach handlowych. Intencją ustawodawcy było, aby środków 
publicznych nie angażować do obrotu prawnego w innym celu niż określone 
ustawowo zadania publiczne przypisane poszczególnym podmiotom. Dotychczas 
posiadane akcje i udziały podlegały przekazaniu Skarbowi Państwa, którego 
uprawnienia wykonuje Minister Skarbu Państwa. Ustawą z dnia 9 maja 2008 r. 
o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa10 ograniczono możliwość 
angażowania się Agencji w proces pomocy finansowej rolniczym rynkom hur-
towym w ten sposób, że Agencja mogła jedynie posiadać akcje i udziały w tego 
rodzaju spółkach. Z art. 40 ust. 1 nowej ustawy o ARiMR wynikało, że akcje 
w spółkach akcyjnych i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 
objęte przez Agencję na podstawie dotychczasowych przepisów, w ramach zaak-
ceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi programu budowy 
rolniczych rynków hurtowych i giełd rolnych, Agencja zbywa w pierwszej 
kolejności producentom rolnym, grupom producentów rolnych oraz związkom 
producentów rolnych. Z kolei w ust. 2 art. 40 zawarto upoważnienie dla Rady 
Ministrów do wydania rozporządzenia, które miało określać szczegółowy sposób 
zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z o.o. rolniczych ryn-
ków hurtowych i giełd rolnych, mając na względzie realizację celów programu 
budowy rolniczych rynków hurtowych i giełd oraz zapewnienie wpływu pro-
ducentów rolnych, grup producentów rolnych oraz związków producentów rol-
nych na funkcjonowanie tych rynków i giełd. Według danych na dzień 3 grudnia 
2010 r. Agencja posiadała 1 085 567 akcji w spółkach akcyjnych rynków hur-
towych na łączną wartość (po nominale) 130 840 550 zł, bilansowa natomiast 

 7 http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/7AD114CA, odpowiedź MRiRW na interpelację 
nr 8197 w sprawie rozwoju rolnych rynków hurtowych w Polsce (14.01.2015).

 8 Ibidem.
 9 Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104, ze zm. 
10 Dz.U. nr 98, poz. 634.
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wartość aktywów finansowych wynosiła 115 716 741,14 zł11. Ustawa nie przewi-
dywała fakultatywnej, ani tym bardziej obligatoryjnej, przesłanki przekazania 
akcji lub udziałów na rzecz Skarbu Państwa, ani też trybu ich zbycia. Racjonalny 
ustawodawca, stosując delegację ustawową, dążył do uregulowania sposobu 
zbycia akcji w spółkach rolniczych rynków hurtowych w drodze rozporządze-
nia Rady Ministrów. W 2008 r. podjęto prace legislacyjne nad rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego sposobu zbycia akcji, jednakże w trakcie konsultacji 
społecznych i uzgodnień międzyresortowych powstały poważne wątpliwości 
interpretacyjne w kwestii rozbieżności pomiędzy przepisami ustawy o ARiMR 
i statutami spółek, zwłaszcza w zakresie uprawniającym do pierwszeństwa naby-
cia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, co wstrzymało prace nad aktem 
wykonawczym.

W dniu 27 sierpnia 2009 r. uchwalono nową ustawę o finansach publicznych, 
a także ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Zgod-
nie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych12 
jednostki sektora finansów publicznych – z wyłączeniem jednostek, o których 
mowa w art. 9 pkt 2 (jednostki samorządu terytorialnego i ich związki) – nie 
mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani naby-
wać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego, a także udziałów w spółdzielniach, chyba że odrębna 
ustawa stanowi inaczej, z zastrzeżeniem ust. 2. Ustęp 2 tejże jednostki redak-
cyjnej ww. ustawy stanowi natomiast, że Minister Skarbu Państwa przejmuje od 
jednostek sektora finansów publicznych – z wyłączeniem jednostek, o których 
mowa w art. 9 pkt 2 – akcje i udziały w spółkach oraz obligacje wyemitowane 
przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 
oraz wykonuje wynikające z nich uprawnienia Skarbu Państwa. 

Po wejściu w życie wyżej omówionych przepisów powstał problem inter-
pretacyjny, czy termin „odrębna ustawa” użyty w art. 49 nowej ustawy o finan-
sach publicznych odnosi się także do norm ustawy o Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. W doktrynie zaprezentowano pogląd, że nowy reżim 
ustawy o finansach publicznych nie rozciąga się w sposób automatyczny na 
cały system prawa polskiego. I tak, w komentarzu do art. 49 ustawy o finansach 
publicznych wskazano, że „Komentowany przepis wprowadza zakaz posiadania, 
obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach oraz nabywania obli-
gacji czy udziałów w spółdzielniach. Zakaz ten dotyczy wszystkich jednostek 
sektora finansów publicznych z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego 
i ich związków. Omawiana reglamentacja nie ma zastosowania do dwóch grup 
przypadków ujętych przedmiotowo. Po pierwsze, do obligacji emitowanych przez 

11 Tak w opinii prawnej w sprawie posiadania akcji i udziałów w spółkach rolniczych rynków 
hurtowych lub giełd rolnych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa autorstwa 
prof. C. Kosikowskiego, Białystok 16 maja 2011 r., s. 3.

12 Dz.U. nr 157, poz. 1240.
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Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Po drugie, odstępstwo od 
omawianych zasad może zostać przewidziane w odrębnych ustawach”13. Z kolei 
Cezary Kosikowski uważa, że zakaz zawarty w art. 49 nie powinien obejmować 
państwowych i samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, ponieważ ich samodzielność finansowa jest większa niż pozosta-
łych jednostek sektora finansów publicznych14. Ponadto w piśmiennictwie kry-
tycznie ocenia się ten przepis w kontekście jego zgodności z Konstytucją RP15.

Natomiast art. 239 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych został zastąpiony art. 104 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych16. Ustawodawca w tej jednostce 
redakcyjnej określił, że w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 
o finansach publicznych17 określone jednostki sektora finansów publicznych są 
zobligowane do przekazania na rzecz Skarbu Państwa posiadanych akcji i udzia-
łów w spółkach. Przy czym w art. 104 ust. 2 wskazał, że obowiązek ten nie doty-
czy jednostek sektora finansów publicznych, gdy przepisy odrębne tak stanowią. 

Mając na względzie brzmienie art. 40 ust. 1 ustawy o ARiMR, przyjmowano, 
że wyżej wymieniony przepis wprowadzający znajduje zastosowanie również 
do akcji i udziałów będących własnością Agencji. Podkreślano, że Agencja jako 
państwowa osoba prawna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i nie 
odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a tym samym nie może zostać 
wywłaszczona z posiadanych przez nią aktywów. Przejęcie przez ministra wła-
ściwego do spraw Skarbu Państwa udziałów lub akcji spółek bez określonego 
prawnie trybu i formy ich zbywania oraz bez definitywnego i ostatecznego zakoń-
czenia procesu budowy rolniczych rynków hurtowych budziło uzasadnione wąt-
pliwości i zastrzeżenia zarówno co do racjonalności ekonomicznej takich działań, 
jak i zgodności z istniejącym porządkiem prawnym. Odwołując się z kolei do 
obowiązującej ustawy zasadniczej, należy jednoznacznie podnieść, że żaden 
podmiot prawny nie ma obowiązku wyzbycia się aktywów na rzecz Skarbu Pań-
stwa, chyba że obowiązek ten wynika wprost z literalnej treści przepisów prawa 
i nie może być on kwestionowany na drodze wykładni systemowej, a zatem jego 
rozumienie i stosowanie nie budzi żadnych wątpliwości.

Wydawało się, że zmiany w przepisach o finansach publicznych nie przy-
czyniły się do ingerencji legislacyjnej w przepisy dotyczące funkcjonowania 
ARiMR w zakresie posiadanych przez nią akcji. Brano przy tym pod uwagę 
fakt, że zgodnie z podstawową zasadą wykładni systemowej przepisów prawa 
prawo późniejsze o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszych przepisów 

13 Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2010, s. 387–388.
14 C. Kosikowski, Komentarz do art. 49 ustawy o finansach publicznych, Lex Polonica.
15 Nowa ustawa o finansach publicznych, red. E. Ruśkowski, J. M. Salachna, Gdańsk 2010, 

s. 184.
16 Dz.U. nr 157, poz. 1241.
17 Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.



132 PRZEMySŁAW LITWINIUK

szczególnych, o ile nie zawiera bezpośrednich przepisów derogacyjnych18. Tym 
samym sprzeczność w systemie prawa powinna być rozwiązywana za pomocą 
wyżej wymienionej normy kolizyjnej. Brak wydania na podstawie art. 40 ust. 2 
ustawy o ARiMR rozporządzenia przy jednoczesnym nieuchyleniu tego przepisu 
zawierającego delegację ustawową, potwierdza fakt, że intencją ustawodawcy 
było pozostawienie szczególnego trybu zbywania akcji czy udziałów i oczekiwa-
nie na optymalny w danych realiach społeczno-gospodarczych moment wdrożenia 
w życie odrębnej procedury. W innym przypadku, powołując się na racjonalność 
ustawodawcy, należałoby przyjąć, że delegacja ustawowa, zwłaszcza wobec kil-
kukrotnego nowelizowania już ustawy o finansach publicznych19, zostałaby uchy-
lona. Odrębność i specyfika materii związanej z organizacją rolno-spożywczych 
rynków hurtowych uzasadnia twierdzenie, że ustawodawca celowo pozostawił 
w systemie obowiązującego prawa rozwiązanie, zgodnie z którym akcje podmio-
tów działających w tej branży będą zbywane przez posiadający ich część podmiot 
publicznoprawny – Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – na szcze-
gólnych zasadach i w szczególnym trybie. Także w opinii prezentowanej przez 
Prezesa ARiMR, w świetle art. 49 ustawy o finansach publicznych oraz art. 104 
ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Agencja 
nie należy do podmiotów zobligowanych mocą art. 104 ust. 1 ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych do przekazania na rzecz Skarbu 
Państwa posiadanych akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego20.

Interpretowano, że zamiarem ustawodawcy było czasowe umożliwienie 
zachowania przez ARiMR objętych akcji wskazanej grupy spółek kapitałowych, 
a wstrzymanie się przez Radę Ministrów z wydaniem stosownego rozporządzenia 
oznaczało zachowanie dotychczasowych uprawnień ARiMR do objętych akcji. 
Odwołując się do aspektów historyczno-koncepcyjnych, należy wskazać, że pro-
jektowano przepisy ustawy o ARiMR, na mocy których Agencja miała uzyskać 
prawo zbywania akcji na rzecz określonych adresatów. Zbycie akcji miało następo-
wać w drodze oferty kierowanej do osób uprawnionych lub akcjonariuszy spółek, 
którym statuty nadają prawo pierwszeństwa nabycia akcji. Gdyby akcjonariusze 
nie zrealizowali zapisanego prawa pierwszeństwa bądź nie nabyli wszystkich 
oferowanych akcji, wówczas Agencja miałaby możliwość ich zbycia pozostałym 
osobom uprawnionym, tj. producentom rolnym i ich związkom. Czynności zby-
cia zaś miały być dokonywane na podstawie pisemnej umowy cywilnoprawnej 
zawieranej przez ARiMR z osobą nabywającą akcje. Tym samym ogólny suge-
rowany przez Ministra Skarbu Państwa mechanizm przekazywania mu akcji 
pozostawał w sprzeczności z prawami pierwszeństwa wynikającymi ze statutów 

18 Lex posteriori generalis non drogat legi priori speciali. 
19 Dz.U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, 

poz. 1626.
20 Pismo Prezesa ARiMR do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2011 r., znak: 

P-771-GP-071/20/RJ/JT/11.
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spółek, narażając Skarb Państwa na roszczenia odszkodowawcze, a w dłuższej 
perspektywie na zarzuty niegospodarności i naruszenia dyscypliny finansów 
publicznych. Nie można przy tym zapominać, że skoro Rada Ministrów nie 
wykonała delegacji ustawowej wynikającej z art. 40 ust. 2 ustawy o ARiMR i nie 
wydała rozporządzenia, które określałoby termin, sposób i tryb postępowania 
z akcjami spółek rolno-spożywczych, to Agencja nie uzyskała żadnych dyspozy-
cji normatywnych zobowiązujących ją do zbycia akcji. Dlatego też uzasadniony 
wydawał się pogląd, że Agencja dotychczasowe uprawnienia wynikające z akcji 
czy udziałów utrzymała. Ponadto można przyjąć stanowisko, że ustawowy brak 
możliwości obejmowania przez Agencję nowych udziałów czy akcji w spółkach 
nie oznacza, że tracą moc obowiązującą przepisy szczególne wprowadzające spe-
cyficzne zasady zbywania akcji dotychczas posiadanych ani, w szczególności, że 
zostaje wprowadzony zakaz dalszego posiadania udziałów lub akcji już objętych. 

Wydawać by się zatem mogło, że Minister Skarbu Państwa, który wystą-
pił z wnioskiem o bezpłatne przekazanie mu akcji spółek rynku rolnego i giełd, 
będących własnością Agencji, dokonał nadinterpretacji przepisów ustawowych 
i w praktyce przekroczył swoje kompetencje. Należałoby bowiem uznać za nazbyt 
daleko idące i sprzeczne z konstytucyjną zasadą praworządności wyprowadzenie 
w drodze wykładni celowościowej istnienia na gruncie ustawy o finansach publicz-
nych obowiązku nieodpłatnego wyzbycia się przez ARiMR aktywów o wielomi-
lionowej wartości, jeśli wykładnia literalna ustawy nie daje wyraźnych podstaw 
do stwierdzenia takich obowiązków. Nie można ponad literalny stan prawny 
domniemywać istnienia po stronie danego podmiotu prawnego obowiązku świad-
czenia na rzecz Skarbu Państwa bądź domniemywać tego, że podmiot ten utra-
cił swoje uprawnienie finansowe jedynie na podstawie przypuszczenia, że taka 
była wola ustawodawcy. Co prawda, z art. 2 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa21 
stanowi, że minister właściwy do spraw Skarbu Państwa wykonuje uprawnienia 
wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie 
praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, łącznie z wynikającymi 
z nich prawami osobistymi, przy czym ustawa ta nie precyzuje, że jedynie mini-
ster właściwy do spraw Skarbu Państwa jest organem uprawnionym do dyspo-
nowania tymi prawami. Ponadto należy mieć na względzie art. 23 i 23b ustawy 
z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej22, które normują działy 
podległe Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi: rozwój wsi i rynki rolne. Dział 
rozwój wsi obejmuje m.in. rozwój przedsiębiorczości, a dział rynki rolne obejmuje 
sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. Nie-
wątpliwie zatem należy uznać, że posiadanie akcji lub udziałów w spółkach rolno-

21 Dz.U. nr 106, poz. 493.
22 Dz.U. nr 141, poz. 943, ze zm.
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-spożywczych przez ARiMR służy realizacji zadań publicznoprawnych Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi i akcje te nie powinny podlegać nieodpłatnemu przeka-
zaniu na rzecz Ministra Skarbu Państwa na zasadach ogólnych, w tym wynikają-
cych z art. 339 Kodeksu spółek handlowych. Przepis ten stanowi, że przeniesienie 
akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego następuje przez pisemne oświad-
czenie albo na samym dokumencie akcji, albo na świadectwie tymczasowym, 
albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji lub 
świadectwa tymczasowego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa jest osobą prawną, a zatem może nabywać w imieniu własnym i na własny 
rachunek własność i inne prawa majątkowe, prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową i nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa. Ewolucja ustroju 
Polski po 1989 r. nie pozostawia wątpliwości, że system prawny dopuszcza istnie-
nie publicznych osób prawnych – państwowych i samorządowych, które mogą być 
podmiotem odrębnych stosunków własnościowych od Skarbu Państwa i realizo-
wać cele związane z polityką państwa czy celami użyteczności publicznej. Pań-
stwowa osoba prawna może być właścicielem, mieć prawa majątkowe, a co za tym 
idzie przepisy prawa dają jej podstawę do ich ochrony, w tym przed ingerencją 
czy żądaniami, co nie budzi na gruncie doktrynalnym wątpliwości, także rosz-
czeniami Skarbu Państwa. Nie znajduje racjonalnego uzasadnienia teza, że wnio-
skowanie świadczenia przez państwową osobę prawną na rzecz Skarbu Państwa, 
które prowadziłoby do nieodpłatnego wyzbycia się uprawnień właścicielskich 
z majątku na podstawie wyłącznie pozaliteralnej interpretacji teleologicznej norm 
prawnych, jest trafne i bezdyskusyjne. Tym samym na gruncie prawa cywilnego 
państwowym osobom prawnym przysługuje taka sama (identyczna treściowo) 
ochrona ich własności jak innym podmiotom występującym w obrocie prawnym. 
Nie można także w przedmiotowej sprawie doszukiwać się podstaw działania 
Ministra Skarbu Państwa w art. 31a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji23, 
który stanowi, że akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa minister właściwy do 
spraw Skarbu Państwa, prywatyzacja bowiem hurtowych rynków rolnych ma 
charakter szczególny i wpisuje się w konstytucyjny kanon zadań publicznopraw-
nych wynikających z art. 149 ust. 1 ustawy zasadniczej, a realizowanych przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Analizując szczegółowo wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2014 r.24 
z powództwa Skarbu Państwa – Ministra Skarbu Państwa przeciwko Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na mocy którego został uchylony 
wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 lutego 2013 r.25, należy zauważyć, że sąd 
już w toku pierwszoinstancyjnego postępowania trafnie ocenił, że ustawodawca 
dopuścił się niekonsekwencji w zakresie techniki legislacyjnej. Przy czym należy 
przyjąć stanowisko, że „prawo jest tworzone racjonalnie, jeżeli ustanowienie 

23 Dz.U. nr 118, poz. 561, ze zm.
24 Sygn. akt I CSK 361/13.
25 Sygn. akt XXIV C 166/12.
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jakichś norm prawnych jest na gruncie najlepszej w danych okolicznościach wie-
dzy, środkiem do realizacji wyznaczonych i akceptowanych celów”26. Racjonal-
ność w procesie prawodawczym występuje zasadniczo w trzech aspektach: 

– warunków, jakie powinny być spełnione w zakresie wiedzy i ocen prawo-
dawcy; 

– metodyki przygotowania aktów prawodawczych; 
– struktur organizacyjnych w których tworzy się prawo27.

Wydaje się, że w przypadku prac legislacyjnych nad tak newralgiczną 
z punktu widzenia funkcjonowania państwa ustawą, jaką jest ustawa o finansach 
publicznych, oraz tzw. zmian wynikowych w innych ustawach dotyczących funk-
cjonowania sektora publicznego w Polsce, regulacja ta spełnia kryteria racjonal-
ności, a co za tym idzie utrzymanie w mocy art. 40 o Agencji nie jest żadnym 
legislacyjnym przeoczeniem. W podobnym duchu wypowiada się Trybunał Kon-
stytucyjny: „Wszelkie działania prawodawcy są efektem dogłębnego rozważe-
nia problemu i dojrzałej decyzji znajdującej racjonalne uzasadnienie. Wynika 
więc stąd, że stanowione prawo cechuje się założonym z góry racjonalizmem, 
a założenie to pozwala wymagać od wszystkich obywateli respektowania tego 
prawa i jego stosowania. Odrzucenie fikcji racjonalności ustawodawcy wiązałoby 
się z dopuszczeniem możliwości podważenia poszczególnych aktów prawnych 
i odmowy ich stosowania, to zaś groziłoby rozprężeniem wszystkich więzi praw-
nych i społecznych. Skoro punktem wyjścia jest przyjęcie racjonalności ustawo-
dawcy (i wynikającego stąd racjonalizmu poszczególnych unormowań prawnych), 
to racjonalizm stanowionego prawa musi zostać uznany za składową przyzwoitej 
legislacji. Innymi słowy: legislacja nieracjonalna nie może być w demokratycz-
nym państwie prawnym uznana za przyzwoitą, choćby nawet spełniała wszelkie 
formalne kryteria”28. Ponadto, jak wynika z orzecznictwa TK, „punktem wyj-
ścia dla kontroli konstytucjonalności prawa jest zawsze założenie racjonalnego 
działania ustawodawcy”29. Zatem pomimo utraty mocy obowiązującej art. 239 
ustawy o finansach publicznych z 2005 r. w art. 40 ust. 1 ustawy o ARiMR nadal 
pozostało wyłączenie, zgodnie z którym przepisu tego się nie stosuje. Sąd stanął 
na stanowisku, z którym należy się zgodzić, że dokonując wykładni art. 40 ust. 1 
wyżej wymienionej ustawy należało uznać, że wyłączenie stosowania art. 239 
poprzednio obowiązującej ustawy o finansach publicznych odnosi się obecnie do 
art. 49 ustawy o finansach publicznych i art. 104 ustawy – Przepisy wprowadza-
jące ustawę o finansach publicznych. Gdyby bowiem wyłączenie to nie odnosiło 
się do ARiMR, to straciłby rację bytu przepis art. 40 ustawy o Agencji, a przecież 
zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu, na której oparte są działania admini-

26 A. Michalska, S. Wronkowka, Zasady tworzenia prawa, Poznań 1983, s. 26. 
27 S. Wronkowska, M. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 27. 
28 Wyrok TK z dnia 17 maja 2005, sygn. P 6/05, OTK-A 2005, nr 5, poz. 50. 
29 Wyrok TK z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. K 5/99, OTK 1999, nr 5, poz. 100.
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stracji publicznej, organy administracji funkcjonują na podstawie i w granicach 
obowiązujących przepisów. Nie można także twierdzić, że przepis ten nie jest 
wykonywany i przez to stracił swoje zastosowanie, ponieważ z analizy działań 
faktycznych organu Agencji wynika, iż dążył on do jego realizacji poprzez wyłą-
czenie akcji i udziałów posiadanych przez Agencję spod ogólnego reżimu przepi-
sów ustawy o finansach publicznych. Artykuł 40 ustawy o Agencji jest w istocie 
przepisem szczególnym wobec regulacji poprzedniej i obecnej ustawy o finan-
sach publicznych, jak i mającej jedynie walor pomocniczo-redakcyjny ustawy 
– Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Stosowanie tego 
przepisu nie prowadzi do powstania sprzeczności wewnątrz polskiego systemu 
prawnego, nie rodzi kolizji czy niezgodności obowiązujących norm prawnych. 
Z wykładni językowej art. 40 ustawy o Agencji wynika, że ta państwowa osoba 
prawna, powołana do realizacji wyszczególnionych zadań państwa, zdecyduje się 
zbyć posiadane akcje lub udziały określonym podmiotom, przy czym na gruncie 
tego przepisu prawa publicznego o charakterze kompetencyjno-instytucjonalnym 
nie sposób wywieść nakazu zbycia papierów wartościowych posiadanych przez 
Agencję. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „Agencja zbywa” oznacza tyle co 
„Agencja powinna zbyć” i bezsprzecznie jest to ustawowy obowiązek nałożony 
na Agencję, przy czym nie określono terminu, uwarunkowań ekonomicznych 
i proporcjonalnych oraz trybu zbycia, jakiego ma dokonać Agencja. 

W literaturze podnosi się, że obowiązki publicznoprawne służą realizacji 
interesu publicznego i są kreowane wyłącznie przez ustawodawcę. Stanowią kon-
sekwencję publicznego prawa podmiotowego mającego swoją podstawę w akcie 
rangi ustawy30, a zatem zbywając udziały lub akcje, Agencja powinna kierować 
się interesem publicznym i wybrać najbardziej korzystny moment ich zbycia.

Sąd pierwszoinstancyjny słusznie stanął na stanowisku, że w art. 40 ust. 1 
ustawy o Agencji zastosowano, zgodnie z § 156 ust. 1 zasad techniki prawo-
dawczej, odwołanie o charakterze dynamicznym, przede wszystkim w celu 
osiągnięcia skrótowości tekstu i zapewnienia spójności regulowanych instytucji 
prawnych. Warto przypomnieć, że zasady techniki prawodawczej w Polsce speł-
niają istotne trzy funkcje:

– dostarczają informacji redaktorom; 
– stanowią standardy poprawności aktów normatywnych i całego systemu 

prawa; 
– współkształtują reguły wykładni prawa31.

Skoro zatem art. 40 ustawy o Agencji został utrzymany w mocy jako jed-
nostka redakcyjna mająca swój walor normatywny, a nie określał trybu, sposobu 

30 J. Radwanowicz-Janczewska, Przymus administracyjny jako następstwo niewykonania 
obowiązku prawnego, „Administracja – Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2008, nr 4, s. 108.

31 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 
2004, s. 8. 



 O PROBLEMIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI AKCJI ROLNICZyCH... 137

oraz liczby udziałów i akcji, które miały być zbyte na rzecz producentów rolnych, 
grup producentów rolnych oraz związków producentów rolnych, jego ograni-
czona realizacja przez Agencję nie mogła dać asumptu do bezpłatnego przeka-
zania ich Ministrowi Skarbu Państwa. Należy wspomnieć, że zasady techniki 
prawodawczej w doktrynie prawa publicznego, w tym na gruncie prawa admi-
nistracyjnego, są uznawane za subsydiarne źródło prawa zarówno w kontekście 
pochodzenia, jak i poznania prawa32. Zdaniem Sądu Najwyższego, orzekającego 
w wyżej wskazanej sprawie, odesłanie zawarte w art. 40 ustawy o Agencji ma 
charakter statyczny. W literaturze podnosi się, że zasadą w aktach normatyw-
nych są odesłania o charakterze dynamicznym33, tj. takie, których przepisy odsy-
łają do innych jednostek redakcyjnych (przepisów) w każdorazowej wersji, tzn. 
niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią w treści przepisu odsyłanego. Zatem 
zastosowanie odesłania do art. 239 ustawy o finansach publicznych z 2005 r., 
w świetle zasad techniki prawodawczej oznacza, że Agencji nie dotyczy norma 
prawna przewidująca nakaz zbywania papierów wartościowych i zakaz ich posia-
dania po danej dacie. Sąd Najwyższy nie uzasadnił jednak w sposób precyzyjny 
i logiczny, dlaczego w jego ocenie odesłanie w art. 40 ust. 1 ustawy o Agencji ma 
charakter statyczny i dlaczego przepis ten nie ma waloru przepisu merytorycz-
nego, a jedynie przejściowy. 

W tym miejscu należy podnieść, że zgodnie z § 30 ust. 1 zasad techniki pra-
wodawczej w przepisach przejściowych reguluje się wpływ nowej ustawy na 
stosunki powstałe pod działaniem ustawy albo ustaw dotychczasowych. Tym 
samym nie wydaje się zasadne twierdzenie, jakoby analizowany art. 40 ust. 1 
ustawy o Agencji był przepisem, który reguluje sposób zakończenia postępo-
wań w toku, czasowo utrzymujący instytucje w mocy czy utrzymujący w mocy 
przepisy wykonawcze wydane na podstawie dotychczasowych przepisów upo-
ważniających. Także analiza budowy ustawy o Agencji nie pozwala zgodzić się 
z powyższą tezą Sądu Najwyższego, tym bardziej że w akcie tym nie ma roz-
działu zawierającego jedynie przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe.

Ponadto Sąd Najwyższy uznał, że fakt, iż Agencja miała prawo posiadania 
objętych akcji i wykonywania z nich uprawnień, w tym prawa do ich zbycia, 
nie jest równoznaczny z tym, że jest to prawo bezterminowe, które może zwal-
niać ją z obowiązku przekazania akcji Skarbowi Państwa po ustawowym termi-
nie 18 miesięcy. Wnioskując a contrario, Sąd Najwyższy twierdzi, że Agencja 
miała prawo stopniowego, rozciągniętego na przestrzeni kilku lat, opierając się 
na własnych kryteriach i priorytetach, przekazywania Skarbowi Państwa akcji 
i udziałów. Ponadto wynikać by miała z tego teza, że Agencja także po upływie 
ustawowo określonych 18 miesięcy mogła, wobec braku ustawowych kryteriów 

32 Zob.: M. Mazuryk, Zasady techniki prawodawczej jako subsydiarne źródło prawa, [w:] 
Źródła prawa administracyjnego a ochrona wolności i praw obywateli, red. M. Błachucki, 
T. Górzyńska, Warszawa 2014, s. 233. 

33 S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad…, s. 310.
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zbycia udziałów i akcji, równolegle przekazywać Ministrowi Skarbu Państwa te 
udziały i akcje, a także zbywać je producentom i ich grupom oraz związkom. 

Trudno także zgodzić się z oceną Sądu Najwyższego, jakoby przepis art. 40 
ustawy o Agencji nie był przepisem szczególnym w odniesieniu do art. 49 ustawy 
o finansach publicznych i do art. 104 przepisy ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych, bo reguluje on inną materię niż wyżej wymie-
nione przepisy, ponieważ w ujęciu funkcjonalnym, jako przepis o charakterze 
publicznoprawnym, kształtuje katalog zadań Agencji. Sąd Najwyższy, powołu-
jąc się na zasadę celowości, stwierdził, że Agencja utrzymuje niepożądany stan 
rzeczy i dlatego ustawodawca podjął próbę zasilenia akcjami rolników i pro-
ducentów rolnych oraz ich związków poprzez prywatyzację prowadzoną przez 
Ministra Skarbu Państwa. Tym samym, bazując na resortowej i budzącej wątpli-
wości samorządów gospodarczych metodzie centralizacji finansów publicznych, 
opowiedział się za zbyt szeroką wykładnią konstytucyjnej zasady pomocniczości 
i dekoncentracji zadań administracji publicznej.

Wreszcie, odnosząc się do kwestii związanych z wywłaszczeniem Agencji 
z posiadanych udziałów i akcji na rzecz Skarbu Państwa, należy wskazać, że 
wywłaszczenie jest dopuszczalne w świetle obowiązującej Konstytucji RP, gdy 
jest dokonane na podstawie ustawy na cel publiczny i za słusznym odszkodowa-
niem. Sąd Najwyższy uznał, że odszkodowanie Agencji się nie należy, a konstytu-
cyjna przesłanka celu publicznego została osiągnięta poprzez realizację ważnego 
celu publicznego w postaci zmiany polityki państwa w zakresie wykonywania 
prawa z akcji przysługującym różnym państwowym osobom prawnym z sek-
tora finansów publicznych34. Wydaje się, że pojęcie celu publicznego powinno 
mieć charakter precyzyjny i konkretny. W przeciwnym razie organy admini-
stracji publicznej, powołując się na bliżej nieokreślone polityki (np. rodzinną, 
mieszkaniową czy industralizacyjną), mogłyby zacząć dokonywać wywłaszczeń 
nieruchomości czy papierów wartościowych innych osób fizycznych i prawnych 
w sposób uznaniowy i na szeroką skalę. Tym samym ograniczenie czy wywłasz-
czenie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności, także kosztem państwowej 
osoby prawnej z powołaniem się na abstrakcyjne i nieokreślone wprost przez 
ustawę cele publiczne musi budzić uzasadnione wątpliwości konstytucyjne.

34 W podobnym duchu wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 kwietnia 2014 r. 
o sygn. I CSK 397/13, gdzie stwierdził, że brakuje podstaw, aby uznać, że obowiązek Agencji 
przekazania nieodpłatnie objętych akcji do Skarbu Państwa narusza przewidziane w Konstytu-
cji standardy ochrony własności. Autor niniejszego tekstu uważa, że wskazany przez SN sposób 
uzyskania rekompensaty przez Agencję za wywłaszczenie jej z udziałów lub akcji, polegający 
na podjęciu starań o uzyskanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na eta-
pie uchwalania planu finansowego na kolejny rok, jest nieznany praktyce sektora publicznego 
i w obecnej sytuacji finansowej państwa praktycznie niemożliwy do zrealizowania, co stawia 
państwową osobę prawną w gorszej sytuacji finansowej od podmiotów prywatnych mających 
roszczenia wobec Skarbu Państwa. 
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Konkludując, należy stwierdzić, że wywłaszczenie państwowej osoby praw-
nej z każdej formy majątku, zwłaszcza papierów wartościowych, przez ministra 
właściwego do spraw Skarbu Państwa na rzecz innej osoby prawnej, tj. Skarbu 
Państwa, powinno następować z zachowaniem konstytucyjnych standardów pań-
stwa prawnego. Rzecz w tym, aby działo się to na podstawie przepisów rangi 
ustawowej, niebudzących wątpliwości interpretacyjnych przy jednoczesnym 
zachowaniu zasad racjonalności i gospodarności majątkiem publicznym ze wska-
zaniem konkretnego celu publicznego. W przeciwnym razie wywłaszczenie 
z majątku nawet jednej państwowej osoby prawnej na rzecz innej państwowej 
osoby prawnej należy uznać za działanie nieracjonalne i niezgodne z zasadami 
konstytucyjnymi. Wydaje się, że omówiony w niniejszym opracowaniu problem 
prawny powinien zostać przez uprawnionego wnioskodawcę poddany kontroli 
zgodności z ustawą zasadniczą, realizowanej przez Trybunał Konstytucyjny 
choćby w świetle zasad chroniących prawa słusznie nabyte przez innych akcjona-
riuszy rynków hurtowych oraz producentów rolnych i ich organizacje.

ON THE ISSUES OF TRANSFER OF SHARES OF AGRICULTURAL 
WHOLESALE MARKETS TO THE STATE TREASURY

Summary

This paper deals with the important issue arising from questionable interpreting the 
provisions of the Public Finance Act by the Minister of Treasury and the President of the 
Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, concerning the ownership 
of shares and stock of companies that are agricultural wholesale markets and commodity 
exchanges. Regarding this issue, both bodies of public authority were frequently embroiled 
in litigation, resulting in many cases in contradictory decisions. The High Court tends 
to grant significant rights to the State Treasury, which may threaten the interests of the 
shareholders who are agricultural producers, and may also lead to dissipating significant 
public expenditure on the organization of the current ownership structure of wholesale 
markets and commodity exchanges.
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Filip Ludwin
Uniwersytet Warszawski 

PODZIAŁ WŁADZY PODZIAŁEM SUWERENNOŚCI. 
ROZUMIENIE ZASADY SUWERENNOŚCI LUDU 

I ZASADY PODZIAŁU WŁADZY OD XVII DO XIX W.1

I

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie rozważenie rozumienia związku 
łączącego ideę podziału władzy i zasadę suwerenności ludu2 od XVII do XIX 
w. Tezą, do której studia te prowadzą, jest zasadnicza niemożliwość połączenia 
w praktyce ustrojowej tych dwóch koncepcji w ich oryginalnym kształcie. Mody-
fikacje, jakie muszą być wprowadzone do teorii podziału władzy przy wdrożeniu 
w państwie demokratycznym, powodują zatracenie jej sensu i przekreślają reali-
zację stawianych przez nią celów. Wynika to głównie z faktu, że bardzo silnie 
wiąże się ona z historycznymi warunkami ustrojowymi, w których i pod kątem 
których została pierwotnie sformułowana. Dotyczy to przede wszystkim oparcia 
ustroju o podzielonej władzy na założeniu suwerenności dzielonej przynajmniej 
między monarchą a ludem. Ponadto w ścisłym związku rzutującym na kwestię 
suwerenności pozostaje tzw. społeczny podział władzy między monarchę, arysto-
krację i lud3, który to podział, niekiedy wszak w ograniczonej i niepełnej formie, 
należy uznać za konieczny i niezbędny składnik koncepcji podziału władzy.

1 Artykuł powstał w ramach badań własnych „Rozumienie zasady suwerenności ludu i zasa-
dy podziału władzy w XVII, XVIII i XIX w.”, finansowanych ze środków przyznanych w 2013 r. 
przez Wydział Prawa i Administracji UW. Praca niniejsza jest rozwinięciem części studiów, które 
zawarłem w artykule: F. Ludwin, Monteskiusza trójpodział władzy, a idea demokracji, „Przegląd 
Naukowy Disputatio” 2010, t. XI, s. 28–48. Problem relacji zasady podziału władzy i idei suwe-
renności ludu przedstawiłem tam jedynie w odniesieniu do myśli Monteskiusza oraz zasygnalizo-
wałem w przypadku Jana Jakuba Rousseau i Immanuela Kanta. Z tego względu część niniejszego 
tekstu poświęcona Monteskiuszowi będzie stanowić zreferowanie moich wcześniejszych badań.

2 Pod pojęciem idei suwerenności ludu będzie się rozumieć koncepcję wskazującą ogół oby-
wateli państwa jako wyłącznego ustawodawcę. Koncepcja ta wywodzi się przede wszystkim z my-
śli Marsyliusza z Padwy. Por.: Marsyliusz z Padwy, Obrońca pokoju, tłum. W. Seńko, Kęty 2006. 

3 Na temat pojęcia społecznego podziału władzy szerzej por.: R. M. Małajny, Trzy teorie po-
dzielonej władzy, wyd. 2, Katowice 2003, passim. 
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Ramy planowanego studium przekraczają możliwość przedstawienia bada-
nego zagadnienia w twórczości wszystkich autorów mających związek z tą pro-
blematyką. Z tego względu postanowiłem ograniczyć się jedynie do przemyśleń, 
najważniejszych dla genezy teorii podziału władzy, myślicieli, jej „ojców”: Johna 
Locke’a, Davida Hume’a, Monteskiusza i Benjamina Constanta. Za istotne uzna-
łem również przemyślenia Jana Jakuba Rousseau i Alexisa de Tocqueville’a. 
Mimo że tych dwóch ostatnich autorów nie można kojarzyć bezpośrednio z roz-
wojem doktryny podziału władzy, to poczynione przez nich spostrzeżenia na jej 
temat wnoszą istotny wkład do należytego wyświetlenia analizowanej materii.

Porządek niniejszego studium prezentuje się następująco. Najpierw zostaną 
przedstawione badania nad koncepcjami anglosaskich autorów: Locke’a i Hume’a, 
co naturalnie wynika ze specyfiki ich rozważań, znacząco powiązanych ze spe-
cyfiką angielskiego modelu ustrojowego. Następnie będzie przestudiowany doro-
bek reprezentantów francuskojęzycznego kręgu kulturowego: Monteskiusza, 
Constanta, Rousseau i de Tocqueville’a. Pracę natomiast zamyka podsumowanie 
zawierające wnioski końcowe. 

II

Powstanie i rozwój idei podziału władzy wiąże się z genezą liberalizmu, dok-
tryny politycznej, której przedstawiciele w centrum swojego zainteresowania 
stawiają jednostkę i skupiają się na jej osobistej wolności, której ochrony przed 
ingerencją państwa, poszukują m.in. w odpowiednim urządzeniu ustroju. Libe-
ralne postulaty ograniczenia władzy państwowej ściśle łączą się z poszukiwa-
niami mechanizmów ustrojowych, stanowiących skuteczną i trwałą gwarancję 
dekoncentracji władzy oraz zapobiegania przerostowi jej kompetencji. Nieprzy-
padkowo refleksję nad ideą rozdziału władzy można odnaleźć już w twórczo-
ści Johna Locke’a, prekursora myśli liberalnej. Refleksja ta płynnie wpisuje się 
w całość jego doktryny politycznej i ma źródło w jej podstawowych założeniach. 

W teorii angielskiego filozofa zasadnicze dla koncepcji podziału władzy 
rozróżnienie między władzą ustawodawczą i wykonawczą bierze swój początek 
z dwóch naturalnych uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi w stanie 
natury – hipotetycznej rzeczywistości, w której nie istnieje ani społeczeństwo, 
ani państwo. Uprawnieniami tymi są, po pierwsze, prawo do zachowania swojego 
życia, wolności i majątku oraz, po drugie, prawo do karania każdego, kto pierw-
sze z tych praw naruszy. Następnie, w momencie zawarcia umowy społecznej, 
ustanawiającej wspólnotę polityczną, jednostki przekazują te naturalne upraw-
nienia na rzecz społeczeństwa i dają tym samym początek legislatywie oraz egze-
kutywie. Locke konkluduje:
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„I tutaj mamy początek w ł a d z y  u s t a w o d a w c z e j  i  w y k o n a w c z e j  spo-
łeczeństwa obywatelskiego, która ma orzekać na podstawie ustanowionych praw, 
jak dalece powinny być karane przestępstwa popełniane we wspólnocie, jak rów-
nież ferować poszczególne wyroki dotyczące spraw bieżących i określające, w jakim 
stopniu powinno nastąpić zadośćuczynienie za wyrządzenie szkód pochodzących 
z zewnątrz, oraz w obydwu tych przypadkach, jeśli będzie to potrzebne, użyć siły 
wszystkich członków wspólnoty”4. 

Od razu w tym kontekście angielski myśliciel wskazuje na potrzebę oddzie-
lenia tych dwóch władz społeczeństwa od siebie poprzez powierzenie ich spra-
wowania odrębnym ciałom politycznym. Ich skumulowanie w rękach jednostki, 
władcy – co jest charakterystyczne dla monarchii absolutnej, której krytyce 
w dużej mierze poświęcona jest myśl Locke’a5 – nie może być zasadne, ponieważ 
nie oznacza przekreślenia niedogodności otaczających jednostkę w stanie natury, 
a które wynikały z braku bezstronnego autorytetu rozstrzygającego spory doty-
czące naruszenia prawa. Pod rządami absolutnego monarchy jednostka w sto-
sunku do swojego władcy pozostaje nadal w stanie natury, gdyż w przypadku 
wystąpienia między nimi sporu nie daje się znaleźć jakiegokolwiek arbitra, który 
spór ten mógłby bezstronnie rozstrzygnąć. W sytuacji „kiedy jego [tj. poddanego 
– przyp. F.L.] własność została naruszona na mocy woli bądź rozkazu monar-
chy, nie ma on nie tylko żadnych możliwości odwołania się, jaką powinni mieć 
członkowie społeczeństwa, ale i wolności sądu i obrony swych uprawnień, jak 
gdyby został pozbawiony wspólnego ludziom statusu istoty myślącej”6. W oczy-
wisty sposób pozycja obydwu stron jest rażąco nierówna – mające być podstawą 
rozstrzygnięcia prawo jest wytworem władcy, a organy je stosujące są podległe 
temu ostatniemu. Racjonalnie działająca jednostka takich warunków ustrojo-
wych zaakceptować nie może i nie będzie ich przedkładać ponad realia, w któ-
rych znajdowała się w stanie natury, ergo ustrój nieoparty na rozdziale władzy 
ustawodawczej i wykonawczej jest sprzeczny z rozumem i nie może być uznany 
za legitymizowany.

Oprócz władzy ustawodawczej i wykonawczej Locke wyróżnia jeszcze władzę 
federatywną. Na jej kształt składają się kompetencje związane z prowadzeniem 
polityki zagranicznej (sprawy wojenne, zawieranie pokoju i umów międzynaro-
dowych, dyplomacja itp). Od władzy wykonawczej odróżnia władzę federatywną 
fakt, że ta druga jest skierowana na zewnętrzne sprawy wspólnoty i sprawowana 
w dużej mierze uznaniowo. Mniejszy rygor związania jej prawem wynika ze 
specyfiki prowadzenia spraw zagranicznych, wymagających większej elastycz-
ności i trudniejszych do przewidzenia na drodze stanowionego ustawodawstwa. 

4 J. Locke, Dwa traktaty o rządzie, tłum. Z. Rau, Warszawa 1992, s. 224, a także s. 252–253.
5 Na temat Locke’owskiej krytyki absolutyzmu szerzej por.: M. Maneli, Historia doktryn po-

lityczno-prawnych. Wiek XVI–XVII, cz. II, Warszawa 1962, s. 280–286. 
6 J. Locke, Dwa traktaty…, s. 226–227.
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W konsekwencji „p o z o s t a w i a  s i ę  to w ogromnej części m ą d r o ś c i  tych, 
którym tę władzę przekazano, aby sprawowali ją jak najzręczniej z korzyścią 
dla wspólnoty”7. Można domniemywać, że na takie ujęcie władzy federatyw-
nej wpłynęła także mniejsza możliwość jej oddziaływania na zakres wolności 
jednostki. Dla Locke’a, zwłaszcza gdy zważy się na otaczający go historyczny 
kontekst sporów politycznych XVII-wiecznej Anglii, kwestią najważniejszą było 
zabezpieczenie wolności jednostki przed nadużyciami wewnętrznego aparatu 
władzy. Summa summarum angielski filozof nie przykłada większej wagi do 
kwestii związanych z władzą dotyczącą stosunków zagranicznych, jej sprawowa-
nie przyznaje piastunowi władzy wykonawczej, a w większej mierze koncentruje 
się na legislatywie i egzekutywie.

W stabilnej sytuacji ustrojowej, gdy pieczę nad sprawami wspólnoty spra-
wuje ustanowiony rząd, legislatywa jest władzą najwyższą społeczeństwa, co 
nie oznacza jednakże jej nieograniczonego zakresu8. Skupia się w sesyjnym, 
złożonym z reprezentantów wspólnoty, parlamencie, którego zadaniem jest sta-
nowienie prawa mającego na celu zachowanie społeczeństwa, tj. przede wszyst-
kim ochronę życia, wolności i majątku każdej, wchodzącej w skład wspólnoty, 
jednostki. Legislatywa podlega jedynie potencjalnej władzy ludu zdolnej do jej 
obalenia w przypadku, gdy w jego odczuciu nie wywiązuje się z powierzonych jej 
zadań i szkodzi interesom, do których ochrony została powołana. Przez cały czas 
funkcjonowania rządu „l u d  posiada nadal n a j w y ż s z ą  w ł a d z ę  usunię-
cia lub z m i a n y  l e g i s l a t y w y , kiedy uzna, że władza ta działa niezgodnie 
z pokładanym w niej zaufaniem”9. W tym wymiarze myśl Locke’a jest wysoce 
prekursorska i toruje drogę do ustanowienia paradygmatu nowoczesnego pań-
stwa demokratycznego. Jak stwierdził Antoni Peretiatkowicz przy okazji swoich 
studiów nad doktryną Jana Jakuba Rousseau, „jest to, wprawdzie nierozwinięta 
w całej pełni, ale niemniej w zasadzie określona teoria z w i e r z c h n i c t w a 
n a r o d o w e g o ”10. W świetle tematu niniejszego artykułu należy odnotować, 
że z jednej strony w doktrynie autora Dwóch traktatów o rządzie krystalizuje 
się już idea współczesnej zasady suwerenności ludu, aczkolwiek z drugiej strony 
posiada ona jeszcze ograniczoną doniosłość. Przede wszystkim suwerenność ta 
uaktywnia się w całej pełni w okolicznościach nadzwyczajnych, okresach gwał-
townych przemian społecznych, w zasadzie w czasach rebelii i buntu. Wówczas 
dopiero można mówić o tak radykalnej przemianie, jaką jest obalenie dotychcza-
sowej władzy w całości i ustanowienie w jej miejsce nowego rządu. Co prawda, 
suwerenność ludu daje o sobie również znać nie tylko w chwilach rewolucyjnego 
zrywu, lecz także w bieżącej praktyce ustrojowej, tj. w momencie regularnych 

 7 Ibidem, s. 268.
 8 Por.: J. W. Gough, The Social Contract. A Critical Study of its Development, wyd. 2, Oxford 

1957, s. 142; J. Locke, Dwa traktaty…, s. 256–266.
 9 Ibidem, s. 269.
10 A. Peretiatkowicz, Jan Jakub Rousseau. Filozof demokracji społecznej, Poznań 1949, s. 125.
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wyborów członków legislatywy. Jednak mimo to, po pierwsze, doznaje zawęże-
nia w tym sensie, że nie implikuje jeszcze jakichkolwiek elementów demokracji 
bezpośredniej, oraz, po drugie, przy ocenie faktycznego znaczenia legislatywy 
w państwie, gdy uwzględni się całokształt Lockeańskiego schematu ustrojowego 
oraz rolę, jaką w nim odgrywa egzekutywa, okaże się, że władza ustawodawcza 
nie jest dominującym ogniwem aparatu organów państwa. 

Faktyczny wpływ legislatywy na kształtowanie polityki rządowej będzie 
można właściwie ocenić dopiero, gdy uwzględni się wiele zależności, w jakich 
pozostaje ona względem organu piastującego władzę wykonawczą. Dopiero 
wówczas będzie można również stwierdzić, w jakim stopniu w doktrynie Loc-
ke’a zasada suwerenności ludu rzeczywiście się realizuje. Odnośnie do stosunku 
legislatywa – egzekutywa Locke wyróżnia dwa jego możliwe warianty. W pierw-
szym z nich władza wykonawcza jest powierzona jednej osobie, która ma rów-
nież pewien udział w zakresie stanowienia prawa, polegający na uprawnieniu do 
wyrażenia zgody na ustanowienie danego aktu normatywnego (prawo sankcji 
ustawy). W drugim wariancie osoba, stojąca na czele egzekutywy, powyższej 
kompetencji ustawodawczej nie posiada, przez co w całości podlega władzy pra-
wodawczej i „może więc według jej uznania zostać zmieniona bądź usunięta”11. 
Mimo wyróżnienia przez Locke’a tej drugiej ewentualności, nie wydaje się jed-
nak, aby można było uznać ją za odpowiadającą istocie postulatów ustrojowych 
tego myśliciela. W szeregu fragmentów Drugiego traktatu, odnoszących się do 
władzy wykonawczej, Locke konsekwentnie posługuje się bowiem takimi ter-
minami, jak „książę”, czy „władca”. Trudno byłoby wytłumaczyć taką praktykę 
językową, gdyby przyjąć, że autor ten ma w takim przypadku na myśli republi-
kański organ w pełni podległy parlamentowi i przez niego wybierany. Ponadto 
gdy zwróci się uwagę na pewną oszczędność wywodów angielskiego filozofa, 
poświęconych szczegółom organizacyjnym pionu władzy wykonawczej, nasuwa 
się wniosek, że oszczędność ta musi wynikać z tego, że dla Locke’a zagadnienie 
to było oczywiste. Jako że myśl Locke’a bardzo silnie była uwikłana w histo-
rię angielskich sporów ustrojowych XVII w. i ich rozwiązaniu była poświęcona, 
struktura społeczna ówczesnej Anglii w naturalny sposób rzutuje na treść jego 
dzieła i musi być przy studiowaniu tego ostatniego uwzględniona. Jak stwierdza 
Ryszard M. Małajny, „celowość powierzenia władzy wykonawczej Królowi i roz-
dział władzy prawodawczej pomiędzy arystokrację (Izba Lordów) a burżuazję 
i gentry (Izba Gmin), Locke uważał za rzecz oczywistą”12. Oczywistością dla 
angielskiego autora była zapewne również partycypacja Korony w sprawowaniu, 
za sprawą prawa sankcji, władzy ustawodawczej. W tym kontekście relację mię-
dzy legislatywą a egzekutywą trafnie ocenił Robert A. Goldwin:

11 J. Locke, Dwa traktaty…, s. 271.
12 R. M. Małajny, Trzy teorie…, 2003, s. 187.
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„Nie kłóci się to bynajmniej z zasadą prymatu w ł a d z y  ustawodawczej; Locke 
zwraca tylko uwagę, że c i a ł o  ustawodawcze nie zawsze stanowi najważniejszy 
element rządu. Widać tu, jak niespodziewanie dużo władzy Locke zgadza się przy-
znać osobie reprezentującej egzekutywę; to zaskakujące, skoro w Traktatach Locke 
podkreśla bezwarunkową nadrzędność legislatywy”13. 

Znaczenie władzy monarszej w doktrynie Locke’a nie wyczerpuje się byna-
jmniej na wpływie króla na ustawodawstwo, ale ulega pogłębieniu, gdy zwróci 
się uwagę na pozostałe kompetencje Korony, wśród których przede wszystkim 
zaznacza się uprawnienie do stosowania prerogatywy, tj. kompetencji polega-
jącej na możliwości swobodnego, czyli niezwiązanego prawem, rozstrzygnię-
cia składającej się nań możliwej materii przedmiotowej14. Prerogatywą mają 
być objęte wszelkie te sprawy, które nie dają się przewidzieć i nie mogą być 
objęte wytycznymi ustawodawczymi, bądź te, względem których proste zas-
tosowanie prawa państwowego może skutkować wyrządzeniem niesprawiedli-
wości. Konieczność istnienia prerogatywy wynika także z sesyjnego charakteru 
prac ciała prawodawczego, które z tej przyczyny w pewnych okolicznościach 
nie jest w stanie odpowiednio szybko podjąć koniecznych dla państwa działań. 
W tekście Drugiego traktatu można odnaleźć kilka przykładów prerogatywy, 
dających o niej bliższe pojęcie15. Wedle Locke’a prerogatywą powinno być sto-
sowanie prawa łaski, określenie poziomu reprezentacji poszczególnych wspól-
not lokalnych w ogólnokrajowym parlamencie (kwestia ta została podniesiona 
przez angielskiego myśliciela w kontekście postulatu rozwiązania problemu tzw. 
zgniłych miasteczek) czy uprawnienie do zwoływania parlamentu. Określenie 
pozostałych możliwych spraw wchodzących w zakres prerogatywy, jej zakres, 
pozostaje do ustalenia w bieżącej praktyce ustrojowej i zależy od właściwych 
dla danego czasu i miejsca okoliczności, jak również od tego, czy prerogatywa 
jest sprawowana z korzyścią dla dobra publicznego i od często implikowanego 
przez ten ostatni fakt zaufania społecznego pokładanego w osobie monarchy. Za 
panowania władcy należycie dbającego o interesy wspólnoty zakres prerogatywy 
może być szeroki i obejmować większość spraw publicznych. Tak też rzecz się 
miała u zarania władzy państwowej. Locke konstatuje, że na początku istnie-
nia rządu praktycznie całość władzy publicznej była prerogatywą władcy i tym 
samym była pozostawiona jego uznaniu. Dopiero nieuprawnione uzurpacje 
królów doprowadziły do wystąpień i buntów ludu domagającego się zawarowa-
nia swoich praw pod postacią spisanych ustaw państwowych. W ujęciu tym zbiór 
praw państwowych jest rezultatem wielu podjętych przez społeczeństwo akcji 
obronnych przed gwałtem ze strony władzy królewskiej i tym samym stanowi 

13 R. A. Goldwin, John Locke, tłum. M. Wiśniewski, [w:] Historia filozofii politycznej, red. 
J. Cropsey, L. Strauss, Warszawa 2010, s. 506–507.

14 J. Locke, Dwa traktaty…, s. 277–284.
15 Ibidem, s. 276–279, 283.
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przypomnienie monarchom, że to właśnie lud jest podmiotem władzy, w imieniu 
i na rzecz którego ma być ona sprawowana.

Dopiero mając powyższe za ustalone, można całościowo przedstawić obraz, 
jaki prezentuje aprobowany przez Locke’a system ustrojowy. Legislatywa (par-
lament) i egzekutywa (król) są co do zasady od siebie oddzielone i sprawowane 
przez odrębne organy. Jednakże w czasach, gdy monarcha sprawuje władzę 
zgodnie z celem, do którego realizacji społeczeństwo i rząd zostały powołane, 
rzeczywista rola i działalność władzy ustawodawczej ulegają znaczącej, być 
może nawet całkowitej, marginalizacji na rzecz królewskiej prerogatywy. Jeśli 
uwzględni się jeszcze przysługującą panującemu wyłączność w zakresie, spra-
wowanej także w pełni uznaniowo, władzy federatywnej oraz jego kompetencje 
wykonawcze (wymierzanie kar) i prawo sankcji (czyli de facto weto absolutne), 
okazuje się, że to monarcha jest najbardziej znaczącym organem państwa i to 
przede wszystkim jemu przynależy zajmowanie się bieżącą polityką. Dopiero 
złamanie ustanowionych w umowie społecznej zadań władzy oznacza wzrost roli 
legislatywy, a w przypadku skrajnym uprawnia społeczeństwo do rebelii i usta-
nowienia nowego rządu. Szerokie kompetencje monarchy nie powinny przy tym 
dziwić. Doktryna Locke’a jest bowiem przede wszystkim antyabsolutystyczna, 
co nie pociąga za sobą ani antymonarchizmu, ani uznania demokracji za lepszy 
ustrój od monarchii. Celem tego myśliciela jest przede wszystkim ustanowienie 
odpowiednich ram dla rządu, ograniczenie władzy jedynie do ochrony życia, 
wolności i majątku jednostek, czyli w zasadzie do tych kompetencji, które skła-
dają się na istotę tzw. państwa minimalnego. Kwestia natomiast, który z organów 
rządowego aparatu będzie to zadanie w największej mierze realizował, jest, po 
pierwsze, drugoplanowa, a po drugie, w zasadzie zostaje przez angielskiego filo-
zofa rozstrzygnięta na korzyść króla. 

Przechodząc do omówienia pojmowania przez Locke’a pojęcia suwerenności 
ludu, nie można jednakże na podstawie powyższych uwag uznać jego wywo-
dów poświęconych odpowiedzialności rządu przed społeczeństwem jedynie za 
façon de parler, przekreślających wyłączność ludu w zakresie suwerenności, 
która de facto miałaby być dzielona między monarchę a lud. Jego stanowisko 
względem pełnego prawa społeczeństwa do wypowiedzenia władzy panującemu 
jest bowiem jasne i nie implikuje w żaden sposób nienaruszalności władzy kró-
lów. Należy jednakże przy tym podkreślić, że suwerenność ludu traktuje on jako 
zasadę, która, gdy chodzi o praktyczny wpływ na bieg polityki, realizuje się 
w zasadzie w ekstraordynaryjnych warunkach, właściwych czasom rozruchów 
społecznych, a nie, jak ma to miejsce współcześnie, jako regułę mówiącą o sta-
łym i bieżącym wpływie narodu na funkcjonowanie całości polityki państwa 
bądź za pośrednictwem demokratycznie wybranych przedstawicieli, bądź pod 
postacią różnorodnych form demokracji bezpośredniej. Dla Locke’a suwerenność 
ludu jest zasadą wskazującą, że społeczeństwo jest swego rodzaju trybunałem, 
przed którym królowie odpowiadają i są rozliczani z powierzonego im zaufania. 
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Nie zmienia to jednak faktu, że pierwotną i główną zasadą rządu jest monarsza 
prerogatywa, a tylko w razie jej nieuprawnionego wykorzystania władczym czyn-
nikiem sprawczym staje się polityczna interwencja wspólnoty. Można stwierdzić, 
że tego rodzaju polityczna mediacja między ludem a monarchą znajduje rów-
nież swój wyraz w Lockeańskiej teorii podziału władzy i stanowi o jej istocie. 
Jeśli uwzględnić jej kontekst historyczny, to oparty na podziale władzy ustrój 
państwowy jest sceną, na której dochodzi do politycznej gry między głównymi 
siłami politycznymi XVII-wiecznej Anglii: Koroną i Parlamentem. Jest przy tym 
konstrukcją ustrojową, niewyznaczającą sztywnego rozdziału kompetencji, lecz 
otwartą i elastyczną na okoliczności danego miejsca i czasu, a przede wszyst-
kim na intencje i działania władcy. Ta konstrukcja ustrojowa służy Locke’owi 
w znacznej mierze jako wyraz formy organizacji ustroju, która odzwierciedla 
ten układ sił politycznych i służy ich odpowiedniemu wyważeniu. Zasadne jest 
zatem pytanie, czy poza tego rodzaju uwarunkowaniami politycznymi ma szansę 
zachować swój sens i rację bytu.

Ponadto w Lockeańskim obrazie kompetencji króla i ciała prawodawczego 
daje się dostrzec podobieństwo do właściwego monarchii stanowej rozgrani-
czenia dwóch sfer działań państwa: gubernaculum i iurisdictio. Gubernaculum 
oznaczało wyłączną władzę monarchy w zakresie bieżącego zarządu państwem 
(sprawy wewnętrzne i zewnętrzne), a iurisdictio, przynależące do organów 
stanowych, obejmowało zwłaszcza uprawnienie do przyznawania podatków 
monarsze16. W tym ujęciu w doktrynie Locke’a obdarzenie króla możliwością 
stosowania szerokiej prerogatywy i swobodą w prowadzeniu polityki zagranicz-
nej można odczytać jako nawiązanie do koncepcji gubernaculum i tym samym 
swego rodzaju rozdzielenie suwerenności między społeczeństwem i władcą. Jest 
to także potwierdzeniem, wyżej wskazanego, ukierunkowania idei podziału wła-
dzy na wyważenie tych sił politycznych.

III

Kolejnym myślicielem, którego przy omawianiu historii zasady podziału wła-
dzy nie należy pomijać, jest David Hume. Swoje przemyślenia w tym zakresie 
rozwinął przede wszystkim w wydanym w 1748 r., czyli równolegle ze słynnym 
dziełem Monteskiusza O duchu praw, eseju On the Independency of Parliament17 

16 H. Izdebski, Historia administracji, wyd. 5, Warszawa 2001, s. 17; H. Izdebski, Kolegial-
ność i jednoosobowość w zarządzie centralnym państwa nowożytnego, Warszawa 1975, s. 17–18.

17 H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw, wyd. 2, 
Warszawa 2012, s. 331, przyp. 6. Por.: H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. 5, 
Warszawa 2013, s. 137–138, 142. 
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(wyd. polskie O niezależności parlamentu18). Mimo że rozległością i szczegóło-
wością analizy Hume’a nie dorównują pracy Francuza, to z kilku innych niż tylko 
zbieżność chronologiczna względów są warte wzmianki. Potwierdzają zwłaszcza 
ścisłe powiązanie koncepcji rozdziału władzy, z postulatem ochrony wolności, 
oraz z historycznymi uwarunkowaniami czasów, w których koncepcja ta była 
wysuwana. 

Za punkt wyjścia rozważań Hume’a w omawianej materii należy uznać 
termin „ustrój wolny”, tj. taki, który dopuszcza podział władzy między kilka 
podmiotów mających działać na podstawie powszechnych i równych praw19. 
Nie bez znaczenia przy tym jest fakt, że ta uwaga Hume’a została zamiesz-
czona w związku z rozważaniami nad obecnym i nieuchronnym w każdym pań-
stwie napięciu między wolnością a władzą. Zdaniem Hume’a, „funkcjonowanie 
każdego rządu wymaga zawsze wielkiej ofiary z wolności, ale nawet władza, 
która ogranicza wolność, nigdy nie może – i najpewniej nie powinna w żadnym 
ustroju – stać się władzą całkowitą i pozbawioną kontroli”20. Chociaż rozłożenie 
akcentów między wolnością a władzą, co prawda, zależy od wielu czynników 
i nie może być ustalone a priori, to „ustrój wolny” zapewne można powiązać 
z próbami wykształcenia w tym wymiarze odpowiedniego optimum na drodze 
uczynienia z ustrojowego aparatu państwa przestrzeni, w której zetknięcie się 
odmiennych sił politycznych ma skutkować wzajemnym ograniczeniem władzy 
zarówno każdej z nich z osobna, jak również państwa jako całości.

Odnośnie do występującego w Wielkiej Brytanii ustroju politycznego21 Hume 
zauważa, że nie można o tym ustroju powiedzieć, jakoby był tak skonstruowany, 
aby odmienne interesy każdej z dzierżących poszczególne części władzy instytu-
cji były z konieczności ukierunkowane na dobro wspólne. Z formalnego bowiem 
punktu widzenia w angielskim ustroju daje się dostrzec wyraźną przewagę 
Izby Gmin ponad pozostałymi organami państwa. Posiadając wyłączne prawo 
dysponowania finansowymi środkami państwa, mogłaby ona bez trudu podpo-
rządkować sobie w pełni władzę wykonawczą, uzależniając pokrycie wydatków 
egzekutywy od realizacji jej woli. Supremacji niższej izby parlamentu nie prze-
kreśla nawet przysługujące królowi prawo wetowania ustaw, które Hume ocenia 
jako uprawnienie o de facto niewielkim znaczeniu praktycznym. 

Jak pokazują przemyślenia szkockiego myśliciela, specyfika brytyjskiego 
ustroju nie wyczerpuje się wszak na jego aspekcie formalnoprawnym. W całości 
widoczna będzie dopiero po uwzględnieniu praktycznych realiów życia politycz-
nego, których doniosłość dla funkcjonowania angielskiej konstytucji jest szcze-

18 D. Hume, O niezależności parlamentu, [w:] D. Hume, Eseje z dziedziny moralności, polityki 
i literatury, tłum. Ł. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 41–47.

19 D. Hume, O pochodzeniu rządu, [w:] D. Hume, Eseje z dziedziny moralności, polityki i lite-
ratury, tłum. Ł. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 39–40.

20 Ibidem, s. 39.
21 D. Hume, O niezależności…, s. 42 i n.
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gólnie istotna. Gdy bowiem przejść na grunt praktyki ustrojowej, okazuje się, 
że angielski ustrój cechuje się jednak zrównoważonym rozłożeniem akcentów 
między poszczególnymi jego instytucjami, a władza królewska jest w nim nie-
zależna. Dzieje się tak za sprawą wielu nieformalnych działań, jakie monarcha 
może podejmować nie w stosunku do parlamentu jako całości, ale względem jego 
poszczególnych członków. Chodzi tutaj o pozostające w gestii władcy uprawnie-
nia do obsady wielu stanowisk państwowych, które mogły być zaproponowane 
parlamentarnym deputowanym. Bazując na słabościach i pragnieniach natury 
ludzkiej, pozwala to monarsze w naturalny i oczywisty sposób budować własny 
obóz polityczny i odgrywać tym samym realną rolę w polityce swego państwa. 
Wpływ tego rodzaju, mimo że może być nazwany nawet, co przyznaje sam Hume, 
korupcją, jest jednakże, w pewnej mierze, potrzebny do zachowania angielskiej 
formy rządów. Tym, co stanowi o jej istocie, jest przede wszystkim faktyczna 
równowaga w rozkładzie sił między naczelnymi organami państwa, oznaczająca 
również zakaz naruszania granic i kompetencji poszczególnych instytucji. Gdy 
przyjąć warunki angielskie, oznacza to, że „każdy człon tego ustroju musi mieć 
prawo samoobrony i zachowania ustalonych swych granic przed zakusami każdej 
innej władzy”22. Prawo oporu, gdyż o nie niewątpliwie tutaj chodzi, stanowi osta-
teczny środek obrony przed uzurpacją. W doktrynie politycznej Szkota przysłu-
guje zarówno ludowi23, jak również poszczególnym częściom składowym aparatu 
władzy: Izbie Gmin, Izbie Lordów i Koronie. 

Abstrahując od moralnej oceny powyższych zależności ustrojowych, można 
stwierdzić, że prawdą jest, że pokazują one rolę, jaką przy funkcjonowaniu 
ustroju odgrywają działania nieformalne. Równoważenie i podział władzy nie 
mogą ograniczać się jedynie do aspektu organizacyjnego i technicznego, który 
nie oddaje całości specyfiki zagadnienia. Dopiero wespół z uwzględnieniem 
praktyk, mających miejsce de facto, a niekoniecznie de iure, można podjąć się 
skutecznego zbilansowania aparatu organów państwa. Oczywiście, poruszanie 
się w obszarze tego, co w państwie nieformalne, wymaga z jednej strony roztrop-
ności i umiarkowania, a z drugiej czujności na ewentualne wypaczenia w tym 
wymiarze. Niewątpliwie jednak, jak pokazują przemyślenia Hume’a, jest to zja-
wisko, którego nie należy pomijać. Nawet najlepiej zorganizowany i zaplanowany 
instytucjonalny podział władzy może w praktyce przedstawić sobą zupełnie inny 
obraz, niż można by się spodziewać po analizie jego konstytucji. 

Nieformalny wymiar systemu podziału władzy nakierowuje ponadto na 
potrzebę zachowania odpowiedniej otwartości i elastyczności mechanizmów 
ustrojowych względem wszystkich możliwych zdarzeń, jakie w praktyce ustrojo-
wej mogą mieć miejsce. Jest to widoczne choćby na przykładzie zakresu władzy 

22 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 2005, s. 642–643.
23 Por.: D. Hume, O biernym posłuszeństwie, [w:] D. Hume, Eseje z dziedziny moralności, 

polityki i literatury, tłum. Ł. Pawłowski, Warszawa 2013, s. 241–244.
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króla, którego to zakresu, zdaniem szkockiego filozofa, w monarchii ściśle okre-
ślić się nie da:

„Władza monarsza skupiona jest zawsze w rękach jednej osoby, króla lub ministra, 
a jako że ta osoba może odznaczać się mniejszą lub większą ambicją, zdolnościami, 
odwagą, popularnością lub pomyślnością, tak też i władza, która dana jednemu czło-
wiekowi okaże się zbyt potężna, dana innemu okaże się zbyt mała”24.

Bez odpowiedniej dozy elastyczności, można przypuszczać, rozwiązania 
nawet najlepszej konstytucji mogą w zmienionych warunkach bądź zawieść 
w pełni, bądź, co byłoby mniej niebezpiecznym wariantem, nie przyczynić się do 
możliwie najlepszego przystosowania państwa do zmieniających się warunków. 

Na zakończenie studiów nad koncepcją Hume’a należy odnieść się jesz-
cze do kwestii, jak zarysowany przez tego autora obraz podziału władzy ma 
się do pojęcia suwerenności ludu. Czy stanowi on neutralne wytyczne mogące 
mieć zastosowanie w każdej formie rządów, czy jest nierozerwalnie związany 
z monarchicznymi realiami ustrojowymi? Sformułowanie odpowiedzi na to pyta-
nie nie jest proste i napotyka pewne trudności. Wynikają one zwłaszcza z faktu, 
że Hume wspomina, aczkolwiek bardzo niewiele, w kontekście idei podziału 
władzy o ustroju republikańskim i zauważa nawet, że podział władzy na jego 
gruncie byłoby wręcz łatwiej osiągnąć25. Dodać jednakże przy tym trzeba, że 
nawet gdyby szkocki filozof posłużył się w tym przypadku rozbudowaną reto-
ryką republikańską, to w jego czasach nie musiałoby to wcale oznaczać popar-
cia dla ustroju w pełni demokratycznego. Dobrym przykładem w tym wymiarze 
może być koncepcja podziału władzy Jamesa Harringtona26, autora tworzącego 
jeden wiek wcześniej przed Hume’m. W Harringtonowskim obrazie republikań-
skiego państwa (Oceana) podział władzy przedstawia się następująco27: wła-
dzę ustawodawczą powinien sprawować dwuizbowy parlament, składający się 
z posiadającego inicjatywę ustawodawczą senatu (300 członków) i prerogatywy 
(1050 członków), debatującej nad projektem prawa; władza wykonawcza z kolei 
powierzona była magistratowi. Uwagę zwraca fakt, że szczególną rolę w pań-

24 D. Hume, O niezależności…, s. 45.
25 Por.: ibidem, s. 45.
26 Nie ma zgody, co do tego, czy teorię Harringtona można traktować jako jedną z koncepcji 

podziału władzy, czy przynależącą do wcześniejszej teorii ustroju mieszanego. Por.: R. M. Małaj-
ny, Trzy teorie…, 2003, s. 103. Sam Ryszard M. Małajny opowiada się za tą drugą opcją, twierdząc 
że w doktrynie Harringtona, mimo pewnych wątków właściwych podziałowi władzy, przewa-
żają elementy charakterystyczne dla teorii ustroju mieszanego (ibidem, s. 103). Z kolei Antoni 
Krawczyk w przypadku myśli Harringtona posługuje się pojęciem podziału władzy (A. Kraw-
czyk, Myśl społeczna Jamesa Harringtona. Historyczne kontrowersje, Lublin 1997, s. 188–189). 
Rozstrzygnięcie tej kwestii nie ma wszak większego znaczenia dla tematu niniejszego artykułu, 
ponieważ odwołanie do doktryny Harringtona pełni w nim rolę pomocniczą przy omawianiu po-
glądów Davida Hume’a. 

27 A. Krawczyk, Myśl społeczna Jamesa Harringtona…, s. 188–189.
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stwie Harrington przypisuje arystokracji naturalnej; z niej wywodzą się wszyscy 
członkowie senatu oraz 450 członków prerogatywy28. O umiarkowanie ludo-
wym charakterze państwa świadczą również ograniczenia w zakresie czynnego 
i biernego prawa wyborczego. Wszystko to dowodzi, że w kontekście genezy idei 
podziału władzy nawet odrzucenie monarchii nie implikowało jeszcze braku 
powiązania między architekturą ustroju a społecznym podziałem władzy (acz-
kolwiek w tym przypadku ograniczonym tylko do podziału między arystokrację 
a lud). Przykład teorii autora Oceany potwierdza, że na etapie formowania się idei 
instytucjonalnego podziału władzy, podział ten był powiązany, nawet gdy cho-
dziło o realia republiki, z uwarunkowaniami i stratyfikacją społeczną, a ponadto 
był konstrukcją ustrojową jedynie umiarkowanie demokratyczną. 

Powracając do myśli Hume’a, należy wskazać, że pomimo powyższych uwag 
nie wydaje się, aby można było z tym filozofem w pierwszej kolejności wiązać 
większego formatu sympatie republikańskie. Przede wszystkim cała jego dok-
tryna polityczna jest, podobnie jak w przypadku Locke’a, silnie zakorzeniona 
i poświęcona angielskim realiom ustrojowym, których, co ważne, Hume ani nie 
kwestionuje, ani nie odrzuca. W swoim politycznym nastawieniu jest konserwa-
tystą. Kompetencje suwerennej władzy widzi jako „rozdzielone na kilka części: 
monarchę, dziedziczną arystokrację i powszechne zgromadzenie”29. Upomina 
stronnictwo wigów, aby nie głosiło haseł bezwzględnej supremacji parlamentu, 
lecz zaleca, aby pochyliło się nad opracowaniem pewnego modelu zależno-
ści między legislatywą i egzekutywą. Trudno byłoby domniemywać afirmację 
Hume’a dla idei pełnej suwerenności ludu, zwłaszcza gdy zwróci się uwagę na 
jego przemyślenia dotyczące nakazu podporządkowania i posłuszeństwa wzglę-
dem władzy, ludowego prawa oporu ograniczonego jedynie do najbardziej skraj-
nych nadużyć oraz wypaczeń władzy, czy krytykę teorii umowy społecznej. 
Wydaje się, że Hume afirmuje mieszany ustrój polityczny monarchii angielskiej 
jego czasów, uznając tę formę rządów za unikającą skrajności monarchii absolut-
nej i republiki ludowej, przez co umożliwiającą ochronę wolności30. 

Zgodnie ze sceptycznym, niechętnym generalizacji i abstrakcji, oraz zdrowo-
rozsądkowym rysem całej filozofii Hume’a należałoby zapewne osobno oceniać 
przypadek każdego z możliwych wariantów ustrojowych w świetle idei rozdziału 
władzy, biorąc pod uwagę wiele zależności i uwarunkowań w praktyce je otacza-
jących. Nie oznacza to jednak, że z myśli Hume’a nie da się wyprowadzić żad-
nych standardów oceny w tej materii. Jego dążenia do efektywnego zachowania 
podziału władzy między niezależne od siebie instytucje oraz powiązanie całości 
zagadnienia z problemem wyważenia tarcia między władzą a wolnością, poka-

28 Szerzej na temat znaczenia szlachty w doktrynie Harringtona por.: ibidem, s. 199–204. 
29 R. S. Hill, David Hume, tłum. G. Czemiel, [w:] Historia filozofii politycznej, red. J. Cropsey, 

L. Strauss, Warszawa 2010, s. 561.
30 T. Tulejski, Konserwatyzm bez Boga. Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i pra-

wa, Warszawa 2009, s. 265, 286–287, 289.
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zują, że tym, na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę, jest efektywność 
obowiązujących rozwiązań zarówno formalnych, jak i wynikających z natural-
nego biegu życia politycznego. Antycypując dalsze wywody, można już wska-
zać, że to właśnie w wymiarze efektywności mechanizmów podziału władzy ich 
synteza z ideą suwerenności ludu napotyka najpoważniejsze trudności. Można 
przypuszczać, że z tego względu ten mariaż ustrojowy trudno byłoby pogodzić 
z istotnym dla Hume’a poszukiwaniem kompromisu między wolnością a władzą.

IV

Myślicielem, który do rozwoju i rozpowszechnienia idei podziału władzy 
przyczynił się w największym stopniu, był niewątpliwie Monteskiusz31. Fran-
cuski autor wyraźnie powiązał zagadnienie podziału władzy z kwestią ochrony 
wolności jednostki, wyróżnił powszechnie znaną triadę: władza ustawodawcza, 
wykonawcza i sądownicza, oraz wskazał wiele uregulowań ustrojowych, będą-
cych wdrożeniem w praktykę postulatów teorii trójpodziału. Monteskiusz defi-
niuje wolność jako sferę samodzielnego działania jednostki w zakresie tego, na co 
przyzwalają ustawy. Aby prawo nie stanowiło narzędzia opresji względem jed-
nostki, ma być ono wytworem ustawodawstwa tworzonego w ramach odpowied-
nio ukształtowanego ustroju państwowego. Jak stwierdził Konstanty Grzybowski, 
Monteskiusz postuluje chronić wolność jednostki na sposób „mechaniczny”, a nie 
przez nawiązanie do „praw jednostki”32.

W szczegółach ustrój bezpieczny dla jednostki przedstawia się następująco. 
Władza ustawodawcza jest powierzona dwuizbowemu parlamentowi złożonemu 
z izby wyższej, skupiającej arystokrację, zamożne mieszczaństwo oraz wyższych 
urzędników, oraz z izby niższej, skupiającej reprezentantów pozostałej części 
społeczeństwa, wybieranych przez wszystkich, z wyjątkiem – jak pisze Monte-
skiusz – „tych, którzy znajdują się tak nisko, że można przyjąć, iż nie mają własnej 
woli”33. Pozycja obydwu izb jest w zasadzie równorzędna. Projekt ustawy może 
opuścić parlament po uzyskaniu zgody obydwu części ciała prawodawczego. 
Każda z izb jest wyposażona w prawo weta, nazywane przez francuskiego autora 
„mocą przeszkadzania”, względem projektów ustawy opracowanych przez drugą. 
Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdej izbie, z zastrzeżeniem, że 
w przypadku najważniejszych kwestii, np. podatkowych, pozostaje wyłącznie 

31 Rozważania dotyczące koncepcji Monteskiusza stanowią zreferowanie ustaleń zawartych 
w: F. Ludwin, Monteskiusza trójpodział władzy…, s. 30–36.

32 K. Grzybowski, Montesquieu – kompromis feudalno-mieszczański, „Państwo i Prawo” 
1948, z. 9–10, s. 18.

33 Montesquieu, O duchu praw, tłum. T. Żeleński (Boy), t. I, Warszawa 1927, s. 226.
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w gestii izby niższej. W zamian izba arystokratyczna może stosować prawo łaski, 
jest sądem dla szlachty oraz osądza zbrodnie naruszenia „publicznych praw ludu” 
(w tym ostatnim wypadku oskarżenie wnosi izba niższa). Ponadto władza usta-
wodawcza decyduje o powołaniu stałej armii i ustala roczny budżet. 

Odnośnie do egzekutywy Monteskiusz składa ją w ręce panującego doży-
wotnio monarchy. Oprócz tradycyjnych funkcji wykonawczych, monarcha 
może wpływać na kształt ustawodawstwa za sprawą posiadanego prawa weta 
absolutnego („moc przeszkadzania”) w stosunku do opracowanych przez ciało 
prawodawcze projektów ustaw. Ze sprawowania swojej władzy nie ponosi odpo-
wiedzialności politycznej i konstytucyjnej przed parlamentem, jednakże odpo-
wiedzialnością taką są objęci członkowie jego rządu. Elementem, do którego 
francuski autor przywiązuje dużą wagę, jest zapewnienie niezależności egzeku-
tywy w wymiarze personalnym. Ważne jest, aby władza ustawodawcza nie miała 
żadnego wpływu na obsadę osób zajmujących się wykonywaniem prawa. Autor 
O duchu praw stwierdza expressis verbis, że „gdyby nie było monarchy, i gdyby 
władzę wykonawczą powierzono pewnej ilości osób powołanych z ciała prawo-
dawczego, nie byłoby wolności”34. Dopiero przy monarchicznym charakterze 
egzekutywy można mówić o należytym zrównoważeniu i zbilansowaniu pionów 
władzy ustawodawczej i wykonawczej. 

Odmienny od legislatywy i egzekutywy charakter posiada władza sądow-
nicza, której Monteskiusz poświęca najmniej uwagi. Sądownictwo ma być 
stanowe, a pochodzący z wyboru sędziowie mają urzędować jedynie w czasie 
rozstrzygania sporów. Sędziowie nie mogą twórczo interpretować prawa, ani tym 
bardziej w jakimkolwiek stopniu go stanowić. Monteskiusz sprowadza ich rolę 
do zastosowania treści ustawy w danym stanie faktycznym i określa sędziów 
„ustami ustawy”. Pewnie z tego powodu ogólnie władzę sądowniczą nazywa 
władzą „niewidzialną” i „żadną”. Mimo że pełni ona w teorii Monteskiusza rolę 
drugoplanową, zostaje wyodrębniona na równi z pionem władzy ustawodawczej 
i wykonawczej, czym pokazuje, że jest jedną z podstawowych funkcji każdego 
państwa i wiąże się ze statusem jednostki. Ponadto w czasach Monteskiusza jej 
wyodrębnienie można potraktować jako postulat reformy francuskiego sądow-
nictwa, krytykowanego przez Monteskiusza35. 

Dla tematu niniejszej pracy za najważniejsze elementy teorii Monteskiusza 
należy uznać, po pierwsze, wprzęgnięcie na równych prawach w proces usta-
wodawczy trzech, posiadających odrębną legitymizację do sprawowania władzy, 
kategorii podmiotów: króla, arystokracji i przedstawicielstwa ludowego. Cho-
ciaż Francuz nie porusza zagadnienia suwerenności, to ponieważ praktycznym 
wymiarem suwerenności jest możność stanowienia prawa, trzeba monteskiu-
szowski system ustrojowy uznać za oparty na zasadzie podzielonej suwerenności, 

34 Ibidem, s. 228. 
35 A. Burda, Doktryna konstytucyjna Monteskiusza, [w:] Monteskiusz i jego dzieło. Sesja na-

ukowa w dwusetną rocznicę śmierci, Wrocław 1956, s. 216.
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przynajmniej między monarchą a ludem (wyższe warstwy społeczne i reprezen-
tacja pozostałych zostają w takiej sytuacji potraktowane razem). Podobnie jak 
Locke, Monteskiusz przeciwstawia się przede wszystkim monarszemu absoluty-
zmowi, co nie równa się jednak afirmacji ideałów demokratycznych. Monteskiu-
szowski trójpodział wymierzony jest w suwerenność monarchy, ale bez poparcia 
dla suwerenności narodu, chodzi o, pozwalającą urzeczywistnić się „zdolności 
przeszkadzania” równowagę między królem a ludem36.

Drugim istotnym elementem trójpodziału jest stabilność i trwałość roz-
wiązań ustrojowych gwarantujących skuteczny, praktyczny wymiar rozdziału 
władzy państwowej. Niezależność poszczególnych członków ustrojowej apara-
tury jest zagwarantowana odrębnym sposobem ich powoływania oraz źródłem, 
z którego czerpią swoją władzę. Dowodem jest obstawanie autora O duchu praw 
przy monarchicznej formie rządów i sprzeciw wobec jakiejkolwiek ingerencji 
legislatywy w funkcjonowanie władzy wykonawczej. Potwierdza to również opi-
nia Monteskiusza, dotycząca ustroju ówczesnej republiki weneckiej. Fragment 
jego dzieła, który nie powinien przy jego egzegezie być pomijany. Francuz pisze, 
że „w Wenecji, Wielka Rada ma prawodawstwo; pregadi, moc wykonawczą, 
quaranti władzę sądzenia. Ale złem jest to, iż te rozmaite trybunały składają się 
z urzędników z jednego i tego samego ciała, co ostatecznie stanowi niemal jedną 
i tę samą siłę”37. Mimo że Monteskiusz nie oddaje dokładnie specyfiki wenec-
kiego ustroju – w rzeczywistości bowiem pregadi, oprócz udziału w egzekuty-
wie, tworzyli izbę wyższą parlamentu (Senat); władzą wykonawczą zajmowała 
się również Sinioria, a we władzy sądowniczej partycypowała obok Quarantii 
(Rada Czterdziestu) także Rada Dziesięciu (Consiglio del Dieci)38 – to intencje 
tego myśliciela są jasne: fakt powołania na jakiekolwiek stanowisko danej osoby 
spośród członków organu wybierającego, nawet odrębne pod względem instytu-
cjonalnym, jest dla Monteskiusza niczym innym, jak przedłużeniem władzy tego 
organu. Wynikające ze stanowiska Monteskiusza wnioski znaczą dużo więcej niż 
tylko odrzucenie możliwości zaprowadzenia trójpodziału w warunkach modelu 
parlamentarno-gabinetowego, w którym członkowie rządu, najważniejszego 
organu wykonawczego, są wybierani przez ciało ustawodawcze. Wnioski te poka-
zują, że trójpodział władzy nie może w ogóle zaistnieć w jakimkolwiek ustroju, 
w którym wszyscy rządzący sprawują władzę z nadania jednego podmiotu, nie-
zależnie od jego liczebności. W Wenecji Wielka Rada, wybierająca członków 
pozostałych głównych organów władzy, miała bowiem, można powiedzieć, status 
suwerena – zrzeszała wszystkich pełnoprawnych obywateli tego państwa. Podsu-

36 A. N. Wróblewski, Dwie interpretacje Monteskiusza, „Państwo i Prawo” 1977, nr 12, s. 59.
37 Montesquieu, O duchu…, s. 223.
38 Szerzej por.: K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. III, Warszawa 1966, 

s. 79–83; F. C. Lane, Venice. A Maritime Republic, Baltimore–London 1973, s. 95–101; K. Pomian, 
Wenecja w kulturze europejskiej, Lublin 2000, s. 17–25; D. Quirini-Popławska, Mit czy rzeczywi-
stość późnośredniowiecznej Wenecji?, Kraków 1997, s. 13–35.
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mowując, można stwierdzić, że monteskiuszowski trójpodział oznacza nie tylko 
kompetencyjne i organizacyjne wydzielenie w strukturze ustrojowej państwa 
odrębnych organów i przypisanie im odpowiednich funkcji państwa (stanowie-
nie prawa, jego wykonywanie, sądzenie), lecz także dotyczy rozdzielenia samego 
źródła władzy, tym samym suwerenności, między trzy siły polityczne: króla, ary-
stokrację i lud. Koncepcja Monteskiusza polega na wciągnięciu tych trzech sił 
politycznych (króla, arystokracji, ludu) w należycie zorganizowane piony władzy 
ustawodawczej i wykonawczej39.

Bez podziału suwerenności trójpodział władzy jest niepełny i nie ma szansy 
w ogóle się urzeczywistnić. Podział suwerenności nie tylko towarzyszy wydzie-
leniu władzy ustawodawczej i wykonawczej, lecz stanowi o sensowności tego 
rozróżnienia. Brak powiązania aparatury ustrojowej z feudalną strukturą sta-
nową nie pozwala na uczynienie poszczególnych władz faktycznie niezależnymi 
i odrębnymi. Owszem, w konstrukcji ustroju można poprzestać – i tak się dzieje 
we współczesnych demokracjach – na rozdziale legislatywy, egzekutywy i judy-
katury. Można do niego dołączać dodatkowe rozmaite władze, lecz trzeba mieć 
przy tym na uwadze, że traci się wtedy sedno doktryny Monteskiusza – stabilną, 
gwarantującą wolność jednostki, dekoncentrację władzy.

V

Problematyka podziału władzy odgrywa również znaczącą rolę w koncepcji 
ustrojowej wysuniętej przez Benjamina Constanta, jednego z czołowych liberałów 
XIX w., autora znanego odróżnienia „wolności nowożytnych” i „wolności staro-
żytnych”. Dla tego myśliciela teoria Monteskiusza stanowi punkt wyjścia rozwa-
żań o kształcie ustroju państwa oraz podlega istotnym modyfikacjom i twórczemu 
rozwinięciu. W zakresie klasycznej triady: legislatywa, egzekutywa, judykatura, 
Constant pozostaje w dużej mierze wierny ideom autora O duchu praw. Sprawo-
wanie władzy ustawodawczej powierza dwuizbowemu parlamentowi składają-
cemu się z arystokratycznej izby wyższej, nazywanej przez Constanta „władzą 
przedstawicielską stałą”, oraz pochodzącej z wyborów bezpośrednich niższej 
izbie („władza przedstawicielska opinii publicznej”). Wniesionym przez Con-
stanta novum jest poszerzenie monteskiuszowskiego trójpodziału o władzę kró-
lewską (neutralną, pośrednią) i municypalną (władzę lokalną). Władza królewska 
powstaje z wyodrębnienia z dotychczasowej egzekutywy segmentu związanego 

39 L. Althusser, Montesquieu. La politique et l’histoire, Paris 1981, s. 103–104; zob. także: 
A. Burda, Doktryna konstytucyjna…, s. 221–222; R. M. Małajny, Trzy teorie podzielonej władzy, 
wyd. 1, Warszawa 2001, s. 215; W. Zakrzewski, Głos w dyskusji, [w:] Monteskiusz i jego dzieło. 
Sesja naukowa w dwusetną rocznicę śmierci, Wrocław 1956, s. 292. 
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z tradycyjnymi uprawnieniami wykonawczymi, powierzonego odpowiedzialnym 
przed parlamentem ministrom, oraz pionu obejmującego uprawnienia zastrze-
żone dla monarchy. O odróżnieniu władzy królewskiej od władzy wykonawczej 
Constant pisze:

„Rozróżnienie to, wciąż niedoceniane, bardzo jest ważne; stanowi, być może, klucz 
do każdej organizacji politycznej. […] Trzy władze polityczne, takie jakie znaliśmy 
do tej pory: władza wykonawcza, prawodawcza i sądowa są trzema sprężynami, któ-
re winny współdziałać, każda w swym zakresie, w mechanizmie ogólnym; ale gdy 
sprężyny te, rozstrojone, krzyżują się, zderzają i wzajemnie krępują, potrzebna jest 
siła, która przywróciłaby je na właściwe miejsce. Siła ta nie może tkwić wewnątrz 
jednej z tych sprężyn, bo posłużyłaby jej do zniszczenia pozostałych; trzeba, aby 
znajdowała się poza nimi, była w pewnym sensie neutralna, wywierała swe działanie 
wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i aby była zapobiegającą i naprawiającą nie 
będąc wrogą”40.

Stanowisko myśliciela wynika z konstatacji trudności, jakich tradycyjny 
trójpodział doznaje w praktyce funkcjonowania aparatury ustrojowej. Doświad-
czenie pokazuje, że monteskiuszowskie trzy władze nie zawsze potrafią zgodnie 
ze sobą współdziałać, ich koegzystencja często zamiast harmonijnej współpracy 
i płynnego sterowania państwem może przynosić różnego rodzaju konflikty 
i napięcia. Równorzędna pozycja i wyważony zakres posiadanych kompetencji 
każdej z władz nie pozwalają żadnej z nich uzyskać pierwszeństwa w wyborze 
głównych kierunków i celów politycznych. Nieunikniona w praktyce rozbieżność 
interesów politycznych, forsowanych przez każde ze środowisk zaangażowanych 
w proces sprawowania władzy, może skutkować wzajemnym blokowaniem dążeń 
każdej z władz. Ostatecznie trudności w znalezieniu kompromisu politycznego 
przekładają się na paraliż aparatu państwa. Dowodzą tym samym naiwności 
przekonania Monteskiusza uznającego, że z konieczności poszczególne władze 
państwa „będą zmuszone iść zgodnie”41.

Rozwiązaniem powyższych trudności ma być ustanowienie odrębnego organu, 
czuwającego nad zgodnym współdziałaniem monteskiuszowskich władz, arbitra 
ewentualnych sporów między poszczególnymi siłami politycznymi. Lokując się 
pośrodku podstawowych trzech władz, niwelowałby możliwe napięcia między 
nimi. Dla Constanta gwarancją należytego wykonywania funkcji arbitra będzie 
powierzenie jej dziedzicznemu królowi. Szczególna pozycja monarchy i stabil-
ność jego władzy, niezależnej od bieżącej koniunktury politycznej, pozwalają 
mu stanąć ponad podziałami oraz konfliktami poszczególnych środowisk. Zwią-
zane z tradycjonalistyczną legitymizacją władzy króla uznanie i szacunek pokła-
dane w jego osobie mogą zagwarantować skuteczne wdrożenie osiągniętego pod 

40 B. Constant, Wykłady z polityki konstytucyjnej, tłum. A. Waśniewska, [w:] B. Sobolewska, 
M. Sobolewski, Myśl polityczna XIX i XX w. Liberalizm, Warszawa 1978, s. 197.

41 Monteskiusz, O duchu praw, tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2003, s. 155.
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patronatem monarchy porozumienia. Z kolei fakt, że król, „nie mając oczywista 
żadnego interesu w zakłócaniu równowagi, mając, wprost przeciwnie, cały swój 
interes w utrzymywaniu jej”42, będzie gwarantować, że arbitraż będzie stanowić 
rzeczywisty element praktyki ustrojowej państwa.

W doktrynie francuskiego myśliciela postulat wyodrębnienia władzy królew-
skiej nie jest jedynie hasłem, lecz wyznacza również wiele konkretnych kompe-
tencji przynależnych monarsze. Do jego głównych kompetencji należą: 

– mianowanie i usuwanie piastunów egzekutywy; 
– prawo sankcji (w praktyce weto absolutne); 
– prawo rozwiązywania parlamentu lub odraczania jego sesji; 
–mianowanie sędziów; 
– prawo łaski; 
– podejmowanie decyzji o wojnie i pokoju43. 

Za Wacławem Szyszkowskim należy skonstatować, że niektóre z tych 
uprawnień wyłamują się z neutralnego charakteru arbitrażu. Dotyczy to w szcze-
gólności prawa sankcji królewskiej czy decydowania o wojnie i pokoju. Nie ulega 
wątpliwości, że kompetencje te nie są stosowane jedynie w sytuacji wystąpie-
nia tarć politycznych, lecz wiążą się z podejmowaniem bieżących decyzji poli-
tycznych. Uzależnienie wejścia w życie ustaw od zgody monarchy ściśle rzutuje 
na wewnętrzne sprawy państwa. Wypowiedzenie wojny czy zawarcie pokoju to 
z kolei istotne instrumenty polityki zagranicznej. Posługiwanie się tymi uprawnie-
nia nigdy nie może stać się działalnością neutralną, zawsze będzie odzwiercied-
lać pewne zamysły o stricte politycznym charakterze. Summa summarum władca 
staje się jednym z głównych moderatorów życia publicznego.

Na pojawiające się w tym momencie pytanie o zasadność nazywania, przed-
stawionej przez Constanta, władzy monarchy neutralną, wydaje się, że należy 
odpowiedzieć, że Constant rozumie pojęcie arbitrażu bardzo szeroko. Jest to 
podyktowane specyfiką konfliktów politycznych, które nie mogą być, tak jak 
typowe spory sądowe, rozstrzygane przez odwołanie do obowiązującego prawa 
czy jakichkolwiek innych zobiektywizowanych zasad. Rozwiązanie konfliktu 
o politykę zawsze musi się cechować sporą dozą uznaniowości. Nie może zostać 
ocenione z perspektywy prawa obowiązującego, gdyż często dotyczy samego 
procesu jego zmiany. Brak zgody obydwu izb parlamentu co do kształtu ustawy 
wymaga, aby jej treść była wypracowana przy uczestnictwie podmiotu niewy-
wodzącego się z łona ciała prawodawczego. W tym sensie zaangażowanie w pro-
ces ustawodawczy osoby panującego, dzięki pozostającemu w jego gestii prawu 
sankcji, może być odczytane jako sprawowanie arbitrażu. W ujęciu tym donio-
słe znaczenie weta absolutnego jest skutecznym środkiem wypracowania kom-

42 B. Constant, Wykłady z polityki…, s. 198.
43 W. Szyszkowski, Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warsza-

wa–Poznań–Toruń 1984, s. 92–98.
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promisu; sama tylko koncyliacja jako tworzenie przestrzeni dla dialogu między 
posiadającymi niejednokrotnie rozbieżne interesy stronami mogłaby być zabie-
giem niewystarczającym. Pozostałe uprawnienia władcy, takie jak prawo roz-
wiązania parlamentu, tym bardziej wzmacniają jego pozycję jako skutecznego, 
mogącego zdobyć posłuch arbitra. 

Jednak przeciwko takiemu modelowi łagodzenia napięć politycznych da się 
argumentować. Może on być kolejnym z czynników pogłębiających te tarcia. 
Wprzęgnięcie w proces podejmowania decyzji politycznych dodatkowego pod-
miotu może komplikować i utrudniać wypracowanie wspólnego stanowiska. Nie 
chroni także przed groźbą sparaliżowania aparatu państwa. Teoretycznie racje 
tego rodzaju mają sens, lecz, można przypuszczać, nie dotyczą tych praktycznych 
problemów, pod kątem których doktryna Constanta była formułowana. Tym, 
czego myśliciel ten mógł się obawiać, była niestabilność rządów demokratycz-
nych i cechujący je chaos debat parlamentarnych. Uczynienie władzy monarszej 
przeciwwagą dla rządów większości mogło być czynnikiem stabilizującym życie 
państwa. Debata parlamentarna może być postrzegana jako konflikt, którego roz-
ładowanie może przynieść swego rodzaju arbitraż monarchy.

Ostatnią kwestią, którą należy rozpatrzyć z punktu widzenia tematu pracy, 
jest stosunek Constantowskiej koncepcji podziału władzy do idei suwerenności 
ludu. Zaproponowane przez tego myśliciela ujęcie podziału władzy nie może być 
uzgodnione z założeniami państwa w pełni demokratycznego, lecz jest właściwe 
modelowi monarchii konstytucyjnej. Opiera się na społecznym podziale wła-
dzy między monarchę, arystokrację i lud. Znacznie bliższe jest modelowi dual-
nej suwerenności. Nie przeczy temu rozumienie suwerenności przez Constanta. 
Owszem, z jednej strony traktuje on suwerenność ludu jako zasadę nadrzędności 
woli ogółu nad wolą jednostkową44, co mogłoby sugerować w pełni demokra-
tyczną formułę rządów. Z drugiej strony dodaje jednak, że zgoda wszystkich jest 
wystarczająca do uczynienia władzy nielicznych (the power of a small number) 
wolą ogółu45, oraz pisze, że „ogół obywateli to suweren w tym sensie, że żadna 
jednostka, frakcja, wspólnota częściowa nie mogą przypisywać sobie suweren-
ności, jeśli nie została im przekazana”46. W teorii zatem koncepcja Constanta, 
podobnie jak doktryna Locke’a, posiada wymiar demokratyczny, wskazuje lud 
jako źródło władzy, w praktyce jednakże przekłada się na ustrój jedynie czę-
ściowo demokratyczny. Constantowi chodzi raczej o to, aby władza była spra-
wowana dla dobra ludu, tak jakby była sprawowana przez lud, ale niekoniecznie 
przez lud. Jak stwierdził Wacław Szyszkowski, Constant „odrzucał odkrytą 
przez francuskich logistów jeszcze za Kapetyngów maksymę absolutystyczną, 
głoszącą, że »wszelka władza pochodzi od króla«, tak samo jak podejrzliwie 

44 B. Constant, Principles of Politics Applicable to All Representative Governments, [w:] 
B. Constant, Political Writings, tłum. B. Fontana, Cambridge 1997, s. 175. 

45 Ibidem, s. 175.
46 B. Constant, Wykłady z polityki…, s. 203.
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i krytycznie odniósł się do nauki o pochodzeniu wszelkiej władzy od ludu”47. Co 
więcej, obok opinii publicznej, podział i równowaga władz, ma być gwarancją 
ograniczenia suwerenności48. Wątpliwe jest, aby Constant w takiej sytuacji mógł 
przystać na formułę podziału władzy obecną we współczesnych demokracjach; 
nie wydaje się, by można było w nich odnaleźć taki organ, który dawałby wyraz 
idei władzy neutralnej ze wszystkimi jej założeniami.

VI

Wskazówki do poprawnego zrozumienia relacji zasady podziału władzy 
i zasady suwerenności ludu można również odnaleźć w twórczości niektórych 
myślicieli, którzy, mimo że nie mogą być uznani za autorów pierwszej z tych 
zasad, w swoich pracach formułują wiele istotnych spostrzeżeń na jej temat. 
Sposób, w jaki ideę podziału władzy odbierano, postanowiono przestudiować na 
przykładzie rozważań Jana Jakuba Rousseau oraz Alexisa de Tocqueville’a. Prze-
myślenia pierwszego z tych myślicieli są szczególnie interesujące i relewantne, 
ponieważ Rousseau, z jednej strony afirmując ideę suwerenności ludu i będąc 
wielkim piewcą demokracji, z drugiej strony jednocześnie krytykował koncepcję 
podziału władzy w takim kształcie, w jakim zastał ją w swoich czasach. Jak niżej 
zostanie wykazane, napięcie między dwiema omawianymi zasadami ustrojowymi 
uwidacznia się w jego doktrynie szczególnie wyraźnie i z tego powodu powinno 
być, zwłaszcza ze współczesnej perspektywy, potraktowane jako istotny punkt 
odniesienia. Uzasadnieniem natomiast wyboru myśli de Tocqueville’a są jego 
wnikliwe obserwacje XIX-wiecznych Stanów Zjednoczonych, wśród których to 
obserwacji można odnaleźć odniesienia do zasady podziału władzy poruszone 
w kontekście kwestii suwerenności ludu, a które bynajmniej nie potwierdzają 
poglądu, jakoby ustrój amerykańskiego państwa stosunkowo wiernie dawał 
wyraz najistotniejszym założeniom monteskiuszowskiej teorii rozdziału władzy. 

Odnośnie do doktryny Rousseau należy przede wszystkim zaznaczyć, że ana-
liza jego przemyśleń w powyższej materii już na samym początku może wzbu-
dzać u współczesnego czytelnika pewnego rodzaju zdziwienie i konsternację. 
Wynikają one z faktu umieszczenia krytyki idei podziału władzy w rozdziale 
Umowy społecznej, poświęconym obronie niepodzielności suwerenności49. Co 

47 W. Szyszkowski, Beniamin Constant…, s. 86.
48 B. Constant, Principles of Politics…, s. 183.
49 J. J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. A. Peretiatkowicz, Kęty 2007, s. 27. W przekładzie 

Peretiatkowicza tytuł tego rozdziału brzmi „Zwierzchnictwo jest niepodzielne”. Oczywiste jest, 
że chodzi tutaj o niepodzielność suwerenności. Występujące w tym miejscu w oryginale francu-
skie słowo souveraineté (J. J. Rousseau, Du contrat social, Paris 1977, s. 193) tłumacz zdecydował 
się oddać w języku polskim terminem „zwierzchnictwo”.
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więcej, Jan Jakub, uzasadniając swoje stanowisko, stwierdza, że suwerenność 
jest niepodzielna z tego samego powodu, dla którego nie może zostać także 
odstąpiona50. Zwierzchnictwo ma przynależeć wyłącznie społeczeństwu, które 
nie może go przenieść na żaden inny podmiot, gdyż „zwierzchnik, będący istotą 
zbiorową, może być reprezentowany tylko przez siebie samego”51. W zakazie 
przeniesienia suwerenności znajduje wyraz generalna myśl doktryny politycz-
nej szwajcarskiego autora, doktryny nastawionej na wykazanie i obronę założe-
nia, że jedynym oraz naczelnym podmiotem władzy państwowej, suwerenem, 
jest zbiorowość jednostek tworzących na mocy umowy społecznej samorządne 
i demokratyczne państwo. W demokratycznej republice jednostki, uczestnicząc 
w równym stopniu w procesie stanowienia prawa, zachowują swoją wolność, 
ponieważ podlegają jedynie takiemu prawu, w którego uchwaleniu brały udział. 
Rozwiązany zostaje tym samym dylemat zagwarantowania wolności w warun-
kach koniecznej społecznej koegzystencji jednostek. Innymi słowy, pozostawanie 
w układzie zależności od państwa nie równa się zrzeczeniu wolności. Przeniesie-
nie suwerenności natomiast zniweczyłoby cały zamiar tej teorii politycznej, gdyż 
równałoby się poddaniu obywateli pod władzę innego podmiotu, ergo pozbawie-
niu uprawnień w zakresie tworzeniu prawa, czyli w efekcie zrzeczenie się wolno-
ści i popadnięcie w niewolę. Przeniesienie suwerenności oznacza w ostatecznym 
rozrachunku wyzucie ludu z jej posiadania i ustanowienie nad społeczeństwem 
nowego suwerena.

Pozostaje w tym miejscu postawić pytanie: jak na tym tle należy rozumieć 
sprzeciw Rousseau względem idei podziału władzy? Myśliciel ten odrzuca tę 
koncepcję, ponieważ tak samo jak w przypadku przeniesienia suwerenności 
widzi pod jej postacią zamach na wyłączność społeczeństwa w zakresie suwe-
renności. Czy stanowisko to nie wydaje się dziwne, zwłaszcza gdy jest się przy-
zwyczajonym do powszechnej na kartach współczesnych konstytucji państw 
demokratycznych koegzystencji zasad: suwerenności ludu i trójpodziału władzy? 
Nie jest ono w żadnej mierze osobliwe, ale tylko wówczas, gdy przyjmie się oczy-
wisty wniosek, że Jan Jakub, pisząc o podziale władzy, widział tę konstrukcję 
ustrojową w zasadniczo odmiennej postaci, niż ma to miejsce obecnie. Dla Rous-
seau teorie podziału władzy musiały implikować taki ustrój, który przekreślał 
istotę suwerenności ludu. Z kolei, jeżeli suwerenność miała polegać głównie na 
sprawowaniu władzy ustawodawczej, to chodzić w tym przypadku musi o taką 
formę rządów, w której na funkcjonowanie legislatywy musiał oddziaływać pod-
miot, demokratycznej legitymizacji nieposiadający. Oczywiste jest, że podmio-
tem, który Rousseau ma tutaj na myśli, był w ówczesnych realiach ustrojowych 
monarcha posiadający prawo sankcji, czyli de facto weto absolutne, za pośred-
nictwem którego był w stanie obalić zaproponowaną przez władzę prawodawczą 

50 J. J. Rousseau, Umowa społeczna…, s. 27.
51 Ibidem, s. 26.
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ustawę. W efekcie monarcha, mogąc w każdym momencie sparaliżować legisla-
tywę, w istocie ograbiał lud z suwerenności. Rousseau obawia się, że w starciu 
sił między legislatywą a władzą królewską ta ostatnia na koniec weźmie górę, 
a koncepcje podziału władzy ocenia jako mające na celu zachowanie decydują-
cego wpływu władców na życie państwa. 

Ponadto Jan Jakub teorię podziału władzy krytykuje jeszcze w jednym aspek-
cie. Pisze, że:

„nasi politycy, nie mogąc podzielić zwierzchnictwa co do jego zasady, dzielą je co 
do przedmiotu; dzielą na siłę i wolę; na władzę ustawodawczą i wykonawczą; na 
prawo do opodatkowania, do wymiaru sprawiedliwości i do wojny, na administrację 
wewnętrzną i dyplomację. Raz łączą wszystkie te części, innym razem je oddziela-
ją; czynią ze zwierzchnika istotę urojoną, utworzoną z części złożonych, tak jakby 
składali człowieka z wielu organizmów, z których jeden miałby oczy, inny ramiona, 
inny nogi i nic więcej”52. 

oraz wskazuje, iż błąd w tym 
„polega na braku dokładnych pojęć o władzy zwierzchniej i z częściowego traktowa-
nia tej władzy, co stanowi tylko jej przejawy. W ten sposób, na przykład, potrakto-
wano akt wypowiedzenia wojny i zawarcia pokoju, jako akty zwierzchnictwa; co nie 
jest prawdą, gdyż każdy z tych aktów nie jest bynajmniej ustawą, tylko zastosowa-
niem ustawy, aktem pojedynczym, który określa wypadek ustawowy […]”53. 

Wydaje się, że Jan Jakub zauważa, iż w rozdziale władzy może dojść do swego 
rodzaju zatarcia hierarchii ważności poszczególnych władz. Wyróżniając w struk-
turze ustrojowej państwa władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, trak-
tuje się je jako równorzędne i znajdujące się przez to niejako na tym samym 
szczeblu organizacyjnym, najwyższym stopniu ustrojowej drabiny państwa, 
czego nie można uznać za uprawniony zabieg, gdyż zarówno egzekutywa, jak 
i sądownictwo z samej swojej natury zawsze będą podległe legislatywie. Podział 
władzy sugeruje natomiast jakoby poszczególne działania władzy wykonawczej, 
takie jak wydawanie aktów administracyjnych czy działania dyplomatyczne, 
były tak samo istotne jak stanowienie prawa, podczas gdy w rzeczywistości są 
jednostkowym zastosowaniem norm tego ostatniego. Dzieląc władzę, tworzy się 
zatem z suwerena „istotę urojoną” o zaburzonej hierarchii ważności poszczegól-
nych organów, co może się przełożyć na pomniejszenie i zdeprecjonowanie zasad-
niczego oraz pierwszorzędnego znaczenia legislatywy. W poprawnie urządzonej 
natomiast demokracji architektura władzy musi zakładać, że na szczycie państwa 
lokuje się społeczeństwo (suweren), czyli jednocześnie władza prawodawcza, 

52 Ibidem, s. 27.
53 Ibidem, s. 27–28.



 PODZIAŁ WŁADZy PODZIAŁEM SUWERENNOŚCI... 163

której muszą być jednoznacznie podporządkowane wszelkie pozostałe części 
aparatu państwa. 

W celu pełnego naszkicowania stanowiska szwajcarskiego autora należy 
dodać, że przy spełnieniu powyższych zasad: wyłącznej suwerenności ludu 
i nadrzędności legislatywy kwestię poboczną stanowi już opracowanie szczegó-
łów organizacyjnych ustrojowej aparatury, zakresu kompetencji poszczególnych 
instytucji, zależności między nimi itp. W wymiarze tym Rousseau dopuszcza 
daleko idącą dowolność wyboru konkretnych rozwiązań ustrojowych, a nawet 
sam, choćby w swoich Uwagach o rządzie polskim54, operuje rozróżnieniem 
na władzę ustawodawczą i wykonawczą, oczywiście mając przy tym na myśli 
wyłącznie rozdział podstawowych funkcji państwa, a nie społeczny podział wła-
dzy. Na kartach Umowy społecznej, dając wyraz przekonaniu o bezwzględnej 
konieczności sprawowania władzy ustawodawczej przez lud w formule demokra-
cji bezpośredniej, zastrzega, że władza wykonywania prawa ma być powierzona 
najmądrzejszym, rządzącym dla dobra ogółu, członkom społeczności, przy czym 
Janowi Jakubowi chodzi tutaj nie o arystokrację naturalną czy dziedziczą, lecz 
obieralną55. Russowskie rozdzielenie demokratycznej legislatywy od arystokra-
tycznej egzekutywy pokazuje, że ustrój demokratyczny nie wyklucza w całości 
zasadności pewnej dekoncentracji władzy przez rozdział jej na kilka segmentów 
przyporządkowanych odrębnym organom. Nie na tym polega trudność pogo-
dzenia zasady podziału władzy z ideą suwerenności ludu, lecz na tym, że przez 
wiele lat, w czasach, gdy doktryna podziału władzy się kształtowała, dla więk-
szości „ojców” tej koncepcji ustrojowej wykorzystanie podziału władzy, na jakie 
przystał Rousseau, byłoby zabiegiem daleko niewystarczającym i ograniczo-
nym. Casus teorii szwajcarskiego myśliciela jest szczególnie istotny, ponieważ 
pokazuje, na czym badany problem polega, oraz że podział władzy pierwotnie 
oznaczał znacznie coś więcej niż tylko organizacyjne – dodać można, takie jakie 
ma miejsce w większości współczesnych demokracji – rozplanowanie struktury 
ustrojowej. Nie da się inaczej wytłumaczyć ostrej krytyki, którą Jan Jakub skie-
rował pod adresem zastanego w swojej epoce rozumienia podziału władzy. 

Krótko podsumowując: z powyższych studiów nad myślą Rousseau wyni-
kają dwa istotne, z punktu widzenia prowadzonych badań, wnioski. Po pierwsze, 
w teorii podziału władzy, w takiej postaci, w jakiej występowała w jego czasach, 
widzi zagrożenie dla demokracji, niejawny zamach na wyłączność ludu w zakre-
sie suwerenności oraz próbę umniejszenia znaczenia władzy ustawodawczej. Po 
drugie, nie prowadzi to wszak autora Umowy społecznej do całkowitego odrzu-
cenia zasadności wyróżnienia w strukturze organów państwa takich segmentów 

54 Por.: J. J. Rousseau, Uwagi o rządzie polskim, tłum. M. Staszewski, [w:] J. J. Rousseau, 
Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim; Przedmowa do „Narcyza; List o widowiskach; 
List o Opatrzności; Listy moralne; List do arcybiskupa de Beaumont; Listy do Malesherbesa, 
Warszawa 1966, s. 179–302. 

55 J. J. Rousseau, Umowa społeczna…, s. 57–58.
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władzy jak egzekutywa czy legislatywa. Jeżeli tylko wprowadzenie poszczegól-
nych władz będzie oznaczać ich pełną podległość demokratycznemu suwerenowi 
i wykonywanie jego woli, innymi słowy, będzie ograniczać się tylko do aspektów 
czysto organizacyjnych i technicznych, to zachowa w republice rację bytu. To 
swoiste przeformułowanie pierwotnego rozumienia idei podziału władzy można 
w takim stanie rzeczy określić jako jej demokratyczny wariant, który przede 
wszystkim wraz z postacią Jana Jakuba Rousseau, a nie Monteskiusza, powinien 
być przywoływany przy omawianiu ideowych źródeł współczesnych konstytu-
cyjnych rozwiązań określanych mianem podziału władzy. 

Między innymi problemom, jakie rodzi demokracja dla idei podziału władzy, 
przyjrzał się Alexis de Tocqueville. Opisując amerykańskie rozwiązania konsty-
tucyjne, rozważał również znaczenie zasady suwerenności ludu oraz wskazywał 
na różnice dzielące w tym względzie Amerykę i Stary Kontynent. Podkreślał 
przywiązanie Amerykanów do zasady rządów większości, ich szczególne umi-
łowanie równości, przekładające się na niekwestionowany tam dogmat, że 
wyłącznym i najwyższym piastunem władzy w amerykańskim państwie jest lud. 
O sposobie, w jaki rządy ludu rzutują na ideę podziału władzy, natomiast napisał:

„W wielu innych krajach władza jest podzielona, pozostając jednocześnie wewnątrz 
społeczeństwa i poza nim. W Stanach Zjednoczonych bynajmniej tak nie jest; spo-
łeczeństwo samodzielnie rozwiązuje tu swe problemy; siła i władza istnieją tylko 
w jego łonie. Trudno nawet spotkać człowieka, który ośmielałby się myśleć, a zwłasz-
cza głosić, że jakakolwiek siła mogłaby działać na społeczeństwo z zewnątrz. Wy-
bierając prawodawców, lud uczestniczy tym samym w kształtowaniu praw, a wy-
bierając urzędników sprawujących władzę wykonawczą – w ich stosowaniu. Udział 
administracji w rządzeniu jest tak mały, tak bardzo czuje się ona ludową, tak bardzo 
jest posłuszna sile, która ją powołała do życia, że można powiedzieć, iż lud rzą-
dzi sam. Lud rządzi amerykańską rzeczywistością polityczną tak, jak Bóg rządzi 
wszechświatem; jest zarazem racją i kresem wszystkich rzeczy; wszystko pochodzi 
od niego i wszystko do niego powraca”56.

Dla de Tocqueville’a stan rzeczy, w którym aparat organów państwa 
w całości jest podporządkowany ludowi i z jego nadania sprawuje władzę, nie 
jest przykładem ustroju opartego na zasadzie podziału władzy. O tym ostatnim 
można mówić wtedy, gdy władza pozostaje „jednocześnie wewnątrz społec-
zeństwa i poza nim”, czyli w sytuacji współdziałania ludu z podmiotem w pełni 
od społeczeństwa niezależnym, tzn. przez lud niewybieranym, co musi oznaczać, 
uwzględniwszy kontekst historyczny dzieła Francuza, monarchę. Dopiero wów-
czas władza jest rozdzielona: w części znajduje się „wewnątrz społeczeństwa” 
(w dyspozycji wspólnoty) oraz w części „poza nim” (przynależy królowi). 

56 A. de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka, M. Król, Warszawa 2005, 
s. 55.
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Stanowisko de Tocqueville’a nie budzi żadnych wątpliwości, zwłaszcza gdy 
przestudiuje się jego uwagi poświęcone porównaniu statusu francuskiego króla 
z pozycją amerykańskiego prezydenta57. O tym pierwszym zasadnie można twier-
dzić, że jest piastunem części władzy państwowej, że na równych prawach party-
cypuje obok ciała ustawodawczego w sprawowaniu rządów. Taką pozycję przede 
wszystkim gwarantuje mu prawo sankcji, bez którego żaden akt normatywny nie 
może stać się powszechnie obowiązujący. W takim stanie rzeczy, wskazując, że 
suwerenność oznacza możność tworzenia prawa, de Tocqueville zasadnie twier-
dzi, iż „król rzeczywiście posiada część suwerennej władzy”, podczas gdy prezy-
dent, dysponując w miejsce prawa sankcji możliwym do obalenia przez Kongres 
prawem weta, „nie posiada więc żadnej części suwerennej władzy, jest tylko 
i wyłącznie urzędnikiem”58. Gdy do tego uwzględni się – a czyni to francuski 
autor – przynależne monarsze uprawnienia w zakresie wykonywania prawa, mia-
nowania członków jednej z izb prawodawczych, rozwiązywania drugiej z nich, 
inicjatywy ustawodawczej, reprezentacji polityki króla przez jego ministrów, 
uprawnień nominacyjnych, jak również długość sprawowania i dziedziczność 
władzy królewskiej, to jest jasne, że pozbawiony tych kompetencji amerykański 
prezydent jest organem nieporównanie słabszym, którego nie można traktować 
jako równorzędnego i samodzielnego względem legislatywy.

Podsumowując, można powiedzieć, że dla de Tocqueville’a zasada podziału 
władzy jest nierozerwalnie związana z kwestią suwerenności. O podziale wła-
dzy można mówić dopiero wówczas, gdy jest on sprzęgnięty z podziałem samej 
suwerenności. Gwoli ścisłości należy dodać, że tak rozumiany podział władzy 
jest obecny w Stanach Zjednoczonych; francuski autor zauważa, że występuje on 
wszak między rządem federalnym a rządami poszczególnych stanów59, a nie jak 
można by prima facie sądzić między władzami tego samego szczebla: wykonaw-
czą czy ustawodawczą. Istotnie, w rozgraniczeniu kompetencji na przynależne 
władzy lokalnej i na zastrzeżone dla rządu federacji dokonuje się realny podział 
władzy, co nie ma oczywiście miejsca w wyróżnieniu w republice pionów wła-
dzy ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej, które to wyróżnienie nie jest 
niczym więcej, jak wyłącznie kwestią organizacyjnego rozplanowania funkcji 
państwa. Jednakże należy przy tym zastrzec, że nie można wszak z tego faktu 
wyciągnąć wniosku, że wyróżnienie w ustroju Stanów Zjednoczonych klasycz-
nych trzech monteskiuszowskich władz nie pełni żadnej istotniejszej roli. Tego 
rodzaju trójpodział, zwłaszcza gdy rozpatrzy się go w szerszym kontekście insty-
tucjonalnym, może przyczynić się do zabezpieczenia wolności60. Należy przy 
tym mieć jednak na uwadze, że wyżej rozpatrzone fragmenty dzieła de Tocqu-

57 Ibidem, s. 110–113.
58 Ibidem, s. 111.
59 Por.: ibidem, s. 102, 104, 106, 131.
60 M. Tracz-Tryniecki, Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville, Kraków 2009, 

s. 280–293.
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eville’a wskazują, że dla autora O demokracji w Ameryce kwestią zasadniczą dla 
skutecznego i pełnego urzeczywistnienia w praktyce idei podziału władzy jest jej 
powiązanie z rozdziałem suwerenności.

Realny podział władzy nie może zaistnieć w demokracji, gdzie zarówno 
członkowie legislatywy, jak i przedstawiciel władzy wykonawczej są wybierani 
w wyborach powszechnych. Są oni wówczas jedynie przedstawicielami ludu, wła-
dzę sprawują w jego imieniu i mimo że czynią to w ramach osobnych obszarów 
kompetencji, to w ostatecznym rozrachunku są tylko różnymi przejawami jednej 
i tej samej suwerennej siły społeczeństwa. Istota monteskiuszowskiego trójpo-
działu władzy zostaje w takim układzie relacji zagubiona; jeśli nawet nie prze-
kreślona w pełni, to zasadniczo osłabiona. W naturalny sposób każe to krytycznie 
spojrzeć na rzeczywisty zasięg wpływu myśli Monteskiusza na postanowienia 
amerykańskiej konstytucji. Pomimo świadomych nawiązań Ojców Założycieli do 
jego doktryny, wydaje się, że presja nowych uwarunkowań społecznych (głównie 
brak tradycji monarchicznych i arystokratycznych), jakie występowały w amery-
kańskich koloniach, nie pozwoliła na wierną, nie tylko co do litery, ale zwłaszcza 
co do istoty, recepcję teorii francuskiego barona61. Z punktu widzenia natomiast 
tematu niniejszej pracy uwagi de Tocqueville’a są cenne zwłaszcza dlatego, że 
w klarowny i pełny sposób pokazują to, co u pozostałych myślicieli, których 
twórczość w niniejszym studium była poruszana, często jest wyrażone w dorozu-
mianej formie, mianowicie fakt postrzegania w podziale władzy podziału samej 
suwerenności.

VII

Przed wyciągnięciem ostatecznych i generalnych wniosków z przeprowa-
dzonych badań należy wskazać na ich ograniczony zasięg oraz charakter. Jest 
to spowodowane przestudiowaniem rozważań w omawianym zakresie jedynie 
czterech – owszem najbardziej znaczących, ale mimo to niewyczerpujących 
panoramy ideowej analizowanego zjawiska – „ojców” teorii podziału władzy 
(Locke’a, Hume’a, Monteskiusza i Constanta). Pomimo potwierdzenia założeń 
ich koncepcji, znalezionego w twórczości Rousseau i de Tocqueville’a, nie można 
wciąż mówić o uprawnieniu do jakichkolwiek roszczeń komplementarnego 
i choćby nawet tylko w przybliżeniu całościowego opracowania tematu. Zagad-
nieniem podziału władzy na przestrzeni ponad ostatnich trzystu lat zajmowało 
się, w mniejszym bądź większym zakresie, tak wielu myślicieli, że przestudio-
wanie ich twórczości pod kątem relacji idei podziału władzy i suwerenności ludu 

61 Ojcowie Założyciele byli wszak w pewnym stopniu świadomi tych trudności. Szerzej por.: 
R. M. Małajny, Trzy teorie…, 2003, s. 337–342.
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bez trudu może wypełnić sporych rozmiarów monografię. Niniejsza praca, nawet 
w samym zamyśle jej autora, nigdy takich celów sobie jednak nie stawiała. Cho-
dziło jedynie o pokazanie pewnego zjawiska (istotnego związku podziału wła-
dzy z podziałem suwerenności), niemającego wyłącznie wymiaru jednostkowego 
czy przypadkowego, ograniczonego do jednego czy dwóch autorów mniejszego 
formatu intelektualnego. Spostrzeżenie, że dla „ojców” idei podziału władzy 
rozdział poszczególnych pionów władzy państwowej, mniej bądź bardziej ści-
śle, wiązał się z rozszczepieniem samej suwerenności, jest, w opinii piszącego 
te słowa, istotną i konieczną do uwzględnienia wskazówką interpretacyjną przy 
badaniu – niezależnie od obranej perspektywy i celów – zjawiska ustrojowego, 
jakim jest konstrukcja podziału władzy. Innymi słowy, chodziło o wyciągnięcie 
ze studiowanej materii pewnego wspólnego mianownika i generalizację swoistej 
linii przewodniej łączącej rozważania myślicieli różnych czasów i miejsc, przez 
co tym bardziej przekonującej.

Odnośnie do najważniejszego wniosku, jaki wyłania się z powyższych analiz, 
należy stwierdzić, że jest nim konstatacja, iż w początkach genezy teorii podziału 
władzy teoria ta wiązała się, w mniej bądź bardziej jawny sposób, z rozdziałem 
samej suwerenności państwowej. Zasięg tego powiązania oraz różnice między 
poszczególnymi autorami w tym zakresie najwłaściwiej będzie oddać, umiejsca-
wiając przestudiowane koncepcje podziału władzy na continuum, którego krańce 
z jednej strony zawierają taki stan rozplanowania ustroju, w którym rozdzielone 
władze są ściśle oparte na poszczególnych rozdzielonych członach suwerenności, 
a z drugiej strony zawierają stan, w którym podział władzy w pełni bazuje na jed-
nolitej i wyłącznej suwerenności ludu. Na tym ostatnim extremum należy umiej-
scowić wizję podziału władzy zaprezentowaną przez Jana Jakuba Rousseau, 
którą można nazwać demokratycznym wariantem koncepcji władzy podzielo-
nej (niekwestionowana wyłączność ludu w zakresie suwerenności, poszczególne 
władze stanowią jedynie emanację woli suwerena). Następnie, zmierzając ku 
przeciwległemu krańcowi continuum, należy ulokować teorię Johna Locke’a 
(pełna suwerenność ludu, jednakże silnie ograniczona, gdy przejść na grunt 
praktyki ustrojowej; dominująca pozycja króla w sprawowaniu bieżącej polityki, 
zwłaszcza za sprawą prerogatywy i wpływu na ustawodawstwo – prawo sank-
cji ustawy). Kolejna pozycja na skali przynależy Davidowi Hume’owi (niekwe-
stionowane zakorzenienie jego doktryny w realiach angielskich; dopuszczalna, 
aczkolwiek bliżej niesprecyzowana, pewna korekta teorii w warunkach repu-
blikańskich). W dalszej kolejności plasuje się koncepcja Benjamina Constanta 
(ograniczona, choć istotna dla stabilizacji ustroju, władza królewska; suweren-
ność ludu rozumiana raczej jako postulat sprawowania władzy dla dobra ogółu, 
a nie jako bezpośrednia praktyka ustrojowa). W podobnym miejscu na omawianej 
skali, wydaje się, można by umiejscowić poglądy Alexisa de Tocqueville’a, co ze 
względu choćby na tożsamość epoki i pochodzenia obydwu autorów nie może 
dziwić. Ostatnią pozycję na kreślonym continuum należy natomiast przypisać 
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teorii Monteskiusza, której istota jest niemożliwa do zachowania w warunkach, 
w których części składowe aparatury najwyższych organów państwa nie będą się 
opierać na mediacji różnych sił politycznych (ergo konieczność przyjęcia dzielo-
nej suwerenności jest warunkiem zachowania gwarancyjnej funkcji teorii). 

Podsumowując, można powiedzieć, że dla większości myślicieli utożsamia-
nych z rozwojem idei podziału władzy podział ten nakładał się w różnorakich 
konfiguracjach z postulatem podziału suwerenności, co prawda, niewypowie-
dzianym explicite, co jednakże wynika z oczywistości materii w tamtych cza-
sach. Faktem jest, że pewnym wyjątkiem w tym gronie jest myśl Locke’a. Wydaje 
się wszelako, że nie może to podważać postawionego generalnego wniosku, jedy-
nie wskazuje raczej na swego rodzaju wewnętrzne tarcia między pragnieniem 
skutecznego i trwałego rozczłonkowania władzy a demokratycznymi sympa-
tiami. Pytaniem jest, czy Locke zgodziłby się z wyrugowaniem króla jako nieza-
leżnego piastuna władzy wykonawczej na rzecz w pełni demokratycznego stylu 
zarządzania państwem. Zdaje się, że raczej opowiedziałby się za ograniczeniem 
rządów większości przez monarchę, co jest jasne, gdy zważy się na tradycyjne 
wśród pierwszych liberałów akcentowanie wolności w jej, jeśli nie konfrontacji, 
to koegzystencji z równością (zasada rządów większości). Ogólnie, nieprzypad-
kowo pierwsi liberałowie widzieli w zachowaniu względnie niezależnej pozycji 
króla zabezpieczenie przed dyktaturą większości zgrupowanej w organach pra-
wodawczych, która to większość w równym stopniu co absolutny władca mogła 
zagrozić wolności jednostki. Logicznie nastawienie to prowadzi do podejrzliwo-
ści i wstrzemięźliwości w akceptacji pełnej demokratycznej zasady suwerenności 
ludu oraz do poparcia monarchicznej formy rządu. Jak stwierdził Hans Kelsen:

„Istotnie, od czasów M o n t e s k i u s z a  głoszono dogmat podziału władz wcale nie 
w celu utorowania drogi demokracji, raczej odwrotnie, w celu zachowania dla mo-
narchy, na wpół odsuniętego przez prądy demokratyczne od udziału w ustawodaw-
stwie, możliwości sprawowania władzy wykonawczej”62.

Jasne jest, że ograniczeniu czy nawet podziałowi, jak wynika z powyższych 
studiów, suwerenności ludu myśl liberalna okresu XVII–XIX w. musiała być 
przychylna. Ten sposób myślenia jest wyraźnie widoczny w przeanalizowanych 
w niniejszej pracy ujęciach podziału władzy, których autorzy w większości byli 
przecież liberałami.

Ostatnia uwaga, jaką należy poczynić, wykracza już poza historyczny cha-
rakter niniejszego studium i z tej przyczyny będzie tutaj polegać jedynie na zasy-
gnalizowaniu problemu, który rozwinąłem w innym miejscu63. Chodzi o pytanie, 
w jaki sposób na gwarancyjną funkcję konstrukcji podziału władzy (ochrona 

62 H. Kelsen, O istocie i wartości demokracji, tłum. F. Turynowa, Warszawa–Wrocław, ca. 
1985, s. 57.

63 F. Ludwin, Monteskiusza trójpodział władzy…, s. 37 i n.
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wolności jednostki) rzutuje brak jego powiązania z rozdziałem suwerenności. 
Gdy główne organy państwa czerpią swoją legitymizację z odrębnych źródeł (np. 
monarcha z praw dynastycznej sukcesji, a ciało prawodawcze jedynie częściowo 
z wyboru ludu), innymi słowy, gdy bazują na rozdzielonej suwerenności, wów-
czas mogą być od siebie realnie oddzielone i samodzielne, dzięki czemu z korzy-
ścią dla jednostki nie są w stanie podporządkować sobie całego aparatu państwa. 
W demokracji nie jest to łatwo osiągnąć, stabilna większość może bowiem przy 
sprzyjającej koniunkturze wyborczej zdominować przedstawicielami jednej opcji 
politycznej praktycznie wszystkie najważniejsze organy państwa. Wyodrębnianie 
wtedy nawet dużej liczby poszczególnych władz może być zabiegiem o znacznie 
ograniczonej skuteczności. Ostatecznie i tak podlegają one woli jednej siły poli-
tycznej i realizują ją. Historia idei podziału władzy, wydaje się, współcześnie 
zatoczyła swego rodzaju koło. Mając ograniczyć władzę absolutnego monarchy 
przez jej podział między zróżnicowane siły polityczne, wciąż pozostaje aktualna, 
z tą jedynie różnicą, że obecnie jednolita władza, która powinna w myśl tej teorii 
zostać podzielona, nie przysługuje jednemu, lecz wszystkim. Nie oznacza to jed-
nak, że w demokratycznych realiach mówienie o wolności jednostki jest zajęciem 
bezsensownym. Przykłady państw demokratycznych, takich jak Szwajcaria, 
której ustrój nie jest oparty nawet na czysto organizacyjnym i kompetencyjnym 
podziale władzy, a która nie jest uważana za państwo antyliberalne, dowodzą, że 
gwarancje wolności mogą być niezależne od podziału władzy. Chodzi jedynie 
o wskazanie problemu, z jakim doktryna podziału władzy aktualnie się boryka, 
a który zwięźle ujął XX-wieczny kolumbijski myśliciel, Nicolás Gómez Dávila:

„Rozdział władzy jest warunkiem wolności. Jednak nie kruchy rozdział władzy wy-
konawczej, ustawodawczej i sądowniczej, lecz rozdział trzech władz posiadających 
formę struktury, konkretnych i silnych: władzy monarchicznej, arystokratycznej 
i ludowej”64.

64 N. Gómez Dávila, Następne scholia do tekstu implicite, tłum. K. Urbanek, wyd. 2, Warsza-
wa 2008, s. 130.
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SEPARATION OF POWERS AND SOVEREIGNTY OF PEOPLE. 
UNDERSTANDING OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF 

POWERS AND THE IDEA OF SOVEREIGNTY OF PEOPLE FROM 
XVIITH TO XIXTH CENTURY

Summary

The aim of the article is to analyse a relation between the principle of separation 
of powers and the idea of sovereignty of people from the 17th to the 19th century. The 
research examines conceptions of the separation of powers formulated by most significant 
thinkers for the development of this idea (John Locke, David Hume, Montesquieu, and 
Benjamin Constant). Moreover, some remarks referring to the separation of powers that 
are present in a thought of Jean-Jacques Rousseau and Alexis de Tocqueville are taken 
into account, too.

The article shows that for the majority of researched thinkers the idea of separation 
of powers is, more or less, connected with a division of sovereignty. It means that it is 
possible to fully realize an actual separation of powers only in a state where at least 
legislative and executive powers are vested in separate institutions that have radical 
different kind of legitimization, for instance a legislative body is elected by people, but 
the executive is exercised by a hereditary king. Under such circumstances various powers 
are essentially separated and independent from each other. All in all, the separation of 
powers in its original meaning has in principle only moderate democratic character and 
is not fully applicable in democracy. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ. АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Сегодня в результате глобальной информационной революции, ста-
новится ясно, что экономику ХХI века будут определять самые послед-
ние разработки новых технологий и информатизации общества. При этом 
в процессе информатизации общества, будут задействованы все достиже-
ния науки и все виды знаний, которые соединяясь с техническими разра-
ботками ученых и их воплощение в производстве, дадут обществу новые 
обьекты, в том числе и в сфере интеллектуальной собственности.

Законодательное регулирование предпринимательской деятельно-
сти при введении объектов промышленной собственности в гражданский 
оборот, с одной стороны является одной из первоочередных задач инфор-
мационно-индустриального общества, а с другой обязывает государство 
предоставить необходимую правовую охрану этим обьектам и защитить 
права патентовладельцев.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы определяются 
основными объектами промышленной собственности, непосредственно 
используемыми при производстве материальных благ; другие объекты 
интеллектуальной собственности производны от них и участвуют в ком-
мерческих, торговых отношениях по поводу товаров, работ, услуг, соз-
данных с помощью объектов промышленной собственности (средства 
индивидуализации и др.). Все эти обьекты играют в развитии научно-тех-
нического прогресса страны, одну из ключевых ролей, и от того, как будут 
регулироваться отношения, связанные с их использованием, владением 
и реализацией прав патентовладельцев, зависит и развитие экономического 
потенциала страны.

Коммерческое использование исключительных имущественных прав 
на объекты промышленной собственности подчиняется общим правилам 
и основным способам осуществления рыночных отношений добросовест-
ной конкуренции и это должно быть отражено в соответствующих норма-
тивно-правовых актах Украины.
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Имущественные правоотношения имеют экономическую составля-
ющую. Их объектом является имущество (материальные блага). В свою 
очередь, они делятся на правоотношения опосредующие статику обще-
ственных связей (например, правоотношения собственности), и право-
отношения, опосредующие динамику общественных связей (например, 
обязательства). Неимущественные правоотношения не имеют непосред-
ственного экономического содержания1. 

 Имущественные права отражают принадлежность результатов интел-
лектуальной деятельности лицу и служат инструментом реализации иму-
щественных интересов автора и других лиц за счет использования объекта 
в тот или иной способ2. 

отношения промышленной собственности занимают лидирующее 
положение в постоянно расширяющемся производстве товаров, работ, 
услуг, проявляются во всех аспектах науки, техники. Необходимость пра-
вовой определенности отношений авторов, правообладателей при реали-
зации исключительных имущественных прав требует проведения новых 
исследований и урегулирования еще неразрешенных проблем правового 
регулирования.

Принимая во внимание сложную ситуацию, которая сложилась в Укра-
ине, одной из стратегических задач экономики, является развитие отече-
ственного промышленного производства, разработка и освоение новых 
научных и информационных технологий во всех сферах деятельности 
и ускоренное формирование и развитие рыночных отношений, в том числе 
и в промышленности для достижения высоких результатов в получении 
отечественной, конкурентоспособной продукции, которая могла бы занять 
достойное место на мировом рынке. При этом должны быть обеспечены 
и интересы национальной экономической безопасности страны, это воз-
можно при принятии соответствующих законодательных норм, которые 
позволят не на бумаге, а на практике, сохранить достигнутые достижения 
в период развития промышленного и научно–технического потенциала во 
всех отраслях страны. для реализации этих задач, в Украине необходимо 
провести работу над систематизацией национальной системы интеллекту-
альной собственности, во главе которой должна стоять Государственная 
служба интеллектуальной собственности Украины.

реформы в сфере права интеллектуальной собственности, имея соци-
ально-экономическое значение, позволят регламентировать общественные 
отношения, связанные с созданием и использованием изобретений, полез-

1 Харитонова о.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок 
створення результатів творчої діяльності (монографія), одеса, видавництво Фенікс, 2011, 
С. 343.

2 астахов м.а. оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности: диссерта-
ция канд. юрид. наук:12.00.03/Тюмень, 2007, С. 30–31.
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ных моделей, промышленных образцов (и других обьектов) и обеспечат 
предотвращение возможных случаев недобросовестной конкуренции на 
основе патентного правового режима, привлекут инвестиции в развитие 
науки и экономики.

Перед цивилистическим сообществом Украины на данном этапе стоит 
более важная задача: максимально приблизить правовое регулирование 
гражданских отношений к справедливо ожидаемым результатам (опреде-
ленным правовым стандартам)3.

Украина уже давно работает над реализацией положений, которые зало-
жены в директиве ЕС №2004/48 о обеспечении соблюдения прав интеллек-
туальной собственности всеми субьектами правоотношений, в том числе 
и в законодательной базе, которая их регулирует.

анализ ответственности положений директивы 2004\48\ЕС и законода-
тельства Украины подтверждает, что большинству положений директивы 
отвечают соответствующие нормы законодательства Украины. Это, прежде 
всего, связано с большой работой, которая была проведена в 2002–2003 г.г. 
в связи с изменениями законодательства в соответствии с требованиями 
договора TRIPS4. 

Привлечение новых инвестиций в предприятия, которые занимаются 
разработками новых технологий, влечет за собой множество правовых 
проблем, которые необходимо, после проведения системного анализа, как 
можно скорее разрешить, а для этого необходим государственный орган 
или эффективная система государственных органов, которые имели бы 
возможность оперативно и эффективно их реализовывать, имея для этого 
соответствующие полномочия.

На наш взгляд, наиболее проблемными на практике являются вопросы, 
которые затрагивают или участвуют в формировании рыночных отно-
шений, которые связанные с коммерческим использованием обьектов 
интеллектуальной собственности, их надлежащей правовой защите. от 
разрешения этих вопросов, в том числе и правовых, будет зависеть возмож-
ность получения наиболее благоприятных результатов в инвестиционной 
и инновационной деятельности в стране.

Как показывает практика, наиболее сложными и наименее разрабо-
танными, как в правовом, так и в экономическом плане, являются именно 

3 Кузнецова Н.С. Гражданское право Украины: необходимость системного совершен-
ствования (материалы международной научно-практической конференции «актуальные 
проблемы гражданского, семейного и международного частного права», Киев, 2012 г.), 
ооо Белоцерковьиздат, 2013, С. 12–18.

4 Капица Ю.Н. Защита прав интеллектуальной собственности в Европейском Союзе 
(материалы международной конференции «актуальные вопросы охраны прав интеллекту-
альной собственности в Украине и Европейском Союзе в контексте Европейской интегра-
ции», г. Киев, 2010 г.), Киев, Феникс, 2010, С. 348–373.
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финансовые отношения, которые возникают в условиях развития рыноч-
ной экономики, и как результат этих отношений, предоставление в случае 
возникновения споров, надежной правовой охраны в сфере использования 
обьектов интеллектуальной собственности, а также отношения, которые 
затрагивают вопросы связанные с документальным оформлением прав на 
обьекты интеллектуальной собственности, в том числе их инвентаризация, 
оценка их стоимости, ведения бухгалтерского учета, где эти обьекты высту-
пают как имущество предприятия, в том числе внесенные как ноу-хау.

При использовании прав интеллектуальной собственности в качестве 
взноса доли (части) в уставной капитал предприятия, на наш взгляд необ-
ходимо проводить аудит (так называемую правовую экспертизу или вывод 
специалиста в сфере ИС) всех документов, которые относятся к правам 
в сфере интеллектуальной собственности.

Проблемы, которые возникают в связи с использованием прав в сфере 
интеллектуальной собственности можно разделить на группы, а именно:

– проблемы, которые возникают в период или при создании обьектов ИС;
– проблемы, которые возникают при приобретении имущественных 

прав на обьекты ИС и их оформлении в соответствующих органах;
– проблемы, которые связаны с охраной и правовой защитой обьектов 

ИС;
– проблемы, которые связанные с организацией и ведением бухгалтер-

ского учета обьектов ИС на предприятиях;
– проблемы, которые связаны с налогообложением обьектов ИС, а также 

финансово-хозяйственных операций с этими обьектами.

По всем этим проблемам, которые обозначены выше, необходимо 
в краткие строки разработать необходимые меры, которые бы обеспечили 
надежную охрану и защиту прав интеллектуальной собственности.

особенно остро стоит вопрос о судебной практике, которая фактиче-
ски показывает реальную ситуацию, которая происходит при реализации и 
защите прав в сфере интеллектуальной собственности. При этом, не всегда 
можно согласится с решениями, которые принимают суды при осуществле-
нии ими правосудия, в том числе и в сфере интеллектуальной собственно-
сти. особенный резонанс в Украине имело дело о защите прав на торговую 
марку Raffaello. 

Компания Ferrero через суд хотела запретить российской компании 
ландрин производить вафельные конфеты с кокосовой начинкой и мин-
дальным орехом Landrin Waferatto Classic, которые, по мнению компании, 
являются клоном конфет Raffaello. Судебные процессы длились долго и 
мучительно. Так, в феврале 2009 года, основываясь на проведенной НИИ 
Интеллектуальной собственности экспертизе, Хозяйственный суд Киева 
вынес решение в пользу Ferrero.
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Но уже летом 2009 года Киевский апелляционный хозяйственный суд 
принял решение в пользу ландрин, основываясь на противоположных 
результатах новой экспертизы. При этом суд отказал Ferrero в проведении 
еще одной судебной экспертизы, которая разрешила бы противоречия двух 
предшествующих экспертиз. В результате, компания подала кассационную 
жалобу в Высший хозяйственный суд и, проиграв иск в октябре 2009 года, 
обратилась в Верховный Суд. Но в январе 2010 года Верховный Суд отпра-
вил дело на новое рассмотрение. В период слушания которого, Высший 
хозяйственный суд отказал в удовлетворении иска группы Ferrero в споре 
о защите торговой марки Raffaello5. При этом, компания Ferrero, ранее выи-
грала идентичные иски к компании ландрин в россии, Грузии и странах 
Балтии.

Все это говорит о том, что сегодня Украина стоит на пороге проведения 
новых реформ, в том числе и судебной реформы, которые смогут изменить 
старую систему, которая не могла предоставить инвестору надежную и сво-
евременную защиту его прав, которая базировалась бы не только на нацио-
нальном законодательстве, но неуклонно соблюдала и применяла в случае 
необходимости международные нормы, в том числе и конвенции в сфере 
интеллектуальной собственности.

В подтверждении этого, 9.12.2014 года Кабинетом министров Украины 
был принят План действий на 2015 год, одним из которых является начало 
разработки проектов решений Правительства, направленных на внедрение 
европейских стандартов в каждой сфере, которые будут принятые после 
завершения периода временного применения Соглашения6. 

можно констатировать тот факт, что Украина взяла курс на разрешение 
проблемных вопросов структурной кодификации права интеллектуальной 
собственности и систематизации права интеллектуальной промышленной 
собственности в отрасли гражданского законодательства Украины. 

В рамках участия в работе 54-й серии заседаний Генеральной ассамблеи 
государств-членов Всемирной организации интеллектуальной собственно-
сти (ВоИС) 30 сентября 2014 состоялась официальная встреча Председа-
теля Государственной службы интеллектуальной собственности Украины 
Николая Ковини и Генерального директора ВоИС Фрэнсиса Гарри. В ходе 
встречи было подписано Программу сотрудничества между Государствен-
ной службой и ВоИС на 2014–2016 годы (Программа), в которой опреде-
лены приоритетные направления двустороннего сотрудничества в сфере 
интеллектуальной собственности, сегодня актуальными для Украины.

5 Електронный ресурс: http://econo.com.ua/2011/01/skandal-s-raffaello-ferrero-udivlyaetsya 
-dremuchesti-ukrainskix-sudov Скандал с Raffaello: Ferrero удивляется дремучести украин-
ских судов.

6 Електронный ресурс: http://www.kmu.gov.ua. (обновление Украины – план действий).
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Цель Программы заключается в активизации плодотворного и взаимо-
выгодного сотрудничества между Украиной и ВоИС по вопросам правовой 
охраны интеллектуальной собственности в Украине7.

Сегодня в Украине фактически начинает создаваться новая Националь-
ная система правовой охраны интеллектуальной собственности, которая 
сможет предоставить надежную правовую защиту прав интеллектуальной 
собственности, как резидентам Украины, так и иностранным инвесторам – 
предпринимателям.

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE 
FIELD OF INDUSTRIAL PROPERTY. ANALYSIS OF LEGAL 

PRACTICE

Summary

Problems of legal regulation of relations in the field of industrial property. Analysis 
of legal practice.

The article highlights the issues that relate to problems of intellectual property related 
to the implementation and protection of the rights to these objects of patent holders.

At the same time, the author emphasizes that the creation in Ukraine of a national 
system of legal protection of intellectual property and the systematic organization of all 
legislation in this area, will eliminate many of the problems associated with the violation 
of these rights.
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STUDIA IURIDICA LXI

Konrad Marciniuk
Uniwersytet Warszawski

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – ZAGADNIENIA 
ADMINISTRACYJNOPRAWNE

Podział nieruchomości polega na przekształceniu jednej nieruchomości 
w kilka nieruchomości zarówno w sensie geodezyjnym, jak i prawnym i zwy-
kle łączy się z zamiarem dokonania obrotu tymi nieruchomościami1. Funkcje 
podziału sprowadzają się do racjonalnego wykorzystania dzielonych terenów 
urbanizacyjnych, jak i gospodarowania wydzielonymi działkami gruntu na 
zasadach prowadzących do osiągania największego pożytku, z wyłączeniem 
wszelkich uciążliwości, jakie mogą wynikać ze stosunków sąsiedzkich, zawsze 
z uwzględnieniem interesu publicznego2. 

Na wstępie wypada podkreślić, że czym innym jest podział prawny nieru-
chomości, podział nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym, a jeszcze czym 
innym podział ewidencyjny. Ten ostatni (geodezyjny) polega na innym niż dotych-
czas ukształtowaniu działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości 
(np. gdy z jednej działki tworzone są dwie), w tym na wytyczeniu w nowy spo-
sób linii rozgraniczających działkę lub działki gruntu wchodzące w skład nieru-
chomości. Podczas takiego podziału następuje wyodrębnienie w ramach jednej 
nieruchomości większej niż dotychczas liczby działek ewidencyjnych gruntu 
– bez zmiany właściciela, ale dające możliwość w przyszłości zbycia wydzie-
lonych działek innym właścicielom. Podział geodezyjny służy więc dokonaniu 
w przyszłości prawnego podziału nieruchomości, w wyniku czego powstaną 
nowe nieruchomości. Podział ewidencyjny jest dokonywany albo w drodze decy-
zji administracyjnej, albo w wyniku sporządzenia operatu podziałowego nieru-
chomości rolnej lub leśnej objętej planem miejscowym na podstawie przepisów 
prawa geodezyjnego i kartograficznego, albo w wyniku rozstrzygnięcia przez 
sąd. 

Współcześnie problematykę podziału nieruchomości regulują przepisy Roz-
działu 1 Działu III ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-

1 Na temat pojęcia obrotu nieruchomościami patrz szerzej: K. Marciniuk, Pojęcie obrotu nie-
ruchomościami rolnymi, [w:] Prawo rolne, red. P. Czechowski, Warszawa 2013, s. 153 i n.

2 J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, Warszawa 2005, s. 115.
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mościami3 (dalej: u.g.n.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości4. Bez 
wątpienia z przepisów art. 92–99 u.g.n. wynika, że zasady wskazane w tej usta-
wie dotyczą podziału ewidencyjnego (geodezyjnego) nieruchomości, wyjąwszy 
art. 96 ust. 2 i 3 oraz art. 98 ust. 1 u.g.n.5, dotyczących sytuacji, w których podział 
geodezyjny wywołuje zarazem podział prawny.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczące podziału nie-
ruchomości, stosuje się do wszystkich nieruchomości bez względu na to, komu 
przysługuje ich własność, tj. zarówno do nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jak i nieruchomości pry-
watnych. Przepisów tych co do zasady nie stosuje się natomiast do podziału nie-
ruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych 
na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rolne i leśne6. Wyłączenie to nie ma jednak zasto-
sowania, jeżeli dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia 
nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomo-
ści wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo wydzielenie działek gruntu 
mniejszych niż 3000 m2. Z zestawienia art. 92 i 93 ust. 2a u.g.n. wynika, że 
przepisy rozdziału o podziale nieruchomości stosuje się do nieruchomości rol-
nych i leśnych – jeśli idzie o wydzielenie dróg zawsze, natomiast do podziału 
nieruchomości na działki mniejsze niż 3000 m2 tylko wtedy, kiedy idzie o prze-
znaczenie wydzielonych działek na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub 
dokonanie regulacji granic między nieruchomościami sąsiadującymi, chyba że 
idzie o podział nieruchomości, o których mowa w art. 95 u.g.n.7.

Podział nieruchomości rolnych lub leśnych, jeżeli w jego wyniku nie powstaną 
działki mniejsze niż 3000 m2 (ani nie będzie zachodziła konieczność wydzielenia 
nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomo-
ści wchodzących w skład gospodarstw rolnych), nie wymaga wydania jakiej-
kolwiek decyzji administracyjnej zatwierdzającej ten podział. W konsekwencji 
należy uznać, że taki podział może być dokonywany – co do zasady – według 
uznania właściciela (użytkownika wieczystego). Podział ten odbywa się w for-
mie czynności materialno-technicznej poprzez sporządzenie przez uprawnionego 
geodetę operatu podziałowego stanowiącego podstawę do wykazania przebiegu 
nowo określonych granic działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów. Nie ozna-

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 515, z późn. zm.
4 Dz.U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663.
5 Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 grudnia 2012 r., I SA/Wa 1891/12.
6 Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane 

w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, 
a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie 
ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

7 Por.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 stycznia 2013 r., I OSK 
1558/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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cza to jednak pełnej dowolności. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 6 lutego 2009 r. (II OSK 113/08; LexPolonica 
nr 2120783) właściciel gruntu rolnego w razie braku planu może dążyć do zmiany 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia swego prawa własności, jednak tylko 
w takich granicach, w jakich prawa własności do tego gruntu nie ograniczają 
ustawy. Jeśli zatem właściciel dokonuje podziału gruntu rolnego na działki, któ-
rych wielkość nie uzasadnia racjonalnego wykorzystania rolniczego tych działek, 
ustalając przez to podstawy do innego niż rolniczy sposób użytkowania takich 
gruntów, to skutki podziału całego dzielonego gruntu, w zależności od sposobu 
jego wykorzystania, powinny podlegać ocenie w kategoriach wyznaczanych 
definicją zmiany przeznaczenia, ujętą w art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, a także powinny być oceniane z uwzględnieniem wielkości 
obszaru projektowanego do zmiany przeznaczenia, o której mowa w art. 7 ust. 2 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Brzmienie art. 93 ust. 1 u.g.n., zgodnie z którym warunkiem dokonania 
podziału nieruchomości jest jego zgodność z ustaleniami planu miejscowego, 
a także art. 94 ust. 1 u.g.n., zgodnie z którym w przypadku braku planu miej-
scowego podział nieruchomości położonych na obszarze nieobjętym obowiąz-
kiem sporządzania takiego planu może być dokonany, jeżeli nie jest sprzeczny 
z przepisami odrębnymi albo jest zgodny w warunkami określonymi w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (decyzji o lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy), wyraźnie 
wskazuje, że dążeniem ustawodawcy było podporządkowanie podziałów nieru-
chomości gospodarce przestrzennej. Wyjątek od tej zasady ustawodawca czyni 
w art. 95 u.g.n., wskazując w nim sytuacje, w których podział nieruchomości 
może nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku 
planu miejscowego niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji 
o warunkach zabudowy). 

Dopuszczalny jest tylko taki podział nieruchomości, który gwarantuje, że 
działki gruntu powstałe w jego wyniku będą mogły być zagospodarowane zgodnie 
z celem przewidzianym dla tych gruntów w planie zagospodarowania przestrzen-
nego8. Zgodność z ustaleniami planu jako podstawowy warunek dopuszczalności 
podziału nieruchomości dotyczy zarówno przeznaczenia w planie miejscowym 
terenu, w obrębie którego jest położona dzielona nieruchomość, jak i możliwo-
ści zagospodarowania wszystkich działek gruntu powstałych w wyniku podziału 
nieruchomości w sposób zgodny z jego postanowieniami. Ustalając możliwość 
dokonania podziału nieruchomości, organ jest zatem zobowiązany w pierwszej 
kolejności do ustalenia, jakie jest przeznaczenie dzielonej nieruchomości w pla-
nie miejscowym i czy istnieje możliwość przyszłego zagospodarowania nowo 

8 Por.: wyrok WSA w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2010 r., II SA/Sz 1297/09, LEX nr 554182.
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utworzonych w wyniku podziału działek zgodnie z celem i przeznaczeniem 
nieruchomości wskazanym w tym planie. Zatem organ w ramach dokonywa-
nej oceny zgodności podziału z ustaleniami planu musi udzielić odpowiedzi na 
pytanie, czy proponowany przez wnioskodawcę projekt podziału służy realiza-
cji norm sformułowanych w treści planu miejscowego, tj. czy projekt podziału 
stwarza hipotetyczną możliwość realizacji celu i przeznaczenia terenu, określo-
nego w planie miejscowym, po zatwierdzeniu podziału nieruchomości9. Prze-
pisy ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazują więc jednoznacznie, że 
podział nieruchomości jest uznawany przez ustawodawcę za jeden z instrumen-
tów realizacji norm planistycznych zawartych w planie miejscowym, a w każdym 
razie, że – poza przypadkami wymienionymi w treści art. 94 u.g.n. – podział 
nieruchomości nie może uniemożliwiać realizacji tych norm.

Jeżeli nieruchomość jest położona częściowo na terenie objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, a częściowo poza obszarem planu, to 
z wyłączeniem przypadków wymienionych w art. 95 u.g.n. organ prowadzący 
postępowanie w sprawie podziału nieruchomości jest zobowiązany zarówno do 
zbadania, czy projektowany podział jest zgodny z postanowieniami planu miej-
scowego (w odniesieniu do części nieruchomości objętej planem), jak również 
do zbadania, czy projektowany podział odpowiada warunkom określonym w art. 
94 u.g.n. w stosunku do pozostałej części nieruchomości. Badanie możliwości 
zagospodarowania dotyczy jednak tylko nieruchomości podlegającej podziałowi 
(wydzielanych działek). Brakuje natomiast podstaw do badania możliwości zago-
spodarowania nieruchomości sąsiednich w stosunku do dzielonej nieruchomości. 
W uzasadnieniu wyroku z dnia 16 marca 2012 r. (I OSK 507/11, LEX nr 1136706) 
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie trafnie wskazał, że treść art. 93 
ust. 1 i 2 u.g.n. definiuje materialnoprawną przesłankę dopuszczalności geodezyj-
nego podziału nieruchomości – tj. zgodność projektu podziału z planem miejsco-
wym. Przy tym według art. 93 ust. 2 u.g.n. zgodność projektu podziału z planem 
dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania 
wydzielonych działek gruntu. W świetle tak jednoznacznej treści tego przepisu 
badanie możliwości zagospodarowania dotyczy tylko wydzielanych działek. Nie 
ma podstaw, aby wymagać badania możliwości zagospodarowania nieruchomo-
ści sąsiednich. Sprawa administracyjna o podział nieruchomości jest ograniczona 
przestrzennie do dzielonej nieruchomości. Ocenie podlega tylko dopuszczalność 
podziału w świetle regulacji planu miejscowego, względnie w przypadku braku 
planu w świetle przesłanek określonych w art. 94 u.g.n. Ocena ta jest dokony-
wana w odniesieniu do dzielonej nieruchomości. Jednakże należy podkreślić, 
że podział nieruchomości musi być zgodny nie tylko z przepisami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, ale także z przepisami szczególnymi 

9 Por.: wyrok WSA w Gdańsku z 4 sierpnia 2011 r., II SA/Gd 923/10, LEX nr 864335, http://
orzeczenia.nsa.gov.pl).
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stanowiącymi akty normatywne powszechnie obowiązujące, które odnoszą się 
do nieruchomości ulegającej podziałowi. Chodzi tu o unormowania zawarte np. 
w ustawie o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, ochronie dóbr kultury, 
o lasach i o autostradach płatnych10. 

Ponadto jeżeli projektowany podział nieruchomości jest zgodny z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu nie 
jest sprzeczny z przepisami odrębnymi albo jest zgodny z decyzją o warunkach 
zabudowy, względnie decyzją o lokalizacji celu publicznego, nikt poza właści-
cielem nieruchomości nie może decydować o sposobie przebiegu granic działek 
w obrębie jego nieruchomości. Uprawnienia właściciela w tym zakresie mogą 
być ograniczone tylko w wtedy, kiedy z mocy wyraźnego przepisu podział nie-
ruchomości może być dokonany z urzędu lub na wniosek osoby, która nie jest 
właścicielem nieruchomości.11

Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzie-
lenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej12. Ustawa nie wymaga 
jednak, aby wydzielone działki przylegały bezpośrednio do drogi publicznej, 
wskazując w art. 93 ust. 3 u.g.n., że za dostęp do drogi publicznej uważa się rów-
nież wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpo-
wiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla 
tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydziele-
nia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Alternatywnym spo-
sobem zapewnienia dostępu wydzielanych działek do drogi publicznej może być 
także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie 
do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Należy jednocześnie wskazać, 
że nawet gdy wydzielane działki graniczą bezpośrednio z drogą publiczną, nie 
musi to oznaczać, że mają one zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozu-
mieniu art. 93 ust. 3 u.g.n. Sformułowanie użyte w przepisie art. 93 ust. 3 u.g.n.: 
„dostęp do drogi publicznej” nie jest synonimem „położenia działki bezpośred-
nio przy drodze publicznej”13. Dostęp do drogi publicznej oznacza gwarantowaną 
możliwość korzystania z tej drogi. W przypadku nieruchomości położonych 
bezpośrednio przy drogach o ograniczonej dostępności (np. autostrady, drogi 
ekspresowe) fakt, że wydzielane działki bezpośrednio graniczą z pasem dro-
gowym, wcale takiej możliwości nie stwarza. Podobny problem może wystąpić 
w przypadku graniczenia działki z drogą publiczną innej, niższej kategorii, jeżeli 

10 Por. np.: wyrok NSA z dnia 20 maja 2004 r., OSK 275/2004.
11 Por.: wyrok WSA w Warszawie z 13 maja 2008 r., I SA/Wa 2039/07, LEX nr 477609, http://

orzeczenia.nsa.gov.pl.
12 Warunek podziału nieruchomości w postaci obowiązku zapewnienia wydzielanym dział-

kom dostępu do drogi publicznej nie ma zastosowania w przypadku wydzielania działek z nieru-
chomości wchodzących w skład publicznych zasobów nieruchomości w związku z zamiarem ich 
zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości 
przyległej na podstawie i przy zachowaniu warunków przewidzianych w art. 37 ust. 2 pkt 6 u.g.n. 

13 Por.: wyrok WSA w Krakowie z 2 marca 2005 r., II SA/Kr 2588/00, OSP 2007/7-8/79.
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ze względów technicznych lub topograficznych będzie brakowało możliwości 
urządzenia zjazdu (np. w sytuacji gdy działka graniczy z drogą przebiegającą 
na wiadukcie, nasypie lub zagłębieniu terenu). Przez dostęp do drogi publicznej 
w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 u.g.n. należy zatem rozumieć dostęp rzeczy-
wisty, czyli dostęp zapewniający faktyczną możliwość wjazdu na drogę i zjazdu 
z niej14. Musi to być dostęp dający możliwość normalnego korzystania z drogi, 
tylko wówczas bowiem jest zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu 
ustawy. Nie wystarczy, że nieruchomość formalnie przylega do drogi publicznej, 
jeżeli dostęp do niej w rozumieniu wyżej podanym nie jest możliwy ze względu 
na zakaz zjazdu z drogi publicznej lub takie ukształtowanie terenu (np. wysoka 
skarpa), które uniemożliwia korzystanie z drogi.15

Uwarunkowanie dopuszczalności dokonywania podziałów nieruchomości 
od zapewnienia wydzielanym nieruchomościom dostępu do drogi publicznej 
ma niewątpliwie związek z troską o zapewnienie możliwości zagospodarowania 
wydzielonych działek. Dostęp do drogi publicznej jest warunkiem możliwości 
ustalenia warunków zabudowy w przypadku braku planu miejscowego (art. 61 
ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym16), a także 
warunkiem dopuszczalności realizacji inwestycji budowlanej (art. 5 ust. 1 pkt 
9 i art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane17). Przyjęte rozwiązanie 
służy niewątpliwie ochronie interesu prywatnoprawnego nabywcy wydzielonej 
nieruchomości. 

W ustawie przewidziano zasadniczo dwie sytuacje, w których uznaje się, że 
nieruchomość (wydzielane działki) ma zapewniony dostęp do drogi publicznej: 
dostęp bezpośredni, jeśli działka przylega do pasa drogowego drogi publicznej 
i istnieje możliwość urządzenia zjazdu z tej drogi na drogę publiczną, oraz dostęp 
pośredni – realizowany poprzez wydzielenie z dzielonej nieruchomości działki 
stanowiącej drogę wewnętrzną wraz z ustanowieniem na tej działce odpowied-
nich służebności dla wydzielonych działek gruntu lub z jednoczesnym zbyciem 
wraz ze zbyciem wydzielanych działek udziału w prawie do działki gruntu sta-

14 Oceny spełnienia przesłanki dopuszczalności podziału nieruchomości w zakresie dostępu 
do drogi publicznej należy zatem dokonywać także przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 260, z późn. zm.) oraz 
przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi (Rozporządzenie 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. z 1999 r., nr 43, 
poz. 430, z późn. zm., czy też Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. 
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – Dz.U. z 2002 r., 
nr 12, poz. 116, z późn. zm.).

15 Por.: wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 września 2006 r., II SA/Lu 438/06, LEX nr 933631, 
www.nsa.gov.pl.

16 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199).

17 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, 
z późn. zm.). 
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nowiącej drogę wewnętrzną, albo – jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi 
wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem – ustanowienie dla tych działek 
innych służebności drogowych. Brzmienie art. 93 ust. 3 u.g.n. wskazuje na kolej-
ność uwzględniania określonych sposobów ustalania dostępu do drogi publicznej. 
Najpierw powinien być to dostęp bezpośredni (zdanie pierwsze), następnie, na 
co wskazuje zdanie drugie (po średniku), wydzielenie drogi wewnętrznej wraz 
z ustanowieniem odpowiednich służebności, a dopiero w ostatniej kolejności, 
jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej 
podziałem, należy rozważyć ustanowienie innych służebności drogowych18.

Z oczywistych względów zapewnienie pośredniego dostępu do drogi publicz-
nej w postaci ustanowienia służebności na wydzielonej działce stanowiącej drogę 
wewnętrzną, bądź też na zbyciu udziału w prawie własności (użytkowania wie-
czystego) tej działki może nastąpić dopiero z chwilą zbycia przez dotychczaso-
wego właściciela wydzielonych działek. Tak długo bowiem jak wszystkie nowo 
utworzone działki stanowią własność (są przedmiotem użytkowania wieczy-
stego) tej samej osoby brakuje prawnej możliwości ustanawiania wskazanych 
praw rzeczowych. W związku z tym – zgodnie z treścią art. 99 u.g.n. – jeżeli 
zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu służeb-
ności, o których mowa w art. 93 ust. 3 komentowanej ustawy, podziału nieru-
chomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych 
w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się 
także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie 
do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Zatem ustawodawca, dopusz-
czając podział nieruchomości przy braku zapewnienia bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej dla wszystkich działek powstałych w wyniku takiego podziału, 
nakazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zawrzeć w treści decy-
zji podziałowej warunek zobowiązujący do ustanowienia służebności w przy-
padku zbycia wydzielonej nieruchomości w wyniku podziału. Jest to w istocie 
zobowiązanie skierowane do właściciela nieruchomości powstałej w wyniku 
podziału w przypadku jej zbycia19. Na tym tle pojawia się jednak istotne zagad-
nienie związane z konsekwencjami dokonania podziału prawnego nieruchomo-
ści na podstawie wcześniej wydanej decyzji zatwierdzającej podział ewidencyjny 
bez wykonania nałożonego w treści tej decyzji warunku. W przedmiocie tym 
wypowiedział się Sąd Najwyższy, wskazując, że jeżeli decyzja o podziale nie-
ruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną 
ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub 
nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, to 
umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego 

18 Por.: wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 6 marca 2012 r., II SA/Rz 1254/11, LEX nr 1145861.
19 Por.: wyrok WSA w Warszawie z 27 września 2007 r., I SA/Wa 192/07, LEX nr 489584, 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl oraz wyrok WSA w Rzeszowie z 14 listopada 2008 r., II SA/Rz 477/08, 
LEX 522376, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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warunku jest nieważna – art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 99 i art. 93 ust. 3 u.g.n. 
(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 34/09, OSNC 
2010/2/20). Podobnie orzekł też Sąd Najwyższy w postanowieniu z 24 kwiet-
nia 2013 r. (IV CSK 571/12, http://www.sn.pl). Krytyczne stanowisko wobec 
stanowiska Sądu Najwyższego przyjętego w przywołanej uchwale prezentuje 
E. Makarewicz20. 

Jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowie-
niu służebności, to zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nie-
ruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663) na opracowywanym wstępnym 
projekcie podziału nieruchomości należy wskazać m.in. przedstawioną w for-
mie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję spo-
sobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do 
drogi publicznej. Jednocześnie, co warto podkreślić, sposób zapewnienia tego 
dostępu nie jest (zgodnie z treścią § 9 wskazanego rozporządzenia) elementem 
mapy określającej projekt podziału nieruchomości, stanowiącej załącznik do 
decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, a zatem nie jest także elemen-
tem rozstrzygnięcia w decyzji administracyjnej wydawanej na podstawie art. 96 
u.g.n. Wskazanie we wstępnym projekcie podziału konkretnego sposobu zapew-
nienia wydzielanych działek do drogi publicznej służy jedynie wykazaniu, że 
istnieje możliwość zapewnienia takiego dostępu i nie ma charakteru wiążącego. 
W treści decyzji podziałowej, zgodnie z art. 99 u.g.n. jest formułowany jedynie 
ogólny warunek dotyczący ustanowienia służebności, o których mowa w art. 93 
ust. 3 u.g.n. W chwili dokonywania podziału prawnego nieruchomości właściciel 
(użytkownik wieczysty) może zapewnić wydzielanym działkom dostęp do drogi 
publicznej w sposób inny niż wskazywany we wstępnym projekcie podziału. 

Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w pla-
nach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejsco-
wego wykorzystywanych na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działki 
gruntu o powierzchni mniejszej niż 3000 m2, jest dopuszczalny, pod warunkiem 
że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości 
lub będzie dokonana regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 
Podział taki jest dopuszczalny również w sytuacjach wskazanych w art. 95 u.g.n., 
a także – biorąc pod uwagę brzmienie art. 93 ust. 3a – w celu wydzielenia dróg 
wewnętrznych. Wydając decyzję zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości 
rolnej w rozumieniu art. 92 u.g.n., poza przypadkami podziałów dokonywanych 
na podstawie art. 95 u.g.n., wójt (burmistrz, prezydent) jest zobowiązany określić 
termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Termin ten nie 
może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca pro-

20 E. Makarewicz, Przeniesienie własności działki bez spełnienia warunku określonego 
w decyzji o podziale nieruchomości – glosa – III CZP 34/09, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 17, 
s. 973–974.
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jekt podziału stała się ostateczna. Gdy we wskazanym w treści decyzji podziało-
wej terminie nie dojdzie do przeniesienia praw do wydzielonych działek na rzecz 
właściciela nieruchomości sąsiedniej, organ, który wydał decyzję podziałową, 
jest zobowiązany do jej uchylenia zgodnie z art. 162 § 1 k.p.a. 

Gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany 
podział powoduje także podział budynku, granice projektowanych do wydzie-
lenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które 
są tworzone przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej 
wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu. W budynkach, w któ-
rych nie ma ścian oddzielenia przeciwpożarowego, granice projektowanych do 
wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, 
które są tworzone przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od 
fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odręb-
nie wykorzystywane części. Zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 1 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokony-
wania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268, poz. 2663) powstałe 
w wyniku podziału części budynku powinny mieć własne wejścia i być wyposa-
żone w odrębne instalacje. Podział budynku według płaszczyzn pionowych wraz 
z gruntem jest dopuszczalny, jeżeli w wyniku takiego podziału powstają dwa 
odrębne budynki21. 

Postępowanie w sprawie o podział nieruchomości jest dwuetapowe. Naj-
pierw zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, 
z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 u.g.n., opiniuje wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta). W przypadku braku planu miejscowego opinia doty-
czy spełnienia warunków, o których mowa w art. 94 ust. 1 u.g.n. Drugi etap to 
orzeczenie o podziale nieruchomości. Oznacza to, że postanowienie wyrażające 
opinię, o której mowa w art. 93 ust. 4 u.g.n., ma kluczowe znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia wniosku o podział nieruchomości i jest wiążące, przesądzając o rozstrzy-
gnięciu w tym zakresie sprawy z wniosku o dokonanie podziału nieruchomości. 
Pozytywna opinia bowiem stanowi podstawę do opracowania właściwego pro-
jektu podziału nieruchomości, negatywna natomiast przesądza o odmowie 
zatwierdzenia22. 

Postanowienia opiniujące podział nieruchomości są podejmowane na podsta-
wie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego 

21 Por.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 r., I SA/Wa 2016/11, LEX nr 1108950.
22 Por.: wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 listopada 2013 r. (II SA/Ol 799/13, LEX nr 1401680), 

a także z dnia 19 kwietnia 2012 r. (II SA/Ol 117/12, LEX nr 114823) – http://orzeczenia.nsa.gov.pl. 
Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 3 kwietnia 2013 r. (I SA/Wa 2537/12, 
LEX nr 1310407), wskazując w uzasadnieniu tego wyroku, że wydawane w trybie art. 93 ust. 4 
u.g.n. postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nie jest wydawane w odrębnym postę-
powaniu administracyjnym, ale jest etapem postępowania podziałowego, w trakcie którego organ 
dokonuje oceny wstępnego projektu co do spełnienia przesłanki dopuszczalności podziału, okre-
ślonej w art. 93 ust. 1–2 u.g.n. (względnie art. 94 ust. 1 u.g.n.).
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byt prawny opinii jest ściśle związany z mocą obowiązującą tego planu. Oznacza 
to, że w razie zmiany planu lub jego uchylenia postanowienie opiniujące, wydanie 
na podstawie tego planu, przestaje wiązać organ, gdyż przestaje być aktualne23. 

Zgodnie z brzmieniem art. 93 ust. 1 u.g.n. podstawowym kryterium decy-
dującym o możliwości dokonania podziału nieruchomości jest zgodność projek-
towanego podziału z ustaleniami planu miejscowego. Nie oznacza to jednak, że 
w warunkach braku planu podział nieruchomości będzie zawsze niemożliwy. 
Dokonanie podziału nieruchomości zawsze wymaga uprzedniego stwierdzenia, 
czy dla terenu, na którym jest położona, został sporządzony plan miejscowy, bo 
jeśli nie, to wymaga kolejnego ustalenia – czy istnieje obowiązek sporządzenia 
planu. Ustalenie to, czyli czy istnieje obowiązek sporządzenia planu, determi-
nuje dalsze postępowanie albo zawieszenie postępowania podziałowego do czasu 
uchwalenia planu (art. 94 ust. 3 u.g.n.) lub dokonanie podziału, jeżeli jest zgodne 
z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, o ile wcześniej została wydana (art. 94 ust. 1 u.g.n.)24. 

Gdy nieruchomość podlegająca podziałowi nie jest objęta miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, wówczas możliwość dokonania jej 
podziału zależy od tego, czy jest ona położona w obszarze objętym obowiązkiem 
uchwalenia takiego planu. Obowiązek ten musi wynikać z konkretnych przepi-
sów odrębnych (np. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gmi-
nach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399; art. 5 ust. 1 ustawy z 7 maja 
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, Dz.U. z 1999 r., 
nr 41, poz. 412, z późn. zm.; art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568, z późn. 
zm.). W przypadku, gdy nieruchomość mająca ulec podziałowi jest położona 
w obszarze objętym obowiązkiem uchwalenia planu miejscowego, a plan taki nie 
został uchwalony, wówczas wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany 
zawiesić postępowanie w sprawie podziału nieruchomości do czasu uchwalenia 
tego planu (art. 94 ust. 3 u.g.n.). Oznacza to, że brakuje możliwości dokonania 
podziału takiej nieruchomości na podstawie kryterium zgodności (braku sprzecz-
ności) z przepisami odrębnymi, ani też zgodności z warunkami zabudowy, nawet 
jeśli warunki takie zostały ustalone. Należy przy tym zaznaczyć, że co do zasady 
w stosunku do takich nieruchomości brakuje zresztą możliwości ustalania warun-
ków zabudowy (por. art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). Wyjątek mogą stanowić decyzje wydane 
przed powstaniem obowiązku uchwalenia planu miejscowego w stosunku do 
danego obszaru (np. przed utworzeniem na danym obszarze parku kulturowego, 
o którym mowa w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

23 Por.: wyrok NSA w Warszawie z dnia 19 września 2012 r., I OSK 1282/11, LEX nr 1260078, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

24 Por.: wyrok NSA z 13 czerwca 2007 r., I OSK 723/06, LEX nr 335135.
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Jeżeli nieruchomość podlegająca podziałowi nie jest objęta planem miej-
scowym, to nawet jeżeli obszar, na którym jest ona położona, nie jest objęty 
obowiązkiem uchwalenia takiego planu, a toczy się postępowanie w sprawie 
uchwalenia planu miejscowego, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) będzie 
zobowiązany zawiesić postępowanie podziałowe, jeśli wniosek o podział został 
złożony po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub po wyłożeniu projektu 
planu miejscowego do publicznego wglądu. W takim wypadku postępowanie 
w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu miej-
scowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wnio-
sku o podział. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania plan miejscowy nie 
zostanie uchwalony, postępowanie o podział nieruchomości będzie prowadzone 
na podstawie kryterium zgodności planowanego podziału z przepisami odręb-
nymi, względnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli pod-
legająca podziałowi nieruchomość została takimi warunkami objęta.

Oceny zgodności projektowanego podziału nieruchomości z decyzją o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu dokonuje się z punktu widzenia moż-
liwości zagospodarowania wydzielanych nieruchomości w sposób wskazany 
w tej decyzji. W świetle art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno 
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawane na podstawie art. 50, 
jak i decyzje o warunkach zabudowy wydawane na podstawie art. 59 tej ustawy. 

W przypadku braku planu miejscowego, a także braku decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, ocena dopuszczalności dokonania podziału 
nieruchomości jest dokonywana na podstawie kryterium braku sprzeczności pla-
nowanego podziału z przepisami odrębnymi. W takim wypadku kluczowe jest 
ustalenie zakresu terminu „przepisy odrębne” jako wzorca oceny zgodności 
projektu podziału. W literaturze wskazuje się, że przez przepisy odrębne należy 
rozumieć „przepisy związane np. z ochroną przyrody, terenami zamkniętymi, 
ochroną zabytków, przepisy określające strefy ochronne lub cele publiczne”25. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 13 marca 2008 r. 
(sygn. akt III SA/Po 817/07, LEX nr 491980) wskazał, że ustawodawca nie zde-
finiował terminu „przepisy odrębne”. Zakres tego pojęcia należy wyznaczyć, 
mając na uwadze skutki prawne decyzji o podziale nieruchomości. Tym samym 
termin „przepisy odrębne” obejmuje powszechnie obowiązujące akty prawodaw-
cze normujące gospodarowanie terenami, czyli w szczególności te określające 
przeznaczenie terenu oraz sposób korzystania z nieruchomości. W tym samym 
wyroku sąd wskazał, że jako wzorzec oceny zgodności projektu podziału z prze-
pisami odrębnymi znajdą zastosowanie także przepisy ustawy Prawo budowlane 
oraz rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

25 M. Durzyńska, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009, s. 296.



192 KONRAD MARCINIUK

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tej kwestii 
inaczej wypowiedział się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krako-
wie, wskazując w wyroku z dnia 23 lipca 2010 r. (II SA/Kr 630/10, „Wspól-
nota” 2010/34/26), że „przepisami odrębnymi” w rozumieniu przepisu art. 94 
ust. 1 u.g.n. nie mogą być unormowania, których zakres stosowania jest wąski 
i ograniczony do sytuacji niemających nic wspólnego z podziałem nieruchomo-
ści, wskazując za przykład takich przepisów właśnie przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki. W uzasadnieniu tego wyroku sąd wska-
zał, że termin „przepisy odrębne” nie został nigdzie zdefiniowany i jego treść 
jest ustalana drogą zmiennego i dyskusyjnego orzecznictwa sądowego. Jednakże 
– zdaniem sądu – nie ulega wątpliwości, że może tu chodzić wyłącznie o takie 
przepisy, które mogą w ogóle mieć zastosowanie w sprawach podziału nierucho-
mości albo precyzyjniej: tylko takie przepisy, których możliwość zastosowania 
istnieje wobec nieruchomości, która ma być podzielona. Tymczasem przepisy 
wskazanego rozporządzenia (poza zakresem w jakim odnoszą się do zagroże-
nia pożarowego) w żadnym razie nie dotyczą zastanych sytuacji istniejących 
w momencie podziału nieruchomości. Do podobnych wniosków doszedł Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, wskazując w wyroku z dnia 24 lutego 
2010 r. (II SA/Kr 1802/09, LEX nr 633401, http://orzeczenia.nsa.gov.pl), że prze-
pisy rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. – wydanego na podstawie ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – stosuje się przy projektowaniu, budowie 
i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli 
nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także 
do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Podział nieruchomości, w tym 
także podział istniejącego już na niej budynku, nie mieści się zatem w zakre-
sie regulacji tego rozporządzenia, ponieważ nie stanowi projektowania, budowy, 
przebudowy ani też zmiany sposobu użytkowania budynku. W ocenie tego sądu 
przepisy rozporządzenia technicznego o odległościach budynków od granic dzia-
łek, a więc także § 12 tego rozporządzenia, nie mają zastosowania w postępowa-
niu w przedmiocie podziału nieruchomości zabudowanej. Sąd zwrócił uwagę, że 
przyjęcie, iż przepisy te mają zastosowanie w takim postępowaniu, w praktyce 
oznaczałoby całkowity brak możliwości podziału istniejącego budynku, gdyż 
każdy podział wzdłuż płaszczyzn wyznaczanych przez ściany prowadzi do sytu-
acji, w której ściany budynków powstałych po podziale znajdują się w granicy 
działek, co jest sprzeczne z wymogami § 12 ust. 1 tego rozporządzenia. Tym spo-
sobem przepisy aktu podustawowego uniemożliwiałyby zastosowanie instytucji 
wyraźnie dopuszczonej przepisami ustawy.

Artykuł 95 u.g.n. określa przypadki, w których podział nieruchomości może 
nastąpić niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w razie braku planu nie-
zależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy). 
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Sformułowanie „niezależnie od ustaleń planu miejscowego” należy rozumieć 
dwojako. Podziału nieruchomości można dokonać, gdy plan miejscowy istnieje, 
ale niezależnie od jego ustaleń, a więc inaczej aniżeli stanowi to art. 93 ust. 1, 
albo jeżeli planu miejscowego nie ma. Jednak w obu wypadkach podział może 
nastąpić tylko wówczas, gdy zaistnieje któraś z sytuacji przewidzianych w art. 
95 u.g.n., ponieważ niezwiązanie ustaleniami planu przy podziale nieruchomości 
może mieć miejsce tylko w celach wskazanych w tym przepisie26. 

Kolejne punkty art. 95 u.g.n. określają cele, których realizacji może służyć 
podział dokonywany niezależnie od postanowień planu miejscowego lub nieza-
leżnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie 
z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie 
sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268, 
poz. 2663), w przypadku dokonywania podziałów nieruchomości, o których mowa 
w art. 95, we wniosku o podział nieruchomości należy wskazać cel dokonania 
podziału nieruchomości. Aby poprawnie zastosować przepis art. 95 u.g.n., trzeba 
stwierdzić, co jest powodem wszczęcia postępowania podziałowego. Wskazanie 
tej okoliczności musi skutkować przyjęciem konkretnej podstawy podziału27.

Artykuł 95 pkt 1 przewiduje możliwość dokonywania podziałów nierucho-
mości niezależnie od ustaleń planu miejscowego (decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu) w celu zniesienia współwłasności nieruchomości 
zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwo-
lenia na budowę, ale tylko w przypadku gdy podział ma polegać na wydzieleniu 
dla poszczególnych współwłaścicieli budynków wraz z działkami gruntu nie-
zbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków. Przepis ten obejmuje 
zarówno zniesienie współwłasności na podstawie art. 211 i n. k.c., jak również 
dział spadku. Należy także zgodzić się z poglądem wyrażonym przez Sąd Naj-
wyższy w postanowieniu z dnia 20 września 2012 r. (IV CSK 10/2012, Lexis.pl 
nr 4939598), zgodnie z którym podział nieruchomości w postępowaniu o podział 
majątku wspólnego następuje w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości 
wynikających z art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 211 k.c. Zatem jest to 
podział, który może nastąpić z pominięciem przesłanki ustalonej w art. 93 ust. 2a 
u.g.n. oraz z pominięciem ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu 
– niezależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu28. 

Podział nieruchomości przewidziany w art. 95 pkt 1 u.g.n. nie może polegać 
na wydzieleniu działki gruntu, na której nie znajduje się budynek, jak również 
na wydzieleniu budynku wraz z działką gruntu stanowiącego nadal przedmiot 
współwłasności. 

26 Por.: wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2007 r., I OSK 1007/2006, Lexis.pl nr 2073547.
27 Por.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2012 r. 

(II SA/Sz 969/12, LEX nr 1340569.
28 Por. też: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 maja 

2007 r., I SA/Wa 67/2007.



194 KONRAD MARCINIUK

Punkt 2 art. 95 u.g.n. umożliwia realizację wynikającego z art. 231 § 1 k.c. 
roszczenia samoistnego posiadacza, który działając w dobrej wierze, wzniósł na 
nieruchomości budynek o wartości przewyższającej znacznie wartość zajętej 
na ten cel działki. Podział nieruchomości na tej podstawie musi jednak prowa-
dzić do wydzielenia działki budowlanej, tj. zabudowanej działki gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie 
w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce.

Z kolei art. 95 pkt 3 u.g.n. przewiduje możliwość wydzielenia części nieru-
chomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy 
prawa. W omawianym przypadku zgodnie z dyspozycją art. 96 ust. 1b u.g.n. nie 
wydaje się decyzji podziałowej. Podział nieruchomości jest wówczas dokonywany 
na podstawie ostatecznej decyzji o nabyciu własności lub użytkowania wieczy-
stego. Przykładem takiej decyzji jest decyzja wojewody wydawana na podstawie 
art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r., nr 133, poz. 872), zgodnie 
z którą nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiące ich własności, 
a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa 
własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Podział dokonywany na podstawie art. 95 pkt 4 u.g.n. służy realizacji rosz-
czeń wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub 
odrębnych ustaw, których przedmiotem jest część nieruchomości, bez względu 
na to czy wydzielenie tej części będzie zgodne z postanowieniami planu miej-
scowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis 
ten znajduje zastosowanie jednak tylko wówczas, gdy źródłem realizowanego 
roszczenia jest ustawa. A contrario należy przyjąć, że podział nieruchomości 
związany z realizacją roszczenia, którego źródłem jest umowa, będzie podpo-
rządkowany ogólnym regułom wynikającym z przepisów Rozdziału 1 Działu III 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Celem ustawodawcy niewątpliwie było 
niedopuszczenie do sytuacji, w której wynikające z ustawy roszczenie nie może 
zostać zrealizowane ze względu na niespełnienie wymogów wynikających z art. 
93 ust. 1 i art. 94 ust. 1 u.g.n. W wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r. Naczelny Sąd 
Administracyjny wskazał, że przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
nie uzależniają dopuszczalności podziału nieruchomości od tego, by roszczenie 
do części nieruchomości było uzasadnione29. O zasadności zgłoszonych do takiej 
nieruchomości roszczeń orzeka właściwy organ w postępowaniu prowadzącym 
do jego realizacji. Z kolei WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 listopada 
2006 r.30 wskazał na możliwość dokonania podziału nieruchomości na podstawie 

29 Sygn. akt I OSK 446/10, LEX nr 952043, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
30 Sygn. akt II SA/Wr 183/2006, Lexis.pl nr 2320364.
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art. 95 ust. 4 u.g.n. w sytuacji, gdyby doszło do trwałego zajęcia gruntu przez 
śródlądowe wody powierzchniowe. Niezależnie bowiem od tego, czy i ewentu-
alnie jakie przewidziano przeznaczenie dla określonego terenu, jeżeli zachodzą 
okoliczności, o jakich mowa w art. 17 ust. 1 Prawa wodnego, można dokonać 
podziału takich nieruchomości na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

Jako dopuszczalny niezależnie od postanowień planu miejscowego lub decy-
zji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustawodawca uznał także 
podział nieruchomości służący realizacji przepisów dotyczących przekształceń 
własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządo-
wych. W praktyce chodzi tu przede wszystkim o podziały dokonywane w związku 
z realizacją przekształceń własnościowych na podstawie ustawy z dnia 25 wrze-
śnia 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 
1384), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013, poz. 216, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 20 grudnia 
1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 45, poz. 236).

Punkty 6–6c art. 95 u.g.n. odnoszą się kolejno do podziałów nieruchomości 
dokonywanych na podstawie ustaw określających szczególne warunki przygoto-
wania i realizacji określonych rodzajów inwestycji publicznych31. Należy wska-
zać, że decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji wydawane na podstawie 
tych ustaw wywołują także skutki prawnorzeczowe – nieruchomości lub ich czę-
ści objęte tymi decyzjami stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo 
jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku nieruchomości wydzielanych 
w związku z budową lotniska – własnością tego z podmiotów publicznych, który 
jest inwestorem. Zatem w wyniku tych decyzji następuje nie tylko geodezyjny, 
ale i prawny podział nieruchomości.

31 Chodzi tu o:
– ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 687); zgodnie z art. 11f 
oraz art. 12 tej ustawy wydawana na jej podstawie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej zawiera w szczególności zatwierdzenie podziału nieruchomości;

– ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 1594, z późn. zm.); zgodnie z brzmieniem art. 9q i 9s ust. 1 tej ustawy wojewoda, ustalając 
w drodze decyzji lokalizację linii kolejowej, zatwierdza także podział nieruchomości;

– ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2009 r., nr 42, poz. 340, z późn. zm.); 
zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 5 oraz art. 9 ust. 1 tej ustawy decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego wojewoda, do którego kompetencji należy wydawanie 
tego typu decyzji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości; 

– ustawę z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji 
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r., nr 143, poz. 963, z późn. 
zm.) – ustawa ta przewiduje wydawanie przez wojewodów decyzji o pozwoleniu na realizację 
budowli przeciwpowodziowych; zgodnie z art. 9 pkt 4 tej ustawy w drodze tych decyzji dokonuje 
się także zatwierdzenia podziału nieruchomości w związku z przygotowywaną inwestycją.
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Celem wymienionym w art. 95 pkt 7 u.g.n. jest wydzielenie działki budow-
lanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego. Przepis ten nie może 
być stosowany w przypadku dokonywania podziału w celu wydzielenia działki 
gruntu niezbędnej do korzystania z budynku o innej funkcji. W wyniku podziału 
dokonywanego na podstawie tego przepisu musi też powstać działka budowlana, 
a więc zabudowana działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej 
umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położo-
nych na tej działce. 

Gdy przedmiotem podziału ma być dotychczasowa, zabudowana już nieru-
chomość, podział taki jest możliwy, jeśli zmierza do wydzielenia tej części dzie-
lonej nieruchomości, która tworząc działkę budowlaną, w rozumieniu ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, zapewni zgodne z celem i przeznaczeniem 
korzystanie z posadowionych na niej budynków i znajdujących się na niej urzą-
dzeń. Przy podziale nieruchomości zabudowanej chodzi więc o zapewnienie 
prawidłowego (zgodnego z celem) i racjonalnego (zgodnego z przeznaczeniem) 
korzystania z budynków i urządzeń położonych na wydzielanej działce. Należy 
przez to rozumieć podział na podstawie kryteriów faktycznych (dotychczasowa 
legalna zabudowa), który nie będzie sprzeczny ze społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem prawa własności. Innymi słowy, dokonywany w trybie art. 95 pkt 7 
u.g.n. podział nieruchomości nie może nastąpić, jeśli wydzielana działka budow-
lana uniemożliwiałaby zgodne z celem i przeznaczeniem korzystanie z budyn-
ków i urządzeń położonych na tej działce32. 

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, a w przypadku braku planu nie-
zależnie od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, można 
także dokonać podziału nieruchomości położonej w obrębie terenu zamkniętego 
(art. 95 pkt 8 u.g.n.)33. 

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości następuje w drodze decy-
zji administracyjnej. Jej przedmiotem jest zarówno stwierdzenie dopuszczal-
ności, jak i wskazanie konkretnego sposobu podziału nieruchomości. Zgodnie 
z § 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie spo-
sobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r., nr 268, 
poz. 2663) do decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości załącza się mapę 

32 Por.: wyrok NSA z dnia 2 października 2009 r. I OSK 5/2009, Lexis.pl nr 2101589.
33 Tereny zamknięte to w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i karto-

graficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) tereny o charakterze zastrzeżo-
nym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów 
i kierowników urzędów centralnych. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym dla terenów zamkniętych innych niż ustalane przez ministra właściwego 
do spraw transportu, nie uchwala się planów miejscowych. Z oczywistych względów w takim 
wypadku stosowanie przewidzianego w art. 93 ust. 1 kryterium oceny dopuszczalności podziału 
w odniesieniu do nieruchomości położonych w obrębie terenów zamkniętych jest niemożliwe.
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z projektem podziału nieruchomości. Mapa ta staje się integralną częścią decyzji, 
o której mowa w art. 96 ust. 1 u.g.n.34. 

Jeżeli zapewnienie dostępu wydzielanych działek do drogi publicznej ma 
polegać na ustanowieniu służebności drogowych, o których mowa w art. 93 ust. 3 
u.g.n. (tj. służebności przechodu i przejazdu przez wydzieloną drogę wewnętrzną 
lub innych służebności gwarantujących dostęp do drogi publicznej), w decyzji 
zatwierdzającej podział nieruchomości zamieszcza się warunek, że przy zby-
waniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Pod-
kreślić jednak należy, że sam przebieg (zakres przestrzenny) proponowanych 
służebności nie jest wskazywany na mapie stanowiącej załącznik do decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału.

Orzekanie w sprawach podziału nieruchomości należy do kompetencji wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta). Zatem wydanie decyzji podziałowej przez jaki-
kolwiek inny organ będzie dotknięte wadą nieważności (art. 156 ust. 1 pkt 1 k.p.a.). 
W szczególności należy zaznaczyć, że kompetencje wójta w zakresie dokony-
wania podziałów nieruchomości nie mogą być ograniczane przez radę gminy, 
ponieważ to nie rada gminy, lecz wójt jest organem właściwym do podziału nie-
ruchomości35. Organem wyższego stopnia rozpatrującym odwołania w sprawach 
decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zatwierdzających projekt podziału 
nieruchomości jest samorządowe kolegium odwoławcze.

Podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga uprzedniego 
uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 96 ust. 1a 
u.g.n.). Regulacja ta pozostaje w korelacji z przepisem art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który sta-

34 Zgodnie z § 9 przywołanego rozporządzenia mapa powinna zawierać w szczególności 
wskazanie granic nieruchomości podlegającej podziałowi wraz z jej oznaczeniem według danych 
z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumen-
tów określających stan prawny nieruchomości, oznaczenie nieruchomości sąsiednich według da-
nych z katastru nieruchomości, wskazanie powierzchni nieruchomości podlegającej podziałowi 
oraz przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek 
gruntu, przedstawione także w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia dzia-
łek gruntu wraz z ich oznaczeniem. Mapa przedstawiająca zatwierdzany podział nieruchomości 
powinna także zawierać wykaz zmian gruntowych, a w przypadku gdy w księdze wieczystej 
lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieru-
chomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia i inną powierzchnię niż w katastrze 
nieruchomości, także wykaz synchronizacyjny. Na stanowiącej załącznik do decyzji podziało-
wej mapie wskazuje się także niezbędne do projektu podziału nieruchomości elementy zagospo-
darowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, budynki, obiekty małej architektury, studnie, 
szamba, przyłącza, drzewa stanowiące pomniki przyrody, elementy sieci uzbrojenia terenu prze-
biegające przez nieruchomość podlegającą podziałowi. Wykaz zmian gruntowych i wykaz syn-
chronizacyjny mogą być sporządzone jako odrębne dokumenty, stanowiące załączniki do mapy 
z projektem podziału nieruchomości, przy czym w takim wypadku dokumenty te będą stanowiły 
odrębne załączniki do decyzji zatwierdzającej podział.

35 Por.: wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2011 r., II OSK 2235/10.
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nowi, że dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 
wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zatem dokonanie 
podziału nieruchomości zabytkowej zostało przez ustawodawcę w sposób jed-
noznaczny uzależnione od uzyskania pozwolenia organów ochrony zabytków. 
Przyczyną wprowadzenia wymogu pozwolenia organów ochrony zabytków było 
dążenie do zapewnienia, aby zmiany w zakresie gospodarki nieruchomościami 
wpisanymi do rejestru zabytków, powodujące zwykle także zmiany w zagospo-
darowaniu przestrzennym obszaru zabytkowego i zmiany własnościowe, były 
zgodne z wymogami zachowania substancji zabytkowej, objętej wpisem do reje-
stru zabytków. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1b u.g.n. decyzji podziałowej nie wydaje się w przy-
padku wydzielenia nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste 
zostały nabyte z mocy prawa, albo w przypadku wydzielenia części nierucho-
mości na potrzeby zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Podział nieruchomości 
zatwierdza się wówczas w decyzji potwierdzającej nabycie własności lub użytko-
wania wieczystego nieruchomości albo decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieru-
chomości po uprzednim sporządzeniu stosownej dokumentacji geodezyjnej. 

W przypadku nabycia własności (prawa użytkowania wieczystego) części 
nieruchomości z mocy prawa do podziału prawnego nieruchomości dochodzi już 
z chwilą tego nabycia prawa własności. Podział geodezyjny jest w tym wypadku 
niejako wtórny w stosunku do podziału prawnego. Rozwiązanie przyjęte przez 
ustawodawcę prowadzi do skumulowania dwóch rozstrzygnięć w jednej decyzji 
administracyjnej – co do skutków prawnorzeczowych (potwierdzenie nabycia 
nieruchomości z mocy prawa lub zwrot) oraz określenia zakresu przestrzennego, 
w którym skutki te występują.

Decyzji podziałowej nie wydaje się także wtedy, gdy o podziale nierucho-
mości orzeka sąd powszechny. Jeżeli podział nieruchomości jest uzależniony od 
ustaleń planu miejscowego, a w razie braku planu – od zgodności (braku sprzecz-
ności z przepisami odrębnymi) albo warunkami zabudowy i zagospodarowania 
terenu, sąd jest zobowiązany zasięgnąć opinii wójta (burmistrza, prezydenta mia-
sta), a w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków także opi-
nii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do opinii tych nie stosuje się art. 93 
ust. 5 u.g.n., co oznacza że nie są one wyrażane w formie postanowienia.

Nie wymaga także wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości 
polegający na wydzieleniu wchodzących w jej skład działek gruntu, odrębnie 
oznaczonych w katastrze nieruchomości. W szczególności oznacza to, że zbycie 
działki stanowiącej odrębną działkę ewidencyjną nie wymaga uzyskania decy-
zji podziałowej. Nie oznacza to jednak, że w określonych przypadkach analiza 
podstaw wyodrębnienia zbywanej działki, jako osobnej działki ewidencyjnej, 
przed dokonaniem jej podziału prawnego nie jest celowa. Zgodnie bowiem z tre-
ścią art. 99 u.g.n., jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na 
ustanowieniu służebności, o których mowa w art. 93 ust. 3 tej ustawy, podziału 
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nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielo-
nych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. W świetle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego36 konsekwencją dokonania podziału prawnego nieruchomości na 
podstawie wcześniej wydanej decyzji zatwierdzającej podział ewidencyjny bez 
wykonania nałożonego w treści tej decyzji warunku dotyczącego ustanowienia 
służebności drogowych zapewniających dostęp do drogi publicznej (lub nastąpi 
sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną) jest nie-
ważność umowy w świetle art. 58 § 1 k.c. w związku z art. 99 i art. 93 ust. 3 u.g.n. 
Wobec tego jest wskazane, aby strony umowy, na podstawie której następuje 
przeniesienie własności działki stanowiącej odrębną działkę ewidencyjną, miały 
pewność, że dokonywany podział prawny czyni zadość warunkom wskazanym 
w decyzji zatwierdzającej podział ewidencyjny.

Jak wynika z treści art. 96 ust. 4 u.g.n. ostateczna decyzja wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) zatwierdzająca projekt podziału, a w przypadkach wskaza-
nych w art. 96 ust. 2 u.g.n. prawomocne orzeczenie sądu dotyczące podziału nie-
ruchomości, stanowią podstawę do dokonania wpisów w dziale I księgi wieczystej 
oraz w katastrze nieruchomości. W przypadku decyzji podziałowej podstawą 
wpisu jest także mapa z projektem podziału (stanowiąca załącznik do decyzji 
podziałowej) wraz z wykazem zmian gruntowych. W sytuacji gdy w księdze wie-
czystej, a w razie jej braku w innych dokumentach określających stan prawny 
nieruchomości, podlegająca podziałowi nieruchomość posiada inne oznaczenia 
i inną powierzchnię niż wynika to z katastru nieruchomości, podstawą wpisu 
jest także wykaz synchronizacyjny. W przypadku podziału dokonywanego przez 
sąd podstawą wpisu jest także operat podziałowy sporządzony przez powołanego 
przez sąd biegłego geodetę.

Co do zasady podział nieruchomości jest dokonywany na wniosek i koszt 
osoby, która ma w tym interes prawny. Sytuacje, w których podział nieruchomo-
ści może być dokonany z urzędu, a więc bez względu na inicjatywę osób, które 
mają w tym interes prawny, zostały określone w ust. 3–5 art. 97 u.g.n. Wszczyna-
jąc postępowanie w sprawie podziału nieruchomości, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) powinien więc najpierw ustalić, czy podmiot występujący o podział nie-
ruchomości ma interes prawny.

W orzecznictwie dominuje pogląd, zgodnie z którym podziału nierucho-
mości dokonuje się na wniosek osób, którym do nieruchomości przysługują 
prawa rzeczowe, a w konsekwencji na wniosek właściciela (współwłaściciela) 
lub użytkownika (współużytkownika) wieczystego. Nie są natomiast stronami 
postępowania o podział nieruchomości te osoby, które nie mają do niej żadnego 
tytułu prawnego. Przymiotu strony nie tworzą także prawa obligacyjne, takie 
jak najem czy dzierżawa, które pochodzą od właściciela lub użytkownika wie-

36 Por. np.: uchwała SN z dnia 4 czerwca 2009 r., III CZP 34/09, OSNC 2010/2/20; postano-
wienie SN z 24 kwietnia 2013 r., IV CSK 571/12, http://www.sn.pl.
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czystego. W takim postępowaniu nie są stronami także osoby, które korzystają 
z gruntu bez tytułu prawnego. Czynności związanych z podziałem nieruchomo-
ści mogą jednak skutecznie żądać także osoby, którym przysługują ograniczone 
prawa rzeczowe do nieruchomości, jeśli wykażą swój interes prawny37, a także 
byli właściciele ubiegający się o zwrot części wywłaszczonych nieruchomości38. 
Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania 
wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli 
albo współużytkowników wieczystych. W przypadku braku jednomyślności 
po stronie współwłaścicieli (współużytkowników) odpowiednie zastosowanie 
znajdzie art. 199 k.c., zgodnie z którym w braku takiej zgody współwłaściciele, 
których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez 
sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz inte-
resy wszystkich współwłaścicieli. Przedmiotem rozstrzygnięcia będzie stwier-
dzenie przez sąd obowiązku złożenia oznaczonego oświadczenia w przedmiocie 
podziału nieruchomości (art. 64 k.c.). Odesłanie do odpowiedniego stosowania 
art. 199 k.c. nie dotyczy jednak przypadków, w których o podziale nieruchomości 
orzeka sąd. Przykładowo, orzekając w sprawie stwierdzenia zasiedzenia części 
nieruchomości – co oczywiste – sąd nie będzie związany wolą jej dotychcza-
sowych właścicieli, także w ramach ustalenia zakresu przestrzennego, w jakim 
zasiedzenie nastąpiło. Podobnie wymóg jednomyślności co do podziału nieru-
chomości paraliżowałby postępowania w sprawie zniesienia współwłasności na 
podstawie art. 210 i 211 k.c.

Podział z urzędu jest dopuszczalny przede wszystkim w związku z koniecz-
nością podziału nieruchomości niezbędnej do realizacji celu publicznego, przy 
czym zarówno konkretny cel publiczny (w rozumieniu art. 6 u.g.n.), jak i zakres 
przestrzenny nieruchomości koniecznej do jego realizacji muszą być określone 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeśli podlegająca 
podziałowi nieruchomość nie jest objęta takim planem – w decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.

Należy się przychylić do poglądu wyrażonego przez Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Warszawie w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 marca 2008 r. (I SA/
Wa 2023/07, LEX nr 491353), zgodnie z którym do dokonania z urzędu podziału 
nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej nie wystarczy tylko wyka-
zanie, że podział zmierza do realizacji celu publicznego i jest zgodny z ustale-
niami planu miejscowego. Z przepisu art. 97 ust. 3 pkt 1 u.g.n. wynika bowiem, 
że podziału nieruchomości można dokonać z urzędu, jeżeli jest on niezbędny 
do realizacji celów publicznych. Przepis ten konstruuje dodatkową przesłankę 
„niezbędności” podziału, która powinna być wykazana przez inicjatora podziału 
będącego jednocześnie organem zatwierdzającym ten podział. Przesłanka „nie-

37 Por.: wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Kr 284/07, LEX nr 467094.
38 Por.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r., ISA/Wa 58/06, LEX nr 230641.
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zbędności” oraz przepis art. 7 k.p.a. nakładają na organ właściwy w sprawach 
podziału obowiązek wyważenia dwóch przeciwstawnych sobie interesów: inte-
resu publicznego (interesu społeczności lokalnej w urządzeniu i korzystaniu 
z poszerzonej drogi publicznej) i słusznego interesu strony (właściciela dzielonej 
nieruchomości). Podobny pogląd wyraził także WSA w Bydgoszczy39. Z kolei, 
odnosząc się do zagadnienia ustalania momentu, w którym nieruchomość staje 
się niezbędna na cel publiczny, NSA w wyroku z dnia 28 sierpnia 2009 r. (I OSK 
10/2009, Lexis.pl nr 2475073) wyraził pogląd, że nieruchomość staje się niezbędna 
na cel publiczny w chwili wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w którym dokonano ustaleń co do przebiegu drogi publicznej40. 

Podział z urzędu może także nastąpić, jeżeli podlegająca podziałowi nieru-
chomość stanowi własność gminy i nie została oddana w użytkowanie wieczyste. 
Z urzędu albo na wniosek odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu 
administracji rządowej, zarządu powiatu albo zarządu województwa można 
także dokonać podziału nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomo-
ści, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa, 
w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów 
u.g.n. lub z odrębnych ustaw, a także w celu realizacji przepisów dotyczących 
przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub 
samorządowych. Podziału nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 
powiatu lub województwa można dokonać z urzędu, jedynie po zasięgnięciu opi-
nii odpowiednio starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządo-
wej, zarządu powiatu lub zarządu województwa.

Artykuł 97a u.g.n. określa zasady postępowania w sprawie podziału nie-
ruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym41. Z przepisów tego artykułu, 
jak również z zestawienia jego treści z treścią art. 97 ust. 1 i 1a pkt 1 u.g.n., 
wynika, że podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym można 
dokonać jedynie z urzędu. Oznacza to w konsekwencji, że podział takiej nie-
ruchomości musi być podporządkowany realizacji celu publicznego w rozumie-
niu art. 6 u.g.n. W świetle art. 97 ust. 3 pkt 1 u.g.n. postępowanie podziałowe 
może być bowiem prowadzone z urzędu jedynie wtedy, kiedy podział jest nie-
zbędny do realizacji celów publicznych. W kolejnych punktach art. 97a u.g.n. 
określono dodatkowe czynności, jakie powinien wykonać organ zamierzający 
podjąć z urzędu postępowanie podziałowe nieruchomości o nieuregulowanym 

39 Por.: wyrok z dnia 3 kwietnia 2013 r., II SA/Bd 1220/12, LEX nr 1351434.
40 Podobny pogląd wyraził także Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 

2012 r. (I OSK 274/2011, Lexis.pl nr 3892319) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku 
w wyroku z 27 listopada 2012 r., II SA/GD 424/2012, Lexis.pl nr 5169860.

41 Zgodnie z art. 113 u.g.n. ust. 6 i 7 nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym to 
nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych 
dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, jak również 
nieruchomość, której właściciel lub użytkownik wieczysty zmarł, a nie przeprowadzono jeszcze 
postępowania spadkowego.
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stanie prawnym. Celem tej regulacji jest stworzenie możliwości powzięcia przez 
osoby, którym przysługują w stosunku do tej nieruchomości prawa rzeczowe, 
informacji o wszczynanym postępowaniu, a w konsekwencji umożliwienie tym 
osobom uczestniczenia w postępowaniu w charakterze stron. W szczególności, 
jeżeli postępowanie podziałowe dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym sta-
nie prawnym, wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien ogłosić o wydaniu 
decyzji w sposób wskazany w art. 49 k.p.a., zgodnie z którym strony mogą być 
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicz-
nej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości 
sposób publicznego ogłaszania. W takim przypadku decyzję podziałową uznaje 
się za doręczoną wszystkim osobom lub podmiotom, którym w stosunku do 
podzielonej nieruchomości przysługują prawa rzeczowe za doręczoną z upływem 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jak wynika z treści art. 98 u.g.n. podział ewidencyjny nieruchomości, doko-
nywany na wniosek jej właściciela bądź użytkownika wieczystego, może nie-
kiedy wywołać bezpośredni skutek prawnorzeczowy w postaci utraty przez 
dotychczasowego właściciela (użytkownika wieczystego) posiadanego prawa 
do nieruchomości. Jeżeli wynikiem takiego podziału jest wydzielenie działki 
pod drogę publiczną lub pod poszerzenie drogi publicznej, decyzja podziałowa 
wywrze skutek w postaci przejścia jej własności na wskazany w tym przepisie 
podmiot publiczny (Skarb Państwa bądź jednostkę samorządu terytorialnego), 
a w przypadku prawa użytkowania wieczystego – jego wygaśnięcia. Skutek 
ten nastąpi z mocy prawa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział 
stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Podział 
nieruchomości w takim przypadku prowadzi zatem do wywłaszczenia gruntu 
przeznaczonego pod drogę publiczną. „Odjęcie” prawa własności (użytkowania 
wieczystego) gruntu pod drogi związane z podziałem własności stanowi de facto 
formę wywłaszczenia, jest bowiem równoznaczne z pozbawieniem władztwa 
podmiotu dotychczas dysponującego odpowiednim tytułem prawnym do nieru-
chomości, mimo że ustawodawca nie rozstrzyga w decyzji o podziale w przed-
miocie utraty własności, przesądzając jedynie kwestię jej nabycia przez gminę 
lub Skarb Państwa42.

W treści art. 98 u.g.n. ustawodawca posłużył się zwrotem „pod drogi 
publiczne”, co oznacza możliwość wydzielenia w wyniku podziału nieruchomo-
ści terenów nie tylko pod budowę, ale i pod rozbudowę dróg. W każdym jednak 
razie chodzi o teren przeznaczony pod drogę publiczną, która w dacie zatwier-
dzenia podziału nie musi być zaliczona w odpowiednim trybie do jednej z kate-
gorii dróg publicznych. Przepis ten stosuje się odpowiednio przy wydzielaniu 
działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych. 

42 Por.: J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. 
Komentarz, Warszawa 2003, s. 609, teza 5 do art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.



 PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI – ZAGADNIENIA ADMINISTRACyJNOPRAWNE 203

Skutek prawnorzeczowy, wskazany w art. 98 ust. 1 u.g.n., nie nastąpi 
w przypadku podziału nieruchomości dokonywanego z urzędu, ani na wnio-
sek jakiegokolwiek innego podmiotu niż właściciel lub użytkownik wieczysty 
nieruchomości. W szczególności skutek w postaci przejścia na rzecz odpowied-
niego podmiotu publicznego prawa własności działki wydzielonej pod drogę ani 
wygaśnięcia w stosunku do niej prawa użytkowania wieczystego nie wystąpi 
w przypadku podziałów, o których mowa w art. 97 ust. 4 u.g.n. dokonywanych na 
wniosek starosty, zarządu powiatu bądź województwa. Z brzmienia art. 98 ust. 1 
u.g.n. wynika jednak, że przepis ten ma zastosowanie do podziałów nieruchomo-
ści dokonywanych w ramach postępowania sądowego, przy czym należy uznać, 
że opisany skutek prawnorzeczowy wystąpi w każdym przypadku, w którym sąd 
orzeka o wydzieleniu działki przeznaczonej pod drogę publiczną w treści miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego – bez względu na to z czyjej inicjatywy toczyć się będzie 
postępowanie, w ramach którego orzeczenie takie zapadnie.

Nabycie gruntu pod drogę publiczną przez Skarb Państwa, województwo, 
powiat lub gminę, w przypadku wskazanym w art. 98 u.g.n., następuje z mocy 
prawa, a nie z mocy decyzji administracyjnej w sprawie podziału. Rozstrzygnię-
cie o przejściu na własność tych podmiotów prawa własności (lub o wygaśnięciu 
prawa użytkowania wieczystego) nie mieści się w zakreślonych organowi przez 
prawodawcę granicach władczego rozstrzygnięcia43. 

Za działki gruntu, których własności (użytkowania wieczystego) dotychcza-
sowy uprawniony został pozbawiony wskutek dokonania podziału w warunkach 
wskazanych w art. 98 ust. 1 u.g.n., przysługuje odszkodowanie (art. 98 ust. 3 
u.g.n.). Wysokość, forma i termin wypłaty tego odszkodowania w pierwszej kolej-
ności powinny być przedmiotem rokowań prowadzonych między właścicielem 
lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem. Przedmiotem tych roko-
wań może być także przyznanie dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości 
zamiennej (art. 131 u.g.n.). Przeprowadzenie rokowań celem uzgodnienia wyso-
kości odszkodowania (przyznania nieruchomości zamiennej) jest obligatoryjne, 
tzn. że bez ich przeprowadzenia nie jest dopuszczalne wszczęcie postępowania 
o ustalenie odszkodowania. W razie osiągnięcia porozumienia co do należnego 
odszkodowania strony zawierają umowę. Gdy w ramach odszkodowania jest 
przyznawana nieruchomość zamienna, wówczas umowa powinna mieć formę 
aktu notarialnego. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właści-
ciela lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według 

43 Por.: wyrok WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2011 r., II SA/Po 1009/11, LEX nr 1153072. 
Podobny pogląd wyraził także WSA we Wrocławiu, wskazując w uzasadnieniu wyroku z 4 marca 
2010 r. (II SA/Wr 707/09, LEX nr 606740), że postanowienia decyzji w sprawie podziału nieru-
chomości, dotyczące przejścia prawa własności, nie mają żadnego znaczenia w świetle regulacji 
z art. 98 ust. 1 u.g.n., gdyż przejście prawa własności nie dokonuje się z mocy decyzji w sprawie 
podziału, ale z mocy prawa.
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zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości. Zgodnie z tre-
ścią art. 130 ust. 2 u.g.n. ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzy-
skaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Rozwiązanie przyjęte w art. 98 u.g.n. znajdzie zastosowanie tylko i wyłącz-
nie w przypadku wydzielania gruntu pod drogę publiczną. Tymczasem na grun-
cie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z dnia 6 listopada 
2007 r. w sprawie Bugajny i inni przeciwko Polsce (sprawa 22531/05, Lexis.pl 
nr 1667987) oraz utrzymującego go w mocy wyroku ETPCz z dnia 15 grudnia 
2009 r. (sprawa 22531/05, Lexis.pl nr 2109798), w orzecznictwie sądów pol-
skich zaczął kształtować się pogląd, że drogi połączone z siecią dróg publicz-
nych, a przede wszystkim nieprzeznaczone do wyłącznego użytku mieszkańców 
zamkniętego osiedla, lecz ogólnodostępne, służące nieograniczonej liczbie 
potencjalnych użytkowników, którzy mogą korzystać z nich na podobnych zasa-
dach jak z dróg wybudowanych i utrzymywanych przez samorząd lub inny pod-
miot publiczny, należy zaliczać do dróg publicznych44. ETPCz w sprawie Bugajny 
i inni przeciwko Polsce stwierdził bowiem, że drogi połączone z siecią dróg 
publicznych, które służą zarówno mieszkańcom domów wybudowanych przez 
dewelopera, jak i ogółowi użytkowników, są drogami publicznymi. Poprzez ist-
nienie otwartego dostępu do nich różnią się od dróg typowo wewnętrznych, które 
mogą być eksploatowane jedynie przez mieszkańców osiedli zamkniętych ogro-
dzeniem. W orzeczeniu tym Trybunał wskazał, że dla oceny statusu prawnego 
danej nieruchomości kluczowe znaczenie mają zasady jej użytkowania i dostęp-
ność, a nie jej administracyjna kwalifikacja. Choć pogląd ETPCz należy uznać 
za trafny, to jednocześnie trzeba zwrócić uwagę, że Trybunał nie wypowiedział 
się na temat trybu dochodzenia odszkodowania przez właścicieli działek wydzie-
lonych pod ogólnodostępne drogi wewnętrzne. W obecnym stanie prawnym, 
wobec jasnego brzmienia art. 98 ust. 1 u.g.n. należy uznać, że takie odszkodowa-
nie może być dochodzone jedynie w postępowaniu cywilnym.

Podział nieruchomości może powodować zwiększenie jej wartości. Skutek 
taki nastąpi, jeżeli w wyniku podziału powstaną działki, których cechy, np. takie 
jak: wielkość, konfiguracja granic, sposób skomunikowania z drogą publiczną, 
spowodują podniesienie atrakcyjności rynkowej nieruchomości. Artykuł 98a 
u.g.n. określa zasady ustalania opłaty adiacenckiej w przypadku, gdy podział 
nieruchomości spowodował wzrost jej wartości. 

Opłata adiacencka jest rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, należnej 
w związku z uzyskaniem przez właściciela (użytkownika wieczystego) nierucho-
mości korzyści majątkowej w postaci wywołanego podziałem wzrostu wartości 
tej nieruchomości. Brzmienie art. 98a ust. 1 u.g.n. nie pozostawia wątpliwości, 
że decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej jest podejmowana w ramach upraw-

44 Por.: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 14 lutego 2008 r., II SA/Bk 853/2007, Lexis.pl 
nr 1995701.
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nienia, a nie obowiązku, organu jako konsekwencja uznania administracyjnego. 
Powyższe nie oznacza jednak, że jest to decyzja dowolna lub arbitralna. Gra-
nice, w jakich zamyka się uznanie organu administracji w zakresie tej swobody, 
są obwarowane obowiązującymi przepisami prawa materialnego, procesowego 
i przepisami kompetencyjnymi. Ich treść stanowi ramy dozwolonego postępowa-
nia organu w sytuacji, gdy po jego stronie leży prawo dokonania wyboru jednego 
z dozwolonych przepisami prawa działań, w tym zaniechania45. Należy jednocze-
śnie wskazać, że na radzie gminy ciąży obowiązek ustalenia w drodze uchwały 
wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, a tylko jej wymiar w sprawie 
indywidualnej został pozostawiony uznaniu wójta, burmistrza czy też prezydenta 
miasta.

Opłata adiacencka może zostać nałożona tylko i wyłącznie w przypadku 
podziału dokonanego na wniosek właściciela nieruchomości bądź jej użyt-
kownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania 
wieczystego. W konsekwencji należy uznać, że brakuje podstaw do nałożenia 
opłaty adiacenckiej w przypadku podziałów dokonywanych z urzędu, czy też 
na wniosek innych podmiotów niż właściciel czy użytkownik wieczysty, który 
wniósł opłaty za cały okres. Opłata adiacencka może być jednak nałożona także 
w przypadku podziałów dokonywanych w postępowaniu sądowym. Jest ona 
nakładana w drodze decyzji wydawanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta. Decyzja taka może jednak zostać wydana tylko i wyłącznie, jeśli w dacie 
uzyskania przez decyzję podziałową przymiotu ostateczności, a w przypadku 
podziału dokonywanego przez sąd – w dniu, w którym orzeczenie o podziale 
stało się prawomocne – obowiązywała uchwała rady gminy ustalająca wysokość 
procentową opłaty adiacenckiej. Obowiązywanie uchwały rady gminy określa-
jącej wysokość stawki procentowej opłaty jest jedną z podstawowych przesła-
nek umożliwiających jej nałożenie. Maksymalna stawka procentowa tej opłaty, 
ustalona w uchwale rady gminy, nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości 
nieruchomości. 

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo 
orzeczenie o podziale stało się prawomocne. W praktyce stosowania komento-
wanego przepisu pojawiło się pytanie, czy o zachowaniu trzyletniego terminu 
przewidzianego dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości wywołanego jej podziałem, w przypadku rozpatrywania sprawy 
przez organ II instancji decyduje data wydania (podpisania) tej decyzji przez 
organ odwoławczy czy też data jej doręczenia. Zagadnienie to rozstrzygnął NSA 
w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 

45 Por.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 czerwca 2011 r., I SA/Wa 196/2011, Lexis.pl 
nr 2807370, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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25 listopada 2013 r.46, stwierdzając, że o zachowaniu wskazanego w komento-
wanym przepisie trzyletniego terminu dla ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, w przypadku zakończe-
nia postępowania decyzją organu odwoławczego decyduje data wydania decyzji 
ostatecznej przez organ odwoławczy, a nie data doręczenia tej decyzji stronie.

Kluczowe znaczenie dla prawidłowego ustalenia wysokości opłaty adiacenc-
kiej ma kwestia określenia wartości danej nieruchomości zarówno przed, jak i po 
dokonaniu jej podziału. Porównanie tych wartości pozwala ustalić, czy rozpatry-
wany podział nieruchomości spowodował wzrost jej wartości, a w konsekwencji, 
czy w ogóle zachodzi przesłanka do nakładania opłaty. Ustalony w ten sposób 
wzrost wartości nieruchomości pozwala wreszcie określić wysokość opłaty adia-
cenckiej, która jest pochodną kwoty, o jaką wzrosła wartość nieruchomości oraz 
procentowej stawki wynikającej z uchwały rady gminy. 

Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen 
na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości 
przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orze-
czenie o podziale stało się prawomocne. Przy określaniu wartości nieruchomości 
nie bierze się pod uwagę jej części składowych. 

Podstawą określenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kwoty, 
o jaką wzrosła wartość podzielonej nieruchomości, jest opinia biegłego rzeczo-
znawcy, którego zadaniem jest dostarczenie organowi orzekającemu wiadomo-
ści specjalnych (art. 84 § 1 k.p.a.) w celu ułatwienia należytej oceny zebranego 
w sprawie materiału. Obowiązkiem organu natomiast jest troska, aby opinia rze-
czoznawcy majątkowego wyjaśniała wszelkie zgłoszone w postępowaniu zarzuty 
i wątpliwości. Dowód ten podlega swobodnej ocenie organu co do jego wiary-
godności i mocy dowodowej, w kontekście również innych złożonych w spra-
wie dowodów oraz w kontekście wypowiedzi strony. Organ nie może co prawda 
wkraczać w merytoryczną zasadność opinii rzeczoznawcy majątkowego, ponie-
waż nie dysponuje wiadomościami specjalnymi, jednak powinien dokonać oceny 
tego dowodu pod względem formalnym, czy nie zawiera on braków lub nieści-
słości. Jeśli więc przedmiotem oceny operatu jest prawidłowość jego sporządze-
nia, to ocena ta musi następować według takich samych zasad, jakie obowiązują 
przy jego sporządzaniu. Powinna więc obejmować przyjęte sposoby określania 
wartości nieruchomości, wybrane podejścia, metody i techniki wyceny, spo-
soby określania wartości nieruchomości dla określonego celu w zależności od 
ich rodzaju i przeznaczenia. Tylko taka ocena stanowi formę jej weryfikacji pod 

46 Sygn. akt I OPS 6/2013, Lexis.pl nr 8071907, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, ONSAiWSA 
2014, nr 2, poz. 18, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2014, nr 1, s. 134.
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kątem zgodności z przepisami47. Jeśli strona uważa, że sporządzony na zlecenie 
organu operat szacunkowy budzi jej wątpliwości, powinna przedłożyć organowi 
przeciwdowód z opinii organizacji zawodowej rzeczoznawców majątkowych (art. 
157 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) w celu obalenia kwestionowa-
nego operatu szacunkowego48.

Unormowanie przewidziane w art. 98b u.g.n. umożliwia przeprowadzenie 
uproszczonego postępowania scaleniowego i podziałowego w sytuacji, gdy sąsia-
dujące ze sobą nieruchomości są ukształtowane w sposób uniemożliwiający ich 
racjonalne zagospodarowanie. Oceny, czy działki mogą być racjonalnie zago-
spodarowane, organ, do którego wpłynął wniosek o przeprowadzenie takiego 
postępowania, powinien dokonać w świetle rozstrzygnięć wynikających z treści 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w jego braku – w świe-
tle ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozu-
mieniu art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W wyniku połączenia, a następnie podziału działek wchodzących w skład dwóch 
lub więcej nieruchomości mają powstać działki, których obszar, ukształtowanie 
granic i inne cechy – np. dostęp do drogi publicznej, będą stwarzać możliwość ich 
racjonalnego zagospodarowania. 

Przeprowadzenie postępowania w sprawie połączenia i podziału na podsta-
wie art. 98b jest uzależnione od kilku warunków. Przede wszystkim właściciele 
lub użytkownicy wieczyści wszystkich nieruchomości objętych tym postępowa-
niem muszą złożyć zgodny wniosek o jego przeprowadzenie. Po drugie, wszyst-
kim wnioskodawcom musi przysługiwać jednolity tytuł prawny do dzielonych 
nieruchomości. Po trzecie, wnioskodawcy muszą zgodnie zobowiązać się do 
dokonania zamiany działek wydzielonych w ramach postępowania, przy czym 
takie zobowiązanie musi zostać złożone w formie aktu notarialnego, którego 
wypis musi być dołączony do wniosku o przeprowadzenie postępowania. Forma 
aktu notarialnego ma umożliwić dochodzenie wykonania zobowiązania do prze-
niesienia prawa do wydzielonej działki gruntu na podstawie art. 390 § 2 k.c. 
w zw. z art. 158 k.c. Jeżeli strony nie określiły terminu, w jakim zobowiązanie 
do powinno zostać wykonane, to strona uprawniona do żądania wykonania zobo-
wiązania powinna wyznaczyć odpowiedni termin w ciągu roku od dnia złożenia 
oświadczenia zobowiązującego do przeniesienia praw do wydzielonej działki 
gruntu (art. 389 § 2 k.c.). 

Jeżeli wnioskodawcy żądający połączenia i ponownego podziału nierucho-
mości w trybie art. 98b ust. 1 u.g.n. nie przedłożą złożonego w formie aktu nota-
rialnego zobowiązania do dokonania zamiany, o której mowa w ust. 3 art. 98b, 
a także nie uzupełnią tego braku na wezwanie organu do uzupełnienia braków 

47 Por.: wyrok WSA w Białymstoku z dnia 9 sierpnia 2012 r., II SA/Bk 275/2012, Lexis.pl 
nr 3974500, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

48 Por.: wyrok WSA w Lublinie z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Lu 833/2007, Lexis.pl 
nr 1937167, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
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formalnych wniosku, to stosownie do art. 64 § 2 k.p.a., wniosek taki należy 
pozostawić bez rozpoznania (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 20 listopada 
2012 r., II SA/Bd 971/2012, Lexis.pl nr 7315289, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sformułowane w art. 98b ust. 2 u.g.n. odesłanie do stosowania wskazanych 
w jego treści przepisów powoduje, że do postępowania scaleniowego i podziało-
wego co do zasady zastosowanie znajdą wszystkie przepisy określające warunki 
dokonywania podziałów nieruchomości, z wyjątkiem przepisów dotyczących 
podziałów dokonywanych w warunkach określonych w art. 95 u.g.n., a także 
podziałów dokonywanych z urzędu lub na wniosek określonych podmiotów 
publicznych, w tym podziałów nieruchomości o nieuregulowanym stanie praw-
nym (art. 97 ust. 3–6, art. 97a u.g.n.). Konieczność odpowiedniego stosowania 
do postępowań scaleniowo-podziałowych wskazanych przepisów powoduje, że 
organ prowadzący postępowanie powinien dokonać oceny, czy będące przed-
miotem scalenia i podziału nieruchomości mogą zostać zagospodarowane przede 
wszystkim zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a w jego braku – czy planowane połączenie i podział nie są 
sprzeczne z przepisami odrębnymi, a jeżeli została wydana decyzja o warunkach 
zabudowy – czy połączenie i podział są z nimi zgodne. Oceny zgodności propo-
nowanego połączenia i podziału nieruchomości z wymienionymi dokumentami 
lub przepisami odrębnymi wójt (burmistrz, prezydent miasta) dokonuje w for-
mie postanowienia (art. 93 ust. 4 u.g.n.). Gdy łączone i dzielone nieruchomo-
ści są wpisane do rejestru zabytków, wówczas konieczne jest także uzyskanie 
pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 96 ust. 1a u.g.n.). Oczy-
wiste jest też, że warunkiem dokonania scalenia i podziału nieruchomości jest 
zapewnienie wszystkim działkom powstałym w wyniku tego podziału dostępu 
do drogi publicznej (art. 93 ust. 3 u.g.n.). Jeżeli w wyniku połączenia i podziału 
nieruchomości wzrośnie wartość nieruchomości, to wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) może nałożyć opłatę adiacencką stosownie do art. 98a u.g.n. Jeżeli nato-
miast w wyniku opisywanego postępowania zostanie wydzielona działka pod 
drogę publiczną, to własność tej działki przejdzie na rzecz gminy, powiatu, 
województwa lub Skarbu Państwa (w zależności od kategorii drogi publicznej, 
w skład której ma wejść wydzielona działka). Jeżeli do nieruchomości będących 
przedmiotem postępowania wnioskodawcom przysługiwało prawo użytkowania 
wieczystego, prawo takie wygaśnie w stosunku do działki wydzielonej pod drogę 
publiczną – zgodnie z treścią art. 98 komentowanej ustawy.

Podziału nieruchomości, w ramach postępowania w sprawie połączenia 
i podziału, dokonuje się pod warunkiem, że właściciele albo użytkownicy wieczy-
ści dokonają – w drodze zamiany – wzajemnego przeniesienia praw do części ich 
nieruchomości, które weszły w skład nowo wydzielonych działek gruntu. Ozna-
cza to, że decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zatwierdzająca połą-
czenie i podział nieruchomości, musi być decyzją warunkową. Jeżeli warunek 
w postaci zawarcia umowy zamiany wydzielonych działek nie zostanie spełniony 
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w ustalonym terminie, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien wydać 
decyzję stwierdzającą wygaśnięcie decyzji o zatwierdzeniu połączenia i podziału 
nieruchomości stosownie do treści art. 162 § 1 k.p.a. W przypadku nierównej 
wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest 
równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

Podsumowując, należy uznać, że współczesna regulacja dotycząca podzia-
łów nieruchomości zurbanizowanych i przeznaczonych na cele urbanizacyjne 
ma charakter kompleksowy. Na aprobatę zasługuje w szczególności ścisłe pod-
porządkowanie problematyki podziałów nieruchomości z rozwiązaniami plani-
stycznymi, zwłaszcza w zakresie zapewnienia zgodności planowanego podziału 
z ustaleniami planu miejscowego (decyzji o warunkach zabudowy) zarówno 
pod względem przeznaczenia nieruchomości, jak i możliwości zagospodarowa-
nia wydzielonych działek gruntu zgodnie z treścią planu. Istotnym problemem 
natomiast wydaje się brak odpowiednich regulacji dotyczących podziałów nieru-
chomości rolnych i leśnych. Wydaje się, że w trakcie uzasadniania reglamentacji 
podziałów nieruchomości wyłącznie koniecznością porządkowania i racjonaliza-
cji procesów gospodarowania nieruchomościami w ramach procesów urbaniza-
cyjnych nie dostrzega się potrzeb związanych z efektywnym oddziaływaniem 
na kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie. Tytułem przykładu należy 
zwrócić uwagę, że obecny stan prawny, w ramach którego ustawodawca podej-
muje wysiłki w celu wzmocnienia pozycji prawnej właścicieli gospodarstw 
rodzinnych w porównaniu z sytuacją właścicieli innych gospodarstw rolnych49, 
jest nacechowany pewną niekonsekwencją. Należałoby bowiem spodziewać się, 
że gospodarstwa rodzinne będą przedmiotem zainteresowania ustawodawcy 
nie tylko w zakresie wspierania ich rozwoju (w tym także dążenia do powięk-
szania obszaru tych gospodarstw), ale także, że gospodarstwa te i wchodzące 
w ich skład grunty rolne i leśne będą podlegać ochronie przed niekontrolowa-
nymi podziałami. Nie wydaje się bowiem logiczne ingerowanie w powszechny 
obrót nieruchomościami rolnymi (przy jednoczesnym istotnym zaangażowaniu 
środków publicznych) w celu wzmacniania pozycji ekonomicznej gospodarstw 
rodzinnych przy jednoczesnym braku zainteresowania losami tych gospodarstw 
w przypadku dokonywania ich wtórnych podziałów. Wydaje się, że objęcie regla-
mentacją administracyjnoprawną podziałów nieruchomości rolnych i leśnych, 
zwłaszcza tych, których właściciele korzystają ze wsparcia w ramach polityki 
strukturalnej, oraz podporządkowanie zasad tej reglamentacji zasadom polityki 
rolnej, służyłoby zachowaniu spójności regulacji prawnej dotyczącej obrotu nie-
ruchomościami rolnymi oraz – w płaszczyźnie funkcjonalnej – uzupełniałoby 
regulację dotyczącą kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

49 Np. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803, z późn. zm.)
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DIVISION OF PROPERTY – ADMINISTRATIVE LAW ISSUES

Summary

In the article the author discusses issues referring to the division of property. Division 
of property is one of the basic processes connected with the property management and is 
highly important for the property transactions and thus influences the real property market. 
An essential part of this paper focuses on the analysis of the current regulation regarding 
division of property under the Real Estate Management Act of 1997. This work presents the 
general problems connected with the performance of the property division and presents the 
basic concepts and laws. The paper outlines also conditions for the division of property as 
well as details of the procedure governing division of real property focusing on practical 
issues and recent interpretations of the administrative courts, e.g. coherence of the intended 
division with the planning regulations, access to public roads as well as situations where 
administrative approval of the intended division results in the transfer of part of the property 
to public entities (in cases where part of the divided land is designated for the public road 
construction of modernisation). The other issue elaborated in the paper is connected with 
the financial consequences of the division of land (adjacent levies).

The analysis of the applicable legislation indicates to the fact that current 
administrative control of the urban property division is quite complex and is subordinated 
to the planning regulations. The different situation appears in case of agricultural and 
forest lands, where virtually no restrictions are imposed on division of properties. 
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1. WSTĘP

Za sprawą postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2013 r. 
w sprawie Cimoszewicz-Harlan v. Wprost1 odżyła, w ramach polskiej literatury 
prawnej, dyskusja dotycząca kwestii uznawania na terytorium Polski orzeczeń 
sądów amerykańskich, które przyznają poszkodowanemu w sprawie deliktowej 
szczególnego rodzaju odszkodowanie karne określane mianem punitive damages. 
Rozważania, które na gruncie prawa polskiego wznieciło rozstrzygnięcie Sądu 
Najwyższego, odzwierciedlają debatę2, jaka toczy się na ten temat od wielu lat 

1 Postanowienie SN z dnia 11 października 2013 r., sygn. I CSK 697/12. Sprawa dotyczy arty-
kułów, które ukazały się w tygodniku „Wprost” w 2005 r. o rzekomych nadużyciach, jakich mieli 
się dopuścić Małgorzata Cimoszewicz-Harlan i jej mąż przy zakupie akcji PKN Orlen. Ponieważ 
„Wprost” ukazuje się w USA, gdzie małżonkowie mieszkają, pozwali oni do tamtejszego sądu 
czasopismo i jego ówczesnego redaktora naczelnego Marka Króla za naruszenie dóbr osobistych. 
Sąd hrabstwa Cook stanu Illinois wydał wyrok, w którym zasądził na rzecz małżeństwa łącznie 
pięć milionów dolarów od tygodnika i jego naczelnego. Składały się na to: milion dolarów odszko-
dowania za udowodnioną szkodę i cztery miliony dolarów „odszkodowania karnego”. W 2010 r. 
małżeństwo wystąpiło do polskiego sądu o nadanie klauzuli wykonalności temu wyrokowi lub 
chociaż jego części. Sąd Okręgowy, a także Sąd Apelacyjny w Warszawie oraz Sąd Najwyższy 
odmówiły, gdyż uznały, że odszkodowania, których żądali poszkodowani, byłyby sprzeczne 
z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego. Wykonanie zagranicznego wyroku go-
dziłoby bowiem w poczucie sprawiedliwości i proporcjonalności między szkodą a środkami, jakie 
zostałyby użyte do jej naprawienia.

2 Por. np. glosę aprobującą do omawianego orzeczenia, opublikowaną przez Stanisława Soł-
tysińskiego (S. Sołtysiński, Ważny wyrok w sprawach stwierdzenia wykonalności części zagra-
nicznego orzeczenia sądowego oraz pojęcia klauzuli porządku publicznego. Glosa do wyroku 
Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r., I CSK 697/12, „Polski Proces Cywilny” 2014, nr 3, 
s. 413). Omówili ją: P. Grzegorczyk, Sprzeczność z podstawowymi zasadami porządku prawnego 
(art. 1146 § 1 pkt 7 k.p.c.) jako przyczyna częściowego zezwolenia na wykonanie orzeczenia sądu 
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wśród europejskich prawników. Debata ta dotyczy przede wszystkim kwestii 
samej uznawalności w Europie amerykańskich orzeczeń przyznających punitive 
damages, jak i podstawowych różnic3 w instytucji odszkodowania w państwach 
o tradycji kontynentalnej i państwach o tradycji common law. Krytyka i kontro-
wersje związane z instytucją punitive damages nie ograniczają się jednak wyłącz-
nie do literatury europejskiej. To czy przyznawanie wygórowanych odszkodowań 
o charakterze karnym jest uzasadnione na gruncie prawa prywatnego oraz sens 
samej instytucji punitive damages jest bowiem kwestionowany także w prawie 
amerykańskim4.

Punitive damages to w pewnym uproszczeniu szczególne odszkodowanie 
przyznawane stronie poszkodowanej w przypadkach, w których sprawca deliktu 
działał nieodpowiedzialnie lub świadomie wprowadził w błąd drugą stronę5. Są 
one przyznawane jako dodatek do zwykłego kompensacyjnego odszkodowania, 
a ich celem jest nie kompensacja, lecz ukaranie sprawcy i zniechęcenie go do 
podobnego nagannego zachowania w przyszłości. Instytucja punitive damages 
jest wytworem tradycji prawnej państw common law. Poza prawem amerykań-
skim występuje zatem w porządkach prawnych takich państw jak Australia, 
Anglia, Irlandia czy Nowa Zelandia. Większość literatury analizującej zasad-
ność tej instytucji opiera się jednak na analizie praktyki sądów amerykańskich. 
Takie uproszczenie w literaturze jest związane z faktem, że to właśnie w Sta-
nach Zjednoczonych sądy sięgają najczęściej do tej instytucji, przyznając często 
wygórowane i niczym nie ograniczone odszkodowania6. W porządkach praw-
nych pozostałych państw wymienionych powyżej instytucja punitive damages 
odgrywa znacznie skromniejszą rolę. Tym samym to właśnie system amerykań-
ski stanowi najlepszą egzemplifikację funkcjonowania instytucji punitive dama-
ges oraz problemów, jakie mogą z tym funkcjonowaniem być związane. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie zarysu debaty dotyczącej kon-
trowersji związanych z instytucją punitive damages, jakie pojawiają się w euro-
pejskiej i amerykańskiej literaturze, i przełożenie jej na grunt prawa polskiego. 
Wiedza dotycząca instytucji punitive damages może być dla polskiego prawnika 

państwa obcego, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 8, s. 416 oraz K. Pałka, Przegląd orzecznictwa 
– prawo prywatne, Postanowienie SN z dnia 1 października 2013 r., I CSK 694/12, OSNC z 2014 r., 
z. 1, poz. 9, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6, s. 92.

3 Por. np.: J. Mordors-Schulte, Funktion und Dogmatik US-Amerikanischer punitive damages. 
Zugleich ein Beitraf zur Diskussion um die Zustellung und Anerkennung in Deutschland, Tuebin-
gen 1999; F. Bydlinski, Die Suche nach der Mitte als Daueraufgabe der Privatrechtswissenschaft, 
„Archiv for die Civilistische Praxis” 2004, nr 204, s. 309 i n.

4 Por.: H. Koziol, Punitive damages – A European perspective, „Louisiana Law Review” 
2007–2008, nr 68, s. 743.

5 Black’s Law Dictionary, Third Pocket Edition, red. B. A. Garner, St. Paul 2006, s. 175.
6 Por. słynną sprawę tzw. kawy z McDonald’s, gdzie ława przysięgłych przyznała 2,7 miliona 

dolarów odszkodowania karnego na rzecz powódki, która została poparzona zbyt gorącą kawą 
(Liebeck v. McDonald’s Restaurant, P.T.S., Inc., 18 sierpnia 1994 r., New Mexico District Court).
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przydatna z różnych względów. Od strony prawa materialnego wiedza ta ma 
duży walor prawnoporównawczy, który pozwala ocenić zasadność odszkodowań 
o charakterze karnym w ramach prawa prywatnego, zwłaszcza w świetle nie-
których prób wprowadzania odszkodowań o charakterze karnym w państwach 
kontynentalnych. Dla procesualisty zaś wiedza ta może mieć walor bardziej prak-
tyczny i przydatny w kontekście sytuacji, takich jak ta w sprawie Cimoszewicz-
-Harlan, w której sądy amerykańskie wydadzą orzeczenie przyznające jednej ze 
stron punitive damages i strona ta będzie chciała uzyskać dla tego orzeczenia tytuł 
wykonalności w Polsce. Analiza przedstawiona w niniejszym artykule skupia się 
najpierw na aspektach materialnoprawnych i obejmuje przedstawienie instytucji 
punitive damages w prawie amerykańskim oraz jej podstawowych funkcji. Opis 
ten pozwoli przybliżyć podstawowe różnice pomiędzy funkcją odszkodowania 
w prawie polskim oraz w prawie amerykańskim. Następnie artykuł skupia się na 
zagadnieniach proceduralnych oraz na kwestii uznawalności orzeczeń przyzna-
jących punitive damages na terytorium Polski.

2. INSTYTUCJA PUNITIVE DAMAGES W UJĘCIU 
PRAWNOMATERIALNYM

Poniższe przedstawienie instytucji punitive damages od strony prawnoma-
terialnej ma trzy cele. Po pierwsze, zostanie przybliżona sama istota punitive 
damages oraz tego jak przyznawanie i ustalenie ich wysokości jest uregulowane 
w prawie amerykańskim. Po drugie, zostanie przedstawiona krytyka punitive 
damages, jaka pojawia się w literaturze amerykańskiej, co pozwoli na uwidocz-
nienie wad tej instytucji. Po trzecie, część ta przedstawi kwestię zacierania się 
granic między systemami common law a systemami kontynentalnymi w odnie-
sieniu do instytucji punitive damages. Opisane zostaną tendencje, jakie przejawia 
ustawodawstwo i orzecznictwo niektórych państw należących do tradycji konty-
nentalnej do wprowadzania i orzekania o odszkodowaniu, którego funkcja jest 
bardziej karna niż czysto kompensacyjna. Opisanie tych przypadków ma na celu 
pokazanie tego, że instytucja punitive damages, pomimo swoich wad może być 
niekiedy pożądana w danym systemie prawnym.

2.1. OPIS INSTYTUCJI PUNITIVE DAMAGES W PRAWIE AMERYKAŃSKIM

Historycznie, instytucja punitive damages pojawiła się w systemach common 
law w drugiej połowie XVIII w. W dwóch słynnych sprawach Wilkes v. Wood7 

7 Wilkes v. Wood, 1763, King’s Bench, 98 English Repertory 489.
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oraz Huckle v. Money8, angielskie sądy uznały, że „oburzające” oraz „wielce 
obraźliwe zachowanie” może zostać ograniczone poprzez wprowadzenie tzw. 
przykładowego odszkodowania9. To specjalne odszkodowanie miało również 
zastosowanie do przypadków wyrządzenia szkody w drodze podstępu, siły lub 
rażącego oszustwa, nawet jeśli sama szkoda na mieniu lub na osobie była nie-
znaczna. Sądownictwo amerykańskie poszło w pewnej mierze w ślady sądów 
angielskich. Choć ograniczyło się ono, co do zasady, do przyznawania odszko-
dowania tylko w ramach rekompensaty za faktycznie doznaną szkodę, to wyjąt-
kiem były sytuacje, w których do szkody doszło w drodze podstępu, oszustwa, 
rażącego niedbalstwa lub pod wpływem siły10. Choć w połowie XIX w. doktryna 
amerykańska była zgodna11 co do możliwości przyznania punitive damages, to 
liczba wyroków faktycznie je przyznających była niewielka12. 

W 1939 r. American Law Institute opublikował tzw. Restatement of Torts13. 
Podstawowym celem autorów było stworzenie nieformalnej kodyfikacji całości 
amerykańskiego prawa deliktowego oraz próba wytworzenia jednolitych koncep-
cji i norm na podstawie stanowisk przedstawianych w różnych sądach. Paragraf 
908 Restatement definiował punitive damages jako dodatkowe odszkodowanie 
(dodatkowe w stosunku do odszkodowania kompensacyjnego) przyznawane 
w celu ukarania danej osoby za jej „szokujące” zachowanie. Ponadto Restate-
ment of Torts przewidywał, że w sprawach, w których można przyznać punitive 
damages, decyzja o ich przyznaniu oraz ich wysokości należy do podmiotu, który 
w postępowaniu sądowym ustala fakty14 – czyli w większości przypadków do 
ławy przysięgłych. Zgodnie z par. 908, ustalając wysokość takiego odszkodowa-
nia, przysięgli mogą brać pod uwagę takie elementy jak działanie sprawcy, rodzaj 
oraz rozmiar szkody wyrządzonej poszkodowanemu, a także stan majątkowy 
sprawcy.

O ile samo prawo deliktowe nie doznało większych zmian od czasów Resta-
tement of Torts, o tyle spojrzenie na amerykańską praktykę sądowniczą15 wska-

 8 Huckle v. Money, 1763, King’s Bench, 95 English Repertory 768.
 9 Z ang. exemplary damages. W prawie angielskim częściej jest stosowane pojęcie exemplary 

damages. Nauka amerykańska operuje zaś pojęciem punitive damages.
10 L. Schleuter, K. Redden, Punitive damages, New york 2000, s. 14–16.
11 Day v. Woodworth, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, 1852, 54 U.S. 363; T. Cooley, 

Law of Torts, Chicago 1907, 126–127.
12 W. A. Lovett, Exxon Valdez, punitive damages, and tort reform, „Tort Trial & Insurance 

Practice Law Journal” 2003, nr 38, s. 1090.
13 Restatements są szczególnego rodzaju opracowaniami przygotowywanymi przez American 

Law Institute, które mają na celu ujednolicenie prawa w danej dziedzinie. Na przykład Restate-
ment of Torts ujednolicało amerykańską praktykę sądowniczą w dziedzinie prawa deliktowego. 
Choć opracowania te nie stanowią wiążącego prawa, to mają w praktyce duży wpływ na sądow-
nictwo, które często się do nich odwołuje.

14 Określany w prawie amerykańskim mianem trier of fact.
15 Wśród takich empirycznych analiz amerykańskiego orzecznictwa z zakresu punitive dam-

ages można wskazać m.in. następujące dzieła: D. G. Owen, Punitive Damages in Products Liabil-
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zuje, że doszło do wzrostu liczby wyroków przyznających punitive damages oraz 
do znacznego wzrostu kwot przyznawanych odszkodowań. Wśród niektórych 
przyczyn takiego wzrostu podaje się m.in. obowiązek zachowania należytej sta-
ranności względem konsumentów nałożony na dużą liczbę podmiotów, lepsze 
warunki życia, system wynagrodzeń prawników w postaci tzw. success fee, okre-
ślanie wysokości odszkodowania przez przysięgłych oraz zwiększona liczba tzw. 
class actions, czyli pozwów zbiorowych16. Doprowadziło to do sytuacji, w któ-
rej odszkodowania w amerykańskich sprawach deliktowych sięgają zawrotnych 
kwot. Można przykładowo wspomnieć o 5 miliardach dolarów punitive damages 
w sprawie Exxon Valdez17 czy o 145 miliardach dolarów punitive damages w spra-
wie Engle v. R.J. Reynolds Tobacco przyznanych grupie mieszkańców Florydy 
przeciwko wytwórniom tytoniowym18. 

Punitive damages uznaje się za szczególny rodzaj odszkodowania, odrębny 
od tzw. compensatory damages. Te ostatnie są zwykłym kompensacyjnym 
odszkodowaniem mającym na celu pokrycie rzeczywiście doznanej szkody19. 
Compensatory damages dzielą się one na special damages, które rekompensują 
szkodę dającą określić się w postaci kwoty pieniężnej oraz general damages, 
które rekompensują np. ból fizyczny lub psychiczny, którego nie da się wyrazić 
w postaci kwoty pieniężnej. Punitive damages są z kolei przyznawane jako doda-
tek do tych dwóch podstawowych odszkodowań. Ich wysokość oraz sam fakt 
ich przyznania nie wynikają z doznanej szkody, lecz z chęci ukarania sprawcy 
i zniechęcenia go od nagannego zachowania w przyszłości20. Chronią one zatem 
poszkodowanego, ale także ogół społeczeństwa przed przyszłym szkodliwym 
zachowaniem sprawcy. Przyznanie punitive damages jest dopuszczalne w więk-
szości amerykańskich stanów. Wyjątkiem są Luizjana, której system prawny jest 
oparty w dużej mierze na prawie francuskim, oraz Massachusetts, Nebraska, 
New Hampshire i Waszyngton21. 

Możliwość przyznania punitive damages jest uzależniona od istnienia szcze-
gólnych okoliczności w odniesieniu do zachowania sprawcy. Musiał on bowiem 

ity Litigation, „Michigan Law Review” 1976, nr 74, s. 1258 i n.; W. L. Olson, The litigation explo-
sion: what happened when America unleashed the lawsuit, New york 1992; P. W. Huber, Liability: 
the legal revolution and its consequences, New york 1988; G. L. Priest, The Modern Expansion of 
Tort Liability: Its Sources, Its Effects, and Its Reform, „Journal of Economic Perspectives” 1991, 
nr 5, s. 31 i n.

16 W. A. Lovett, Exxon Valdez…, s. 1095–1102.
17 Ibidem, s. 1094.
18 Engle v. R. J. Reynolds Tobacco, Florida Circuit Court, 6 listopada 2000 r., sygn. Nr 94- 

-08273. 
19 M. Tolani, U.S. punitive damages before german courts a comparative analysis with re-

spect to the ordre public, „Annual Survey of International Comparative Law” 2011, nr 17, s. 187.
20 Ibidem, s. 188.
21 A. J. Sebok, Punitive Damages in the United States, [w:] Punitive Damages: Common Law 

and Civil Law Perspectives, Tort and Insurance Law, red. H. Koziol, V. Wilcox, t. XXV, Vienna–
New york 2009, s. 155.
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działać w sposób wyjątkowo naganny, gdy na przykład wyrządził szkodę celowo 
lub działał w sposób umyślny. Punitive damages są często przyznawane w spra-
wach dotyczących odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Są to zazwy-
czaj przypadki, gdy producent wiedział o wadach produktu oraz o ryzyku, jakie 
produkt ten może wywołać, lecz okoliczności te zataił22. Przyznanie punitive 
damages jest jedynie możliwe, jeżeli wcześniej zostały przyznane ogólne com-
pensatory damages, co poniekąd wymaga, aby zaistniała jakakolwiek rzeczywi-
sta szkoda. W niektórych stanach istnieje jednak możliwość przyznania punitive 
damages niezależnie od tego, czy zostały przyznane compensatory damages23.

Ustalenie wysokości punitive damages należy do ławy przysięgłych, lecz 
podlega ono kontroli sędziego24. Wysokość punitive damages jest zależna od 
wymienionych już wcześniej kryteriów (zachowanie sprawcy, stan majątkowy 
sprawcy itp.). Zarówno ława przysięgłych ustalająca wysokość odszkodowania, 
jak i sędzia, który tę wysokość później kontroluje opierają się na tych kryteriach. 
Proces ustalania wysokości punitive damages może zostać zilustrowany na przy-
kładzie sprawy BMW North America v. Gore25. Powód pozwał amerykańskiego 
dealera BMW, gdyż samochód, który zakupił jako nowy, był wcześniej zaryso-
wany i na nowo polakierowany przez sprzedawcę. Powód udowodnił, że wartość 
zarysowanego i polakierowanego samochodu jest mniejsza o 10% od wartości 
samochodu, który nie został zarysowany, i przysięgli przyznali mu compen-
satory damages w wysokości 4000 dolarów w celu pokrycia jego faktycznej 
szkody. Powód podniósł także, że w 1983 r. BMW sprzedało około tysiąca takich 
odmalowanych samochodów na terenie Nowej Anglii. Jako że wartość każdego 
z nich spadła o 4000 dolarów, to powód zażądał przyznania mu punitive dama-
ges w wysokości 4 milionów dolarów26. Ława przysięgłych przychyliła się do 
tej argumentacji i przyznała powodowi punitive damages w żądanej przez niego 
wysokości. Sąd Najwyższy Alabamy ostatecznie zmniejszył je do wysokości 
2 milionów. Sprawa w końcu trafiła przed Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczo-
nych, który uznał, że punitive damages w takiej wysokości są nieproporcjonalne 
do rzeczywistej straty poniesionej przez powoda i dodatkowo je zmniejszył. 

Warto jednak wspomnieć, że praktyka sądów amerykańskich zaczyna zmie-
rzać w stronę ograniczania wysokości przyznawanych punitive damages. Wynika 
to po części z krytyki wobec zbyt wygórowanych odszkodowań, a po części 
z krytyki samej słuszności przyznawania punitive damages.

22 M. Tolani, U.S. punitive damages…, s. 188–189.
23 W. Burnham, Introduction to the Law and Legal System of the United States, St. Paul 2002, 

s. 452.
24 Ibidem, s. 453.
25 BMW of North America v. Gore, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, 1996, 517 U.S. 

559.
26 Po 4000 dolarów za każdy sprzedany samochód z wadą.
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2.2. KRYTYKA PRAKTYKI PRZYZNAWANIA PUNITIVE DAMAGES

Pomimo ich powszechnego zastosowania w sprawach deliktowych w prawie 
amerykańskim oraz ważnej funkcji, jaką pełnią, punitive damages mają także 
wielu przeciwników. Krytyka tej instytucji opiera się na różnych argumentach. 
Uznaje się przede wszystkim, że punitive damages pełnią funkcję stricte karną 
i tym samym nie mają żadnej racji bytu w sprawach cywilnych. Krytykuje się 
również brak skutecznej kontroli oraz brak jakichkolwiek ograniczeń w przyzna-
waniu punitive damages, co powoduje, że są one przyznawane w zbyt wielkich 
kwotach27. Krytyce podlega również fakt, że jeśli punitive damages mają pełnić 
funkcję społeczną i karać sprawcę za szkodę wyrządzoną „całemu społeczeń-
stwu”, to nielogiczne jest, aby odszkodowanie to obliczać w stosunku do szkody 
doznanej przez jednego poszkodowanego. Równie nieracjonalne wydaje się to, 
że całość odszkodowania trafia tylko do tego jednego poszkodowanego, a nie do 
„całości społeczeństwa”28. 

Zapewne podstawowym argumentem przemawiającym przeciwko puni-
tive damages jest argument oparty na funkcji, jaką powinno realizować prawo 
cywilne. Rolą prawa cywilnego nie jest bowiem karanie, a samo pojęcie kary 
jest poza aksjologią prawa cywilnego29. Amerykańskie prawo prywatne opiera 
się na koncepcji tzw. mutual justification, która zakłada, że dana norma prawa 
prywatnego zawsze dotyczy co najmniej dwóch podmiotów30. Przyznanie praw 
jednej stronie lub nałożenie na tę stronę jakichś obowiązków jest zatem zawsze 
skorelowane z nałożeniem na drugą stronę obowiązków lub przyznaniem drugiej 
stronie jakichś praw. Każda norma prawa prywatnego musi więc uwzględniać 
tę zależność. Co więcej, istnienie obowiązków po jednej ze stron i praw po dru-
giej powinno być racjonalne i uzasadnione. W odniesieniu do punitive damages 
należy zatem zauważyć, że choć może istnieć racjonalne wytłumaczenie dla uka-
rania sprawcy, to nie ma racjonalnego argumentu przemawiającego za przyzna-
niem poszkodowanemu korzyści, która nie odpowiada wysokości szkody, jakiej 
on sam doznał31. Należy zatem stwierdzić, że punitive damages mogą być uznane 
za niezgodne z podstawowymi zasadami amerykańskiego prawa prywatnego.

Instytucji punitive damages zarzuca się ponadto, że funkcja prewencyjna, 
jaką powinna ona realizować, jest spełniona tylko w części. Nie ma bowiem 
takiej sytuacji, w której punitive damages mogłyby przysługiwać przed powsta-
niem szkody. Zrealizowanie funkcji prewencyjnej wymagałoby zatem przyznania 

27 D. B. Dobbs, Ending Punishment in „Punitive” Damages: Deterrence-Measured Remedies, 
„Alabama Law Review” 1988, nr 40, s. 837–839.

28 T. B. Colby, Beyond the multiple punishment problem: punitive damages as punishment for 
individual, private wrongs, „Minnesota Law Review” 2003, nr 87, s. 590.

29 H. Koziol, Punitive damages…, s. 751.
30 F. Bydlinski, System und prinzipien des privatrechts, Wien 1996.
31 B. S. Markesinis, S. Deakin, Tort law, Oxford 1994, s. 691.
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punitive damages za samo naganne zachowanie bądź za czynności zmierzające do 
wyrządzenia szkody, a nie tylko za samą szkodę32. Punitive damages są również 
krytykowane za ich nielogiczny sposób funkcjonowania, gdy występuje więcej 
niż jeden poszkodowany33. Przykładowo, jeśli jakaś osoba doznała uszczerbku 
na zdrowiu w wyniku zastosowania produktu niebezpiecznego i pozwie produ-
centa, zostanie jej przyznane odszkodowanie zawierające punitive damages. Jeśli 
jednak kolejne osoby doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku zastosowania 
tego samego produktu i zwrócą się one do sądu, to niesłusznym będzie ponowne 
ukaranie producenta i przyznanie powodom punitive damages. Z drugiej zaś 
strony niesłuszne jest to, aby tylko i wyłącznie ten poszkodowany, który zdążył 
jako pierwszy skierować sprawę do sądu i ją wygrać, został „wynagrodzony” tak 
dużym odszkodowaniem.

Nie da się więc ukryć, że instytucja punitive damages budzi spore kontro-
wersje. Z jednej strony pełni ona istotną funkcję, gdyż umożliwia wymierzenie 
dotkliwej finansowo kary podmiotowi, którego zachowanie było tak rażące, 
że sama kompensacja nie jest wystarczająca. Z drugiej zaś strony ich zastoso-
wanie w praktyce może prowadzić do nadużyć, a sam sposób ich funkcjonowa-
nia nie jest przejrzysty.

2.3. ZACIERANIE SIĘ GRANIC – PRZEJAWY PUNITIVE DAMAGES  
W SYSTEMACH KONTYNENTALNYCH

Z powyższej analizy wynika poniekąd, że mamy do czynienia z pewnym 
przeciwstawieniem się dwóch koncepcji dotyczących odszkodowania. Z jednej 
strony państwa kontynentalne uznają jedynie funkcję kompensacyjną odszkodo-
wania i odrzucają możliwość wymierzania kary w ramach prawa prywatnego. 
Z drugiej strony, państwa common law, co przedstawia prawo amerykańskie, stoją 
na stanowisku, że odszkodowanie o charakterze karnym może zostać wymie-
rzone w ramach prawa prywatnego. Ten terytorialny podział traci poniekąd na 
znaczeniu. Po pierwsze, jak wspomniano powyżej, niektóre stany amerykańskie, 
a także niektóre państwa należące do tradycji common law, dopuszczają jedynie 
ograniczoną formę stosowania punitive damages bądź w ogóle ich nie dopusz-
czają. Po drugie, jak zostanie wskazane poniżej, niektóre systemy prawne państw 
kontynentalnych wprowadziły do prawa odszkodowawczego konstrukcje, które 
odpowiadają częściowo lub w całości instytucji amerykańskich punitive dama-
ges, uznając tym samym karną funkcję odszkodowania. W celu zilustrowania 
tego zjawiska zostaną przedstawione trzy przykłady.

Pierwszy przykład ilustruje zjawisko występowania, w niektórych syste-
mach prawnych należących do tradycji kontynentalnej, możliwości przyznania 

32 H. Koziol, Punitive damages…, s. 753.
33 Ibidem, s. 754.



 NIEKTÓRE ASPEKTy MATERIALNOPRAWNE I PROCESOWE... 219

odszkodowania wykraczającego poza ramy odszkodowania kompensacyjnego. 
Takie podejście można przykładowo odnotować w prawie niemieckim. Choć 
niemiecka koncepcja odszkodowania opiera się na funkcji kompensacyjnej, to 
można zauważyć, że w niektórych sprawach judykatura niemiecka wskazała na 
potrzebę nie tylko kompensacji, lecz także prewencji, jaką odszkodowanie musi 
spełniać. Jest tak m.in. w zakresie ochrony prywatności i dóbr osobistych. Słynna 
sprawa rozstrzygnięta przez niemiecki Bundesgerichtshoff (Federalny Trybunał 
Sprawiedliwości) w 1995 r. posłuży jako przykład ilustrujący niemieckie podej-
ście. W tak zwanej sprawie Caroline von Monaco I34 dwa niemieckie czasopisma 
opublikowały na okładce zdjęcia księżnej Karoliny z Monako wraz z informacją, 
że księżna walczy z rakiem piersi. Dopiero sam artykuł wyjaśniał, że księżna 
de facto sama nie zmaga się z rakiem, lecz jedynie zachęca do wykonywania 
kontrolnych badań umożliwiających wcześniejsze wykrycie choroby. Księżna 
pozwała czasopisma, żądając sprostowania informacji oraz zasądzenia na jej 
rzecz kwoty 100 tysięcy niemieckich marek za naruszenie jej dóbr osobistych. 
Sąd pierwszej instancji przyznał jedynie kwotę w wysokości 15 tysięcy marek. 
Sąd Apelacyjny w Hamburgu zgodził się z tym rozstrzygnięciem, lecz Federalny 
Trybunał Sprawiedliwości uznał, że odszkodowanie przyznane przez sąd pierw-
szej instancji było zbyt niskie. Zdaniem Federalnego Trybunału Sprawiedliwo-
ści, tradycyjna metoda obliczania odszkodowania nie jest wystarczająca, gdyż 
przyznane odszkodowanie było zbyt niskie w stosunku do korzyści, jaką odniósł 
wydawca czasopisma w wyniku naruszenia dóbr osobistych. Trybunał wskazał 
na konieczność zarówno zadośćuczynienia, jak i prewencji. Przyznane odszkodo-
wanie powinno wydawcę zniechęcić do naruszania w przyszłości dóbr osobistych 
w celu wzbogacenia się przez niego. Zostanie on zaś zniechęcony tylko wtedy, 
kiedy wysokość odszkodowania będzie odpowiadała zyskowi, jaki osiągnął35. 

Prawo niemieckie oraz niemiecka judykatura uznaje możliwość przyzna-
nia tego rodzaju, odpowiednio powiększonych, odszkodowań również w innych 
przypadkach. Między innymi przy ustalaniu odszkodowania za „ból i cierpie-
nie” (tzw. Schmerzensgeld), odszkodowania za dyskryminację w ramach prawa 
pracy oraz odszkodowania o charakterze prewencyjnym w ramach prawa wła-
sności intelektualnej czy prawa spółek36. Chęć przyznawania większego odszko-
dowania, które wykracza poza ramy zwykłej kompensacji, wynika w prawie 
niemieckim z woli zniechęcenia sprawcy do podobnych naruszeń w przyszłości. 
Niekiedy, tak jak ilustruje to powyższy przykład, zysk sprawcy w wyniku wyrzą-
dzenia szkody może być większy niż strata, jaką poniósłby on w drodze zasądze-
nia jedynie kompensacyjnego odszkodowania. W innych przypadkach, jak przy 
dyskryminacji w pracy bądź przy uszczerbku na zdrowiu, ustawodawca kierował 

34 A. J. Sebok, Punitive Damages: From Myth to Theory, „Iowa Law Review” 2007, nr 92, 
s. 1007.

35 Bundesgerichtshof, NJW 1995, 861 (865).
36 M. Tolani, U.S. punitive damages…, s.195–200.
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się koniecznością ochrony osób przed zachowaniem, które jest naganne i nie do 
przyjęcia we współczesnym społeczeństwie.

Drugi przykład ilustruje tendencję państw kontynentalnych do sięgania 
wprost do tradycji common law i wprowadzania instytucji punitive damages. 
Przykładem takiego państwa jest Argentyna. W 2008 r. została przyjęta tam 
ustawa dotycząca ochrony konsumentów, w ramach której wprowadzono możli-
wość przyznania punitive damages37. Mogą one zostać przyznane w przypadkach 
rażącego niedbalstwa sprawcy bądź gdy ten dopuścił się oszustwa. Przy ocenie, 
czy punitive damages się należą, brane są pod uwagę: działanie sprawcy, charak-
ter i rozmiar szkody oraz stan majątkowy sprawcy38. Ponadto punitive damages 
mogą zostać przyznane w sprawach, w których zbiorowe prawa lub interesy kon-
sumentów zostają naruszone przez dane działanie. Wysokość takiego odszko-
dowania natomiast jest określana w zależności od różnych kryteriów, takich jak 
zachowanie oraz intencje sprawcy, korzyść uzyskana przez sprawcę, jego stan 
majątkowy, ryzyko, że sprawca powtórzy swoje zachowanie w przyszłości, rela-
cję pomiędzy stronami, zachowanie sprawcy po wyrządzeniu szkody oraz to, 
czy istnieją inne osoby, które mogą domagać się odszkodowania od sprawcy39. 
W końcu warto zaznaczyć, że ustawa przewiduje ograniczenie wysokości takich 
punitive damages do kwoty 5 milionów peso (niecałe dwa miliony złotych). 
Argentyna stanowi zatem przykład państwa należącego do tradycji kontynen-
talnej, które przyjęło instytucję punitive damages i zmieniło swoje podejście do 
odszkodowania w ramach prawa konsumenckiego. 

Wreszcie, trzeci przykład odnosi się do pojawiających się w prawie europej-
skim odwołań do instytucji punitive damages. Członkostwo w Unii Europejskiej 
takich państw jak Irlandia czy Wielka Brytania wymaga od europejskiego usta-
wodawcy, aby pogodził on, niekiedy sprzeczne ze sobą, koncepcje pochodzące 
z dwóch różnych tradycji prawniczych. Dzieje się tak również w stosunku do 
instytucji punitive damages. Wpływ anglosaskiej tradycji prawnej widać w nie-
których dyrektywach europejskich, które zmierzają w kierunku dopuszczenia 
odszkodowania przypominającego punitive damages. Przykładowo można tu 
wymienić dyrektywę dotyczącą kredytów konsumenckich40 oraz dyrektywy 
regulujące kwestię dyskryminacji w prawie pracy. Ponadto Trybunał Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej wymaga od państw członkowskich, aby nakładały one 
skuteczne sankcje za naruszenie prawa wspólnotowego. W sprawie Van Colson 

37 V. E. Schwartz, C. E. Appel, Exporting United States tort law: the importance of authen-
ticity, necessity, and learning from our mistakes, „Pepperdine Law Review” 2011, nr 38, s. 559.

38 R. Richolet, Argentina-Punitive Damages: Coming Soon to IP Rights Cases?, IP Value 
2009: Building and Enforcing Intellectual Property Value, 2009, s. 80.

39 Ibidem, s. 81.
40 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.Urz. 
UE L 133/66, z dnia 22 maja 2008 r.).
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Trybunał podkreślił, że obowiązek skutecznej implementacji dyrektyw wymaga, 
aby sankcje nie tylko zapewniały stosowną kompensację poszkodowanemu 
pracownikowi, ale stanowiły także środek wywierania presji na pracodawcę, 
która zniechęciłaby go do naruszania zasady równouprawnienia w przyszło-
ści. Odszkodowanie spełniające jedynie funkcję kompensacyjną nie jest zatem 
wystarczające41. Można tym samym zauważyć, że istnieją w prawie europejskim 
tendencje do przyznawania odszkodowań, które mają nie tylko na celu rekompen-
satę doznanej szkody, lecz także zniechęcenie sprawcy do przyszłych naruszeń.

Powyższe przedstawienie trzech przypadków występowania instytucji puni-
tive damages w systemach kontynentalnych pozwala na wyciągnięcie dwóch pod-
stawowych wniosków. Po pierwsze, można dojść do konkluzji, że choć systemy 
odszkodowań w państwach kontynentalnych są oparte na funkcji kompensacyjnej 
i unikają wymierzania kar finansowych w ramach odszkodowania, to jednak ist-
nieje potrzeba aksjologiczna dla istnienia takich odszkodowań. Przykłady prawa 
niemieckiego, argentyńskiego czy europejskiego wskazują, że niekiedy zacho-
wanie sprawcy jest tak naganne i tak niepożądane w danym społeczeństwie, że 
istnieje konieczność zniechęcenia go za wszelką cenę do ponownego zachowania 
się w ten sposób. Z drugiej zaś strony odszkodowanie o charakterze kompensa-
cyjnym nie jest wystarczające, aby zniechęcić sprawcę, gdyż niekiedy rekompen-
sata szkody może nie być uciążliwa dla sprawcy wobec zysku, jaki z niej uzyskał. 
Poza zobrazowanymi powyżej przykładami warto zaznaczyć, że odszkodowa-
nie o charakterze karnym pojawia się również (w różnych formach) w systemach 
prawnych takich państw jak Francja, Węgry, Włochy, Norwegia, Dania, Szwecja, 
Republika Południowej Afryki czy Hiszpania42.

Z powyższego wynika zatem, że funkcjonowanie odszkodowania o charak-
terze karnym, podobnego do amerykańskich punitive damages jest w systemach 
kontynentalnych możliwe. Pomimo różnic na poziomie aksjologicznym w rozu-
mieniu funkcji odszkodowania w obu tych systemach zastosowanie i wprowadze-
nie odszkodowania karnego do państw należących do tradycji kontynentalnej nie 
narusza zasad prawa cywilnego i jest do pogodzenia z pozostałymi instytucjami 
prawa deliktowego.

3. INSTYTUCJA PUNITIVE DAMAGES W UJĘCIU 
PROCEDURALNYM

Przedstawiona powyżej analiza ma przede wszystkim walor prawnoporów-
nawczy. Pozwala na zrozumienie esencji instytucji punitive damages, jej wad 

41 Sabine van Colson & Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen, 1984, C-14/83.
42 Por. obszerną analizę prawnoporównawczą przeprowadzoną w: A. J. Sebok, Punitive Da-

mages in the United States…, s. 155.
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i zalet, oraz umożliwia rozważania nad racjonalnością i możliwością zasto-
sowania odszkodowania o naturze karnej w państwach należących do tradycji 
kontynentalnej. Analiza przedstawiona poniżej ma zaś przede wszystkim walor 
praktyczny i będzie odnosić się do przypadków, w których orzeczenie sądu ame-
rykańskiego, przyznające punitive damages, będzie stanowiło przedmiot postę-
powania o nadanie mu tytułu wykonalności w Polsce. Tematyka uznawalności 
wyroków amerykańskich przyznających punitive damages budzi wiele kontro-
wersji i stanowi przedmiot szerokiej debaty w ramach europejskiej i amery-
kańskiej literatury. Debata ta skupia się w dużym stopniu na ryzyku, w postaci 
zwiększonego forum shopping’u, jakie może wyniknąć z dopuszczenia uznawal-
ności amerykańskich wyroków przyznających punitive damages. Ponadto poniż-
sza analiza skupi się na elementach instytucji punitive damages, które mogą być 
przeszkodą w uznawaniu w Polsce wyroków je przyznających.

3.1. RYZYKO FORUM SHOPPING

Bez wątpienia jednym z podstawowych argumentów przeciwko uznawaniu 
amerykańskich wyroków przyznających punitive damages w państwach euro-
pejskich jest obawa, że zwiększona uznawalność tych wyroków doprowadzi do 
częstszego występowania zjawiska forum shopping’u43. Jak wspomniano wcze-
śniej, zjawisko to w odniesieniu do punitive damages występuje także w samych 
Stanach Zjednoczonych. Różnice w systemach prawnych pomiędzy różnymi sta-
nami powodują, że dostępność punitive damages, ewentualny brak ograniczeń 
w ich przyznawaniu oraz ich wysokość mogą się znacznie różnić w poszcze-
gólnych stanach, a wygranie postępowania w jednym stanie może okazać się 
znacznie korzystniejsze niż wygranie go w innym. Tym samym, duża część ame-
rykańskiego procesu deliktowego skupia się na ustaleniu jurysdykcji i niekiedy 
przemienia się w skomplikowaną grę, której celem jest prowadzenie postępowa-
nia w najkorzystniejszym forum zgodnie z najkorzystniejszymi zasadami prawa 
odszkodowawczego44.

Z perspektywy polskiej i europejskiej korzyści, które mogłyby wynikać 
z forum shopping’u są jeszcze bardziej oczywiste. Podmiot próbujący wszcząć 
postępowanie w Stanach Zjednoczonych zamiast w Polsce staje przed możli-
wością prowadzenia postępowania w miejscu, które umożliwia uzyskanie 
wysokiego odszkodowania, nieporównywalnie większego od jakiegokolwiek 
odszkodowania, które może zostać przyznane w Polsce. Przykładem doskonale 
odzwierciedlającym to zjawisko jest właśnie przywołana na wstępie sprawa 

43 Jest to zjawisko określane w ramach literatury angielskojęzycznej mianem forum shopping. 
Polega ono na szukaniu łącznika z jurysdykcją, której przepisy prawa materialnego zagwaranto-
wałyby najkorzystniejsze rozwiązanie dla danej strony.

44 Por.: W. A. Lovett, Exxon Valdez…, s. 1100–1101.
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Cimoszewicz-Harlan v. Wprost. Elementy stanu faktycznego sprawy bez wąt-
pienia przedstawiały największy związek, jeśli nie jedyny, z Polską, a skiero-
wanie przez powodów sprawy przed sądy amerykańskie odzwierciedlało przede 
wszystkim chęć rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z amerykańskim prawem 
odszkodowawczym i uzyskania wysokiego odszkodowania. Wszczęcie postę-
powania przed jurysdykcjami amerykańskimi pozwoliło zatem na obejście pol-
skiego prawa cywilnego i zastosowanie prawa amerykańskiego i tym samym 
uzyskanie wyroku korzystniejszego od strony finansowej niż jakikolwiek 
wyrok, który zostałby wydany przez polskie sądy. Gdyby Sąd Najwyższy uznał 
racje powodów i przychylił się do uznania amerykańskiego wyroku w całości, 
i umożliwił dochodzenie punitive damages w Polsce, to bez wątpienia można 
sądzić, że liczba poszkodowanych chętnych do skierowania sprawy przed sądy 
amerykańskie znacznie by wzrosła. 

Należy jednak postawić pytanie, czy ryzyko forum shopping’u jest aż tak 
duże, żeby odmówić uznawania amerykańskich wyroków? Bez wątpienia można 
powiedzieć, że poszkodowani w Polsce byliby chętni do skierowania sprawy 
przed amerykańskie sądy w celu uzyskania milionowych odszkodowań. Pyta-
nie jednak, czy sądy amerykańskie zawsze będą chętne do przyjmowania takich 
spraw? Innymi słowy, czy jurysdykcja krajowa (bądź stanowa) sądów amery-
kańskich będzie pozwalać na przyjmowanie takich czysto „europejskich” spraw 
odszkodowawczych. Dokładna odpowiedź na to pytanie wymagałaby zgłębienia 
reguł o jurysdykcji stanowej w poszczególnych stanach amerykańskich, a przy-
najmniej w części z nich. Bez zagłębienia się jednak w tę tematykę warto wspo-
mnieć, że określanie jurysdykcji danego sądu w prawie amerykańskim opiera się 
na mniej sztywnych regułach niż w Unii Europejskiej i niekiedy wymaga jedy-
nie wskazania jakichkolwiek (choćby najmniejszych) związków stron lub sprawy 
z samym forum. Na przykład w sytuacjach, gdy producent sprzedaje swój produkt 
w innych stanach niż ten, w którym ma on swoją siedzibę, to sądy wszystkich sta-
nów, do których produkt ten był skierowany i w których spowodował jakąś szkodę, 
będą miały tzw. jurysdykcję osobistą45 nad tym producentem46. Takie podejście 
amerykańskich sądów do kwestii jurysdykcji zwiększa ryzyko forum shoppin-
g’u, zwłaszcza w dziedzinie odszkodowania za zniesławienie, gdzie powód może 
twierdzić, że dane czasopismo, program telewizyjny lub portal internetowy są 
w miarę popularne i czytane lub oglądane na terenie jurysdykcji danego sądu 
amerykańskiego. Na podobnych przesłankach oparł swoją właściwość sąd ame-
rykański w stanie Illinois w sprawie Cimoszewicz-Harlan v. Wprost, uznając, że 
tygodnik „Wprost” jest na tyle popularny i czytany na terenie hrabstwa Cook, 
że uzasadnia to prowadzenie tam postępowania. Zatem powyższe przykłady 

45 Po ang.: personal jurisdiction.
46 Por.: wyrok Ford Motor Co. v. Atwood Vacuum Machine Co., Sąd Najwyższy Florydy, 1981, 

Fla. So. 2d 1305 oraz wyrok Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Asahi Metal 
Industries v. Superior Court, 1987, 480 U.S. 102.
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pokazują, że amerykańskie przepisy dotyczące jurysdykcji stanowej umożliwiają 
w dużym stopniu występowanie zjawiska forum shopping’u. Tym samym, należy 
przyjąć, że ryzyko forum shopping’u jest jednym z kluczowych argumentów 
przeciwko uznawaniu amerykańskich wyroków przyznających punitive dama-
ges. Uznanie takich wyroków umożliwiłoby poszkodowanym kierowanie spraw 
przed sądy amerykańskie pomimo braku jakiegokolwiek większego związku 
z tamtejszą jurysdykcją.

Ostatnią kwestią, o jakiej należy powiedzieć w ramach rozważań na temat 
ryzyka forum shopping’u, jest kwestia dotycząca tego, czy ryzyko forum shop-
ping’u jest wystarczające, aby odmówić uznawania wszystkich wyroków ame-
rykańskich przyznających punitive damages? Można bowiem wyobrazić sobie 
sytuację, w której wszystkie elementy stanu faktycznego danej sprawy przedsta-
wiają związek jedynie ze Stanami Zjednoczonymi, lecz sprawca szkody ma swoje 
aktywa ulokowane w Polsce. Pojawia się więc pytanie, czy słuszna jest odmowa 
uznania takiego wyroku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na fakt, 
że koncepcja punitive damages jest niezgodna z koncepcją polskiego porządku 
publicznego? Przykładowo, może dojść do sytuacji, w której dany podmiot, oby-
watel polski, mieszka w Stanach Zjednoczonych i wyrządza tam uszczerbek na 
zdrowiu obywatela amerykańskiego. Sąd amerykański rozstrzyga sprawę i zasą-
dza punitive damages na rzecz poszkodowanego. Ten zaś, aby uzyskać całość 
należnego odszkodowania, musiałby skierować sprawę przed sądy polskie i żądać 
uznania wyroku zagranicznego przyznającego punitive damages. Czy w takiej 
sytuacji sądy polskie powinny odmówić wykonania wyroku w całości, uznając, 
że instytucja punitive damages jest niezgodna z koncepcją polskiego porządku 
publicznego? 

Można sobie wyobrazić także inną sytuację, w której wyrok sądu amerykań-
skiego rozstrzyga sprawę pomiędzy dwoma obywatelami amerykańskimi, lecz 
jeden z nich ma celowo ulokowane aktywa w Polsce, aby uniemożliwić skuteczne 
przeprowadzenie egzekucji kwoty zasądzonej tytułem punitive damages. Należy 
zatem uznać, że całkowita odmowa uznawania wyroków amerykańskich przy-
znających punitive damages jest rozwiązaniem nie do końca słusznym. O ile roz-
sądne jest, aby odmówić uznania wyroku, który został uzyskany w drodze forum 
shopping’u (podczas gdy sama sprawa jest związana jedynie z Polską), to już 
bardziej kontrowersyjne wydaje się nieuznanie wyroku, który rozstrzyga sprawę 
niemającą żadnego związku z Polską poza ulokowaniem tam aktywów, co mogło 
samo w sobie być manipulacją zmierzającą do uniemożliwienia egzekucji.

Przedstawione powyżej przykłady wskazują, że klauzula porządku publicz-
nego powinna być stosowana w bardziej zróżnicowany sposób w zależności od 
okoliczności sprawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że odszkodowanie o cha-
rakterze karnym, takie jak punitive damages, jest niezgodne z polską koncepcją 
porządku prawnego, gdyż jak na to wskazał Sąd Najwyższy w sprawie Cimo-
szewicz-Harlan v. Wprost narusza ono konstytucyjny wymóg proporcjonalności 
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środków cywilnoprawnych skierowanych przeciwko sprawcy szkody47. Jednakże 
stosowanie klauzuli porządku publicznego powinno być uzależnione od okolicz-
ności sprawy. Jeśli sprawa jest związana z Polską, a wyrok amerykański został 
uzyskany jedynie w celu obejścia polskiego prawa, to klauzula porządku publicz-
nego powinna posłużyć jako mechanizm ograniczający tego rodzaju praktyki. 
Z drugiej strony nie wydaje się, aby klauzula porządku publicznego powinna 
narzucać zasady polskiego porządku prawnego w sytuacji, w której sprawa 
nie ma żadnego większego związku z Polską poza ulokowaniem tam aktywów. 
Konieczne jest zatem zróżnicowanie stosowania klauzuli porządku publicznego, 
które można odnaleźć m.in. w prawie francuskim, gdzie mówi się o tzw. effet 
atténué de l’ordre public (skuteczności zawężonej porządku publicznego)48.

W ramach powyższych rozważań warto wspomnieć za Maciejem Szpuna-
rem49 o istnieniu w niektórych porządkach prawnych przepisów mających na celu 
uszczegółowienie klauzuli porządku publicznego50. Mają one za zadanie dopre-
cyzowanie stanu faktycznego, w którym dochodzi do naruszenia zasad porządku 
prawnego i w którym należy zastosować klauzulę porządku publicznego w szcze-
gólny sposób przewidziany przez ten przepis. Przykładem takiego rozwiązania 
może być nieistniejący już art. 38 niemieckiego EGBGB, który stanowił, że 
„z czynu niedozwolonego popełnionego za granicą nie można dochodzić prze-
ciw Niemcowi roszczeń przewyższających roszczenia uzasadnione według ustaw 
niemieckich”. Przepis ten obowiązywał do 31 maja 1999 r. i jego obecnym odpo-
wiednikiem jest art. 40 § 3, który nie posługuje się już kryterium obywatelstwa51. 
Choć przepis ten niesie ze sobą ryzyko dyskryminacji52, to pozwala jednak jasno 
przesądzić o tym, że wyroki zagraniczne przyznające zbyt wygórowane odszko-
dowanie, na podstawie instytucji punitive damages, nie powinno zostać uznane.

Na zakończenie analizy zjawiska forum shopping w odniesieniu do insty-
tucji punitive damages warto wspomnieć, że opisane powyżej ryzyko forum 
shopping’u uwidocznia pewien brak w regulacji art. 1146 Kodeksu postępowania 
cywilnego, który zawiera katalog zamknięty przesłanek uznania wyroku zagra-
nicznego. W odniesieniu do jurysdykcji katalog ten przewiduje jedynie, że wyrok 
sądu zagranicznego został wydany w sprawie, w której sądy polskie nie miały 

47 Por.: teza pierwsza Postanowienia SN. 
48 Por.: P. Mayer, V. Heuzé, Droit international privé, Paryż, 2010, s. 155 oraz wyrok fran-

cuskiego Sądu Kasacyjnego w sprawie Rivière z dnia 17 kwietnia 1953 r., Revue critique de droit 
international privé 1953.412. 

49 Por.: M. Szpunar, Hierarchia źródeł prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] System 
Prawa Prywatnego, red. Z Radwański, t. XXA: Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Paz-
dan, Warszawa 2014, s. 144.

50 Ibidem.
51 Za M. Szpunarem, por. na ten temat: H. J. Sonnenberger, La loi allemande du 21 mai 1999 

sur le droit international privé des obligations non contractuels et des biens, „Revue Critique de 
Droit International Privé” 1999, nr 4, s. 662.

52 Por.: M. Szpunar, Hierarchia źródeł prawa prywatnego…, s. 145.
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jurysdykcji wyłącznej. W odniesieniu do wyroków zagranicznych sąd polski jest 
zatem upoważniony do badania „prawidłowości” jurysdykcji sądu zagranicz-
nego tylko w ograniczonym stopniu. Nie może on tym samym odmówić uznania 
wyroku zagranicznego, opierając się na argumencie, że doszło do forum shop-
ping’u i właściwość sądu zagranicznego nie była uzasadniona. Podobnie sąd 
nie może oprzeć się na argumencie, że wyrok został wydany w wyniku obej-
ścia prawa. Takiej przesłanki nie przewiduje bowiem art. 1146 k.p.c. Zatem jego 
regulację można uznać za poniekąd niefortunną, gdyż z jednej strony umożliwia 
uznanie wyroku zagranicznego, który nie jest sprzeczny z klauzulą porządku 
publicznego, lecz który został uzyskany w wyniku obejścia prawa. Z drugiej 
zaś strony zbyt formalistyczne stosowanie przepisu art. 1146 k.p.c. umożliwia 
odmowę uznania wyroku, który jest niezgodny z klauzulą porządku publicznego, 
lecz został uzyskany z ominięciem polskiej jurysdykcji krajowej oraz polskiego 
prawa53.

3.2. OBCE CECHY INSTYTUCJI PUNITIVE DAMAGES

Innym argumentem przemawiającym przeciwko uznawaniu amerykańskich 
wyroków przyznających punitive damages jest „obca” naszej tradycji natura 
prawna takiego odszkodowania. Po pierwsze, jak zostało to wskazane powyżej, 
jest ono odszkodowaniem karnym i jego rolą jest ukaranie sprawcy oraz znie-
chęcenie go do naruszeń tego rodzaju w przyszłości. Takie rozumienie odszko-
dowania, jako mechanizmu o funkcji karnej, jest obce polskiemu systemowi 
prawnemu, który przewiduje odszkodowanie jedynie jako środek naprawienia 
szkody i który tej szkody nie powinien przewyższać. Po drugie, punitive damages 
jak wspomniano wcześniej, są obliczane w odniesieniu do hipotetycznej szkody, 
jakiej doznało całe społeczeństwo. Prowadzi to zazwyczaj do przyznawania 
punitive damages w znacznej wysokości, często nieproporcjonalnej do dozna-
nej faktycznie szkody, co sprawia, że naruszają one zasadę proporcjonalności 
środków cywilnych. Poniższa analiza odwoła się do tych dwóch cech instytucji 
punitive damages i przedstawi je w świetle problematyki uznawalności wyroków 
zagranicznych.

Bez wątpienia instytucja punitive damages, która pełni rolę karną, a nie 
odszkodowawczą, jest obca prawu polskiemu oraz większości systemów prawnych 
państw kontynentalnych. Zauważa się jednak w literaturze, że jest to nie do końca 
wystarczający argument, aby odmówić uznania wyroku amerykańskiego sądu. 
Niektóre bowiem państwa Unii Europejskiej przewidują możliwość zasądzenia 

53 Warto tutaj porównać rozwiązanie francuskiego orzecznictwa, które w celu uznania wyro-
ku zagranicznego wymaga, aby nie był on sprzeczny z klauzulą porządku publicznego, nie został 
wydany z naruszeniem przepisów o jurysdykcji krajowej oraz nie był uzyskany w drodze obejścia 
prawa. Tak francuski Sąd Najwyższy w sprawie Cornelissen z dnia 20 lutego 2007 r.
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odszkodowania, które ma charakter niekompensacyjny54. Tym samym odszko-
dowanie o funkcji bardziej karnej niż kompensacyjnej pojawia się w systemach 
prawnych, które opierają się na koncepcji odszkodowania kompensacyjnego. 
Obok opisanego wcześniej prawa niemieckiego można podać również przykłady 
prawa francuskiego, włoskiego czy duńskiego, szwedzkiego i finlandzkiego, które 
uznają możliwość przyznania odszkodowania wykraczającego poza ramy kom-
pensacji55. Można zatem przyjąć, że państwa te nie powinny odmówić uznania 
wyroków sądów amerykańskich, skoro same przyjmują możliwość zastosowania 
odszkodowania o funkcji karnej. Samo w sobie nie stanowi to jednak argumentu 
dla polskiej praktyki sądowniczej, która nie jest zobowiązana praktyką odszko-
dowania karnego innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, należy zaznaczyć, że wyroki wydawane 
przez sądy jednego państwa członkowskiego podlegają niemal automatycznie 
uznaniu w innym państwie członkowskim. Na mocy art. 33 Rozporządzenia 
Bruksela I56 wyrok wydany przez sąd państwa członkowskiego podlega uznaniu 
w innym państwie członkowskim bez konieczności przeprowadzania szczegól-
nego postępowania. Tym samym polski sąd nie będzie miał możliwości dokonania 
formalnej ani też merytorycznej kontroli wyroku57, który przyznaje odszkodowa-
nie o charakterze niekompensacyjnym, wydanym np. w Niemczech. 

Rozporządzenie wprowadza jednak pewne ograniczenie w uznawaniu wyro-
ków z innych państw członkowskich. Artykuł 34 przewiduje mianowicie, że orze-
czenia nie uznaje się, jeśli uznanie byłoby „oczywiście sprzeczne” z porządkiem 
publicznym państwa członkowskiego, w którym uznanie to miałoby nastąpić. 
Można stwierdzić, że treść art. 34 zezwala na odmowę uznania w Polsce orzecze-
nia wydanego w innym państwie członkowskim i przyznającego odszkodowanie 
o charakterze karnym. Należy jednak wspomnieć, że europejski ustawodawca 
posłużył się terminem „oczywista sprzeczność z porządkiem publicznym”, co 
sprawia, że wymóg art. 34 jest daleko idący i nie zezwala na nadmierne powoły-
wanie się na klauzulę porządku publicznego.

Kwestia tego, czy przyznanie odszkodowania o funkcji karnej przez sądy 
innego państwa członkowskiego byłoby „oczywiście sprzeczne” z polskim 
porządkiem publicznym, pozostaje kwestią otwartą. Należy jednak mieć na 
względzie, że z jednej strony liberalne podejście europejskiego ustawodawcy do 
kwestii uznawania wyroków, a z drugiej strony rosnąca popularność odszkodo-
wania o funkcji niekompensacyjnej wśród państw członkowskich należących do 

54 J. J. Berch, The need for enforcement of U.S. punitive damages awards by the European 
Union, „Minnesota Journal of International Law” 2010, nr 19, s. 78.

55 Ibidem, s. 81–82.
56 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdyk-

cji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(„Bruksela I”); Dz.U. U.E. L 012 z dnia 16 stycznia 2001 r.

57 Artykuł 36 Rozporządzenia Bruksela I.
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tradycji kontynentalnej, powoduje, że rozumienie odszkodowania tylko i wyłącz-
nie jako mechanizmu kompensacyjnego zaczyna tracić na znaczeniu. Czy takie 
odchodzenie przez państwa kontynentalne od klasycznego rozumienia odszko-
dowania jest słuszne czy nie, podlega dyskusji i stanowi temat odrębnej debaty. 
W ramach rozważań na temat uznawalności wyroków przyznających punitive 
damages warto tylko mieć na uwadze zanikające podziały między tymi syste-
mami oraz to, że mogą one mieć wpływ na coraz częstsze patrzenie na wyroki 
przyznające punitive damages jako nienaruszające koncepcji porządku publicz-
nego w państwach kontynentalnych.

Jak wspomniano na wstępie tej części, instytucja punitive damages zdaje 
się budzić największe kontrowersje ze względu na wygórowane odszkodowanie, 
jakie przyznaje na korzyść poszkodowanego. Tak jak to zaznaczył Sąd Najwyż-
szy w postanowieniu w sprawie Cimoszewicz-Harlan v. Wprost, uznanie wyroku 
przyznającego tak duże odszkodowanie mogłoby zdestabilizować polski sys-
tem prawny. Bez wątpienia wygórowana wysokość punitive damages jest jed-
nym z najtrudniejszych do zaakceptowania elementów tej instytucji. Wysokość 
ta jest także krytykowana w samych Stanach Zjednoczonych, a sądy wyższych 
instancji niejednokrotnie zmniejszają odszkodowania przyznawane w niższych 
instancjach. Wskazuje się niekiedy, że te dążenia amerykańskiego sądownictwa 
do zmniejszania i ograniczania kwot, do jakich mogą być przyznawane puni-
tive damages, stanowią argument za dopuszczeniem uznawania amerykańskich 
wyroków przyznających tego rodzaju odszkodowanie58. Abstrahując od tego, czy 
jest to słuszny argument czy nie, warto zaznaczyć, że odszkodowanie w formie 
punitive damages, które nie byłoby nadto wygórowane, mogłoby być do pogodze-
nia z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego, pomimo funkcji 
karnej, jaką pełni.

4. PODSUMOWANIE

Powyższa analiza przedstawia podstawy funkcjonowania instytucji punitive 
damages w prawie amerykańskim. Jak widać, stosowanie przez sądy odszko-
dowania o funkcji karnej nie odbywa się bez kontrowersji i także w literaturze 
amerykańskiej spotyka się tendencje do krytykowania jej słuszności oraz do 
ograniczania wysokości przyznawanych odszkodowań. Z drugiej strony, zdaje się 
ona pełnić dosyć istotną rolę w ramach prawa odszkodowawczego, gdyż pozwala 
na zrealizowanie funkcji prewencyjnej, która nie zawsze może być osiągnięta 
przez klasyczne odszkodowanie kompensacyjne. Powoduje to, że wśród państw 
należących do tradycji kontynentalnej pojawiają się coraz częściej tendencje do 

58 J. J. Berch, The need for enforcement…, s. 62.
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dopuszczania odszkodowania o niekompensacyjnym charakterze, które ma za 
zadanie zapewnić, że sprawca nie dopuści się podobnych naruszeń w przyszłości.

Wyroki amerykańskie przyznające punitive damages spotykają się w więk-
szości państw europejskich z odmową ich uznania. Postanowienie Sądu Naj-
wyższego w sprawie Cimoszewicz-Harlan v. Wprost pokazuje, że i polskie 
orzecznictwo sprzeciwiło się uznawaniu wyroków amerykańskich zasądzających 
takiego rodzaju odszkodowanie karne. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej 
sprawie jak najbardziej zasługuje na aprobatę. Stan faktyczny sprawy przedstawiał 
ewidentny przypadek forum shopping’u oraz próbę obejścia prawa i uzyskania 
wyroku przyznającego wygórowane odszkodowanie, niemożliwe do uzyskania 
przed polskim sądem. To precedensowe rozstrzygnięcie powinno jednak w przy-
szłości być stosowane z pewnym dystansem. Dystansem, który wymaga, aby 
na każdy przypadek, gdy poszkodowany domaga się uznania amerykańskiego 
wyroku przyznającego punitive damages, patrzeć z osobna i analizować stan 
faktyczny sprawy. Z pewnością próby obejścia prawa czy forum shopping’u 
nie zasługują na aprobatę i za pośrednictwem klauzuli porządku publicznego 
(z braku innych podstaw prawnych)59 należy odmawiać uznania wyroków, któ-
rych stan faktyczny przedstawia największy związek, jeśli nie jedyny, z Polską. 
Z kolei wyroki w sprawach, które nie mają żadnego związku z Polską, poza ulo-
kowaniem tutaj aktywów, z których wierzyciel mógłby prowadzić egzekucję, 
nie uzasadniają zastosowania klauzuli porządku publicznego i odmowy uznania 
wyroku zagranicznego. Stosowanie klauzuli porządku publicznego względem 
instytucji bądź normy prawa obcego, która jest niezgodna z tą klauzulą, powinno 
być różne w zależności od tego, czy będzie ona stanowić przeszkodę do nabycia 
prawa w Polsce, czy jedynie przeszkodę do uznania skutków prawa prawidłowo 
nabytego za granicą, bez obejścia prawa. W tym ostatnim przypadku klauzuli 
porządku publicznego nie należy bowiem stosować.

SOME MATERIAL AND PROCEDURAL LAW ASPECTS OF 
PUNITIVE DAMAGES FROM THE POLISH PERSPECTIVE

Summary

Punitive damages play an important role in the tort law of common law countries. 
Recently, the nature of punitive damages has come under question in front of the Supreme 
Court of the Republic of Poland which had to decide in Cimoszewicz-Harlan v. Wprost 
whether a U.S. judgment granting the defendant punitive damages can be recognised 

59 Zob.: powyższe uwagi dotyczące przepisu z art. 1146 k.p.c.



230 JUSTyNA MARKOWSKA, WITOLD KOWALCZyK

under the Polish law. In light of this recent decision this article will try to present some 
issues of substantive and procedural law involved in the concept of punitive damages 
and how they can be of any importance from the Polish perspective. The first part will 
focus on the nature of punitive damages, their function, the criticism it has harnessed 
and the tendencies that appear in civil law countries to introduce damages of a punitive 
nature. The second part will present issues of procedural law and will focus on the 
question whether American judgments awarding punitive damages should or should not 
be recognised in Poland, and if yes, then to what extent.
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Die Reform der Gemeinsamem Agrarpolitik von 2013 erhöht mit dem 
Umweltschutz verbundene Anforderungen, die an landwirtschaftliche Betriebe 
gestellt werden1. Agrarproduzenten werden nun dazu verpflichtet sein, die 
äusserst strengen Vorschriften zum Umweltschutz, zur Bodenoberfläche oder 
Wasserverhältnissen in einem höheren Maβe als bis jetzt zu erfüllen. Von der 
ordnungsgemässen Beachtung dieser Grundsätze wird in der neuen Förderperi-
ode die Möglichkeit abhängen, für landwirtschaftliche Betriebe bestimmte und 
aus den europäischen Fonds stammende Beihilfe zu beantragen2. Die Inhaber 
landwirtschaftlicher Betriebe werden im Laufe der Produktion nicht nur eine ent-
sprechend hohe Qualität und Rentabilität ihrer Erzeugnisse sicherstellen, sondern 
auch die natürliche Umwelt, in der diese hergestellt werden, schützen müssen.

Als Ergebnis der Umsetzung dieser Ziele gilt in der durch europäische Mit-
tel geförderten Stützungsregelung die Einführung der sog. Ökologisierungsmaβ-
nahmen3. Sie hängen unmittelbar mit den an Bedeutung gewinnenden Faktoren 
zusammen, die das Umweltschutzniveau in der Agrarproduktion erhöhen. Die 
Einführung von Ökologisierungsmaβnahmen spiegelt sich in der Verordnung 

1 Die Forschungen wurden aus den Mitteln des Nationalen Wissenschaftszentrums finanziert, 
im Rahmen der Finanzierung des Praktikums nach Erlangung wissenschaftlichen Doktortitels 
aufgrund des Beschlusses Nr. DEC-2012/04/S/HS5/00338.

2 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku 
z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, Bd. VII, 
S. 30–45; A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. 
Zagadnienia wybrane, Warszawa 2012.

3 B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2014–2020 w świetle podstaw pra-
wa UE i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Biuro Analiz i Dokumentów, 
OE–186, 2012.
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(EG) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezem-
ber 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen aufgrund Gemeinsamer Agrar-
politik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und 
der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates4 wider. Diese Verordnung bestimmt 
entsprechende Verpflichtungen, die die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
erfüllen müssen, um eine der grundlegenden Stützungsregelungen in Form von 
Direktzahlungen beantragen zu können5. Diese Regelungen betreffen jeden Land-
wirt, dem es gestattet ist, solch eine Beihilfe zu beantragen. Bis jetzt nahmen von 
ca. 2 Mio. berechtigten Inhabern landwirtschaftlicher Betriebe ungefähr 1,4 Mio. 
diese Unterstützung in Anspruch. Die Ergebnisse der Einführung dieser neuen 
Auflagen sowie deren Zusammenhang mit der Verteilung dieser Mittel sind noch 
nicht bekannt.

Die neuen europäischen Regelungen sowie projektierten polnischen Vor-
schriften bestimmen auf eine ganz besondere Weise den Rechtsstatus von Inha-
bern landwirtschaftlicher Betriebe in den Schutzgebieten Natura 2000, die zum 
Europäischen Natura 2000-Netzwerk gehören6. Die oben angeführte Verordnung 
Nr. 1307/2013 bestimmt eindeutig, daβ Landwirte, die ihre Betriebe in Gebieten 
betreiben, die unter die Richtlinie Nr. 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung wildlebender Vogel-
arten7 und die Richtlinie Nr. 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tiere und Pflanzen8 fallen, dh. 
in Schutzgebieten Natura 2000, Kriterien, die für die sich positiv auf den Klima- 
und Umweltschutz auswirkenden Methoden vorgesehen sind, erfüllen und somit 
berechtigt sind, Zahlungen für Ökologisierungsmaβnahmen9 in Anspruch zu neh-
men. Wenn man ausserdem in Betracht zieht, daβ diese Regelung sich auf 20% 
der Fläche Polens, welche die Schutzgebiete Natura 2000 ausmachen, bezieht, 
scheint ihre Bedeutung noch wesentlicher zu sein.

4 ABl. Serie L aus dem Jahr 2013, Nr 347, Pos. 608 mit nachträglichen Änderungen.
5 B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat 

bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, Bd. XIII, S. 35–50.
6 M. A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochronie 

różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, [in:] Administracja publiczna a ochrona przy-
rody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Hsg. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, 
D. Strus, Warszawa 2012, S. 47–66.

7 ABl. Serie L aus dem Jahr 2010, Nr. 20, Pos. 7 mit nachträglichen Änderugen – ersetzt die 
Richtlinie Nr. 79/409/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. April 1979 zur 
Erhaltung wildlebender Vogelarten ABl. Serie L aus dem Jahr 1979, Nr. 103, Pos. 1 mit nachträg-
lichen Änderungen – wird als Vogelschutzrichtlinie bezeichnet.

8 Abl. Serie L aus dem Jahr 1992, Nr. 206, Pos. 7 mit nachträglichen Änderungen – wird als 
FFH-Richtlinie bzw. Habitatrichtlinie bezeichnet

9 B. Jeżyńska, Obszary Natura 2000 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, 
[in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, S. 709–721.
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Die Tatsache, daβ die Schutzgebiete Natura 2000 unter die obige Regelung 
fallen, ist eine der möglichen und für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in 
diesen Gebieten bestimmten Stützungsregelungen. Man sollte nicht ausser Acht 
lassen, daβ die traditionelle landwirtschaftliche Tätigkeit, die in sich in den 
Schutzgebieten Natura 2000 befindenden Betrieben ausgeführt wird, im hohen 
Maβe von sich auf diese Gebiete beziehenden öffentlich-rechtlichen Regelungen 
in Form von Schutzplänen Natura 200010 bzw. Schutzmaβnahmenplänen11 einge-
schränkt wird.

Der Einschränkung des Eigentumsrechtes sowie der möglichen landwirt-
schaftlichen Tätigkeit sollte eine entsprechende Ausgleichsmaβnahme12 entgegen-
stehen. Die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in Schutzgebieten Natura 2000 
können in diesem Umfang Stützungsregelungen im Rahmen des Programms zur 
Entwicklung des ländlichen Raums in der Förderperiode 2014–2020 beantragen. 
Die sich auf eine mögliche Stützungsregelung beziehenden Rechtsinstrumente 
entstammen der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/201513 des Rates. Im Abschnitt 22 der Verordnung wurde bestimmt, daβ 
„Die Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sollten weiter-
hin eine herausragende Rolle bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung 
des ländlichen Raums und bei der Befriedigung der steigenden gesellschaftlichen 
Nachfrage nach Umweltdienstleistungen spielen. Sie sollten ferner die Landwirte 
und andere Landbewirtschafter weiterhin ermutigen, im Dienste der gesamten 
Gesellschaft Produktionsverfahren einzuführen bzw. beizubehalten, die zur Ein-
dämmung des Klimawandels und zur Anpassung an seine Auswirkungen beitra-

10 J. S. Kierzkowska, Plan ochrony obszarów chronionych w świetle prawa, [in:] Prawo 
ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Hsg. D. Kopeć, N. Ratajczak, Łódź 2008, 
S. 122.

11 A. Niewiadomski, Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 a zrównoważony rozwój ob-
szarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2013, Bd. XI, S. 293–304; E. Zębek, Plany zadań 
ochronnych jako prawny instrument ochrony obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-
-mazurskim, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Pa-
trzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, S. 359–374; M. Łazor, Rola czynnika społecz-
nego w opracowaniu planów ochrony dla obszarów Natura 2000 w ujęciu prawnoporównawczym, 
[in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, S. 315–337; A. Traut-Seliga, Udział społeczny w ochro-
nie przyrody na obszarach Natura 2000 – potrzeby i oczekiwania, [in:] Prawo ochrony przyrody 
a procesy inwestycyjne, Hsg. N. Ratajczak, D. Kopeć, Łódź 2011, S. 133–141.

12 T. Suski, K. Kaźmierska-Stępniak, Istota prawa własności na obszarach Natura 2000, [in:] 
Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, 
Szczecin–Łódź–Poznań 2013, S. 85–103; T. Suchar, Ograniczenia sposobu korzystania z nieru-
chomości w związku z ochroną środowiska, „Nieruchomości” 2011, Nr. 1, S. 15.

13 ABl. Serie L aus dem Jahr 2013, Nr. 347, Pos. 487 mit nachträglichen Änderugen.
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gen und mit dem Schutz und der Verbesserung der Umwelt, des Landschaftsbildes 
und des ländlichen Lebensraums, der natürlichen Ressourcen, der Böden und der 
genetischen Vielfalt vereinbar sind. In diesem Zusammenhang sollte der Erhal-
tung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft und den zusätzlichen Bedürf-
nissen von Bewirtschaftungssystemen mit hohem Naturschutzwert besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Zahlungen sollten dazu beitragen, die 
zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste infolge der eingegangenen Ver-
pflichtungen zu decken, und sollten sich nur auf Verpflichtungen erstrecken, die 
unter Beachtung des Verursacherprinzips über die einschlägigen verbindlichen 
Standards und Anforderungen hinausgehen. Die Mitgliedstaaten sollten ferner 
dafür Sorge tragen, dass die Zahlungen an die Landwirte nicht zu einer Dop-
pelfinanzierung sowohl im Rahmen dieser Verordnung als auch der Verordnung 
(EU) Nr. 1307/2013 führen. In vielen Situationen vervielfältigen die Synergien 
aus von einer Gruppe von Landwirten gemeinsam eingegangenen Verpflichtun-
gen die günstigen Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima. Gemeinsame 
Maßnahmen bringen jedoch zusätzliche Transaktionskosten mit sich, die ange-
messen ausgeglichen werden sollten. Um sicherzustellen, dass die Landwirte und 
andere Landbewirtschafter in der Lage sind, die von ihnen eingegangenen Ver-
pflichtungen ordnungsgemäß durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten darüber 
hinaus dafür sorgen, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse 
verfügen. Die Mitgliedstaaten sollten die im Programmplanungszeitraum 2007–
–2013 unternommenen Bemühungen fortsetzen und verpflichtet sein, mindes-
tens 30% des ELER-Gesamtbeitrags für jedes Entwicklungsprogramm für den 
ländlichen Raum zur Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine 
Auswirkungen sowie für Umweltbelange zu verwenden. Diese Ausgaben sollten 
durch Zahlungen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und ökologischen/
biologischen Landbau, Zahlungen an Landwirte in Gebieten, die aus naturbe-
dingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind, durch Zahlungen 
für forstwirtschaftliche Maßnahmen, Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 
sowie Förderung für klima- und umweltrelevante Investitionen getätigt werden”.

Dies bedeutet, daβ Mitgliedstaaten auf ihrem Hoheitsgebiet spezielle Stüt-
zungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in Schutzgebieten 
Natura 2000 bestimmen können. Laut Art. 30 der vorstehend zitierten Verord-
nung wurde bestimmt, daβ „Die Förderung im Rahmen dieser Maßnahme wird 
jährlich je Hektar landwirtschaftlicher Fläche oder Waldfläche zum Ausgleich 
zusätzlicher Kosten und Einkommensverlusten gewährt, die den Begünstigten 
aufgrund von Nachteilen in dem betreffenden Gebiet im Zusammenhang mit der 
Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG, der Richtlinie 2009/147/EG und der Was-
serrahmenrichtlinie entstehen [...] Die Förderung wird Landwirten und privaten 
Waldbesitzern und Vereinigungen von privaten Waldbesitzern gewährt. In ange-
messen begründeten Fällen kann sie auch anderen Landbewirtschaftern gewährt 
werden”. 
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Gleichzeitig wurde in den Vorschriften der Verordnung Nr. 1305/2013 und 
der delegierten Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 
2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates über Förderung der ländlichen Entwicklung durch den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
und zur Einführung von Übergangsvorschriften14 eindeutig angeführt, daβ die 
im Rahmen dieser Zahlungen gewährte Beihilfe einen ergänzenden Charak-
ter aufweist. Dies bedeutet, daβ Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in ers-
ter Linie in der Verordnung Nr. 1307/2013 bestimmte Zahlungen beantragen 
und erst anschliessend einen Antrag auf Gewährung der in der Verordnung 
Nr. 1305/2013 vorgesehenen Beihilfe stellen können. Die Vermeidung einer 
Doppelfinanzierung stimmt in diesem Umfang mit der EU-Allgemeinpolitik in 
verwandten Fällen überein15.

Die neue Stützungsregelung spiegelt sich im Gesetz über die Förderung der 
ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums im Rahmen des Programms zur Entwicklung 
des ländlichen Raums der Förderperiode 2014–202016 und der auf dieser Grund-
lage durch das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung veröf-
fentlichten Verordnung vom 18. März 2015 über ausführliche Bedingungen und 
Verfahren zur Gewährung finanzieller Hilfe im Rahmen der „Agrarumwelt- und 
Klimaschutzmaβnahme des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums 
in der Förderperiode 2014–202017 wider. Die Veröffentlichung dieser Rechtsakte 
wurde infolge der Bestätigung des von Polen erstellten Programms zur Entwick-
lung des ländlichen Raums durch die Europäische Kommission ermöglicht.

Im neuen Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2020 
wurde zu diesem Zweck eines der Pakete im Rahmen der Agrarumwelt- und Kli-
maschutzmaβnahme vorgesehen. Laut dem Programm zur Entwicklung des länd-
lichen Raums entspricht das Ziel des Pakets zur Erhaltung wertvoller natürlicher 
Lebensräume und Vogelarten in den Schutzgebieten Natura 2000 durch gezielte 
Förderung bestimmter wertvoller Lebensräume und gefährdeter Vogelarten den 
wichtigsten Prioritätsmaβnahmen, dh.: „Verbesserung des Zustands natürlicher 
Lebensräume durch Einführung einer extensiven Nutzung […]”, „Einstellung der 
Nutzung von Lebensräumen aufgrund von mit ihnen verbundenen Schutzanfor-
derungen”, „Überwachung des Agrarumweltprogramms in den Schutzgebieten 
Natura 2000”. Laut dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 
trägt dieses Paket dank folgender Maβnahmen auch zur Umsetzung von Priori-
tätsmaβnahmen hinsichtlich der Schutzgebiete Natura 2000 bei – Lebensräume 

14 ABl. Serie L aus dem Jahr 2014, Nr. 227, Pos. 1 mit nachträglichen Änderugen.
15 E. Tomkiewicz, M. Bocheński, Polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 

2014–2020 w kontekście nowych wyzwań, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Bd. X, S. 239–250.
16 GBl. aus dem Jahr 2015 Pos. 349. 
17 GBl. aus dem Jahr 2015 Pos. 415. 
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und landwirtschaftliche Flächen sowie Waldgebiete: „Wiederherstellung natür-
licher Lebensräume durch Entfernung von durch Selbstverbreitung gewachse-
nen Bäumen und Sträuchern (Anflug) auf nicht baumbestandenen Flächen”, 
„Wierderherstellung natürlicher Lebensräume durch Beseitigung expansiver 
sowie gebietsfremder invasiver Arten”, „Erhaltung von im Rahmen der Habitat-
richtlinie in Besonderen Vogelschutzgebieten sowie Gebieten von gemeinschaft-
licher Bedeutung geschützten Wiesenhabitaten”, „Erhaltung der Lebensräume 
von Vögeln auf landwirtschaftlichen Flächen in Besonderen Vogelschutzgebieten 
und Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung”; dieses Paket trägt auch zur 
Umsetzung von Prioritätsmaβnahmen der Schutzgebiete Natura 2000 im Pri-
oritären Aktionsrahmen bei – Lebensräume und Sumpfgelände, darunter auch 
Torfmoor, und zwar dank Realisierung folgender Maβnahmen: „Wiederherstel-
lung natürlicher Lebensräume und Arten durch Verbesserung von Wasserver-
hältnissen”, „Wiederherstellung natürlicher Lebensräume durch Entfernung von 
durch Selbstverbreitung gewachsenen Bäumen und Sträuchern (Anflug) auf nicht 
baumbestandenen Flächen”, „Wiederherstellung von natürlichen Lebensräumen 
durch Mähen von Schilfgras”18.

Die Fortsetzung bisheriger, sich auf Agrarumweltprogramme beziehender 
Maβnahmen wird zu einer neuen Herausforderung, bei der der Nachdruck auf 
Vorbeugemaβnahmen für negative Naturveränderungen in den Schutzgebie-
ten Natura 200019 gelegt wird. Die Landwirte werden in einem noch grösseren 
Umfang als im bisherigen Programmplanungszeitraum die natürliche Umwelt 
zu schützen haben. Laut dem neuen Programm zur Entwicklung des ländlichen 
Raums besteht eine der Anforderungen im Rahmen aller Pakete darin, einen Plan 
zu Agrarumweltmaβnahmen20, und im Falle von Methodenpaketen zum Umwelt-

18 Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2010, S. 284–285.
19 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Natura 2000 a parki narodowe – wybrane problemy 

prawne, [in:] Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne 
oraz prawne, Hsg. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus, Warszawa 2012, S. 101–116.

20 Gemäβ dem Anhang Nr. 3 zur oben zitierten Verordnung des Ministers für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung wurden Teile eines solchen Plans zu Agrarumweltmaβnahmen be-
stimmt. Allgemeiner Teil, der sich auf alle Methodenpakete bezieht, sollte Folgendes ausführlich 
bestimmen: Angeben des Agrarumweltberaters bzw. Naturschutz-Spezialisten, mit deren Hilfe 
der Plan der Agrarumweltmaβnahmen bzw. die Naturschutzdokumentation erstellt worden sind; 
Dauer der Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimaschutzauflage; Zusammenstellung von Metho-
denpaketen bzw. –Varianten, in deren Rahmen der Inhaber bzw. Verwalter landwirtschaftlicher 
Betriebe die Agrarumwelt- und Klimaschutzauflagen umsetzt; Bestimmung der Landschaftsteile 
von nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen, die sich in den zum landwirtschaftlichen Betrieb 
gehörenden Gebieten befinden; Erklärung des Inhabers bzw. des Verwalters des landwirtschaft-
lichen Betriebs zur Übergabe vollständiger und der Wahrheit entsprechender Angaben, die für 
die Erstellung des Plans zu Agrarumweltmaβnahmen erforderlich sind; Angaben zu den in den 
geschützten Gebieten erlassenen Verboten. Im ausführlichen Teil, der sich auf einzelne Agrarum-
welt- und Klimaschutzpakete und –Varianten bezieht, hat der Inhaber des landwirtschaftlichen 
Betriebes Angaben, die für die korrekte Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimaschutzauflage 
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schutz, ein Naturschutzgutachten erstellen zu lassen (mit Ausnahme der exten-
siven Flächennutzung in Besonderen Vogelschutzgebieten). Ähnlich wie es im 
vorigen Programmplanungszeitraum der Fall war – werden dieser Plan in Zusam-
menarbeit mit einem Agrarumweltberater und die Naturschutzdokumentation in 
Zusammenarbeit mit einem Naturschutz-Spezialisten erstellt; wobei zum Auf-
gabenbereich beider die Inkenntnissetzung und Beratung von Begünstigten im 
Bereich optimalster und effizientester Einführung von Maβnahmen in individu-
ellen landwirtschaftlichen Betrieben21 gehören. Ihre Rolle ist vor allem hinsicht-
lich der Bildung von Begünstigten dieser Maβnahmen von Bedeutung, da sie im 
hohen Maβe zu einer effizienten Nutzung von gewährten Mitteln22 beiträgt.

Ferner sollte man darauf achten, daβ der polnische Gesetzgeber die Postu-
late zur Einbeziehung von bereits bestehenden und sich auf die Schutzgebiete 
Natura 2000 beziehenden Schutzplänen bzw. Schutzmaβnahmenplänen23 in 

erforderlich sind, anzuführen, darunter Angaben zu: landwirtschaftlichen, sich auf bestimmten 
Flurstücken befindenden Grundstücken sowie Angaben zu dort umzusetzenden Methodenvari-
anten bzw. -Paketen; Anforderungen im Rahmen der zu umsetzenden Agrarumwelt- und Kli-
maschutzauflagen, darunter auch solche, die vom Naturschutz-Spezialisten bzw. Agrarumwelt-
berater näher beschrieben worden sind und dem Tatbestand und der im Antrag auf Gewährung 
von Agrarumwelt- und Klimaschutzprämien angeführten Erklärung entsprechen. Ferner sollte 
dem Plan zu Agrarumwelt- und Klimaschutzmaβnahmen eine Planskizze des landwirtschaftli-
chen Betriebs beigefügt werden: mit folgenden anzuführenden Markierungen: einzelne landwirt-
schaftliche Grundstücke, wo Methodenpakete bzw. –varianten umgesetzt werden sollen, sowie 
Landschaftsteile, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden und in den zum landwirtschaftli-
chen Betrieb gehörenden Gebieten auftreten; Markierungen von Stellen auf dem landwirtschaft-
lichen Grundstück, wo einzelne Bäume der in Anhang Nr. 4 zur Verordnung aufgelisteten bzw. 
traditionsgemäβ in Polen seit dem Jahr 1950 gepflanzten Baumarten gepflanzt sind; – im Falle 
des in § 4 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung angeführten Methodenpakets, mit markiertem Teil des 
Grundstücks, der in einzelnen Jahren nicht gemäht werden sollte – im Falle des in § 4 Abs. 1 Pkt. 
4 bzw. 5 der Verordnung angeführten Methodenpakets; Naturschutzdokumentation – im Falle des 
in § 4 Abs. 1 Pkt. 3 der Verordnung. 1 Pkt. 4 bzw. 5 der Verordnung angeführten Methodenpakets; 
Erklärung des Naturschutz-Spezialisten darüber, daβ die umzusetzenden Auflagen des Metho-
denpakets den obligatorischen Maβnahmen, die für dieses geschützte Gebiete erlassen und im 
Schutzplan bzw. Schutzmaβnahmenplan bestimmt worden sind, nicht entgegenstehen – im Falle 
des in § 4 Abs. 1 Pkt. 4 und 5 der Verordnung, unter Ausschluβ der Methodenvariante 4.7; Erklä-
rung des Agrarumweltberaters darüber, daβ die umzusetzenden Auflagen des Methodenpakets 
den obligatorischen Maβnahmen, die für dieses geschützte Gebiete erlassen und im Schutzplan 
bzw. Schutzmaβnahmenplan bestimmt worden sind, nicht entgegenstehen - im Falle der Metho-
denvariante 4.7.

21 A. Bałtromiuk, Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [in:] 
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce, Hsg. M. Sta-
ny, M. Drygas, Warszawa 2010, S. 138.

22 Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2010, S. 286.
23 A. Niewiadomski, European Ecological Network Nature 2000 – Opportunites and Threats, 

„International Journal of Environmental, Earth Science and Engineering” 2013, Bd. VII, Nr. 9, 
S. 9–15; A. Lipiński, Planowanie ochrony obszarów Natura 2000, [in:] Problemy wdrażania syste-
mu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 
2013, S. 341–357.
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umzusetzende Agrarumwelt- und Klimaschutzauflagen nicht berücksichtigt hat. 
In diesem Zusammenhang entstehen wesentliche Rechtskonflikte24, die darauf 
hinauslaufen, welche von den Regelungen angewandt werden sollte25: die sich 
aus den Schutzmaβnahmenplänen ergebende öffentlich-rechtliche Regelung oder 
vieleicht die sich aus den Agrarumwelt- und Klimaschutzauflagen ergebende pri-
vatrechtliche Bestimmung. Die Einbeziehung von Schutzmaβnahmenplänen bzw. 
Schutzplänen betreffs Schutzgebiete Natura 2000 als Teile neuer Agrarumwelt- 
und Klimaschutzauflagen würde den Inhabern landwirtschaftlicher Betriebe im 
hohen Maβe dabei behilflich sein, die neuen Auflagen zu erfüllen, und mögliche, 
sich daraus ergebende Rechtskonflikte zu vermeiden.

Laut dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2020 
besteht das Ziel der neuen Stützungsregelung für Inhaber landwirtschaftlicher 
Betriebe in den Schutzgebieten Natura 2000 in der Verbesserung der Lebensver-
hältnisse gefährdeter Vogelarten, deren Bruthabitate mit dem sich in den Beson-
deren Vogelschutzgebieten befindenden Dauergrünland verbunden sind, durch 
die Anpassung der Flächennutzung an die Anforderungen von auf Wiesen und 
Weiden nistenden Vögeln sowie durch die Verbreiterung der Bewirtschaftung 
von Flächen in Besonderen Vogelschutzgebieten und Erhaltung bzw. Wiederher-
stellung des entsprechenden Zustands bzw. Vermeidung der Zustandsverschlech-
terung von wertvollen natürlichen Lebensräumen, die laut den Lebensraumtypen 
in der Habitatrichtlinie bestimmt und im Rahmen des Natura 2000-Netzwerks 
geschützt werden, sowie sonstiger wertvoller natürlicher Lebensräume auf Wei-
den und Wiesen durch Anwendung traditioneller und extensiver Nutzung einzel-
ner Habitate26.

Laut dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums soll die neue 
Stützungsregelung die Extensifikation der Bewirtschaftung, die Anwendung 
einer entsprechenden Schnittanzahl und -häufigkeit bzw. die Intensität der Bewei-
dung in wertvollen natürlichen Lebensräumen und Lebensräumen gefährdeter 
Vogelarten, die sich in den Schutzgebieten Natura 2000 befinden, sicherstellen, 
was sich positiv auf die biologische Vielfalt auswirken wird.

Es wurden Anforderungen bestimmt, die von Inhabern landwirtschatflicher 
Betriebe, die eine Stützungsregelung in Anspruch nehmen möchten, erfüllt wer-
den müssen. Neben der pflichtigen Pläne zu Agrarumweltmaβnahmen sowie 
der von dem Naturschutz-Spezialisten zu erstellenden pflichtigen Naturschutz-

24 M. Woźniak, Natura 2000 jako obszar konfliktogenny, [in:] Problemy wdrażania systemu 
Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, 
S. 237–255; M. Głogowska, Modele konfliktów społecznych na obszarach Natura 2000 w Pol-
sce, [in:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Hsg. A. Kaźmierska-Patrzyczna, 
M. A. Król, Szczecin–Łódź–Poznań 2013, S. 257–272.

25 A. Niewiadomski, Ausgewählte rechtliche Probleme in der Funktionsweise des Europä-
ischen Ökologischen Netzes Natura 2000, „Studia Iuridica” 2014, Bd. LIX, S. 231–246.

26 Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2010, S. 302.



 NEUES FUNKTIONSSySTEM EUROPÄISCHER STÜTZUNGSREGELUNGEN... 241

dokumentation (Ausnahme: extensive Nutzung Besonderer Vogelschutzgebiete) 
wurde auch die Pflicht auferlegt, das gesamte Dauergrünland sowie Teile der 
nicht landwirtschaftlich genutzten Landschaften, die einen Zufluchtsort für die 
unberührte Natur bilden, zu erhalten. Gleichzeitig wurde es verboten, in den 
Gebieten, die unter die den Landwirten gewährte Stützungsregelung fallen, zu 
pflügen, zu eggen, Klärschlamm zu verwenden, eine Nachsaat durchzuführen 
und die Bodenstruktur mechanisch zu zerstören; zu entsprechenden Zeitpunkten 
zu schleppen; Pflanzenschutzmittel zu verwenden, mit Ausnahme von selektiver 
und lokaler Zerstörung lästiger, invasiver Arten unter Verwendung entsprechen-
der Geräte (z.B. Dochtstreichgeräte); neue Bewässerungsgräben auszuheben bzw. 
bestehende auszubauen oder wiederherzustellen; mit Ausnahme von Systemen, 
die dem Zweck dienen, den Wasserstand unter Anwendung von Bewässerungs-
systemen an die Anforderungen von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen/
Lebensräumen, die im Rahmen des Methodenpakets geschützt werden, anzupas-
sen, sollte solche Maβnahmen von dem Naturschutz-Spezialisten in der Natur-
schutzdokumentation ausführlich beschrieben worden sein; Biomasse inmitten 
von Baum- und Strauchgruppen, in Gräben, Schluchten und sonstigen Senken 
(die sich in den in Anträgen angeführten Gebieten befinden)27 zu lagern.

Für die Erfüllung der oben angeführten Anforderungen steht den Inhabern 
landwirtschaftlicher Betriebe das Recht zu, finanzielle Unterstützung zu bean-
tragen. Laut dem Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums hängt der 
Prämiensatz von: der extensiven Flächennutzung in Besonderen Vogelschutz-
gebieten ab: 600 PLN/ha; Vorkommen von Vogelarten, dh.: Uferschnepfe (und 
Bekassine, Rotschenkel, Kiebitz): 890 PLN/ha, Seggenrohrsänger: 1199 PLN/
ha, Doppelschnepfe (und Groβer Brachvogel): 1070 PLN/ha, Wachtelkönig: 642 
PLN/ha und Lebensraumtypen: Feucht-Streuwiesen: 1276 PLN/ha, Brenndol-
den-Auenwiesen und Salzpflanzen: 1043 PLN/ha, Grünflächen: 1300 PLN/ha, 
halbnatürliche Feuchtwiesen: 911 PLN/ha, halbnatürliche Frischwiesen: 1083 
PLN/ha, Torfmoor: 600 PLN/ha (obligatorische Auflagen) bzw. 1206 PLN/ha 
(obligatorische und ergänzende Auflagen). Ferner werden die Agrarumwelt- und 
Klimaschutzprämien in folgenden Höhen gewährt: 100% der Basisprämie – für 
eine Fläche von 0,10 ha bis 50 ha; 75% der Basisprämie – für eine Fläche von über 
50 ha bis 100 ha; 60% der Basisprämie – für eine Fläche von über 100 ha28.

In der nationalen Verordnung, die als eine der ersten Rechtsakte zu allen 
Maβnahmen veröffentlicht wurde, wurden die von den Begünstigten zu erfüllen-
den Bedingungen dieses Methodenpakets ausführlich beschrieben. Im Anhang 
Nr. 2 zur oben zitierten Verordnung des Ministers für Landwirtschaft und länd-
liche Entwicklung wurden weitere Auflagen – bedingt von den Varianten – die 

27 Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2010, S. 302–303.
28 Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums 2014–2010, S. 304.



242 ADAM NIEWIADOMSKI

Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben in den Schutzgebieten Natura 2000 
verpflichtet sind, einzuführen, beschrieben.

Als Beispiel seien die Auflagen für die Variante, welche die Stützungsre-
gelung für Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben auf Feuchtstreuwiesen 
(Schnittnutzung, und in begründeten, vom Naturschutz-Spezialisten bestimm-
ten Fällen – auch die Schnitt- und Beweidungsnutzung) umfasst, angeführt. In 
diesem Fall wurden folgende Verbote erlassen: Verbot der Düngung, der Kalk-
düngung, der mechanischen Zerstörung der Bodenstruktur, darunter Verbot des 
Pflügens und Umbrechens. Es wurde die Schnitthäufigkeit bestimmt: ein Schnitt 
pro Jahr, in vom Naturschutz-Spezialisten bestimmten Fällen jede zwei Jahre. Es 
wurde ein Schnittzeitpunkt bestimmt: vom 1. September bis zum 31. Oktober, in 
begründeten, vom Naturschutz-Spezialisten bestimmten Fällen – vom 15. Juni 
bis zum 30. Juni, z.B. dann, wenn in dieser Gesellschaft unerwünschte Pflan-
zen auftreten. Es wurde die Pflicht zum Mähen und Abräumen der gemähten 
Biomasse (darunter das Verbot des Liegenlassens zerkleinerter Biomasse) aus-
führlich erläutert; innerhalb von 2 Wochen nach dem Schnitt sollte die Biomasse 
von landwirtschaftlichen Grundstücken abgeräumt bzw. in Ballen gestapelt bzw. 
als überdachte Heuhaufen gelagert werden; sollte die Biomasse in Ballen gesta-
pelt bzw. als überdachte Heuhaufen gelagert werden, sollte sie von den landwirt-
schaftlichen Grundstücken nie später als bis zum 01. März des darauffolgenden 
Jahres abgeräumt werden. Es wurde die Pflicht eingeführt, einen Teil des land-
wirtschaftlichen Grundstücks mit einer Fläche von 15–20% der Gesamtfläche 
ungemäht zu lassen; bei den nächsten zwei Schnitten (die einmal pro Jahr bzw. 
jede zwei Jahre durchgeführt werden) sollte man jeweils einen anderen Teil unge-
mäht lassen. Bei landwirtschaftlichen Grundstücken, deren Fläche nicht gröβer 
als 0,5 ha ist, ist es gestattet, das gesamte Grundstück zu mähen bzw. einen Teil 
desselben mit einer Fläche von 15–20% der Gesamtfläche ungemäht zu lassen, 
sollte der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit zulassen. Gestattet ist auch 
die Beweidung dieser Flächen nach deren Schnitt, jedoch sollte dies nicht frü-
her als im Zeitraum vom 01. September bis zum 15. Oktober bei einem Tierbe-
satz von 0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen 
der Variante fallen, erfolgen, sollte der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit 
zulassen. Eine derart ausführliche Beschreibung der Auflagen ist typisch für die 
neuen Anforderungen. Problematisch wird es erst dann, wenn die oben angeführ-
ten bestimmten Pflichten und Termine nicht mit den bereits bestehenden und sich 
auf diese Gebiete beziehenden Natura 2000-Schutzplänen bzw. Schutzmaβnah-
menplänen übereinstimmen. Was geschieht, wenn diese Dokumente beispiels-
weise andere Schnittzeitpunkte oder andere Verbote bestimmen? Das Auftreten 
möglicher Rechtskonflikte ist negativ zu bewerten, weil dem Landwirt durch 
den Gesetzgeber die Pflicht auferlegt wird, diese Unstimmigkeiten zu lösen. Die 
Nichterfüllung von bereits angeführten Plänen oder Agrarumwelt- und Klima-
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schutzauflagen29 zieht für die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe finanzielle 
Folgen nach sich. Dies sollte unbedingt vom Gesetzgeber bearbeitet werden.

Der oben erläuterte Rechtskonflikt kann dazu führen, daβ Landwirte kein 
Interesse an der Beantragung von Stützungsregelungen im Rahmen des Pro-
gramms zur Entwicklung des ländlichen Raums an den Tag legen, was sich 
negativ auf die Ertragskraft ihrer Betriebe auswirken wird. Man sollte betonen, 
daβ die bis zu diesem Zeitpunkt angewandten Methoden ergeben, daβ die Agra-
rumwelt- und Klimaschutzauflagen als Rechtsakte, die direkt mit der gewährten 
Beihilfe verbunden sind30, bevorzugt werden. In diesem Zusammenhang kann 
sich die Stellung der Rechtssprechung31 zu dieser Angelegenheit, die noch nicht 
ausreichend ausgearbeitet worden ist, als ausschlaggebend herausstellen.

Direkt mit den Schutzgebieten Natura 2000 sind Auflagen verbunden, die in 
der nationalen Verordnung zur extensiven Flächennutzung in Besonderen Vogel-
schutzgebieten (Schnittnutzung, Beweidungsnutzung bzw. Schnitt- und Bewei-
dungsnutzung)32 bestimmt worden sind. Es wurden obligatorische Auflagen für 
alle Nutzungstypen bestimmt: gestattet ist eine beschränkte Düngung von 60 kg 
N/ha/Jahr, unter Ausschluβ von Gebieten, wo sich Flussablagerungen absetzen, 

29 Der Schutzmaβnahmenplan, der eine Akte des lokalen Rechts bildet, angeführt in Art. 87 
Abs. 2 der Verfassung der Republik Polen, unterliegt den Vorschriften des Art. 94 der genannten 
Verfassung. Dies bedeutet, daβ das Verwaltungsorgan der Regierungsbehörde, der regionale Di-
rektor i.S. Naturschutz, einen Schutzmaβnahmenplan ausschliesslich auf der Grundlage und im 
Rahmen der im kraft Gesetzes verliehenen Befugnisse erlassen kann. Sämtliche Bestimmungen 
des Schutzmaβnahmenplans, die über diese Befugnisse hinausgehen, sind als ungültig zu betrach-
ten. Der Schutzmaβnahmenplan ist auf dem gegebenen Gebiet rechtskräftig und alle sonstigen 
dort erlassenen Rechtsakte, insbesondere Bebauungspläne, haben die in den Schutzmaβnahmen 
angenommenen Rechtslösungen zu berücksichtigen. Als Akte des lokalen Rechts verpflich-
ten die Schutzmaβnahmenpläne auch alle Bürger. Bei der Beantragung der Gewährung von 
durch europäische bzw. nationale Mittel finanzierten Beihilfe sind die Bestimmungen des 
Schutzmaβnahmenplans zu berücksichtigen.

30 Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 – wytyczne na pod-
stawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
Warszawa 2012.

31 E. Czech, M. Kropiewnicka, Przegląd stanowisk judykatury w zakresie funkcjonowania 
decyzji środowiskowych na obszarach Natura 2000, [in:] Administracja publiczna a ochrona przy-
rody. Zagadnienia ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Hsg. M. Górski, M. Niedziółka, R. Stec, 
D. Strus, Warszawa 2012, S. 257–268.

32 Als funktionelle Grundlage des Europäischen Natura 2000-Netzwerks gilt die Richtlinie 
Nr. 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 zur Erhal-
tung wildlebender Vogelarten (ABl. Serie L aus dem Jahr 2010, Nr. 20, Pos. 7 mit nachträglichen 
Änderungen – ersetzt die Richtlinie Nr. 79/409/EWG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 2. April 1979 zur Erhaltung wildlebender Vogelarten ABl. Serie L aus dem Jahr 1979, Nr. 103, 
Pos. 1 mit nachträglichen Änderungen) und die Richtlinie Nr. 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung natürlicher Lebensraume und wildlebender Tier- und Pflanzenarten (ABl. aus dem Jahr 
1992, Nr. 206, Pos. 7 mit nachträglichen Änderungen – wird auch als FFH-Richtlinie bzw. Habi-
tatrichtlinie bezeichnet). Als Gründungsdatum des Natura 2000-Netzwerks gilt das Jahr 1979, in 
dem man die Vogelschutzrichtlinie erlassen hat.
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Anwedung jeglicher landwirtschaftstechnischer und Pflegemaβnahmen im Zeit-
raum vom 01. April bis zum ersten Schnitt bzw. bis zum 15. Juni im Falle von 
Beweidungsnutzung ist verboten, verboten ist auch die mechanische Zerstörung 
der Bodenstruktur, darunter Pflügen und Eggen. Es wurde auf obligatorische 
Auflagen bei der Schnitt- und der Schnitt- und Beweidungsnutzung hingewiesen: 
Schnitthäufigkeit: nicht mehr als zwei Schnitte pro Jahr, Schnittzeitpunkt: vom 
15. Juni bis zum 30. September, Mähen und Abräumen der gemähten Biomasse 
(darunter auch das Verbot des Liegenlassens zerkleinerter Biomasse); innerhalb 
von 2 Wochen nach dem Schnitt sollte die Biomasse von landwirtschaftlichen 
Grundstücken abgeräumt bzw. in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heuhaufen 
gelagert werden; sollte die Biomasse in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heu-
haufen gelagert werden, sollte sie von den landwirtschaftlichen Grundstücken 
nie später als bis zum 01. März des darauffolgenden Jahres abgeräumt werden; 
ein Teil des landwirtschaftlichen Grundstücks mit einer Fläche von 15–20% der 
Gesamtfläche ist ungemäht zu lassen; sollten zwei Schnitte pro Jahr durchge-
führt werden, sollten dieselben Teile des Grundstücks ungemäht gelassen wer-
den, im Falle von Schnitten, die jede zwei Jahre durchgeführt werden, sollten 
jeweils andere Teile des Grundstücks ungemäht gelassen werden, bei landwirt-
schaftlichen Grundstücken, deren Fläche nicht gröβer als 1 ha ist, ist es gestattet, 
das gesamte Grundstück zu mähen bzw. einen Teil desselben mit einer Fläche 
von 15–20% der Gesamtfläche ungemäht zu lassen, sollte der Agrarumweltbe-
rater diese Möglichkeit zulassen. die Beweidung dieser Flächen ist sowohl nach 
dem ersten wie nach dem zweiten Schnitt bis zum 31. Oktober bei einem Tier-
besatz von 1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen 
der Variante fallen, gestattet, sollte der Agrarumweltberater diese Möglichkeit 
zulassen.

Aus praktischer Sicht sind für die Landwirte auch die obligatorischen Auf-
lagen im Falle einer Beweidungsnutzung von groβer Bedeutung: Beweidung 
beim minimalen Tierbesatz von 0,5 RGV/ha und beim maximalen Tierbesatz 
von 1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der 
Variante fallen, Beweidung während der Weidesaison im Zeitraum vom 01. Mai 
bis zum 15. Oktober in Gebieten bis zu 300 m. ü.d.M. bzw. vom 20. Mai bis 
zum 01. Oktober in Gebieten, die oberhalb von 300 m. ü.d.M. liegen, gestattet ist 
die ganzjährige Beweidung der Flächen durch Konik- und Huzulenpferde, sollte 
der Agrarumweltberater diese Möglichkeit zulassen: auf Gebieten bis zu 300 m. 
ü.d.M., bei einem Tierbesatz von 1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stüt-
zungsregelung im Rahmen der Variante fallen, im Zeitraum vom 01. Mai bis zum 
31. März und bei einem Tierbesatz von 0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die 
Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, im Zeitraum von 01. bis zum 
30. April, auf Gebieten, die oberhalb von 300 m. ü.d.M. liegen, bei einem Tierbe-
satz von 1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der 
Variante fallen, im Zeitraum vom 20. Mai bis zum 31. März und bei einem Tierbe-
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satz von 0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der 
Variante fallen, im Zeitraum vom 01. April bis zum 19. Mai. Es wurden auch Auf-
lagen hinsichtlich Gailstellen bestimmt: Mähen von Gailstellen einmal im Jahr, 
bis zum 31. Oktober sowie Mähen und Abräumen gemähter Biomasse (darunter 
Verbot des Liegenlassens zerkleinerter Biomasse); innerhalb von 2 Wochen nach 
dem Schnitt sollte die Biomasse von landwirtschaftlichen Grundstücken abge-
räumt bzw. in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heuhaufen gelagert werden; 
sollte die Biomasse in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heuhaufen gelagert 
werden, sollte sie von den landwirtschaftlichen Grundstücken nie später als bis 
zum 01. März des darauffolgenden Jahres abgeräumt werden.

Neben einer hochspezialisierten juristischen Fachsprache33 sollte auch die 
Kasuistik der oben angeführten Regelungen betont werden. Die Nichterfüllung 
auch nur einer der oben angeführten Auflagen führt zur Nichtgewährung finan-
zieller Beihilfe. Die strenge Auffassung dieser Bestimmungen bezieht sich auch 
auf Geldstrafen für die Nichterfüllung dieser Auflagen, welche bereits nach der 
Gewährung der Beihilfe erfolgt ist. Es kommt nun die Frage auf, ob es sich für die 
polnischen Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe lohnen wird, sich dem Risiko 
einer diesbezüglichen Geldstrafe auszustellen und die oben angeführte Stüt-
zungsregulung gewährt zu bekommen34.

Ausführliche Auflagen sind auch in der Verordnung zur Erhaltung von 
Bruthabitaten von Vögeln vorgesehen worden: Uferschnepfe, Bekassine, Rot-
schenkel oder Kiebitz (Schnittnutzung, Beweidungsnutzung bzw. Schnitt- und 
Beweidungsnutzung)35, Erhaltung von Bruthabitaten von Vögeln: Seggenrohr-

33 A. Niewiadomski, Język współczesnego prawa w świetle procesu europeizacji języka pra-
wa, [in:] Język współczesnego prawa, Hsg. A. Niewiadomski, E. Sztymelska, Warszawa 2012, 
S. 153–156; A. Niewiadomski, Europeizacja języka polskiego prawa a paradygmat zrozumiałości 
prawa, [in:] Maтepiaди II Miжнapoдної cтудентської науково-практичної конференџїї, Lu-
hansk 2011, S. 206–208, A. Niewiadomski, Europeizacja języka polskiego prawa na przykładzie 
regulacji prawnorolnych, [in:] Prawo i język, Hsg. A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec, War-
szawa 2009, S. 79–84; T. Gizbert-Studnicki, Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, 
„Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych” 1986, Nr. 26; T. Gizbert-Studnicki, Czy istnie-
je język prawny, „Państwo i Prawo” 1979, Nr. 3; L. Morawski O pewnym rozumieniu prawa i faktu 
oraz o niektórych jego zastosowaniach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, 
Nr 1, S. 187; B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Kraków 1948.

34 M. Dutkowski, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Gdański 1995.
35 Obligatorische Auflagen für alle Nutzungstypen: Verbot der Kalkdüngung, der mechani-

schen Zerstörung der Bodenstruktur, darunter Pflügen und Eggen, Verbot der Anwedung jegli-
cher landwirtschaftstechnischer und Pflegemaβnahmen im Zeitraum vom 01. April bis zum ersten 
Schnitt bzw. bis zum 15. Juni im Falle von Beweidungsnutzung, Verbot der Düngung im Falle 
der Schnitt- und Beweidungsnutzung bzw. der Beweidungsnutzung. Obligatorische Auflagen bei 
der Schnitt- und der Schnitt- und Beweidungsnutzung: Schnitthäufigkeit: zwei Schnitte im Jahr 
– der erste im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 15. Juli, der zweite im Zeitraum vom 15. August bis 
zum 31. Oktober, in begründeten Fällen bezieht sich der einmalige Schnitt auf Lebensräume mit 
torfigem Bodem, sollte der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit zulassen, Schnittzeitpunkt: 
vom 15. Juni bis zum 31. Oktober, Mähen und Abräumen der gemähten Biomasse (darunter auch 
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sänger (Schnittnutzung bzw. Schnitt- und Beweidungsnutzung)36, Erhaltung von 

das Verbot des Liegenlassens zerkleinerter Biomasse); innerhalb von 2 Wochen nach dem Schnitt 
sollte das Heu von landwirtschaftlichen Grundstücken abgeräumt bzw. in Ballen gestapelt bzw. als 
überdachte Heuhaufen gelagert werden; sollte die Biomasse in Ballen gestapelt bzw. als überdach-
te Heuhaufen gelagert werden, sollte sie von den landwirtschaftlichen Grundstücken nicht später 
als bis zum 01. März des darauffolgenden Jahres abgeräumt werden, ein Teil des landwirtschaftli-
chen Grundstücks mit einer Fläche von 15–20% der Gesamtfläche ist ungemäht zu lassen; sollten 
zwei Schnitte pro Jahr durchgeführt werden, sollte dieselben Teile des Grundstücks ungemäht 
gelassen werden, im Falle von Schnitten, die jede zwei Jahre durchgeführt werden, sollten jeweils 
andere Teile des Grundstücks ungemäht gelassen werden, bei landwirtschaftlichen Grundstücken, 
deren Fläche nicht gröβer als 1 ha ist, ist es gestattet, das gesamte Grundstück zu mähen bzw. 
einen Teil desselben mit einer Fläche von 15–20% des Gesamtfläche ungemäht zu lassen, sollte 
der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit zulassen. beim einmaligen Schnitt ist die Beweidung 
dieser Flächen nach dem Schnitt bis zum 31. Oktober bei einem Tierbesatz von 0,5 RGV/ha bis 
1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, gestattet, 
sollte der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit zulassen, gestattet ist eine beschränkte Dün-
gung von bis zu 60 kg N/ha/Jahr, unter Ausschluss von Gebieten, wo Flussablagerungen abgesetzt 
werden. Obligatorische Auflagen im Falle einer Beweidungsnutzung: Beweidung bei einem Tierbe-
satz von bis zu 0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der Variante 
fallen, im Zeitraum vom 15. Mai bis zum 15. Juni und bei einem Tierbesatz von 0,5 RGV/ha bis 
1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, im Zeit-
raum vom 15. Juni bis zum 31. Oktober, gestattet ist die ganzjährige Beweidung der Flächen durch 
Konik- und Huzulenpferde, bei einem Tierbesatz von bis zu 1,5 RGV/ha der Flächen, die unter die 
Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, im Zeitraum vom 15. Juni bis zum 31. März und 
bei einem Tierbesatz von 0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der 
Variante fallen, im Zeitraum von 01. April bis zum 15. Juni, sollte der Naturschutz-Spezialist diese 
Möglichkeit zulassen. im Falle von Gailstellen: jährliches Mähen von Gailstellen (einmal im Jahr), 
im Zeitraum vom 15. August bis zum 31. November sowie Mähen und Abräumen gemähter Biomas-
se (darunter Verbot des Liegenlassens zerkleinerter Biomasse); innerhalb von 2 Wochen nach dem 
Schnitt sollte das Heu von landwirtschaftlichen Grundstücken abgeräumt bzw. in Ballen gestapelt 
bzw. als überdachte Heuhaufen gelagert werden; sollte die Biomasse in Ballen gestapelt bzw. als 
überdachte Heuhaufen gelagert werden, sollte sie von den landwirtschaftlichen Grundstücken nicht 
später als bis zum 01. März des darauffolgenden Jahres abgeräumt werden.

36 Verbot der Düngung. Verbot der Kalkdüngung. Verbot der mechanischen Zerstörung der 
Bodenstruktur, darunter Pflügen und Eggen. Verbot der Anwedung jeglicher landwirtschaftstech-
nischer und Pflegemaβnahmen im Zeitraum vom 01. April bis zum ersten Schnitt. Schnitthäufig-
keit ein Schnitt im Jahr bzw. Mähen der gesamten Fläche des landwirtschaftlichen Grundstücks 
jede 2 Jahre (nur dann, wenn der Naturschutz-Spezialist diese Möglichkeit zulässt). Schnittzeit-
punkt: im Zeitraum vom 15. August bis zum 15. Februar des darauffolgenden Jahres. Im Falle 
eines jährlichen Schnitts: es wird ein Teil des Grundstücks mit einer Fläche von 15–85% der Ge-
samtfläche ungemäht gelassen (die anteilige Fläche wird vom Naturschutz-Spezialisten bestimmt); 
in den nächsten zwei Jahren sollten jeweils andere Teile des Grundstücks ungemäht gelassen 
werden. Mähen und Abräumen der gemähten Biomasse (darunter das Verbot des Liegenlassens 
zerkleinerter Biomasse); innerhalb von 2 Wochen nach dem Schnitt sollte die Biomasse von land-
wirtschaftlichen Grundstücken abgeräumt bzw. in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heuhaufen 
gelagert werden; sollte die Biomasse in Ballen gestapelt bzw. als überdachte Heuhaufen gelagert 
werden, sollte sie von den landwirtschaftlichen Grundstücken nie später als bis zum 01. März des 
darauffolgenden Jahres abgeräumt werden. Die Beweidung ist sowohl in den Jahren, in denen der 
erste Schnitt durchgeführt wird (entweder vor oder nach dem Schnitt), wie auch dann, wenn kein 
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Bruthabitaten von Vögeln: Doppelschnepfe oder Groβer Brachvogel (Schnittnut-
zung, Beweidungsnutzung bzw. Schnitt- und Beweidungsnutzung). Die nachfol-
gend angeführten detailierten Auflagen führen eine besondere Art des Schutzes 
von besonders wertvollen Vogelarten, die in den Schutzgebieten Natura 2000 
leben, ein.

Schon heute sollte man sehr intensive Vergleichs- und Analysemaβnahmen 
von allgemein geltenden Rechtsakten, die sich auf neue Stützungsregelungen für 
Inhaber von landwirtschaftlichen Betrieben in den Schutzgebieten Natura 2000 
beziehen, einleiten. Die oben durchgeführte, kurze Analyse weist eindeutig auf 
bestehende Rechtskonflikte und Unstimmigkeiten einzelner Regelungen hin. 
Landwirte sollten in der heutigen Zeit nicht dazu gezwungen werden, Rechts-
vorschriften auszulegen, sondern die Möglichkeit haben, entsprechende Hilfs-
maβnahmen und Insitutionen, die ihnen dabei helfen, in umfassender Weise die 
Rentabilität ihrer landwirtschaftlichen Betriebes zu planen, in Anspruch nehmen 
zu können.

In Anbetracht dessen, daβ sich dieses Problem auf ca. 20% der Gesamtflä-
che von Polen bezieht, sollte man Maβnahmen einleiten, die die Bedeutung von 
Rechtsakten, welche den Status von Schutzgebieten Natura 2000 in Polen regeln 
und mit dem Naturschutzgesetz übereinstimmen, wesentlich erhöhen. Die Ein-
beziehung von Schutzmaβnahmenplänen ins Verfahren zur Gewährung von Bei-
hilfe im Rahmen des Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums kann 
sich als eine äusserst ausschlaggebende Entscheidung herausstellen. Dies wird 
zur Gründung eines einheitlichen Systems zur Erhaltung dieser Gebiete führen, 
das dem öffentlichen Recht im Bereich Schutzpläne und Schutzmaβnahmenpläne 
sowie Agrarumwelt- und Klimaschutzauflagen entstammt.

NEW SYSTEM OF FUNCTIONING OF EUROPEAN AID SCHEMES 
FOR FARMERS IN NATURA 2000 SITES IN THE 2014‒2020 

FINANCIAL PERSPECTIVE

Summary

New agricultural policy of the European Union strengthens the environmental 
protection requirements in the process of agricultural activities. Agricultural producers 

Schnitt durchgeführt wird, im Zeitraum von 15. Mai bis zum 31. Juli, bei einem Tierbesatz von 
0,5 RGV/ha der Flächen, die unter die Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, und im 
Zeitraum vom 01. August bis zum 31. Oktober bei einem Tierbesatz von 1 RGV/ha der Flächen, 
die unter die Stützungsregelung im Rahmen der Variante fallen, sollte der Naturschutz-Spezialist 
diese Möglichkeit zulassen.
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will be obliged even to greater extent to follow fairly strict rules on the protection of 
nature, soil or water. The possibility of applying for agricultural aid from the EU funds 
will depend on the appropriate compliance with these principles in the new financial 
perspective. In the production process, a farmer will not only have to ensure a sufficiently 
high product quality and cost effectiveness of its production, but will also be obliged to 
care for the environment in which this production is carried out. This article indicates 
basic legal issues arising from the new regulations in this area.
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KONSTYTUCJONALIZACJA PRYWATNYCH PRAW 
PODMIOTOWYCH JAKO PRZEJAW DEKODYFIKACJI. 

„PRAWO DZIEDZICZENIA” W KONSTYTUCJI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Z 2 KWIETNIA 1997 ROKU

1. KONSTYTUCJA I KODEKS CYWILNY W EPOCE POZYTYWIZMU

Spisana konstytucja i kodeks cywilny jako dwie wielkie oświeceniowe idee 
prawodawstwa, które stały się mitami pozytywizmu prawniczego1, mają ze sobą 
wiele wspólnych cech. Dotyczą one: przyczyn i okoliczności powstania, urze-
czywistniających je aktów; celów, jakie miały realizować; miejsca w systemie 
prawa, które zajęły; oraz znaczenia, które historia prawa zwykła im przypisywać. 
Równolegle podnoszone postulaty kodyfikacyjne i konstytucyjne były wyra-
zem oświeceniowych dążeń do uporządkowania, usystematyzowania i nadania 
idealnie sprawiedliwej treści całemu porządkowi prawnemu – zgodnej z często 
utopijnymi intelektualnymi założeniami filozofów2. Opierały się one na zdogma-
tyzowanych przekonaniach o suwerenności narodowej, potrzebie stworzenia ex 
nihilo scentralizowanego systemu prawa oraz wyższości prawa pisanego, popar-
tego autorytetem państwa, nad niepisanym – czerpiącym moc obowiązującą 
także z innych źródeł. 

Realizacja obu tych postulatów legislacyjnych – przypadająca zasadniczo na 
okres „długiego XIX wieku”3 i nie aż tak radykalna jak postulaty „wieku świa-

1 T. Giaro, Prawo i historia prawa w dobie globalizacji. Nowe rozdanie kart, [w:] Prawo 
w dobie globalizacji, red. T. Giaro, Warszawa 2011, s. 75.

2 Por.: H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Kraków 2013, s. 116–117; K. Sój-
ka- Zielińska, Idee kodyfikacji napoleońskich. Od utopii do realizmu, „Czasopismo Prawno-Hi-
storyczne” 2005, z. 2, s. 27–30; K. Sójka-Zielińska, Wielkie kodyfikacje cywilne, Warszawa 2009, 
s. 28–56; K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, 
Wrocław 2010, s. 68.

3 Long nineteenth century – sformułowana przez brytyjskiego historyka Erica Hobsbawna 
nazwa epoki trwającej w latach 1789–1914, czy nawet 1776–1914, por.: E. Hobsbawn, The Age of 
Empire: 1875–1914, Londyn 1987, s. 8. 
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teł”– często służyła podobnym celom politycznym. W zależności od okoliczno-
ści dziewiętnastowieczne konstytucje i kodeksy cywilne: porządkowały w duchu 
liberalizmu i radykalnego zerwania z przeszłością rzeczywistość porewolucyjną 
(republikańska Francja), ostrożnie unowocześniały prawo i ustrój monarchii 
(Austria) bądź umacniały jedność państw powstałych wskutek procesów unifi-
kacyjnych (Niemcy)4. Służyły więc budowaniu ładu prawnego w czasach zała-
mywania się starych instytucji prawnych i ustrojowych5, do czego zdawały się 
doskonałym instrumentem6.

Narodowa konstytucja i kodyfikacja – są pomnikami nowoczesności w kul-
turze prawnej, których nieobecność w porządkach prawnych osadzonych w tra-
dycji kontynentalnej Europy jest współcześnie trudna czy nawet niemożliwa 
do wyobrażenia. Charakterystyczną cechą tradycji civil law7 jest systemowe 
postrzeganie prawa przez pryzmat stworzonych przez jurysprudencję podzia-
łów, z pochodzącym od Ulpiana dychotomicznym rozdzieleniem dwóch obsza-
rów nauki prawa (ius publicum i ius privatum) na czele8. Konstytucja i kodeks 
cywilny – jako dwa najistotniejsze akty prawne dla pooświeceniowego państwa 
– wyraźnie wpisywały się w tę ulpiańską dychotomię, stając się oznaką nowocze-
sności na gruncie prawa publicznego i prywatnego. Pomimo że kodeksy cywilne 
zajmują niższą pozycję w hierarchii źródeł prawa niż konstytucje, wydają się 
funkcjonalnie stanowić ich prywatnoprawny odpowiednik. Tak jak narodowa 
konstytucja miała być najwyższym źródłem prawa publicznego, określającym 
najważniejsze zasady funkcjonowania państwa, tak kodeks cywilny miał być naj-
ważniejszą i centralną, czy wręcz jedyną regulacją stosunków cywilnoprawnych 
– jasną, przejrzystą, zupełną, niesprzeczną i usystematyzowaną. Idea eksklu-
zywności kodeksu – realizowana przez wyposażanie ustaw cywilnych w skutek 
konsumpcyjny, miała doprowadzić do tego, aby – jak pisał Fryderyk Karol von 
Savigny – „sporządzona księga była odtąd jedynym źródłem prawa, a wszystko 
inne, co miało dotąd moc obowiązującą, zostało tej mocy pozbawione”9. Mimo 

4 W pewnym uproszczeniu, klasyfikując funkcję polityczną wydawanych konstytucji i ko-
deksów cywilnych, jako przykłady aktów tworzących porewolucyjny porządek prawny moż-
na wskazać: Kodeks Napoleona i francuskie konstytucje republikańskie; reformujących prawo 
i ustrój państw monarchicznych: ABGB i złożoną z licznych ustaw zasadniczych konstytucję au-
striacką z 1867 r.; umacniających zaś jedność zjednoczonego państwa: BGB i konstytucję Cesar-
stwa Niemieckiego z 1871 roku. 

5 R. Zimmermann, Dziedzictwo Savigny’ego. Historia prawa, prawoznawstwo porównawcze 
i kształtowanie się europejskiej nauki prawa, tłum. R. Mańko, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2005, Rok XIV, z. 1, s. 7–9.

6 Por.: W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie w czasach dekodyfikacji, „Fo-
rum Prawnicze” 2012, nr 2, s. 9.

7 Por.: H. P. Glenn, Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law, New york 
2007, s. 125–166.

8 D. 1,1,1,2.
9 F. C. von Savigny, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa, tłum. 

K. Opałek, Warszawa 1964, s. 61.
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że kodyfikacje zazwyczaj są ustawami lub innymi aktami o randze ustawy10, 
kodeksy cywilne z powodu zawartych w nich treści bywają wprost nazywane 
konstytucją, czy też ustawą organiczną prawa prywatnego11. Niektórym kodek-
som została nadana nawet ranga ponadustawowa12. Kodyfikacje cywilne i kon-
stytucje narodowe odegrały także podobną rolę w postrzeganiu historii prawa 
w epoce pozytywizmu. Ich powstanie stanowi cezurę, która – jak wskazał Tomasz 
Giaro – wyraźnie dzieliła dzieje prawa prywatnego na epokę przedkodyfikacyjną 
i pokodyfikacyjną, a publicznego na przedkonstytucyjną i konstytucyjną; roz-
dzielając zarezerwowaną dla historii przeszłość od stanowiącej domenę prawa 
pozytywnego teraźniejszości13.

Spojrzenie na idee kodeksu cywilnego i konstytucji w ich dziewiętnasto-
wiecznym rozumieniu każe uznać je za swego rodzaju odpowiedniki na grun-
cie prawa prywatnego i publicznego. Teoretycznie więc, skoro są wynikiem 
tych samych dążeń i realizują podobne założenia filozoficzne i polityczne, nie 
powinny wzajemnie osłabiać swojej pozycji. Współcześnie jednak tak nie jest, 
a proces konstytucjonalizacji prywatnych praw podmiotowych14, polegający na 
deklarowaniu ochrony praw o charakterze cywilnoprawnym w konstytucjach 
narodowych – czy w koegzystujących i konkurujących z nimi ponadnarodowych 
i międzynarodowych porządkach ochrony praw podstawowych15 – wyraźnie 
osłabia pozycję kodeksu jako aktu o centralnej pozycji w systemie prawa oraz 
pozbawia jego treść pewności.

10 Przedwojenne polskie kodyfikacje prawa prywatnego miały formę rozporządzenia prezy-
denta z mocą ustawy. Zob.: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933, nr 82, poz. 598); Rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. 1934, nr 57, poz. 502).

11 M. Safjan, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. I: Prawo cywilne – część 
ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 69. 

12 Chociaż kodeksy cywilne zajmują niższą pozycję w hierarchii źródeł prawa niż konstytu-
cje, w niektórych systemach prawnych mają pozycję ponadustawową. Kodeks cywilny litewski 
z 2000 r. (art. 13 ust. 2) formalnie daje pierwszeństwo własnym przepisom w kolizji z regulacja-
mi innych ustaw, z kolei kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (art. 3 ust. 2) mniej precyzyjnie 
stanowi, że zawarte w pozakodeksowych ustawach normy cywilnoprawne powinny być zgodne 
z regulacją kodeksową.

13 T. Giaro, Prawo i historia prawa…, s. 73–74, 76.
14 Użycie sformułowania „konstytucjonalizacja prywatnych praw podmiotowych” nie ma 

na celu sugerowania tożsamości między pojęciami własności i prawa dziedziczenia na gruncie 
prywatnoprawnym oraz konstytucyjnym, ani nawet zajęcia stanowiska w sporze o zasadności 
posługiwania się konstrukcją podmiotowego prawa do dziedziczenia w ramach nauki prawa spad-
kowego. Jego celem jest jedynie nazwanie faktu objęcia regulacją ustawy zasadniczej praw pod-
miotowych bezpośrednio związanych z materią prawa prywatnego.

15 M. Safjan, Prawa podstawowe w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, [w:] 
W służbie dobru wspólnemu. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Trzciń-
skiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, s. 250.
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2. KONSTYTUCJONALIZACJA PRYWATNYCH PRAW 
PODMIOTOWYCH JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW DEKODYFIKACJI

Wykształcona w XIX w. pozytywistyczna wizja prawa z jej wszystkimi 
dogmatami i mitami od połowy XX w. zaczęła coraz gorzej opisywać rzeczywi-
stość, w której koncepcje narodowej konstytucji i kodyfikacji prawa cywilnego 
systematycznie traciły swoją pierwotną wyrazistość. Niedoskonałości pozyty-
wizmu zostały poddane szerszej krytyce w następstwie praktyk państw tota-
litarnych, a jego doktryna zaczęła coraz bardziej odchodzić od podstawowych 
założeń kierunku16. Integracja europejska podważyła dogmat o absolutnej supre-
macji konstytucji narodowych oraz spowodowała włączanie do poszczególnych 
systemów prawnych – także w zakresie prawa prywatnego (w ramach kodek-
sów lub obok nich) – elementów o obcym rodowodzie. Prawotwórczy monopol 
państwa został przełamany przez poszukiwanie ponadustawowych punktów 
odniesienia w postaci praw człowieka. Nienadążanie prawa za postępem techno-
logicznym oraz przemiany sposobu zarządzania doprowadziły do otwarcia prak-
tyki stosowania prawa na takie źródła o charakterze soft law, jak zwyczaj czy 
umowy prawotwórcze17. Przemiany technologiczne i społeczne oraz powiąza-
nia międzynarodowe wywołały znaczący rozrost ustawodawstwa szczególnego, 
godząc w model kodeksowego centralizmu w ramach poszczególnych gałęzi 
prawa. Jak zauważył Harold Berman, zachodnia tradycja prawna znalazła się 
w stanie głębokiego kryzysu, co przejawia się m.in. odchodzeniem od postrzega-
nia prawa jako corpus iuris – spójnej całości18. Objawem tego kryzysu na gruncie 
prawa cywilnego jest utrata przez kodeksy cywilne centralnej pozycji w systemie 
prawa, który to proces został opisany przez Natalino Irtiego w 1979 r. i nazwany 
terminem „dekodyfikacja”19. 

Jako konsekwencję procesu dekodyfikacji wskazuje się wzrost znaczenia 
prawotwórczej działalności sądów oraz przekształcenie systemów opartych na 
kodeksowym centralizmie w posiadające strukturę policentryczną20, złożoną 
z niestabilnych mikrosystemów21, które powstają wokół regulacji pozakodekso-
wych, w tym konstytucyjnych. Ten zaś stan rzeczy jest spowodowany przede 
wszystkim „atakowaniem” kodeksu przez wzrastającą liczbę regulacji szczegól-

16 L. Morawski, Pozytywizm „twardy”, pozytywizm „miękki”, pozytywizm „martwy”, „Ius et 
Lex” 2003, nr 1, s. 321–345.

17 T. Giaro, Prawo i historia prawa…, s. 76–77.
18 H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, tłum. 

S. Amsterdamski, Warszawa 1995, s. 47–52.
19 N. Irti, L’eta della decodificazione, Milano 1999, s. 44–45.
20 W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie w czasach…, s. 10; Por.: E. Łętow-

ska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jego konsekwencje, „Państwo i Prawo” 
2005, z. 4, s. 3–10.

21 N. Irti, L’eta…, s. 10–11, 36–39, 70–73, 113–127.
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nych22, częstymi jego nowelizacjami23 oraz postępującym zdominowaniem prawa 
cywilnego przez prawo konstytucyjne24. Te trzy sposoby osłabienia centralnej 
pozycji kodeksu cywilnego można sprowadzić do trzech podstawowych reguł 
kolizyjnych: chronologicznej, merytorycznej i hierarchicznej, wyrażonych w for-
mułach lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali i lex 
superior derogat legi inferiori25. Uogólniając, można stwierdzić, że dekodyfi-
kacja systemu prawa jest efektem coraz powszechniejszej derogacji przepisów 
kodeksu cywilnego lub – jak w przypadku konstytucjonalizacji ogólnych pojęć 
cywilistycznych – wzrostu zagrożenia derogacją, która jest uzależniona od rezul-
tatu wykładni często niejednoznacznych sformułowań. 

Najłagodniejszym sposobem osłabiania kodeksu cywilnego wydaje się 
pozbawienie go trwałości przez częste nowelizacje, co odpowiada schematowi 
lex posterior derogat legi priori. Choć nie prowadzi to do formalnego umniej-
szenia rangi kodeksu w systemie źródeł prawa, to podważa jego trwałość jako 
„statycznego pomnika kultury prawnej” danego narodu26. Nowelizacje kodeksu 
także w bardziej prozaiczny sposób odwracają od niego uwagę jako jedynego 
i pełnego źródła prawa cywilnego, kierując ją w stronę przepisów intertemporal-
nych. Częste zmiany obalają mit kodyfikacji traktowanej jako środek zdolny do 
zaprowadzenia trwałego ładu prywatnoprawnego. Udowadniają, że nie jest ona 
ostatecznym punktem dojścia historii prawa, lecz stanowi – jak przepowiedział 
Bernhard Windscheid – jedynie punkt na linii jego rozwoju27. Nowelizacje nie 
godzą jednak bezpośrednio w samą ideę kodeksu, a nawet stanowią dowód wiary 
w nią i wyraz ciągłego dążenia do uczynienia kodyfikacji jeszcze doskonalszą. 
Przekonania te są zasadniczo obce ustawodawcy kanonicznemu, który stawia-
jąc na prawotwórstwo pozakodeksowe – poza jednym przypadkiem – nigdy nie 
dokonał zmiany wewnątrz kodeksu28.

Przekształcanie spójnego systemu w zdekodyfikowaną strukturę złożoną 
z licznych mikrosystemów jest wynikiem przede wszystkim działań legislacyj-
nych odpowiadających formule lex specialis derogat legi generali29. Tworzenie 
kolejnych szczegółowych regulacji o wąskim zakresie normowania sprawia, że 

22 Ibidem, s. 39.
23 W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie w czasach…, s. 9–10.
24 Por.: N. Irti, L’eta…, s. 29–31.
25 Por.: S. Lewandowski, [w:] S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Lo-

gika dla prawników, Warszawa 2013, s. 268–270; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 
2006, s. 225–339.

26 Zob. wypowiedź A. Mączyńskiego przytoczoną za: M. J. Nocuń, Sprawozdanie: Kodeks 
zobowiązań – historia i współczesność (Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków 11 I 2013), 
„Państwo i Prawo” 2014, z. 3, s. 124.

27 B. Windscheid, Gesammelte Reden und Abhandlungen, Leipzig 1904, s. 76.
28 Por.: F. Longchamps de Bérier, Wobec dekodyfikacji: tradycja romanistyczna i prawo kano-

niczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Prawo, 2008, t. CCCV, s. 183–184.
29 Por.: N. Irti, L’eta…, s. 63–64.
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przepisy kodeksu cywilnego – najważniejszego dla prawa prywatnego aktu – są 
stosowane dopiero w ostateczności, w braku stosownej legis specialis30. Wokół 
ustaw szczególnych zaś powstają autonomiczne wobec kodeksu prawne mikro-
systemy – często słabo ze sobą skoordynowane i niejednolite terminologicznie, 
a nawet ideologicznie31 – co coraz bardziej oddala realnie istniejący policen-
tryczny system prawa prywatnego od monocentrycznego modelu z kodeksem 
jako podstawowym i dominującym jego elementem. Kodeks traci w ten sposób 
pierwszoplanową pozycję wśród źródeł prawa cywilnego, stając się aktem o cha-
rakterze subsydiarnym.

Powstanie niezależnego wobec kodeksu cywilnego – choć wkraczającego 
w jego zakres regulacji – mikrosystemu może być skutkiem nie tylko szczegó-
łowego prawodawstwa rangi ustawowej i podustawowej, lecz także normowania 
zagadnień prywatnoprawnych przez akty prawa międzynarodowego, ponadnaro-
dowego oraz konstytucje narodowe32. Regulacja ponadustawowa deroguje kodek-
sową nie z powodu większej szczegółowości, lecz wyższej pozycji w hierarchii 
źródeł prawa, a więc na podstawie reguły lex superior derogat legi inferiori. 
Ograniczając się jedynie do wspomnienia o dekodyfikacyjnym skutku często 
bardzo szczegółowych postanowień konwencji międzynarodowych i uchwał pra-
wotwórczych organów organizacji międzynarodowych z prawem pochodnym UE 
na czele, trzeba podkreślić, że siła regulacji ponadustawowych tkwi w ich ogól-
ności umożliwiającej uprawnionym organom wyciągać z jej treści bardzo daleko 
idące wnioski. W zależności od dokonywanej wykładni siła ta może utrwalać 
treść kodeksu albo ją zmieniać. Jednak już sama możność oddziaływania unor-
mowań ponadustawowych w ten sposób podaje w wątpliwość pewność regulacji 
kodeksowej.

Dekodyfikacyjne oddziaływanie dotyka więc współcześnie kodeks z dwóch 
stron – od dołu i od góry. On sam zaś traci swoją pierwszoplanową pozycję, 
przestając być źródłem „prawa życia codziennego”33, nadającym się do bezpo-
średniego stosowania w każdym stosunku cywilnoprawnym, jak i aktem naj-
ogólniejszym, będącym punktem odniesienia dla całego systemu prawa. Wskutek 
konstytucjonalizacji takich pojęć jak pojęcie własności czy prawa dziedziczenia 
najwyższym punktem odniesienia dla prawa prywatnego staje się konstytucja, 
stanowiąc – jak to określił Hans Carl Nipperdey – swego rodzaju „część ogólną 

30 Doskonałym przykładem zdekodyfikowanej instytucji polskiego kodeksu cywilnego na 
podstawie schematu reguły merytorycznej jest umowa przewozu. W zależności od środka, z któ-
rego pomocą jest wykonywana, podlega regulacji wielu aktów prawnych o charakterze szczegóło-
wym. Por.: M. Stec, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. VII: Prawo zobowiązań 
– część szczegółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 822–825.

31 F. Longchamps de Bérier, Wobec dekodyfikacji…, s. 179–180.
32 L. Górnicki, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. I: Prawo cywilne – część 

ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012, s. 105.
33 Por.: A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 11.
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systemu prawnego”34. Natalino Irti, porównując włoski system prawny sprzed 
wejścia w życie konstytucji republikańskiej z 1 stycznia 1948 r. i po nim, stworzył 
dwa schematy przedstawiające budowę systemu prawnego. Przed początkiem 
obowiązywania tej zawierającej szczegółowe normy dotyczące praw podstawo-
wych konstytucji włoski system prawny – jego zdaniem – miał charakter mono-
centryczny (mono-sistema). W centrum systemu znajdował się kodeks cywilny, 
wokół którego były skupione ustawy szczególne (leggi speciali). Później nato-
miast system przekształcił się w policentryczny (poli-sistema). Konstytucja 
z wypływającymi z niej zasadami zajęła centralną pozycję w systemie prawa, 
a kodeks cywilny stał się jedną z ustaw szczególnych wokół niej skupionych35. 

3. KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAWA DZIEDZICZENIA 
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Miejscem ingerencji polskiego ustawodawcy konstytucyjnego w materię pry-
watnoprawną są przede wszystkim art. 21 i 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.36. Pierwszy z nich, ujęty jako zasada ustrojowa, 
stanowi, że „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia” (art. 
21 ust. 1), a także wyznacza ramy instytucji wywłaszczenia (art. 21 ust. 2). Drugi 
natomiast ujmuje „prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo 
dziedziczenia” jako prawa podmiotowe, przysługujące każdemu (art. 64 ust. 1); 
gwarantuje równą dla wszystkich ochronę własności, innych praw majątkowych 
i prawa dziedziczenia (art. 64 ust. 2) oraz wyznacza dopuszczalny zakres ogra-
niczenia własności – w formie ustawy, bez naruszania istoty tego prawa (art. 64 
ust. 3)37. Choć słowo „własność” pojawia się w Konstytucji RP także w art. 20 
– jako „własność prywatna”, stanowiąca fundament społecznej gospodarki ryn-
kowej, i w art. 165 ust. 1 – jako prawo przysługujące jednostkom samorządu 
terytorialnego, to art. 21 i 64 wydają się stanowić współcześnie centralną regu-
lację dla polskiego prawa prywatnego, wokół której – zgodnie z modelem Irtiego 
– krążą ustawy szczególne z kodeksem cywilnym na czele. Zatem cały polski 

34 T. Giaro, Europejska geneza polskich wartości konstytucyjnych, „Państwo prawne“ 2013, 
nr 1, s. 7.

35 N. Irti, L’eta…, s. 118–120.
36 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
37 Por.: S. Jarosz-Żukowska, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Ba-

naszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 251–276; L. Garlicki, Art. 21 (s. 1–17); Art. 64 (s. 1–22), 
[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 2003; P. Win-
czorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, War-
szawa 2008; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, 
s. 131–135, 329–336. 
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system prawa prywatnego jest podporządkowany dwóm ogólnym i lakonicznym 
artykułom, opartym na niejednolicie rozumianym w dziejach prawa terminie 
„własność”38 oraz jeszcze mniej jasnym sformułowaniu „prawo dziedziczenia”. 
Pomijając w dalszej części tekstu zagadnienie konstytucyjnego „prawa do wła-
sności”, ograniczę się do przedstawienia trudności związanych z interpretacją 
drugiego ze wspomnianych wyżej.

Konstytucjonalizację prawa dziedziczenia, jako dotyczącą bardziej szczegó-
łowej materii, należy uznać, jak się wydaje, za dalej idący przejaw procesu deko-
dyfikacji niż konstytucjonalizację własności – najszerszego prawa rzeczowego, 
stanowiącego instytucjonalizację wolności w sferze majątkowej39 – której dzie-
dziczność i swobodną rozrządzalność da się wywieść z samej jej treści40. Wła-
sność bowiem zgodnie z nowożytną liberalną koncepcją tego prawa41 – jak pisał 
Grocjusz – „tym się odznacza, że z woli właściciela może przejść na kogo innego, 
także na wypadek śmierci”42. O ile gwarancje własności są typowe dla dziewięt-
nastowiecznego konstytucjonalizmu43, konstytucjonalizacja prawa dziedziczenia 
jest zjawiskiem właściwym dla wieku dwudziestego44. Na gruncie aktów chro-
niących prawa człowieka możność „przekazania w drodze spadku mienia naby-
tego zgodnie z prawem” po raz pierwszy i na razie jedyny została zadeklarowana 
dopiero w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 17 ust. 1)45, której 
moc prawną nadał podpisany 13 grudnia 2007 r. traktat lizboński46. Wcześniej 

38 Por.: H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne” 1984, z. 2, s. 27–55; W. Rozwadowski, Definicje prawa własności w rozwoju dziejowym, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1984, z. 2, s. 8–26; H. Izdebski, Własność pomiędzy doktryną 
a dogmatyką prawa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2004, z. 1, s. 161–175.

39 K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowe-
go własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013, s. 78–80.

40 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo dziedziczenia, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pa-
miątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiełło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 
2005, s. 1174; K. Zaradkiewicz, Instytucjonalizacja wolności majątkowej…, s. 156.

41 Por.: A. Dziadzio, Historia prawa, Warszawa 2011, s. 327–328.
42 H. Grotius, Trzy księgi o prawie wojny i pokoju, tłum. R. Bierzanek, Warszawa 1957, II. 7,3.
43 Por.: V i XIV poprawka do konstytucji USA z 1787 r.; art. 17 francuskiej Deklaracji praw 

człowieka i obywatela z 1789 r.; art. 16 ust. 1 Konstytucji Królestwa Belgii z 1830 r.; art. 5 austriac-
kiej ustawy zasadniczej z 1867 r.

44 Por. m.in.: art. 154 konstytucji Republiki Weimarskiej z 1919 r.; art. 43 Konstytucji Irlandii 
z 1937 r.; art. 42 ust. 4 Konstytucji Republiki Włoskiej z 27 grudnia 1947 r.; art. 14 ust. 1 Ustawy 
Zasadniczej RFN z 23 maja 1949 r.; art. 33 ust. 1 Konstytucji Hiszpanii z 27 grudnia 1978 r. Od-
noszące się do staronorweskich instytucji dziedziczenia ziemi postanowienia § 107 Konstytucji 
Królestwa Norwegii z 17 maja 1830 r. – najstarszej ze współcześnie obowiązujących konstytucji 
europejskich – wydają się w większym stopniu służyć regulacji pozostałości feudalnych niż gwa-
rantować prawa podmiotowe o charakterze powszechnym.

45 Dz.Urz. UE 2007, C 303/01. Por.: A. Wyrozumska, Znaczenie prawne zmiany statusu Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Traktacie lizbońskim oraz Protokołu polsko-brytyjskie-
go, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 2(85), s. 25–39.

46 Dz.U. z 2009 r., nr 203, poz. 1569.
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uprawnienie to było chronione przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka47. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.48 („konstytucja 
marcowa”) nie odnosiła się do dziedziczenia bezpośrednio, lecz przepisy gwa-
rantujące równą dla wszystkich obywateli ochronę mienia (art. 95 i 99) pozwalały 
wyinterpretować gwarancje dziedziczności należących do nich dóbr49. Ustawa 
Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.50 („konstytucja kwietniowa”) utrzy-
mała w mocy art. 99 konstytucji marcowej, nie wprowadzając nowych przepisów 
dotyczących sfery prawa prywatnego. Dopiero Konstytucja Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r.51 wprowadziła do polskiej tradycji konstytu-
cyjnej przepisy odnoszące się wprost do dziedziczenia. Opierając się na koncepcji 
zerwania z jednolitym ujmowaniem własności52, konstytucja ta gwarantowała 
„całkowitą ochronę oraz prawo dziedziczenia własności osobistej obywateli” (art. 
13), a w stopniu niecałkowitym – na podstawie obowiązujących ustaw – deklaro-
wała uznanie i ochronę indywidualnej własności i prawa dziedziczenia „ziemi, 
budynków i innych środków produkcji należących do chłopów, rzemieślników 
i chałupników”(art. 12). Rozszerzenie konstytucyjnego prawa dziedziczenia 
nastąpiło ustawą z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej53, która – poza postanowieniami dotyczącymi wywłasz-
czenia – w art. 7 Konstytucji zamieściła deklarację, że „Rzeczpospolita Polska 
chroni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą ochronę własno-
ści osobistej”. Przepis ten został utrzymany przez małą Konstytucję z 1992 r.54. 
Podobną treść nadano art. 21 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. 

Nieprzerwanie od ponad sześćdziesięciu lat w polskim systemie prawnym 
prawo spadkowe wykracza poza kodeks i wkracza na poziom ponadustawowy. 
Konstytucyjna regulacja prawa spadkowego ogranicza się jednak do stopnia 
największej ogólności. Uznaje trzykrotnie przywołane w tekście Konstytucji 
RP prawo dziedziczenia za prawo podmiotowe, przysługujące każdemu obok 
„prawa do własności i innych praw majątkowych” (art. 64 ust. 1), które pod-
lega równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2) oraz – co stanowi 
jedną z zasad ustrojowych – gwarantuje jego ochronę (art. 21). Konstytucja 
RP nie tłumaczy, co dokładnie kryje się pod nazwą „prawo dziedziczenia”, 
pozostawiając to zadanie doktrynie i orzecznictwu, przez które dokonywana 

47 W. Borysiak, Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona, Warszawa 2013, s. 67.
48 Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267.
49 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1165.
50 Dz.U. z 1935 r., nr 30, poz. 227.
51 Dz.U. z 1952 r., nr 33, poz. 232.
52 Por.: A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2007, s. 218–219.
53 Dz.U. z 1989 r., nr 75, poz. 444.
54 Dz.U. z 1992 r., nr 84, poz. 426.
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interpretacja wraz z postępami dekodyfikacji w coraz większym stopniu staje 
się „realnym źródłem prawa”55.

4. AUTONOMICZNA A ZAKORZENIONA W TRADYCJI WYKŁADNIA 
TERMINU „PRAWO DZIEDZICZENIA”

W celu określenia znaczenia terminu „prawo dziedziczenia” w Konstytucji 
RP konieczne jest udzielenie najpierw odpowiedzi na pytanie, czy należy definio-
wać go w sposób niezależny od Kodeksu cywilnego, czy też odwołując się do jego 
treści. Sięgająca korzeniami Dekretu Gracjana koncepcja hierarchicznej budowy 
systemu źródeł prawa56, której założenia – wypracowane przez wiedeńską szkołę 
teorii prawa z Hansem Kelsenem57 na czele – zyskały powszechną akceptację 
w epoce rozwiniętego pozytywizmu, domaga się uznania nadrzędności regula-
cji konstytucyjnej nad kodeksową58. Jeżeli więc Konstytucja RP, jako akt o naj-
wyższej pozycji w hierarchii źródeł prawa i największej mocy, ma być punktem 
odniesienia dla będącego ustawą zwykłą Kodeksu cywilnego – a nie odwrotnie, 
nie można tłumaczyć użytych w niej terminów w taki sposób, aby koniecznie 
odpowiadały treści Kodeksu. Należy więc się zgodzić z uznaną przez doktrynę 
i orzecznictwo tezą o autonomicznym charakterze pojęć konstytucyjnych59, co 
w odniesieniu do prawa dziedziczenia zostało kilkukrotnie zadeklarowane przez 
Trybunał Konstytucyjny. Stwierdził on m.in., że „prawo dziedziczenia jest kon-
stytucyjnym prawem podmiotowym, ma charakter autonomiczny w stosunku do 
znajdującej się w kodeksie cywilnym regulacji prawa spadkowego, nie może być 
więc sprowadzone co do swej treści i znaczenia do instytucji prawa cywilne-
go”60. Sprowadzenie konstytucyjnego prawa dziedziczenia do instytucji prawa 
cywilnego nie byłoby możliwe także z tego powodu, że Kodeks cywilny z 1964 r. 

55 W. Dajczak, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie u pod-
staw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 553.

56 H. J. Berman, Prawo i rewolucja…, s. 177–180.
57 Sformułowaną przez A. Merkla (H. Schambeck, Nauka prawa Hansa Kelsena, tłum. 

A. Kustra, I. Wróblewska, „Studia Iuridica Toruniensia” 2011, t. VIII, s. 38–41) teorię szczeblo-
wej budowy systemu prawa rozwinął i spopularyzował H. Kelsen w swojej najważniejszej pra-
cy, w której całościowo wyłożył uznawaną często za najbardziej skrajną teorię pozytywistyczną 
– „czystą teorię prawa”. Por.: H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der 
Gerechtigkeit, Wien 1960, s. 212, 228–236.

58 P. Tuleja, Trybunał Konstytucyjny – negatywny ustawodawca czy strażnik konstytucji?, [w:] 
Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga jubileuszowa dedyko-
wana prof. Marii Kruk-Jarosz, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 2009, s. 574.

59 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1169; L. Garlicki, Art. 64 (s. 10), [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej…

60 Wyrok TK z 25 listopada 2003 r., K 37/02, OTK ZU 2003, seria A, nr 9, poz. 96, s. 1094.
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tego prawa nie wyróżnia. Nie definiuje też terminu „dziedziczenie”, choć się nim 
posługuje w celu oznaczenia jednego ze sposobów nabycia praw podmiotowych, 
jakim jest przejście majątku po osobie fizycznej wskutek jej śmierci na inne 
podmioty61. 

Zupełna niezależność wykładni terminów konstytucyjnych od jakichkolwiek 
zewnętrznych kryteriów – poza ograniczeniami języka – zdaje się jednak wysoce 
niebezpieczna. Nie pozwala bowiem wykluczyć podważenia przez sąd konstytu-
cyjny na podstawie subiektywnej interpretacji tak ogólnych nazw jak „własność”, 
„dziedziczenie”, czy ich pochodnych, niemal każdego przepisu kodeksu. Ochrona 
własności i dziedziczenia jawi się uniwersalna i ponadczasowa funkcja prawa pry-
watnego, uznawana niemal na każdym etapie jego rozwoju62. Jednak nie wszędzie 
i nie zawsze pojęcia te i społecznie pożądany zakres ochrony związanych z nimi 
interesów prawnych rozumiany był tak samo. W zależności od kontekstu kultu-
rowego, w jakim wyrazy „własność” i „dziedziczenie” zostają użyte, mogą przy-
brać zupełnie inne znaczenie. Zawarty w art. 21 Konstytucji RP zwrot: „chroni 
własność i prawo dziedziczenia” prawdopodobnie mógłby równie dobrze odnosić 
się do opisywanych przez Cezara i Tacyta praw germańskich – zgodnie z którymi 
własność ziemi należała do rodu63, a dziedziczono wyłącznie w sposób bezte-
stamentowy64 – jak i do porządku prawnego republikańskiego Rzymu z czasów 
zanim pretorzy zaczęli udzielać skargi querela inofficiosi testamenti, w ramach 
którego ojciec rodziny miał bardzo szeroką możliwość dysponowania mająt-
kiem za życia i na wypadek śmierci, a jego najbliżsi nie mieli jeszcze możności 
podważenia nawet wyjątkowo niekorzystnego dla nich testamentu65. W każdym 
z tych hipotetycznych przypadków deklaracja ta znaczyłaby co innego, ponieważ 
nazwom „własność” i „ prawo dziedziczenia” nadano by inną treść.

W kontekście wkraczania lakonicznych i niejednoznacznych postanowień 
współczesnych konstytucji w materię cywilnoprawną konieczne wydaje się 
przyjęcie jakiegoś obiektywnego kryterium wykładni występujących w nich 
terminów. Powinno ono gwarantować spójność ich rozumienia z podstawo-
wymi zasadami i wartościami, które legły u podstaw danego systemu prawa, 
a jednocześnie pozwolić na konfrontowanie przepisów kodeksów i innych ustaw 
zwykłych z treścią konstytucji. Tym kryterium nie może więc być obowiązu-
jące ustawodawstwo cywilne. Wspomniane wymogi spełnia natomiast trady-

61 Por.: W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 26; A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1171, 
E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2012, s. 2 i 31.

62 Rosyjskie prawo czasu „komunizmu wojennego” stanowi nietypowy dla aksjologii prawa 
prywatnego przykład ograniczenia tych podstawowych jego funkcji do wymiaru szczątkowego, 
graniczącego z ich całkowitym zniesieniem. Por.: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 
2006, s. 362.

63 Caes. Gal. 6, 22.
64 Tac. Germ. 20.
65 Por.: F. Longchamps de Bérier, Law of Succession. Roman Legal Framework and Compar-

ative Law Perspective, Warszawa 2011, s. 113–116.
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cja prawna66 – „dziedzictwo przeszłości, wyposażone w dalszym ciągu w moc 
zobowiązującą”67, z której wyrasta zarówno obowiązujący w danym państwie 
kodeks cywilny, jak i jego konstytucja. Odnoszenie się do tradycji prawnej jest 
szczególnie użyteczne, gdy chce się wytłumaczyć pojęcia prawne, gdyż – jako 
bardziej długowieczne od poszczególnych reguł i zasad68 – zdają się być najmoc-
niej w niej osadzone. Tradycja może łatwo ukazać, jakie rozumienie pojęć praw-
nych jest w niej od dawna przyjęte, jakie zaś dawno już odrzucone. Uznanie 
tradycji prawnej za podstawowy punkt odniesienia dla wykładni „cywilistycz-
nych” pojęć prawa konstytucyjnego pozwala uchronić kodeks przed drastycz-
nymi ingerencjami sądu konstytucyjnego, mogącymi mieć za podstawę nawet 
błędy legislacyjne ustrojodawcy, a jednocześnie nie petryfikuje w nadmierny 
sposób jego treści obowiązującej w momencie uchwalenia konstytucji. Tradycja 
prawna zdaje się być naturalnym wzorcem dla tłumaczenia nazw występujących 
i w konstytucjach, i w kodeksach cywilnych. Akty obu tych kategorii, wyrasta-
jąc w poszczególnych państwach z tej samej tradycji prawnej, powstały w obrę-
bie ram pojęciowych, systemowych i doktrynalnych, które były znacznie od nich 
starsze i zapewniały spójność ewolucyjnemu rozwojowi prawa69. 

Odwoływanie się do tradycji jest zasadne także z powodu aksjologicznego 
zakorzenienia w niej przepisów gwarantujących ochronę własności i prawa dzie-
dziczenia. Przy założeniu, że przekazana nam tradycja prawna opiera się na prze-
świadczeniu o potrzebie zapewnienia ochrony własności i uprawnień związanych 
z dziedziczeniem, to właśnie utrwalone w przeszłości i obecne w teraźniejszości 
rozwiązania prawne jawią się jako racjonalny punkt odniesienia dla wykładni 
przepisów, których celem jest ochrona własności i prawa dziedziczenia. Tradycja 
prawna jest także kryterium elastycznym. Ukazuje bowiem ustawodawcy wiele 
możliwych do przyjęcia rozwiązań, wskazując także granice, których nie może 
on przekraczać, jeśli chce szanować fundamentalne dla tej tradycji zasady i war-
tości oraz zachować intelektualną spójność legislacji. Wydaje się, że dokony-
wana przez polski Trybunał Konstytucyjny wykładnia konstytucyjnego terminu 
„prawo dziedziczenia” stanowi właśnie przykład typowego dla okresu dekodyfi-
kacji myślenia prawników w kategoriach tradycji70, nawet jeżeli kryterium to nie 
jest przez nich przywoływane bezpośrednio.

66 Por.: H. P. Glenn, Legal Traditions…, s. 1–30.
67 T. Giaro, Cywilizacja prawa rzymskiego i problemy współczesnej romanistyki, „Acta Uni-

versitatis Wratislaviensis”, Prawo, 2008, t. CCCV, s. 69.
68 Ibidem, s. 77.
69 Por.: R. Zimmermann, Dziedzictwo Savigny’ego…, s. 22–23.
70 T. Giaro, Prawo i historia prawa…, s. 76.
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5. MOŻLIWY REZULTAT WYKŁADNI TERMINU „PRAWO 
DZIEDZICZENIA” 

Występujące w Konstytucji RP sformułowanie „prawo dziedziczenia” z pew-
nością nie jest na tyle jednoznaczne, by nie rodziło problemów interpretacyjnych. 
Autonomiczna wobec kodeksu wykładnia językowa tego terminu nie daje jasnych 
odpowiedzi na pytania: jaka jest treść oznaczonego nim prawa, czy odnosi się 
ono do sytuacji sprzed, czy po chwili otwarcia spadku, a nawet po stronie którego 
podmiotu uczestniczącego w sukcesji mortis causa należy je lokować – spadko-
dawcy czy spadkobiercy. 

Użycie w Konstytucji RP wyrażenia „prawo dziedziczenia” przywołuje na 
myśl rozpoczętą przez Jana Gwiazdomorskiego71, jeszcze w czasie obowiązywa-
nia Dekretu z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe, dyskusję72 na temat 
zasadności posługiwania się terminem „prawo do dziedziczenia” na gruncie pol-
skiego prawa cywilnego. Chociaż używano w niej sformułowania różniącego się 
pod względem gramatycznym od zadeklarowanego w Konstytucji „prawa dzie-
dziczenia”, nawiązanie do tego sporu jest uzasadnione w kontekście wypowiedzi 
Trybunału Konstytucyjnego, który potraktował analizowane prawo podmio-
towe jako „prawo (w domyśle do) dziedziczenia”73. Wbrew obecności w wyżej 
wymienionym dekrecie przepisów mówiących wprost o zrzeczeniu się „prawa 
do dziedziczenia”(art. 10–14) i stwierdzeniu „praw do spadku” (art. 45–47) 
J. Gwiazdomorski uznał tezy o istnieniu po stronie spadkobiercy odrębnego 
prawa podmiotowego za niewłaściwe, wymieniając trzy możliwe znaczenia 
nadawane badanemu sformułowaniu. Po pierwsze wykluczył możliwość konstru-
owania jakiegokolwiek prawa do nabycia spadku po osobie cały czas żyjącej, 
przez osobę wskazaną w jej testamencie lub – w przypadku braku testamentu 
– przez ustawę. Jej sytuację nazwał jedynie „szansą”74. Po drugie – w kontekście 
przyjęcia w polskim prawie konstrukcji nabycia spadku ex lege wraz z chwilą 
jego otwarcia – wykluczył istnienie prawa spadkobiercy do nabycia otwartego 
spadku75. Po trzecie odrzucił koncepcję przysługującego spadkobiercy odręb-
nego prawa do spadku jako całości76. Z poglądem J. Gwiazdomorskiego polemi-
zował Alfred Ohanowicz, który poza przytaczaniem argumentów językowych 
dowodził istnienia tego prawa w trzecim podanym przez J. Gwiazdomorskiego 

71 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 166–177.
72 Szerzej na ten temat: A. Szpunar, Uwagi o pojęciu prawa dziedziczenia, „Rejent” 2005, 

nr 5, s. 13–26; J. S. Piątowski, A. Kawałko, H. Witczak, [w:] System Prawa Prywatnego, red. 
Z. Radwański, t. X: Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 5–11; E. Skowroń-
ska-Bocian, Prawo spadkowe…, s. 32–34; W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 375 i n.

73 Wyrok z dnia 25 lutego 1999 r. K. 23/99, OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25, s. 167.
74 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe…, 1959, s. 167.
75 Ibidem, s. 168–169.
76 Ibidem, s. 169–170.
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znaczeniu na podstawie instytucji ochrony dziedziczenia (art. 69–72) oraz uznał 
je za przedmiot umowy o zbycie spadku77. Seweryn Szer natomiast pojmował 
„prawo do dziedziczenia” („prawo spadkowe w znaczeniu podmiotowym”) jako 
możność odpowiedniego postępowania w celu zrealizowania takich określonych 
ustawą uprawnień, jak stwierdzenie praw do spadku, przyjęcie spadku wprost 
albo z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku, zrzeczenie się prawa 
do dziedziczenia, zbycie spadku i ochrona dziedziczenia78. Podobną do poglądu 
A. Ohanowicza tezę postawił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 kwietnia 
1964 r. (III CO 63/63). Stwierdził, że art. 69 dekretu nie chroni poszczególnych 
praw wchodzących do spadku, lecz samo dziedziczenie, a „roszczenie o wydanie 
spadku wypływa tu zatem nie z własności lub z innych praw, jakie przysługi-
wały spadkodawcy, lecz z prawa dziedziczenia”79. Sąd Najwyższy uznał istnie-
nie podmiotowego prawa dziedziczenia – skutecznego przeciw każdemu, kto 
włada spadkiem (lub jego częścią), przypisując sobie uprawnienia spadkobiercy80 
– będącego nie tylko sumą praw, które przeszły na spadkobiercę wskutek dziedzi-
czenia, ale zawierającego także prawa, które spadkodawcy nie przysługiwały81.

Spór o istnienie prawa dziedziczenia był kontynuowany pod rządami 
Kodeksu cywilnego z 1964 r., którego przepisy prawnospadkowe – poza odrzu-
ceniem pod wpływem J. Gwiazdomorskiego określeń „prawo do dziedzicze-
nia” i „prawo do spadku” – nie różniły się znacząco od postanowień dekretu 
z 1946 r.82. Argumentację A. Ohanowicza rozwinął Józef Stanisław Piątowski, 
traktując instytucję ochrony dziedziczenia jako koronny argument koncepcji 
„szczególnego prawa do całości spadku (prawa dziedziczenia)”83, a więc przy-
chylając się do uznania istnienia prawa podmiotowego w trzecim podważonym 
przez J. Gwiazdomorskiego znaczeniu. Józef S. Piątowski – za częścią doktryny 

77 A. Ochanowicz, Recezja: J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, „Ruch Prawniczy i Ekono-
miczny” 1959, z. 4, s. 192–193. Ochrona ta nie pokrywa się z zakresem praw majątkowych, które 
przeszły na spadkobiercę w drodze dziedziczenia. Roszczenie wynikające z przepisów ją konsty-
tuujących – jak podkreślał autor – daje z jednej strony mniej, a z drugiej więcej niż roszczenia 
wynikające z poszczególnych praw wchodzących w skład spadku. Z jednej strony roszczenie to 
nie może być kierowane przeciw każdemu posiadaczowi, lecz jedynie takiemu, który rości sobie 
prawa do spadku (possessor pro haerede). Z drugiej zaś strony jego przedmiotem nie są jedynie 
składniki majątkowe, do których spadkodawca miał prawo, lecz te które znajdowały się w spadku 
w chwili jego otwarcia.

78 S. Szer, Prawo spadkowe, Warszawa 1955, s. 18, 22–23. Autor ten polemizował z tezami 
postawionymi przez J. Gwiazdomorskiego (J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe z. 1, Wrocław 
1951, s. 181–193).

79 OSNC 1965, nr 12, poz. 200, s. 280.
80 J. S. Piątowski, [w:] System prawa cywilnego, red. J. S. Piątowski, t. IV: Prawo spadkowe, 

Ossolineum 1986, s. 20; A. Szpunar, Uwagi o pojęciu…, s. 23.
81 Ibidem, s. 23.
82 E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe…, s. 34.
83 J. S. Piątowski, [w:] System prawa cywilnego…, t. IV, s. 19.
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wschodnioniemieckiej84 – przyjął jednocześnie niejednolity charakter tego 
prawa85, uznając „prawo dziedziczenia” za „nazwę zbiorczą”, będącą „dogod-
nym skrótem pozwalającym objąć całokształt uprawnień spadkobiercy”86. 
Z jego argumentacją zasadniczo zgodził się Adam Szpunar, odrzucając jednak 
pogląd o uznaniu tego terminu za „nazwę zbiorczą” jako niewiele różniący się 
od negowania istnienia oznaczonego nim prawa87 oraz przeciwstawiając się 
minimalizacji znaczenia tego zagadnienia, które, jego zdaniem, wiąże się ze 
wzmocnieniem ochrony spadkodawcy88. Podkreślił on możliwość wywiedzenia 
prawa dziedziczenia z całokształtu obowiązujących przepisów89 – z systematyki 
Kodeksu cywilnego oraz poszczególnych jego instytucji, w tym transmisji, któ-
rej według niego „nie da się wyjaśnić bez posługiwania się konstrukcją prawa 
dziedziczenia”90. Janowi Gwiazdomorskiemu zaś zarzucił prowadzenie argu-
mentacji w celu wspierania apriorycznych założeń91.

Przytoczone wyżej poglądy są częścią cywilistycznego sporu o to, czy kon-
struowanie po stronie spadkobiercy (lub potencjalnego spadkobiercy) prawa dzie-
dziczenia w znaczeniu podmiotowym ma na gruncie polskiego prawa cywilnego 
rację bytu. Konstytucja RP jest jednak nadrzędna wobec Kodeksu cywilnego, 
a znaczenie terminów, którymi się posługuje powinno być zgodnie z panującym 
poglądem określane w sposób autonomiczny. Niezależnie od zasadności bądź nie-
zasadności przytoczonych argumentów J. Gwiazdomorskiego, A. Ohanowicza, 
J. S. Piątowskiego czy A. Szpunara nie da się na podstawie przepisów Kodeksu 
cywilnego wykluczyć rozumienia konstytucyjnego terminu „prawa dziedzicze-
nia” na żaden sposób podany w opisanej dyskusji. Zarzut, że niektóre z tych 
koncepcji są sprzeczne z konstrukcjami przyjętymi w Kodeksie cywilnym może 
być odparty argumentem o nadrzędności Konstytucji. Teoretycznie więc ten kon-
stytucyjny termin w oderwaniu od obowiązującego w Polsce prawa cywilnego 
może być rozumiany na wiele różnych sposobów, które znajdują albo nie znajdują 
realizacji w obowiązującym Kodeksie cywilnym. Celem tej pracy nie jest zaję-
cie stanowiska w sporze, jaką treść posiada wyrażenie „prawo dziedziczenia” na 
gruncie Konstytucji RP, ani czy jest ono adekwatne do opisania polskiego prawa 
spadkowego po 1 stycznia 1965 r. albo przed tą datą, lecz ukazanie jak bardzo jest 
niejasne, jak różną treść można mu nadawać i w jakim stopniu jego wykładnia 

84 Por.: R. Halgash, [w:] Zivilrecht. Lehrbuch, t. II, Berlin 1981, s. 240. Przytoczone za: 
J. S. Piątowski, [w:] System prawa cywilnego…, t. IV, s. 21.

85 Ibidem, s. 21.
86 Ibidem, s. 22.
87 A. Szpunar, Uwagi o pojęciu…, s. 19–20.
88 Ibidem, s. 13, 20, 26; podobnie: T. Sokołowski, Recenzja: Elżbieta Skowrońska-Bocian, 

Prawo spadkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
1998, z. 3, s. 584.

89 A. Szpunar, Uwagi o pojęciu…, s. 20.
90 Ibidem, s. 21.
91 Ibidem, s. 16.
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jest zależna od tradycji prawnej, w której zasięgu oddziaływania jest dokony-
wana. Omawianemu sformułowaniu można nadać przynajmniej osiem znaczeń.

Po pierwsze, „prawo dziedziczenia” może oznaczać prawo pewnych osób do 
otrzymania w przyszłości spadku (lub jego części) po osobie nadal żyjącej. Przy-
jęcie tego punktu widzenia wymaga uznania odrzuconej przez europejską trady-
cję prawną, a typowej dla archaicznych praw bliskowschodnich92 i zwyczajowych 
praw germańskich93, zasady prymatu dziedziczenia beztestamentowego (Deus 
solus heredem facere potest, non homo)94 albo przynajmniej zabezpieczenia inte-
resów uprawnionych (członków rodziny spadkobiercy) poprzez przyznanie im 
części spadku na podstawie dominującej w przekroju prawnoporównawczym95, 
choć wypieranej przez zachowek96, instytucji rezerwy97 – na ziemiach polskich 
nieobecnej od wejścia w życie dekretu z 8 października 1946 r. – Prawo spad-
kowe. Argumentem przeciw postrzeganiu konstytucyjnego prawa dziedziczenia 
jako prawa do spadku jeszcze nieotwartego – a raczej jego ekspektatywy – jest 
to, że art. 21 i 64 Konstytucji RP nie wskazują żadnej relacji, z której uprawnie-
nia prawnospadkowe do cudzego majątku mogłyby wynikać. Konieczne byłoby 
posiłkowanie się art. 18 Konstytucji, argumentami prawnonaturalnymi lub wspo-
magającą normatywnością tradycji prawnej98. Koncepcję tę trudno także pogo-
dzić z liberalną wizją własności.

Po drugie, „prawo dziedziczenia” może oznaczać prawo pewnych osób do 
ekonomicznej partycypacji w spadku, która jest zapewniana poprzez ugrunto-
waną w europejskiej tradycji prawnej w jej najbardziej romanistycznym – nie-
mieckim – podtypie instytucję zachowku. Część doktryny niemieckiej postrzega 
gwarantujący prawo własności i dziedziczenia art. 14 ust. 1 Ustawy Zasadni-
czej RFN z 23 maja 1949 r. jako konstytucyjne oparcie dla instytucji zachowku, 

92 Por.: R. Taubenschlag, Prawo rzymskie prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, 
s. 275–278.

93 K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, t. II: Średniowiecze, cz. 1, Warszawa 
1963, s. 52, 96–100, 202–207.

94 A. Dziadzio, Historia…, s. 362–365.
95 P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2012, s. 32–34. Por.: 

W. Borysiak, Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz porów-
nawczym, „Zeszyty Prawnicze” [UKSW] 2008, z. 2, s. 158–165.

96 Przykładem wypierania rezerwy jest nowelizacja francuskiego Code civile z 26 czerwca 
2006 r., w której wyniku spadkobiercy koniecznemu co do zasady przysługuje jedynie roszczenie 
pieniężne, co nadaje francuskiej rezerwie cechę zachowku. Por.: W. Dajczak, F. Longchamps de 
Bérier, Prawo rzymskie w czasach…, s. 18–19; P. Księżak, Zachowek…, s. 33.

97 Por.: J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe…, 1959, s. 387; K. Przybyłowski, Rezerwa czy 
zachowek?, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1939, nr 21, s. 2–3; M. A. Zachariaszewicz, Zacho-
wek czy rezerwa? Głos w dyskusji nad kierunkami zmian polskiego prawa spadkowego, „Rejent” 
2006, nr 2, s. 183–185.

98 H. P. Glenn, Legal Traditions…, s. XXIV.
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pozwalającej wyegzekwować prawo do właściwego udziału (angemessener 
Anteil) po zmarłym członku rodziny99. 

Po trzecie, „prawo dziedziczenia” może oznaczać prawo powołanego do dzie-
dziczenia do nabycia spadku już otwartego. W tym rozumieniu termin ten nadaje 
się do opisania takich porządków prawnych jak austriacki100 czy włoski101, które 
aby nastąpiło nabycie spadku wymagają dokonania przez spadkobiercę pewnych 
czynności lub wydania orzeczenia przez stosowny organ102. Prawodawstwa te 
wykorzystują wykształcony w prawie rzymskim dla dziedziców zewnętrznych 
(heredes extranei) model nabycia spadku przez jego przyjęcie – odmienny od 
drugiego obecnego w tym porządku prawnym modelu nabycia spadku ipso iure 
w chwili śmierci spadkodawcy, zgodnie z którym spadek nabywali dziedzice 
domowi, zwani koniecznymi (heredes sui et necessarii)103. W takim właśnie zna-
czeniu terminem Erbrecht („prawo dziedzictwa”) posługuje się, przewidujący 
nabycie spadku na podstawie teorii przyjęcia104, austriacki ABGB, którego § 532 
definiuje je: „Gdy kto ma wyłączne prawo, aby cały spadek lub względnie na 
całość, część iaką spadłego majątku (n. p. połowę trzecią część) w swoie posiada-
nie obiął; tedy takowe prawo nazywa się prawo dziedzictwa. Jest to prawo realne, 
skutkuiące przeciw każdemu, kto sukcessyą, czyli spuściznę przywłaszczyć 
sobie chce”105. Nadanie konstytucyjnemu terminowi „prawo dziedziczenia” zna-
czenia prawa do nabycia spadku już otwartego, które przysługuje powołanemu 
do dziedziczenia, nadaje się do pogodzenia także z modelem nabycia spadku ipso 
iure. Niezależnie od rozstrzygnięcia, czy formułowana w niemieckiej doktry-
nie106 koncepcja powstania i wygaśnięcia w ciągu jednej sekundy jurydycznej 
( juristische Secunde) podmiotowego prawa do nabycia spadku jest użyteczna 
w opisaniu polskiego prawa cywilnego107, wydaje się, że właśnie przyjęcie przez 
polskiego ustawodawcę zwykłego konstrukcji nabycia spadku ipso iure108 w naj-
wyższym stopniu gwarantuje ochronę konstytucyjnego prawa dziedziczenia 

 99 Por.: W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 93–95 i cytowana tam literatura.
100 Por.: § 797, § 799 i § 819 ABGB.
101 Por.: art. 457 i 470 CCI.
102 Por.: W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 122–123, 359–369.
103 Por.: K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 2000, s. 485–486. 
104 E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. VI: Wykład prawa spadkowego, Lwów 1904, 

s. 37–40. Odmiennie, uznając w prawie austriackim nabycie spadku ipso iure: W. L. Jaworski, 
S. Wróblewski, Komentarz do austriackiego kodeksu cywilnego, t. III: Komentarz do §§ 531–824 
austryackiego kodeksu cywilnego (prawo spadkowe), Kraków 1904, s. 57 i n., 732.

105 Tłumaczenie na język polski w oryginalnej pisowni za: Księga ustaw cywilnych wszystkim 
niemiecko-dziedzicznym kraiom Monarchyi Austryackiey powszechna, Wiedeń 1811.

106 W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 364–365 i cytowana tam literatura.
107 Witold Borysiak podkreślił zbyteczność tej koncepcji ze względów praktycznych oraz 

wskazał, że na gruncie prawa polskiego brak dla niej podstawy prawnej. W. Borysiak, Dziedzi-
czenie…, s. 369.

108 Por.: B. Kordasiewicz, [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. X: Prawo 
spadkowe, red. B. Kordasiewicz, Warszawa 2013, s. 459.
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rozumianego jako prawo do nabycia otwartego spadku. Zapewnia bowiem reali-
zację tego prawa już w chwili, w której ono powstaje. 

Po czwarte, „prawo dziedziczenia” może oznaczać prawo spadkobiercy na 
nabytym spadku jako na odrębnej masie majątkowej, z którego wynika roszcze-
nie o wydanie spadku lub jego części (hereditatis petitio), skuteczne przeciw każ-
demu, kto włada majątkiem spadkowym lub jego częścią oraz przypisuje sobie 
uprawnienia spadkobiercy. Pojmowane w ten sposób konstytucyjne prawo dzie-
dziczenia mogłoby służyć także za podstawę roszczeń o wprowadzenie spadko-
biercy przez sąd w posiadanie spadku, gdyby prawo cywilne, wzorem Kodeksu 
Napoleona, nie zawsze dopuszczało samodzielne objęcie spadku, lecz wymagało 
dokonania przez sąd wwiązania109. 

Po piąte, „prawo dziedziczenia” może być rozumiane za J. S. Piątowskim jako 
„nazwa zbiorcza” wszystkich uprawnień przysługujących spadkobiercy. 

Po szóste, może oznaczać przysługującą każdemu człowiekowi i będącą 
wycinkiem zdolności prawnej możność wejścia w ogół praw i obowiązków mająt-
kowych zmarłego, która zwana jest w doktrynie prawa cywilnego „zdolnością do 
dziedziczenia”110.

Mimo że w myśl przyjętej w cywilistyce terminologii nazwa „prawo dzie-
dziczenia” odnosi się raczej do pozycji spadkobiercy – lub podmiotu będącego 
„kandydatem” na spadkobiercę – możliwa jest także interpretacja lokująca 
oznaczone nią prawo podmiotowe po stronie tego, komu przysługuje własność 
i inne prawa majątkowe, a więc potencjalnego spadkodawcy111. Andrzej Mączyń-
ski przyjął ten drugi punkt widzenia, argumentując go wykładnią całokształtu 
przepisów Konstytucji, która w art. 165 ust. 1 wyposaża jednostki samorządu 
terytorialnego w „prawo własności i inne prawa majątkowe”, pomijając zagwa-
rantowane każdemu – wśród pozostałych wymienionych przez art. 64 ust. 1 praw 
– prawo dziedziczenia. Autor ten postawił tezę, że rozwiązanie to nie pozbawia 
jednostek samorządu terytorialnego możliwości nabywania majątków w dro-
dze dziedziczenia, lecz że przysługujące im prawa nie są dziedziczne112. Wska-

109 Twórcy Kodeksu Napoleona, jednolicie przyjmując konstrukcję nabycia spadku ipso iure 
w chwili jego otwarcia zróżnicowali pozycję dziedziców prawych i spadkobierców nieporząd-
kowych, do których zaliczył m.in. dzieci naturalne, małżonka i państwo. Ci ostatni, aby objąć 
schedę spadkową w posiadanie, potrzebowali wwiązania (fr. saisine) orzeczeniem sądowym. Por.: 
M. Planiol, O spadkach, red. J. Namitkiewicz, Warszawa 1927, s. 74–86.

110 W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 80–81; por.: E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe…, 
s. 39–42.

111 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1172; W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 69.
112 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1172. Bardziej uzasadniona wydaje się jednak 

interpretacja, że Konstytucja RP milczy na temat interesów prawnospadkowych jednostek samo-
rządu terytorialnego, pozostawiając ustawodawcy zwykłemu kompetencję do zadecydowania, czy 
przysługuje im zdolność dziedziczenia oraz do zaliczenia bądź nie tych jednostek do kręgu dzie-
dziców ustawowych. Niedziedziczność praw przysługujących jednostkom samorządu terytorial-
nego wynika raczej z faktu, że nie są ludźmi, więc nie mogą umrzeć, a nie z tego, że Konstytucja 
nie wyposaża ich w prawo dziedziczenia. Wyposażenie przez Konstytucję podmiotów publicz-
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zał ponadto, że umieszczenie terminu „prawo dziedziczenia” w Konstytucji RP 
nie było konieczne, ponieważ treść, która jego zdaniem się za nim kryje, można 
wywieść bezpośrednio z regulacji dotyczącej własności i innych praw majątko-
wych113. Prawo dziedziczenia zgodnie z tym punktem widzenia jest postrzegane 
jako przedłużenie własności po śmierci właściciela – a nie prawo do stania się 
właścicielem – i gwarancja pozostania jej przedmiotu w rękach prywatnych114. 

Po siódme więc, „prawo dziedziczenia” może oznaczać prawo do zagwaran-
towania przez ustawodawcę prawom majątkowym przymiotu dziedziczności. 

Po ósme, oznacza prawo do rozdysponowania tymi prawami na wypadek 
śmierci, którego rdzeń stanowi swoboda testowania115.

6. KONSTYTUCYJNE PRAWO DZIEDZICZENIA 
W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Trybunał Konstytucyjny w swoich rozstrzygnięciach kilkakrotnie odniósł się 
do ujętego w Konstytucji RP prawa dziedziczenia116. Co znamienne dla epoki 
dekodyfikacji i jak najbardziej uzasadnione hierarchiczną strukturą systemu 
prawa, Trybunał uznał „prawo dziedziczenia” za „autonomiczne pojęcie prawa 
konstytucyjnego” (wyrok z 31 stycznia 2001 r., P. 4/99)117, które nie może być 
sprowadzane „co do swej treści i znaczenia do instytucji prawa cywilnego” 
(wyrok z 25 listopada 2003 r., K. 37/02)118. Autonomiczny charakter wykładni 
tego prawa przejawia się m.in. w sformułowanym przez Trybunał Konstytucyjny 
nakazie rozumienia nazwy „dziedziczenie” „w znaczeniu szerszym od przyję-
tego w przepisach księgi czwartej obowiązującego obecnie kc, gdzie oznacza 
ono określony sposób przejścia praw i obowiązków majątkowych przysługu-
jących osobie fizycznej do chwili jej śmierci na inną osobę lub osoby” (wyrok 
z 31 stycznia 2001 r., P. 4/99)119. Trybunał pozostawił więc ustawodawcy zwy-
kłemu znaczną swobodę w określaniu takich technicznych aspektów wstępowa-

noprawnych w prawo dziedziczenia mogłoby rodzić niebezpieczeństwo interpretowania go nie 
jako gwarancji możności dziedziczenia po osobach fizycznych, lecz jako podstawy do wysuwania 
konkretnych roszczeń wobec majątków pozostawionych przez zmarłych.

113 A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1174.
114 J. S. Piątowski, A. Kawałko, H. Witczak, [w:] System Prawa Prywatnego…, t. X, s. 44.
115 Jak twierdzi A. Mączyński: „o dziedziczności w pełnym znaczeniu tego słowa można mó-

wić tylko, jeżeli podmiot prawa ma możność wskazania osoby, której prawo to przypadnie po jego 
śmierci”. A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, s. 1171.

116 Por.: ibidem, s. 1174–1179.
117 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 59.
118 OTK ZU 2003, seria A, nr 9, poz. 96, s. 1094.
119 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 59–60.
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nia w prawa i obowiązki po zmarłym, jak wybór rodzaju sukcesji, konstrukcja 
spadku czy określenie momentu nabycia spadku120. Swoją autonomiczną wykład-
nię terminu „prawo dziedziczenia” oparł na założeniu, że skoro „nazwa »prawo 
dziedziczenia« pojawia się w przepisach konstytucyjnych zawsze w zestawieniu 
z własnością (prawem własności, prawem do własności)”, to istnieje między nimi 
ścisły związek121. Choć żaden z przepisów Konstytucji nie stanowi o tym wprost 
– z obecnego w nich sąsiedztwa „własności” i „prawa dziedziczenia” Trybunał 
wywiódł głęboko zakorzeniony w europejskiej tradycji prawa cywilnego zakaz 
„pozbawienia własności, będącej najpełniejszym z praw majątkowych, cechy 
dziedziczności”122. Podkreślił przy tym, że dziedziczenie służy utrwaleniu jej 
w sensie instytucjonalnym, przeciwdziałając wygaśnięciu tego prawa wraz ze 
śmiercią właściciela (wyrok z 31 stycznia 2001 r., P. 4/99)123. 

Określając treść prawa dziedziczenia, Trybunał Konstytucyjny koncentro-
wał się na jego czynnym aspekcie124, w którym podmiotem uprawnionym jest 
właściciel – potencjalny spadkodawca, a podstawowym składnikiem prawa jest 
wynikająca z własności swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci. 
Odczytując zaś art. 64 ust. 1 Konstytucji RP – w którym jako odrębne prawa 
zostały ujęte: „prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dzie-
dziczenia” – w kontekście innych przepisów traktujących o dziedziczeniu (art. 
64 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Konstytucji RP), uznał nawet istnienie ogólniejszego 
publicznego prawa podmiotowego, „którego treścią jest gwarantowana konsty-
tucyjnie wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim”, 
w szczególności zbywania go przez uprawnionego w całości i w części w drodze 
czynności inter vivos i mortis causa (wyrok z 31 stycznia 2001 r., P. 4/99)125.

W chronologicznie pierwszym wyroku odnoszącym się do deklarujących 
prawo dziedziczenia przepisów Konstytucji z 1997 r. (wyrok z 25 lutego 1999 r., 
K. 23/98)126, orzekając o niekonstytucyjności wygaśnięcia wchodzącego w skład 
spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wskutek niedokonania 
wymaganych przez ustawę127 czynności, Trybunał Konstytucyjny za „nieod-
łączny korelat własności” i jej „dopełnienie” umożliwiające kontynuację tego 
prawa po śmierci właściciela, uznał prawo dziedziczenia, a za „nieodłączny 

120 Ibidem, s. 60.
121 Ibidem, s. 59; Por.: OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25, s. 167; OTK ZU 2007, seria A, nr 8, poz. 

94, s. 1172.
122 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 59.
123 Ibidem, s. 60.
124 Por.: W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 69–70, B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do 

własności, [w:] Konstytucyjne podstawy systemu prawa, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 2001, s. 
35; S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003, s. 49.

125 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 59.
126 OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25. 
127 Artykuł 228 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., 

nr 30, poz. 210).
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korelat swobody dziedziczenia” swobodę „rozrządzania własnością i prawami 
majątkowymi na wypadek śmierci”128.Orzekając natomiast o niezgodności 
z Konstytucją RP przepisu ograniczającego możność nabycia w drodze dziedzi-
czenia testamentowego nieruchomości leżącej w obrębie wyodrębnionej części 
Półwyspu Helskiego (wyrok z 25 listopada 2003 r., K. 37/02), określił swobodę 
dysponowania majątkiem przez spadkodawcę jako „niewątpliwie najistotniejszy 
element treści konstytucyjnego prawa dziedziczenia”129. W dalszej części uza-
sadnienia do przytoczonego wyroku Trybunał Konstytucyjny z bardzo ogól-
nych konstytucyjnych gwarancji prawa dziedziczenia – za których komponent 
uznał swobodę testowania – wywiódł zadeklarowany już w ustawie XII tablic130 
i utrwalony w romanistycznej tradycji prawa spadkowego „prymat dziedzicze-
nia testamentowego w stosunku do dziedziczenia ustawowego”, deklarując, że 
„o losach majątku wchodzącego w skład masy spadkowej decydować powinna 
w pierwszym rzędzie wola spadkodawcy, a nie ustalone przez ustawodawcę 
reguły dziedziczenia”131. Trybunał ograniczył się jednak do wskazania ogólnego 
założenia, dystansując się od przesądzania przez jakiego typu czynności prawne 
(testament, umowę o dziedziczenie itp.) ustawodawca ma obowiązek zagwaran-
tować spadkodawcy możliwość wyrażenia jego woli132.

W uzasadnieniu do najobszerniejszego i najdonioślejszego w skut-
kach z przytaczanych orzeczeń wyroku z 31 stycznia 2001 r.133, który usunął 
z Kodeksu cywilnego niekonstytucyjne przepisy odrębnego reżimu dziedzicze-
nia gospodarstw rolnych, Trybunał Konstytucyjny wywiódł z konstytucyjnego 
prawa dziedziczenia, poza swobodą testowania, także nakaz tworzenia regulacji 
subsydiarnej wobec dziedziczenia opartego na woli spadkodawcy, która znaj-
dowałaby zastosowanie w przypadku, gdy spadkodawca nie byłby w stanie roz-
rządzić swym majątkiem lub tego nie zrobił134. Chociaż Trybunał podkreślił, że 
Konstytucja „nie formułuje ścisłych i jednoznacznych norm, pozwalających na 
określenie kręgu, kolejności powołania do spadku i wysokości udziałów spadko-
bierców ustawowych”, lecz jedynie wyznacza ramy, w których ustawodawca ma 
szeroki zakres swobody, wyraźnie wskazał mu kryterium, którym powinien się 
kierować, decydując „w pewnym sensie w zastępstwie spadkodawcy”135 o kręgu 
dziedziców beztestamentowych – domniemaną wolę spadkodawcy. Uzasadniając 
porządek dziedziczenia beztestamentowego domniemaną wolą spadkodawcy, nie 
zaś autonomicznymi wobec niej, a przysługującymi np. z tytułu pokrewieństwa 

128 OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25, s. 167.
129 OTK ZU 2003, seria A, nr 9, poz. 96, s. 1095.
130 T. 5,3. 
131 OTK ZU 2003, seria A, nr 9, poz. 96, s. 1095.
132 Ibidem; podobnie: OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 60.
133 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5.
134 Ibidem, s. 60.
135 Ibidem, s. 61.
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prawami członków najbliższej rodziny do jego majątku, Trybunał Konstytucyjny 
wpisał się w tradycję myśli Grocjusza, że „dziedziczenie zwane beztestamento-
wym wywodzi się w sposób naturalny – niezależnie od jakiegokolwiek prawa 
cywilnego – z domniemanej woli […] wobec tego […] dobra należy przyznać 
temu, komu zmarły chciałby według największego prawdopodobieństwa je prze-
kazać”136. 

Z nakazu, aby ustawodawca respektował „założenie dostosowania porządku 
dziedziczenia do przypuszczalnej woli spadkodawcy, co zakłada oparcie takiej 
regulacji na określonym stopniu typowości i racjonalności postanowień spadko-
dawcy”, Trybunał Konstytucyjny wywiódł szczególną sytuację prawnospadkową 
małżonka i najbliższych krewnych137. A następnie – co właściwe dla liberalnego 
postrzegania własności prywatnej – wyraźnie odrzucił możliwość konstruowania 
praw do dziedziczenia majątku po konkretniej osobie, jako sprzeczną „z należą-
cym do treści prawa własności uprawnieniem do rozporządzania jej przedmio-
tem, które to uprawnienie korzysta z pierwszeństwa przed realizacją roszczeń 
osób niepowołanych przez spadkodawcę do dziedziczenia”138. W wyroku zaś 
z 4 września 2007 r., w którym orzekał o zgodności z Konstytucją art. 935 § 3 
K.c. w zakresie, w jakim powołuje do dziedziczenia gminę jako spadkobiercę 
ustawowego, podczas gdy otwarcia spadku dożyło rodzeństwo rodziców spad-
kodawcy, Trybunał wskazał standard minimum kręgu osób powołanych do dzie-
dziczenia ustawowego. Stwierdził, że nieuwzględnienie w tej grupie zstępnych 
i małżonka można uznać za ukryte wywłaszczenie i likwidację instytucji dzie-
dziczenia139. Teza ta – w odniesieniu do współmałżonka – jest co najmniej dys-
kusyjna w kontekście tysiącleci dziejów prawa, które dowodzą, że jego pozycja 
prawnospadkowa nie zawsze była uprzywilejowana140, ani nawet nie zawsze była 
chroniona141, a dziedziczenie niewątpliwie istniało.

W myśl przytoczonych wyżej tez Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca, 
przewidując dziedziczenie beztestamentowe, realizuje za zmarłego (zgodnie 
z jego domniemaną wolą) prawo do rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci, 
a nie chroni prawa jego najbliższych do dziedziczenia po nim, odmawiając temu 
ostatniemu racji bytu. Spójne z tym punktem widzenia jest odrzucenie możli-
wości wywodzenia z prawa dziedziczenia uprawnień członków rodziny spadko-
dawcy do choćby pieniężnej partycypacji w spadku wbrew jego wyraźnej woli. 
W wyroku z 25 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że traktujące 

136 H. Grotius, Trzy księgi o prawie wojny…, II. 7,3. Fałsz tej tezie z historycznego punktu 
widzenia zarzucił Marcel Planiol (M. Planiol, O spadkach…, s. 2).

137 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 60.
138 Ibidem, s. 61.
139 OTK ZU 2007, seria A, nr 8, poz. 94, s. 1174.
140 Por.: W. Dajczak, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie w czasach…, s. 16; A. Dzia-

dzio, Historia…, s. 369.
141 Ibidem, s. 365; R. Taubenschlag, Prawo rzymskie…, s. 276–278; S. Płaza, Historia prawa 

w Polsce na tle porównawczym, cz. 1.: X–XVIII w., Kraków 1997, s. 300.
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o prawie dziedziczenia artykuły Konstytucji RP nie pozwalają rekonstruować 
podmiotowego prawa do zachowku142, uznając, że uprawnienie do zachowku nie 
stanowi zatem elementu prawa dziedziczenia – domagającego się minimalnego 
udziału w dziedziczeniu po osobach najbliższych, co przyjmuje znaczna część 
doktryny niemieckiej143 – lecz jest ograniczeniem tego konstytucyjnego prawa. 
Jednak zdaniem Trybunału „prawo do zachowku nie stanowi nadmiernego 
względem ciężarów nakładanych na spadkodawcę ograniczenia prawa dziedzi-
czenia” 144. Jest bowiem uzasadnione przez art. 18, art. 30 i art. 47 Konstytucji 
RP, w świetle których „niezbędna jest ochrona przez prawo spadkowe małżonka, 
zstępnych i rodziców spadkodawcy”145. Warto zwrócić uwagę na odniesienia do 
tradycji prawnej, jakie Trybunał Konstytucyjny poczynił, uzasadniając dopusz-
czalność instytucji zachowku. Dystansując się od przesądzenia, w jaki sposób 
ma być realizowana prawna i ekonomiczna ochrona członków rodziny spadko-
dawcy (zachowek, rezerwa, system roszczeń alimentacyjnych)146, uznał jej ideę za 
uniwersalną i aktualną oraz powszechnie spotykaną i akceptowaną w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej147. Oceniając zaś przydatność zachowku, zade-
klarował, że „instytucja ta jest głęboko zakorzeniona w tradycji polskiego prawa 
spadkowego”148.

Jak wskazują wyżej przytoczone wypowiedzi orzecznictwa – Trybunał Kon-
stytucyjny lokuje uprawnienia wynikające z konstytucyjnego prawa dziedzicze-
nia przede wszystkim po stronie spadkodawcy, odmawiając wywiedzenia z niego 
jakichkolwiek uprawnień „kandydatów na spadkobierców” do uzyskania całości 
lub części cudzego majątku. W przytaczanym wyżej wyroku z 31 stycznia 2001 r. 
Trybunał wywiódł jednak z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP pewne uprawnienia 
ulokowane po stronie spadkobiercy. Ogłosił, że Konstytucja gwarantuje każdej 
osobie zdolność dziedziczenia, a więc abstrakcyjną możność stania się następcą 
osoby zmarłej, podkreślając przy tym, że przepis ten nie gwarantuje nikomu 
uzyskania praw majątkowych po konkretnym spadkodawcy. Zadeklarował także 
konstytucyjną ochronę praw nabytych w drodze dziedziczenia149. W wyroku 
z 25 listopada 2003 r. z gwarancji konstytucyjnej wywiódł wymóg umożliwie-
nia spadkobiercy definitywnego nabycia składników majątku spadkowego150 – co 

142 OTK ZU 2013, seria A, nr 6, poz. 85, s. 1183.
143 W. Borysiak, Dziedziczenie…, s. 93–95 i cytowana tam literatura.
144 OTK ZU 2013, seria A, nr 6, poz. 85, s. 1193.
145 Ibidem, s. 1192.
146 Ibidem, s. 1185.
147 Ibidem, s. 1189.
148 Ibidem, s. 1189.
149 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 61.
150 OTK ZU 2003, seria A, nr 9, poz. 96, s. 1095.
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odpowiada rzymskiej regule semel heres, semper heres151, która zakazuje odbie-
rania dóbr nabytych mortis causa152.

Syntetycznego podsumowania dotychczasowego orzecznictwa Trybunał 
Konstytucyjny dokonał w uzasadnieniu do wyroku z 29 maja 2007 r. (P. 20/06), 
wyróżniając dziewięć elementów, z których składa się treść prawa dziedziczenia. 
Zaliczył do nich kierowane do ustawodawcy nakazy: objęcia ustawową regula-
cją zagadnień związanych ze śmiercią osoby fizycznej (w tym ukształtowania 
instytucji dziedziczenia zgodnie z wymogami Konstytucji); uznania woli za pod-
stawowy czynnik decydujący o losie majątku po śmierci uprawnionego; posza-
nowania swobody rozrządzania majątkiem na wypadek śmierci; wprowadzenia 
subsydiarnej regulacji opartej na pewnej typowości rozrządzeń testamentowych; 
równego traktowania spadkobierców w podobnych sytuacjach prawnych; ochrony 
praw nabytych poprzez dziedziczenie oraz takiego ukształtowania regulacji, aby 
umożliwić spadkodawcy definitywne nabycie majątku spadkowego. Trybunał 
powtórzył także zakazy: „ukrytego wywłaszczenia” poprzez pozbawienie wła-
sności cech dziedziczności i przejmowanie ich przez państwo oraz pozbawiania 
jakiejś kategorii osób zdolności dziedziczenia153. 

Choć zasadniczo należy zgodzić się z linią orzeczniczą Trybunału, dostrzega-
jącą pod warstwą tekstu Konstytucji zakorzenione w tradycji prawnej fundamen-
talne założenia nowożytnego prawa spadkowego, to pojawiają się wątpliwości, na 
ile poprawne jest wywodzenie ich wszystkich z prawa dziedziczenia, jak gdyby 
było ono pojemnym workiem, z którego sędziowie mogą wyciągnąć wszystkie 
normy dotyczące prawa spadkowego. Wielokrotne wskazywanie przez polski sąd 
konstytucyjny na swobodę testowania jako podstawowy element prawa dziedzi-
czenia może zaciemniać rozumienie przepisów, które o tym prawie podmioto-
wym stanowią. Właściwsze i prostsze zdaje się być wywodzenie uprawnienia 
do dysponowania majątkiem na wypadek śmierci bezpośrednio z własności154 
oraz uznanie, że prawo dziedziczenia, pozostając niekiedy z własnością w dia-
lektycznym napięciu, stanowi konstytucyjną podstawę ochrony prawnospadko-
wych interesów osób innych niż spadkodawca. Gwarantuje więc abstrakcyjną 
możność stania się spadkobiercą, dziedziczenie po członku najbliższej rodziny, 
który zmarł nie pozostawiwszy testamentu, uzyskanie po bliskiej osobie części 
spadku w naturze lub jej finansowego ekwiwalentu i ochronę majątku naby-
tego na podstawie testamentu lub wskutek dziedziczenia ustawowego. Własność 

151 D. 28,5,89.
152 F. Longchamps de Bérier, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo 

rzymskie u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 259.
153 OTK ZU 2007, seria A, nr 6, poz. 52, s. 801.
154 Jak słusznie wskazał A. Mączyński, do wywiedzenia możności rozporządzania mająt-

kiem mortis causa nie było konieczne umieszczenie w tekście Konstytucji „prawa dziedziczenia”, 
gdyż wolność ta wynika z samego prawa własności. Por.: A. Mączyński, Konstytucyjne prawo…, 
s. 1173–1174.
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i prawo dziedziczenia, choć ściśle ze sobą związane155, zostały ujęte w tekście 
Konstytucji RP w sposób gramatycznie niezależny poprzez enumeratywne 
wyliczenie równorzędnych elementów jako „własność i prawo dziedziczenia” 
(art. 21), „prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedzicze-
nia” (art. 64 ust. 1) i „własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia” 
(art. 62 ust. 2), a nie w sposób ukazujący zależność jednego od drugiego, np. jako 
„dziedziczna własność”. Przekonujące wydaje się więc postrzeganie związku 
między tymi dwoma konstytucyjnymi pojęciami jako relacji dwu, wymagających 
harmonijnego wyważenia, antynomii europejskiej tradycji prawa prywatnego, 
która oparta na indywidualistycznym filarze rzymskim oraz kolektywistycznym 
filarze germańskim stara się chronić zarówno wynikającą z liberalnie postrzega-
nej własności swobodę testowania, jak i solidarność rodzinną.

Choć dociekanie znaczenia, jakie kryje się za dopuszczającym rozmaitą inter-
pretację terminem „prawo dziedziczenia”, na gruncie Konstytucji RP może być 
pasjonujące, w epoce dekodyfikacji ma raczej znikomą doniosłość praktyczną. 
Nie ma wielkiego znaczenia, czy sędziowie konstytucyjni wywiodą zasadę swo-
body testowania z własności czy z prawa dziedziczenia, a dopuszczalność – czy 
nawet konieczność – zabezpieczenia członków rodziny spadkodawcy przez zacho-
wek bądź rezerwę z prawa dziedziczenia czy bezpośrednio z zagwarantowanej 
w art. 18 Konstytucji RP ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzi-
cielstwa. Podobnie mało istotne jest to, czy konieczność uwzględnienia przez 
ustawodawcę dziedziczenia beztestamentowego zostanie uzasadniona domnie-
maną wolą spadkodawcy, czy przez uznanie istnienia opierającego się na wię-
zach rodzinnych prawa podmiotowego do nabycia majątku zmarłego, który nie 
pozostawił testamentu. Ważniejszy od teoretycznego ustalenia, jakie znaczenie 
mają poszczególne użyte w tekście Konstytucji wyrazy, wydaje się skutek pro-
wadzonej wykładni – zdekodowanie właściwych norm. Normy te powinny być 
zgodne z duchem Konstytucji, który – jak można założyć – wymaga harmonii 
między podstawowymi dla tradycji europejskiej wartościami prawa spadkowego: 
swobodą testowania i solidarnością rodzinną.

7. PODSUMOWANIE

Konstytucjonalizacja prywatnych praw podmiotowych i narastanie wokół 
nich orzecznictwa sądów konstytucyjnych stanowi jedno ze znamion procesu 
dekodyfikacji, polegającego na pozbawianiu kodeksów cywilnych centralnej 
pozycji w ramach systemu prawa. Ujmowanie w konstytucjach prawa dziedzi-

155 OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5, s. 59; Por.: OTK ZU 1999, nr 2, poz. 25, s. 167; OTK ZU 2007, 
seria A, nr 8, poz. 94, s. 1172.
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czenia – jako późniejsze i dotyczące bardziej szczegółowego zagadnienia, zdaje 
się dalej posuniętym przejawem tego zjawiska niż konstytucjonalizacja prawa 
własności. Mimo że w praktyce stosowania prawa łatwiej jest dostrzegalna dero-
gacja przepisów kodeksowych przez postanowienia ustaw szczególnych, zainte-
resowanie ustawodawcy konstytucyjnego sferą prywatnoprawną w najbardziej 
wyraźny sposób strąca kodeks cywilny z piedestału – przynajmniej symbolicz-
nie – najwyższego źródła prawa prywatnego oraz podważa dogmat o pewności 
skodyfikowanego prawa. Pewnym paradoksem jest, że pisana konstytucja naro-
dowa i kodeks cywilny – dwa mity oświecenia i pozytywizmu w prawodawstwie 
– poprzez konstytucjonalizację praw prywatnych, która jawi się jako jeszcze 
większy triumf oświecenia, zostały sobie wyraźnie przeciwstawione. Podsta-
wowy cel kodyfikacji: wykluczenie niepewności i arbitralności w stosowaniu 
prawa156 został zniweczony przez umożliwienie sędziom konstytucyjnym decy-
dowania o kształcie obowiązującego prawa na podstawie kreatywnej wykładni 
ogólnych terminów.

Zadeklarowane w art. 21 i 64 Konstytucji RP „prawo dziedziczenia” jako 
wyrażenie, które może być rozumiane na różne, nawet całkiem sprzeczne spo-
soby, wprowadza niepewność co do trwałości części norm zawartych w Kodek-
sie cywilnym. Trybunał Konstytucyjny w swoim dotychczasowym orzecznictwie 
– poza wyrokiem z 31 stycznia 2001 r.157, w którym uznał za niekonstytucyjne 
kilka przepisów dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych – nigdy nie 
naruszył trwałości przepisów Kodeksu z powołaniem na prawo dziedziczenia. 
Co więcej, formułowane przez Trybunał tezy nadawały rangę konstytucyjną 
najbardziej fundamentalnym, a jednocześnie głęboko zakorzenionym w euro-
pejskiej tradycji prawnej założeniom polskiego prawa spadkowego. Jednak 
ta względna petryfikacja treści Kodeksu cywilnego – dotycząca jego najogól-
niejszych założeń, a nie konkretnych rozwiązań – nie jest skutkiem docenienia 
wyjątkowej pozycji Kodeksu, lecz jego zgodności z przyjętym przez Trybunał, 
a opartym na tradycji prawa cywilnego, rozumieniem ujętych w tekście Konsty-
tucji RP pojęć. Orzecznictwo Trybunału wyraźnie pokazuje, że główną regula-
cją dla szeroko rozumianego polskiego prawa spadkowego, obejmującego poza 
Księgą IV Kodeksu cywilnego także przepisy ustaw szczególnych158, są art. 21 
i 64 Konstytucji RP. A chociaż skutkiem poszczególnych orzeczeń Trybunału 

156 J. M. Kelly, Historia zachodniej teorii prawa, tłum. rozdz. VIII D. Pietrzyk-Revees, Kra-
ków 2006, s. 339.

157 Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r., P. 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5 
158 Orzeczenia, w których Trybunał Konstytucyjny powoływał się na „prawo dziedziczenia” 

dotyczyły m.in.: ustawy z dnia 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze (wyrok z dnia 25 lutego 
1999 r., K. 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25; wyrok z dnia 21 maja 2001 r., SK. 15/00, OTK 2002, 
nr 4, poz. 85), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyrok z dnia 29 maja 
2007 r., P. 20/06, OTK 2007, seria A, nr 6, poz. 52) czy ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu 
części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju (wyrok z dnia 25 listo-
pada 2003 r., K. 37/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 96).



 KONSTyTUCJONALIZACJA PRyWATNyCH PRAW PODMIOTOWyCH... 277

jest często doprowadzenie do zgodności tych ustaw nie tylko z Konstytucją RP, 
ale i z duchem Kodeksu, dzieje się to jedynie przy okazji. W polskim prawie 
prywatnym centralizm kodeksowy został więc zastąpiony przez centralizm kon-
stytucyjnych gwarancji dla praw podmiotowych. 

O ile w kodeksach cywilnych można próbować zawrzeć cały ogrom prawa 
cywilnego, o tyle w lakonicznych przepisach konstytucyjnych uczynić się tego 
nie da. Dlatego też ogólna regulacja konstytucyjna została przez Trybunał uzu-
pełniona bardziej szczegółowymi wskazaniami zaczerpniętymi z tradycji praw-
nej – jak gdyby jego sędziowie, zgadzając się z tezą Patricka Glenna, czuli się 
związani wspomagającą normatywnością tradycji159. Uznając, że z treści konsty-
tucyjnego prawa dziedziczenia wynika prymat dziedziczenia opartego na woli 
spadkodawcy, istnienie subsydiarnej względem niego regulacji spadkobrania 
opartego na więzach rodzinnych, powszechność zdolności do dziedziczenia oraz 
że swoboda testowania może być ograniczania względami solidarności rodzin-
nej, składy orzekające Trybunału dowiodły „myślenia w kategoriach tradycji”. 
Trudną do obrony byłaby teza, że cały ogrom kierowanych do ustawodawcy 
nakazów, wywiedzionych przez Trybunał z terminu „prawo dziedziczenia” jest 
koniecznym rezultatem wykładni językowej. Egzegeza odnoszących się do mate-
rii prywatnoprawnej przepisów Konstytucji RP, która wykluczałaby czerpanie 
z żywego dorobku tradycji prawnej, nie pozwoliłaby formułować tak daleko idą-
cych wniosków – a być może nawet żadnych sensownych. Chociaż sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego nie są w swym orzekaniu formalnie związani dorob-
kiem tradycji prawnej, to rozstrzygając sprawy dotyczące konstytucyjnego prawa 
dziedziczenia, tłumaczyli niejasne przepisy Konstytucji w sposób odpowiadający 
wykształconym w europejskiej tradycji prawnej najogólniejszym wyobrażeniom 
o tym, jak prawo spadkowe powinno wyglądać. 

Wydaje się więc, że z problemem deprecjacji pozycji kodeksów cywilnych 
przez wkraczające w ich materie konstytucje – co objawia się w możliwości 
pozbawienia przepisów kodeksowych mocy obowiązującej z powodu niezgodno-
ści z literą konstytucji, rodząc niepewność co do prawa – polski system prawny 
poradził sobie, interpretując literę Konstytucji RP zgodnie z duchem tej tradycji, 
z której również wywodzi się obowiązujący Kodeks cywilny. Orzecznictwo Try-
bunału Konstytucyjnego wprowadziło do systemu prawa przez furtkę gwarancji 
praw podmiotowych ogólne wytyczne, wykształcone przez ewolucyjny rozwój 
europejskiej tradycji prawa spadkowego, wyposażając je nie tylko w normatyw-
ność wspomagającą, lecz przyznając im rangę ponadkodeksową. Można odnieść 
wrażenie, że kształt, jaki przybrała linia orzecznicza, wynika z decyzji prawo-
twórczej sędziów Trybunału, których wolą była petryfikacja najogólniejszych, 
wywodzących się z europejskiej tradycji prawnej założeń współczesnego prawa 
spadkowego. Być może, konstytucjonalizacja prywatnych praw podmiotowych, 

159 H. P. Glenn, Legal Traditions…, s. XXIV.
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chociaż stanowi jeden z elementów rozbijających spójność i klarowność systemu 
prawa, daje także szanse na przezwyciężenie jego kryzysu poprzez ukształto-
wanie modelu – kuriozalnego z punktu widzenia oświeceniowych wizji epoki 
kodyfikacji160 – zgodnie z którym kodeks jako jedna z ustaw szczególnych jest 
bezpośrednio zależny od ogólnej regulacji konstytucyjnej, a pośrednio od tradycji 
prawnej, która w sposób wiążący wskazuje, jak ją należy interpretować. Lecz jest 
to już zupełnie inny „pomysł na prawo”161 niż ten, który był realizowany w prze-
mijającej już epoce kodyfikacji.

THE CONSTITUTIONALISATION OF THE PRIVATE SUBJECTIVE 
RIGHTS AS A SYMPTOM OF DECODIFICATION. „RIGHT 

OF SUCCESSION” IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC 
OF POLAND OF APRIL 2, 1997

Summary

A civil code and a written national constitution are the myths of the Age of 
Enlightenment and the legal positivism in legislation. Paradoxically, they were set against 
each other by the constitutionalisation of the subjective rights relating the area of private 
law, like ownership or the right of succession. The constitutionalisation of this type 
of subjective rights is an example of decodification. In the clear way, it symbolically 
diminishes the role of the civil code as a highest source of private law. Moreover, the basic 
aim of the codification – exclusion of uncertainty and arbitrariness in the application of 
law – was destroyed by allowing constitutional judges to creatively interpret the general 
terms and therefore, decide about the shape of valid law.

„Right of succession” declared three times in the Constitution of the Republic of 
Poland of April 2, 1997 is an expression which can be understood in various, even quite 
conflicting ways. It introduces the uncertainty about the durability of some norms 
enclosed in the Civil Code. The jurisdiction of the Constitutional Tribunal clearly shows 
that the articles 21 and 64 of the Constitution of the Republic of Poland are a central 
regulation of the Polish law of succession which (except Book IV of the Civil Code) 
also contains separate regulations of numerous special laws. Although sentences of the 
Constitutional Tribunal often lead to the agreement between these laws and the “spirit of 
the Code”, this happens only additionally when the Civil Code’s regulations are consistent 
with the received interpretation of the constitutional terms. It shows that in Polish private 
law the code’s centralism was replaced by the centralism of the constitutional guarantees 
for subjective rights.

160 F. Longchamps de Bérier, Wobec dekodyfikacji…, s. 181.
161 Por.: ibidem, s. 187.
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A constitutional regulation of the fundamental rights cannot include the whole of 
the private law with numerous and detailed regulations. However, the Constitutional 
Tribunal deduced the variety of fundamental (for present Polish law and European legal 
tradition) principles from the general guarantees of the right of succession. The examples 
include: the priority of the succession based on the will of a testator, the existence of 
the subsidiary order of succession based on family ties, the generality of the capacity to 
succeed and that the freedom of testation can be limited due to the family solidarity. By 
formulating these theses – which are not proclaimed in the Constitution, but are present 
in the European legal tradition – Polish constitutional judges have proven “thinking in 
the categories of the tradition”.

It seems that the Polish legal system managed the problem of depreciation of the civil 
code’s position due to the existence of constitutions interfering with their fields. Because 
of this interference, some contradictions between the code and the constitution might have 
been present. The problem has been solved by filling the Constitution with “the spirit of 
tradition” from which also the code derives. This way, the jurisdiction of the Constitutional 
Tribunal introduced general guidelines (created by the evolutionary development of the 
European tradition of the law of succession) to the legal system through the guarantee 
of subjective rights and granted them a higher rank than the code itself. Although the 
constitutionalisation of the private subjective rights is one of the elements breaking the 
clarity of the legal system, it probably gives a chance to overcome the crisis of the legal 
system by creating a new model – ridiculous from the Enlightenment’s dogmas of the age 
of codification point of view – in which a code is one of the special laws and is dependent 
directly on the general constitution regulation and indirectly, on the legal tradition which 
shows how constitution terms should be interpreted.
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OCHRONA GLEB W PRAWIE WSPÓLNOTOWYM 
– W KONTEKŚCIE PROJEKTU „DYREKTYWY 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
USTANAWIAJĄCEJ RAMY DLA OCHRONY GLEB ORAZ 

ZMIENIAJĄCEJ DYREKTYWĘ 2004/35/WE”

Ochrona zasobów gruntowych jest dziedziną wymagającą skutecznych 
i wyspecjalizowanych mechanizmów prawnych. Uwaga ta wydaje się oczywi-
sta w kontekście przepisów polskiego porządku prawnego. Warto pamiętać, że 
regulacje o charakterze protekcjonistycznym są obecne w polskim prawodaw-
stwie od lat sześćdziesiątych XX w. Z punktu widzenia wspólnotowego ujęcia 
tej problematyki większość krajów należących do Unii Europejskiej nie posiada 
analogicznych rozwiązań prawnych. Co więcej, pomimo że w prawie wspólno-
towym zawarto wiele rozwiązań odnoszących się do problematyki związanej 
z szeroko rozumianą ochroną środowiska, do chwili obecnej nie udało się wpro-
wadzić w życie wyspecjalizowanego, kompleksowego aktu prawnego skupio-
nego wyłącznie na protekcji ziemi. Sytuację tę miała zmienić nowa Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiająca ramy dla ochrony gleb oraz 
zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE1. Niestety, pomimo zaawansowanych prac 
legislacyjnych ten ważny i potrzebny projekt w dniu 21 maja 2014 r. został wyco-
fany przez Komisję.

Poniżej zostanie przedstawiona analiza odnosząca się do przebiegu prac legi-
slacyjnych, głównych założeń projektowanej dyrektywy, a także zagrożeń, jakim 
miała ona zapobiegać. Celem niniejszej publikacji jest ocena zasadności omawia-
nych rozwiązań wobec potrzeb i wyzwań, którym miała sprostać nowa regulacja 
prawna. W artykule jest również dokonana ocena zasadności zakończenia prac 
legislacyjnych nad tym projektem.

1 Projekt został zawarty we Wniosku dotyczącym Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającej ramy dla ochrony gleb oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, przed-
stawionym przez Komisję dnia 22 września 2006 r., 2006/0086 (COD).
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1. PRZEDMIOT PLANOWANEJ OCHRONY

Rozpoczynając rozważania dotyczące rozwoju wspólnotowego podejścia 
do problematyki protekcjonistycznej, trzeba odnieść się do samego przedmiotu 
ochrony. W polskim prawie od wielu lat przyjęło się, że podstawową kategorią 
w tym zakresie jest grunt rolny. Rozwiązanie takie było charakterystyczne dla 
prawodawstwa krajów socjalistycznych. Jak pisał w roku 1966 Marian Błażej-
czyk: „We wszystkich europejskich krajach socjalistycznych, z wyjątkiem Polski, 
grunty rolne – jako podstawowy środek produkcji – objęte są specjalną ochroną 
prawną. Nie znaczy to, że jest ona w naszym kraju zbędna. Ciągłe zmniejszanie 
się powierzchni gruntów rolnych kosztem innych potrzeb społeczno-gospodar-
czych, jak również wyniki badań gleboznawczych, wykazujące pogarszanie się 
stanu gleb (wskutek erozji, denudacji, stepowienia, zanieczyszczeń przemysło-
wych itp.) uzasadniają konieczność prawnego unormowania ochrony gruntów 
rolnych”2. Model oparty na tych priorytetach funkcjonuje w polskim prawie do 
dzisiaj. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych – przedmiot ochrony jest określony poprzez zakre-
ślenie rozbudowanego katalogu obejmującego m.in. użytki rolne, grunty pod 
stawami rybnymi czy grunty znajdujące się w ogrodach botanicznych3. Ustawo-
dawca wspólnotowy chciał odejść od tej kategorii prawnej na rzecz pojęcia o bar-
dziej uniwersalnym i zarazem szerszym zakresie, jakim jest gleba.

Istotny wydaje się sposób, w jaki zdefiniowano powyższe pojęcie. Jak sta-
nowił art. 1 ust. 2 projektu: „Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do gleby, 
tworzącej górną warstwę skorupy ziemskiej, znajdującej się pomiędzy skałą 
macierzystą a powierzchnią z wyłączeniem wód podziemnych, zgodnie z defi-
nicją zawartą w art. 2 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady”4. Co za tym idzie, trzeba zauważyć, że autorzy projektu zdecydowali 
się na bardzo szerokie określenie tej kategorii prawnej. Rozwiązanie to zasłu-
guje na uznanie, pozwala ono bowiem na zachowanie znacznej uniwersalności 
przytaczanej definicji. Fakt ten z kolei może korzystnie wpływać na zwiększenie 
znaczenia i roli całego systemu ochronnego.

Abstrahując od rozważań na temat wydźwięku stricte definicyjnego, można 
poczynić jeszcze jedną uwagę o charakterze ogólnym – ochrona powierzchni 
ziemi wchodzi w zakres szeroko rozumianej problematyki ochrony środowi-

2 M. Błażejczyk, Założenia prawnego unormowania ochrony gruntów rolnych, „Państwo 
i Prawo” 1966, nr 7–8, s. 70.

3 Por.: art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 
z 2004 r., nr 121, poz. 1266, ze zm.).

4 Artykuł 1 ust. 2 Projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (2006/0086 COD) – dalej: projekto-
wana dyrektywa.
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ska. W kontekście powyższej uwagi trzeba podkreślić, że sfera ta jest w sposób 
szczególny narażona na występowanie silnego konfliktu interesów. Na fakt ten 
zwracał uwagę Jerzy Sommer, pisząc: „Warto zauważyć, że w zakresie ochrony 
środowiska istnieje silny konflikt wartości. Z jednej strony ochrona środowiska 
jako określona wartość znajduje się w konflikcie z takimi wartościami jak zaspo-
kojenie potrzeb materialnych (mieszkania, zarobki, udogodnienia cywilizacyjne), 
zatrudnienie, rozwój ekonomiczny, z drugiej zaś hasło »ochrona środowiska« 
może i bywa rozmaicie rozumiane”5. Z aprobatą warto przyjąć możliwie naj-
bardziej uniwersalny i pojemny zakres stosowania przedmiotowych rozwiązań 
prawnych. 

2. AKTUALNY STAN PRAWNY

Mając w pamięci występowanie silnego konfliktu interesów, związanego ze 
sferą ochrony środowiska, głęboko zastanawiające jest, że do chwili obecnej Unia 
Europejska nie dysponuje żadnym wyspecjalizowanym aktem prawnym skupio-
nym na tematyce protekcji zasobów glebowych. Nie oznacza to oczywiście, że 
problematyka ta w ogóle nie pojawia się w legislacji europejskiej – jak zauwa-
żyła Komisja: „Niektóre aspekty ochrony gleby znajdują się w dorobku prawnym 
Wspólnoty, a zatem w ten sposób różne polityki Wspólnoty mogą przyczynić 
się do ochrony gleby. Dzieje się tak w przypadku wielu przepisów w istnieją-
cym prawodawstwie Wspólnoty dotyczącym ochrony środowiska w dziedzinach 
takich jak woda, odpady, chemikalia, zapobiegania zanieczyszczeniom przemy-
słowym, ochrona środowiska i pestycydy”6. Podkreślenia w tym aspekcie z całą 
stanowczością wymaga jednak fakt, że rozwiązania te jedynie w sposób pośredni 
regulują tematykę ochronną i, co za tym idzie, są w oczywisty sposób niewystar-
czające. 

Kwestia szybkiego uregulowania przedmiotowego zagadnienia w prawie 
wspólnotowym jest na tyle istotna, że w większości krajów Unii Europejskiej 
brakuje również stosownych rozwiązań w krajowych systemach prawnych. Zgod-
nie ze stanowiskiem Komisji – zaledwie dziewięć krajów członkowskich posiada 
wyspecjalizowane akty prawne skupione na tematyce ochronnej7. W związku 
z tym w większości krajów Unii Europejskiej problematyka ta pozostaje całkowi-

5 J. Sommer, Wpływ prawa wspólnotowego na prawo ochrony środowiska w Polsce, „Ochro-
na Środowiska. Prawo i Polityka” 2004, nr 3, s. 32.

6 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy 
dla ochrony gleby oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE – przedstawiony przez Komisję 
22 września 2006 r. – 2006/0086 (COD), s. 3.

7 Por.: ibidem, s. 8.
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cie poza zakresem zainteresowania ustawodawcy. Opisywana sytuacja jest wyjąt-
kowo niebezpieczna wobec stałego i postępującego procesu wyłączania gruntów 
z produkcji rolnej, a także znacznego obniżania wartości produkcyjnej gleby. 
Poważnym problemem jest również rozwój aglomeracji miejskich i postępu-
jące wraz z nim zjawisko uszczelniania ziemi. Przytaczane powyżej argumenty 
w oczywisty sposób przemawiają za potrzebą wypracowania wspólnotowych, 
spójnych rozwiązań prawnych regulujących tę kwestię na poziomie legislacji 
unijnej.

3. STRATEGIA TEMATYCZNA 

Zagrożenia wiążące się z brakiem wystarczającego unormowania problema-
tyki ochronnej skłoniły organy wspólnotowe do podjęcia działań zmierzających 
do wypracowania stosownych rozwiązań legislacyjnych. W wyniku powyższych 
prac w dniu 22 września 2006 r. została ogłoszona Strategia tematyczna w dzie-
dzinie ochrony gleby8. O dokumencie tym w następujący sposób pisał Adam Ere-
chemla: „Celem Strategii tematycznej w zakresie ochrony gleb jest ich ochrona 
i zrównoważone użytkowanie. Zamieszczona w dokumencie ocena sytuacji, 
degradację gleb uznaje za poważny problem, występujący we wszystkich pań-
stwach Wspólnoty”9. Te ogólne założenia zostały sprecyzowane poprzez wyzna-
czenie kluczowych dla jej realizacji stref działania. 

Zgodnie z treścią Komunikatu Komisji założenia te można podzielić na cztery 
podstawowe kategorie, którymi są:

– utworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania systemu ochrony gleb;
– wprowadzanie problematyki ochronnej w zakres realizacji innych, powią-

zanych działań zarówno w aspekcie wspólnotowym, jak i krajowym;
– prowadzenie projektów badawczych skupionych na problematyce ochronnej;
– budowanie i podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu do proble-

mów związanych z ochroną gleb10.

Mając na uwadze przedstawiane powyżej postulaty, z uznaniem warto przy-
jąć wielowątkowe podejście organów unijnych do omawianej tematyki. Oczy-
wisty wydaje się fakt, że budowanie i stałe wzmacnianie świadomości społecznej, 
a także rozwój działalności naukowej odnoszącej się do przedstawianej dziedz-

 8 COM (2006) 231 z 22.09.2006.
 9 A. Erechemla, Czy będzie dyrektywa dotycząca ochrony gleb?, „Ochrona Środowiska. Pra-

wo i Polityka” 2010, nr 2, s. 24.
10 Por.: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony 
gleby – przedstawiony przez Komisję 22 września 2006 r. – COM (2006) 231, s. 7.
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iny zasługują na pełne uznanie. Ustawodawca wspólnotowy główny nacisk 
kładzie na wypracowanie skutecznych rozwiązań prawnych odnoszących się do 
ukształtowania mechanizmów ochronnych. Zagadnienie to, zgodnie z intencją 
Komisji, wymaga rozszerzenia aktywności związanej z działaniami protekc-
jonistycznymi w politykach skupionych na realizacji innych celów. Tego typu 
podejście ma istotne znaczenie pod względem wypracowania zharmonizowanego 
systemu w możliwie najpełniejszy sposób obejmującego problematykę ochronną. 

Warto tu jednak wyraźnie podkreślić, że środki te mogą mieć jedynie ogra-
niczoną skuteczność bez kompleksowych rozwiązań prawnych skupionych na 
ukształtowaniu priorytetów protekcjonistycznych. Aktem realizującym to zało-
żenie, zgodnie z propozycją Komisji, miała być Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleby oraz zmieniająca dyrektywę 
2004/35/WE.

4. FORMA PRAWNA DZIAŁAŃ LEGISLACYJNYCH

Rozpatrując kwestię wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, trzeba roz-
ważyć zagadnienie wybrania najodpowiedniejszej formy legislacyjnej dla tego 
typu środków. Ze względu na potrzebę wywołania skutków w ustawodawstwie 
krajowym, stosowne rozwiązania mogą przyjąć jedną z dwóch podstawowych 
form uregulowania tj. rozporządzenia albo dyrektywy. Wstępna analiza oma-
wianej kwestii może sugerować, że rozporządzenie byłoby w przedstawianym 
przypadku metodą dogodniejszą. Środek ten ma bezpośredni skutek oddziały-
wania, dzięki czemu mógłby ukonstytuować nowe zasady ochrony wyczerpu-
jąco i jednoznacznie11. Trzeba jednak podkreślić, że sama specyfika problemów 
związanych z ochroną gleb w znacznej mierze komplikuje możliwość tak inter-
wencyjnego uregulowania niniejszej kwestii. Fakt ten wynika z dużej rozległości 
terytorialnej Unii Europejskiej, obejmującej swoim zakresem tereny znacznie 
różniące się pod względem warunków klimatycznych, a także stopnia zabudo-
wania i uszczelnienia ziemi. Na powyższą okoliczność zwróciła uwagę Komisja, 
pisząc w uzasadnieniu do wniosku zawierającego projekt dyrektywy: „Bardziej 
normatywny instrument, taki jak rozporządzenie, nie pozwoliłby na dostateczne 
uwzględnienie zróżnicowania gleby oraz nie zagwarantowałby w wystarczają-
cym stopniu elastyczności koniecznej dla uwzględnienia lokalnych warunków. 
Z drugiej strony niewiążące instrumenty nie zagwarantowałyby zrównoważo-
nego wykorzystywania wspólnego naturalnego zasobu na terenie Europy, a także 
nie zapobiegałyby zakłóceniom konkurencji powodowanym przez różnice w usta-

11 Por.: art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE 2010, C. 83/47.
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wodawstwie poszczególnych krajów”12. Stanowisko to w ocenie autora zasługuje 
na pełną aprobatę i jest przykładem dokonania racjonalnej analizy odrzucającej 
środki niedostosowane do przedstawianego celu legislacyjnego. Uwzględniając 
powyższą uwagę, trzeba uznać, że rozporządzenie nie jest formą pozwalającą na 
wykształcenie kompleksowych metod ochrony gleb. W omawianym przypadku 
konieczne jest ukształtowanie przedstawianych regulacji w sposób bardziej ela-
styczny – pozwalający na wprowadzenie stosownych modyfikacji względem 
warunków panujących na danym terenie. Środkiem legislacyjnym spełniają-
cym te postulaty jest dyrektywa. Plastyczność omawianego środka prawnego 
pozwala ukształtować zasady kompleksowej ochrony gleby w możliwie najpeł-
niejszy sposób dostosowany do potrzeb występujących w poszczególnych krajach 
członkowskich.

5. PROJEKT DYREKTYWY – ZAŁOŻENIA I ŚRODKI ICH 
REALIZACJI

Proponowany przez Komisję projekt dyrektywy był ukierunkowany na 
wykształcenie możliwie najpełniejszego systemu ochronnego gwarantującego 
spójną i kompleksową wizję budowy nowoczesnych rozwiązań prawnych. Powyż-
sze cele, jakie miał realizować nowy akt prawny, można podzielić na trzy główne 
obszary działania. Są nimi: 

– środki zapobiegawcze; 
– mechanizmy o charakterze naprawczym; 
– rozwiązania skupione na zwiększaniu świadomości społecznej związanej 

z problemami ochrony gleb. 

Wstępna analiza zakresu stosowania omawianych rozwiązań pozwala 
z uznaniem przyjąć rozbudowane i, co za tym idzie, kompleksowe podejście do 
tematyki ochronnej prezentowanej przez twórców niniejszego projektu. Analiza 
omawianego zagadnienia skłania do refleksji, że autorzy starali się stworzyć akt 
o charakterze wysoce uniwersalnym i obejmującym całość problematyki protek-
cjonistycznej. 

5.1. ŚRODKI O CHARAKTERZE IDENTYFIKACYJNYM

W dalszych rozważaniach trzeba przybliżyć poszczególne elementy ochronne 
przewidziane na kartach omawianego projektu. Pierwszym z zagadnień, na jakie 

12 Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady…, s. 9.
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trzeba zwrócić uwagę, jest funkcjonowanie środków o charakterze zapobiegaw-
czym. Ich umiejscowienie w początkowej części projektu skłania do refleksji, że 
rozwiązaniom tym autorzy dyrektywy nadają szczególne znaczenie. Podstawo-
wym założeniem leżącym u podstaw mechanizmów zapobiegawczych jest zbu-
dowanie systemu odnajdywania zagrożeń. Zgodnie z art. 6 dyrektywy w okresie 
5 lat od jej transpozycji poszczególne państwa członkowskie miały być zobowią-
zane do zidentyfikowania aktualnych, a także potencjalnych obszarów degradacji 
gleb. Pod pojęciem tym rozumie się: procesy erozyjne, spadek zawartości materii 
organicznej, zagęszczenie, zasolenie, a także osuwanie się gleby13. Co szczegól-
nie istotne, na mocy art. 6 ust. 2 projektowanej dyrektywy katalog obejmujący 
powyższe zagrożenia miał mieć charakter jawny – podawany do publicznej wia-
domości. Ponadto miał on również podlegać co najmniej raz na 10 lat weryfikacji 
co do swojej aktualności.

Informacje uzyskane w procesie identyfikacji, przewidzianym na mocy 
art. 6 dyrektywy, miały stanowić podstawę do podjęcia dalszych działań, czyli 
opracowania przez poszczególne państwa członkowskie programów doprecyzo-
wujących metody i środki niezbędne do ograniczenia zagrożeń14. Co zasługuje 
na szczególną aprobatę – dane te miały stanowić, zgodnie z założeniami art. 8 
ust. 4 dyrektywy, informację publiczną i podlegać cyklicznemu przeglądowi 
ukierunkowanemu na zachowanie ich aktualności. Przedstawiane w tym miejscu 
rozwiązania stanowią, w ocenie autora, przykład środka o znacznym potencjale 
i wysokim stopniu racjonalności. System skutecznej identyfikacji, połączony 
z mechanizmami skupionymi na skoordynowanym podejmowaniu środków 
zaradczych w postaci krajowych programów, wydaje się znaczącym, pozytyw-
nym krokiem w stronę rozwiązywania problemu pogarszającej się jakości gleb. 
Model ten zasługuje na szczególną aprobatę z punktu widzenia priorytetu stałego 
monitorowania jego aktualności. Z uznaniem warto też przyjąć zobowiązanie 
wynikające z art. 16 dyrektywy, zgodnie z którym informacje odnoszące się do 
wykazu obszarów zagrożonych, a także programów środków realizowanych na 
podstawie art. 8 miały być cyklicznie przekazywane do Komisji15. Mechanizmy 
takie pozwalałyby na skoordynowanie prac na szczeblu wspólnotowym, jak rów-
nież wypracowanie kompleksowego zasobu wiedzy na temat stanu gleb i zagra-
żających im zjawisk na terenie całej Unii Europejskiej.

Rozwiązania przewidziane w art. 6 nie są jedynymi środkami o charakterze 
identyfikacyjnym, jakie były proponowane w projekcie dyrektywy. Mechanizmy 
tego typu występowały także w odniesieniu do problemu zanieczyszczenia gleb. 
Zgodnie z art. 10 w zw. z art. 11 na państwach członkowskich miał ciążyć obo-
wiązek identyfikacji terenów skażonych, jak również tych, które potencjalnie są 
narażone na tego typu zanieczyszczenie. Zakres zagrożeń objętych tą procedurą 

13 Por.: art. 6 ust. 1 projektowanej dyrektywy.
14 Por.: art. 8 ust. 1 projektowanej dyrektywy.
15 Por.: art. 16 ust. 1 pkt b i pkt d projektowanej dyrektywy. 
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został zawarty w załączniku II do proponowanego aktu prawnego, obejmującym 
m.in. tereny portów lotniczych, pralni chemicznych, stacji benzynowych czy 
oczyszczalni ścieków16. Zbiorcze dane dotyczące tego typu obszarów miały być 
ujęte w wykazie stanowiącym informację publiczną – aktualizowaną cyklicznie 
co 5 lat17. Podobnie jak w przypadku uprzednio opisywanych rozwiązań iden-
tyfikacyjnych, zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. e, także te dane miały być przesyłane 
Komisji.

Jeśli chodzi o problematykę identyfikacji obszarów zanieczyszczonych, pro-
jekt przewidywał jeszcze jedno innowacyjne rozwiązanie, jakim jest sprawoz-
danie o stanie gleby. Dokument ten zgodnie z zamysłem legislacyjnym miał być 
sporządzany w przypadku sprzedaży nieruchomości, na której jest (lub była) 
prowadzona działalność niosąca wysokie ryzyko zanieczyszczenia. Stosowne 
sprawozdanie miało być przygotowane przez właściciela lub nabywcę, a następ-
nie przekazane do wiadomości drugiemu z kontrahentów i odpowiedniemu orga-
nowi administracyjnemu, właściwemu do spraw ochrony gleby18. Dokument taki 
powinien zawierać informacje obejmujące historię opisywanego miejsca, analizę 
chemiczną znajdującej się tam gleby, a także dane dotyczące stężenia substancji 
niebezpiecznych19.

Co za tym idzie, sprawozdania miały mieć charakter wyczerpującej infor-
macji dotyczącej aktualnego stanu danego gruntu. Szczególnie istotne jest to, że 
w razie jego skażenia pozwalałyby nabywcy oszacować zakres prac koniecznych 
do przywrócenia pełnej wartości produkcyjnej danej nieruchomości. Propono-
wane rozwiązanie wykazuje pewne podobieństwo do przewidzianych na mocy 
dyrektywy 2002/91/WE20 świadectw charakterystyki energetycznej. O rozwiąza-
niach tych w następujący sposób pisała Małgorzata Gabriel: „Świadectwa charak-
terystyki energetycznej będą konieczne w trzech sytuacjach: 1. przy wznoszeniu 
budynku, 2. sprzedaży budynku oraz 3. wynajmie budynku. W tych sytuacjach 
właściciel będzie miał obowiązek udostępnić przyszłemu kupującemu lub też 
najemcy świadectwo. […] Klient, czyli kupujący bądź najemca, na podstawie 
świadectwa będzie mógł podjąć bardziej świadomą decyzję o wyborze konkret-
nego budynku, ponieważ w postaci świadectwa zostanie mu wręczone narzędzie 
do obliczenia przewidywanych kosztów eksploatacji budynku. W założeniu twór-
ców Dyrektywy kupujący będą mogli rozważyć, czy wolą mieszkać w budynku 
bardziej energooszczędnym, płacąc za niego wyższą kwotę, czy też w budynku 
tańszym, ale wymagającym większych nakładów w przyszłości związanych 

16 Por.: Załącznik II „Wykaz działań potencjalnie zanieczyszczających glebę” projektowanej 
dyrektywy.

17 Por.: art. 10 ust. 1 projektowanej dyrektywy.
18 Por.: art. 12 ust. 1 projektowanej dyrektywy.
19 Artykuł 12 ust. 2 projektowanej dyrektywy.
20 Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16 grudnia 2002 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków, Dz.Urz. UE 2003, L. 1/65.
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z kosztami jego utrzymania”21. Proponowane w dyrektywie sprawozdania o sta-
nie gleb wpisują się w szerszy plan stosowania na terenie Unii Europejskiej środ-
ków zwiększających bezpieczeństwo nabywców nieruchomości. Ponadto tego 
typu środki prawne niosą ze sobą znaczny potencjał wynikający z możliwości 
wykorzystania zgromadzonych w ten sposób informacji w podejmowaniu działań 
skupionych na kształtowaniu długoterminowych strategii w dziedzinie ochrony 
środowiska naturalnego.

5.2. ŚRODKI O CHARAKTERZE NAPRAWCZYM

Powyższe rozważania wyczerpują zakres środków o charakterze identyfika-
cyjnym, odnoszących się do lokalizowania i określania stopnia występujących 
w glebie zanieczyszczeń. Dalsze rozważania będą dotyczyć kolejnej sfery regulo-
wanej na mocy projektu, jaką są działania o charakterze naprawczym. Przy czym 
poprzez naprawę rozumie się działania ukierunkowane na usuwanie, ogranicza-
nie i kontrolowanie substancji zanieczyszczających22. Działania te miały służyć 
zniwelowaniu zagrożeń dla ludzi i środowiska naturalnego, a także pozwolić na 
pełne wykorzystanie terenów zgodnie z ich przeznaczeniem23. 

Co istotne, sposób rozłożenia kosztów wynikających z przedstawianych roz-
wiązań prawnych miał pozostać zgodny ze znaną ustawodawstwu wspólnoto-
wemu zasadą „zanieczyszczający płaci”. O jej realizacji w następujący sposób 
pisał Zbigniew Bukowski: „Zasada ta opiera się na prawach rynkowych – ceny 
odzwierciedlają wszystkie koszty produkcji, łącznie z kosztami zanieczyszcze-
nia. Ma to powodować, że produkty i usługi powodujące zanieczyszczenia są 
droższe od nieszkodliwych dla środowiska. Powoduje to, iż rynek staje się waż-
nym instrumentem polityki proekologicznej”24. Zasada ta miała znaleźć swoje 
zastosowanie także w przypadku mechanizmów związanych z ochroną gleby. 
Rozwiązanie to skłania jednocześnie do refleksji, że pod względem konstrukcyj-
nym tematyka ta jest ściśle wpisana w szersze ramy regulacyjne wspólnotowej 
ochrony środowiska, co w oczywisty sposób zasługuje na uznanie. 

Jednak działania o charakterze naprawczym nie miałyby ograniczać się 
tylko do ogólnych postulatów i przeprowadzania bieżących czynności ukie-
runkowanych na poprawę jakości gleb. Projekt zakładał nałożenie na państwa 
członkowskie dalszych obowiązków związanych z utworzeniem „krajowej stra-
tegii naprawy”. Dokument ten miał być opracowany w ciągu 7 lat od momentu 

21 M. Gabriel, Świadectwo energetyczne budynku – wymóg naszego członkostwa w UE, „Nie-
ruchomości” 2006, nr 6.

22 Por.: art. 13 ust. 2 projektowanej dyrektywy.
23 Podstawą do podjęcia tego typu aktywności jest sporządzony na mocy art. 10 dyrektywy 

wykaz krajowy miejsc zanieczyszczonych. Funkcjonalne wykorzystanie przedstawianych środ-
ków zasługuje w oczywisty sposób na aprobatę i uznanie.

24 Z. Bukowski, Prawo ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 13.
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transpozycji przepisów dyrektywy do porządku krajowego. U podstaw opraco-
wania strategii miało leżeć założenie kompleksowego uregulowania priorytetów 
naprawczych. Co za tym idzie, dokument miał być przygotowany na podstawie 
wykazu miejsc zanieczyszczonych. Strategia miała obejmować określenie celów 
działań naprawczych, zawierać harmonogram ich wdrożenia oraz doprecyzo-
wać środki przyznawane w ramach procedur krajowych25. Szczególnie istotne 
było też to, że także te informacje miały mieć charakter wiadomości publicznej 
i w założeniu być poddawane cyklicznej rewizji26. Zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w art. 16 projektowanej dyrektywy – stosowne informacje odnoszące 
się do strategii naprawy miały być udostępniane Komisji w ramach procedury 
gromadzenia informacji związanych z funkcjonowaniem mechanizmów przewi-
dzianych na kartach nowego aktu prawnego.

Z analizy omawianych środków wynika, że autorzy projektu starali się zbu-
dować sieć racjonalnych powiązań między mechanizmami wykrywania zagrożeń 
a środkami o charakterze naprawczym. Wykorzystanie tych relacji pozwoliłoby 
na opracowanie kompleksowych mechanizmów protekcjonistycznych o charak-
terze systemowym. Fakt przyjęcia założenia zmierzającego do zbudowania tego 
typu konstrukcji w oczywisty sposób zasługuje na aprobatę, stanowiąc przykład 
przemyślanego i nowatorskiego podejścia do problemu ochrony gleb.

5.3. ŚRODKI O CHARAKTERZE ŚWIADOMOŚCIOWYM

Przytaczane powyżej rozwiązania mające na celu wykrycie i zredukowanie 
zagrożeń dla czystości gleby nie była jedyną płaszczyzną, na jakiej projektowana 
dyrektywa nakładała obowiązki na państwa członkowskie. Niezwykle istotną 
sferą były zobowiązania związane z potrzebą podnoszenia świadomości społecz-
nej w sprawie problematyki ochronnej. Stosowny zapis odnoszący się do niniejszej 
kwestii znalazł swoje miejsce w art. 15 projektu. Konstrukcja omawianej regu-
lacji poruszała dwie sfery jej funkcjonowania. Z jednej strony nacisk położono 
na aspekt budowania powszechnej świadomości w odniesieniu do biologicznego 
i społecznego znaczenia gleby jako jednego z podstawowych elementów koniecz-
nych do utrzymania życia ludzkości. Z drugiej zaś obowiązkiem nakładanym 
przez ustawodawcę wspólnotowego na państwa członkowskie miało być wspiera-
nie postaw odnoszących się do założeń zrównoważonego wykorzystania zasobów 
glebowych. Cel ten miał być osiągnięty dzięki wspieraniu procesów opartych na 
wymianie doświadczeń oraz wiedzy odnoszącej się do tej dziedziny przyrod-
niczej i gospodarczej. Omawiany aspekt stanowi konieczny element budowania 
trwałego i zrównoważonego podejścia do problematyki ochrony gleby. Głów-

25 Por.: art. 14 ust. 1 projektowanej dyrektywy.
26 Por.: art. 14 ust. 2 projektowanej dyrektywy.
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nym zagrożeniem dla czystości zasobów gruntowych jest działalność człowieka. 
Wymieniając tu tylko niektóre z najpoważniejszych sfer zagrożenia, takich jak: 
działalność rolnicza, przemysłowa czy postępujący proces urbanizacyjny, trzeba 
pamiętać, że każda z nich stanowi nie tylko problem, ale i swoiste wyzwanie pod 
względem edukacyjnym i rozwojowym. Wydaje się oczywiste, że stały postęp 
cywilizacyjny musi wywierać wpływ na środowisko naturalne. Jednak dorobek 
nauki, a także edukacji, powinien w maksymalnym zakresie niwelować tego typu 
niekorzystne oddziaływanie. Co za tym idzie, wpisanie powyższych priorytetów 
do przedstawianego projektu jest wyrazem racjonalnego budowania strategii sku-
pionej na maksymalnym zabezpieczaniu czystości gleb. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. g – państwa członkowskie miały cyklicznie przed-
stawiać Komisji dane obejmujące opis środków, jakie podejmują w ramach pod-
noszenia świadomości społecznej. Informacje te wraz z innymi wymienionymi 
w art. 16 projektowanej dyrektywy (przedstawionymi we wcześniejszych czę-
ściach niniejszej publikacji) miały się przyczynić do zbudowania kompleksowego 
systemu identyfikacji tego typu problemów, występujących na terenie całej Unii 
Europejskiej.

Analizując rolę Komisji w projektowanych procedurach, warto zwrócić 
uwagę na niezwykle istotne rozwiązania, jakie przewidziano w art. 17. Zgodnie 
z założeniami niniejszego przepisu to właśnie na Komisji miał ciążyć obowiązek 
zbudowania platformy wymiany informacji, która miała objąć państwa człon-
kowskie, a także inne podmioty wykazujące zainteresowanie problematyką grun-
tową. Założeniem leżącym u podstaw tego typu rozwiązań jest przede wszystkim 
zbudowanie silnego mechanizmu wspomagającego identyfikację obszarów 
zagrożonych i miejsc zanieczyszczonych. Konstrukcja ta wydaje się rozwiąza-
niem obdarzonym znacznym potencjałem pozwalającym na uzupełnianie wiedzy 
i systematyczny rozwój metod ochrony obszarów doświadczonych problemami 
związanymi z gospodarką glebową.

6. OCENA ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W DYREKTYWIE

Przedstawiane powyżej rozwiązania dotyczące ochrony gleb w ocenie autora 
były szansą na stworzenie nowatorskiego i nowoczesnego podejścia do proble-
matyki protekcjonistycznej. Ustawodawca wspólnotowy w dotychczasowym 
stanie prawnym w znacznej mierze ignorował tę tematykę. Założeniem leżą-
cym u podstaw opisywanego projektu było stworzenie kompleksowego systemu 
ochronnego, którego celami miały być: identyfikacja problemów, podjęcie kro-
ków zaradczych i priorytet utrzymania niepogarszającego się stanu środowiska 
naturalnego. Mechanizmy w nim zaproponowane zawierały spójną koncepcję 
ochrony gleby jako dobra w zasadzie nieodnawialnego i poważnie zagrożonego 
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działaniem ludzkim. Rozwiązania proponowane w projekcie wskazywały na 
potrzebę stosowania różnorodnych środków obejmujących m.in. mechanizmy 
edukacyjne, świadomościowe, a także sankcyjne27. Co za tym idzie, można uznać, 
że tak funkcjonująca konstrukcja prawna powinna przyczynić się do rozwiązania 
najpoważniejszych problemów dotyczących gleb, a także zagwarantować utrzy-
manie ich dobrej jakości w kolejnych latach. 

Analizy wymaga problem, czy omawiane założenia byłyby wystarczające do 
zagwarantowania pełnej i kompleksowej ochrony gleb? Przedstawiany projekt 
był silnie skupiony na protekcji terenów już dotkniętych zanieczyszczeniami, lub 
potencjalnie zagrożonych takimi zjawiskami. W związku z tym można odnieść 
wrażenie, że gleby pozostające w dobrej kulturze produkcyjnej, a także gleby 
niezagrożone oddziaływaniem potencjalnego skażenia pozostawałyby poza sferą 
zainteresowania prawodawcy. Oczywiście można tu użyć argumentów, że inne 
akty prawa unijnego, jak również wewnętrzne regulacje poszczególnych państw 
członkowskich mogą regulować także te problemy. Jednak, jak już sygnalizo-
wano, w obu powyższych przypadkach brakuje rozwiązań gwarantujących 
wystarczający zakres ochrony. W ocenie autora, należałoby postulować utwo-
rzenie w prawie wspólnotowym mechanizmów inspirowanych rozwiązaniami 
odpowiadającymi, znanej z polskiej legislacji, ilościowej ochronie gruntów. Roz-
wiązania kształtujące zasady przeznaczania określonych rodzajów gleby na dane 
cele nieprodukcyjne, jak również wyznaczenie ogólnych kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego mogłoby znacznie wzbogacić przedstawiany w projekcie 
system z jednoczesnym pełniejszym poszanowaniem priorytetów ochronnych. 

Podobny postulat można wystosować wobec nowatorskiego rozwiąza-
nia, jakim są sprawozdania o stanie gleby. Ograniczenie funkcjonowania tego 
mechanizmu jedynie do terenów zagrożonych zanieczyszczeniem w znacznej 
mierze uszczupla potencjał omawianego pomysłu. Oczywiście istotnym czyn-
nikiem są koszty sporządzania tego typu dokumentu – jednak w długofalowej 
perspektywie, uwzględniając priorytety budowania możliwie najpełniejszej sieci 
informacyjnej dotyczącej ochrony gleb, należałoby, według autora, postulować 
rozszerzenie możliwości uzyskiwania takich dokumentów w przypadku każdej 
nieruchomości gruntowej. 

W kontekście powyższej uwagi pojawił się jeden z najważniejszych argumen-
tów podnoszonych przez przeciwników przedstawianego projektu. Dotyczy on 
konieczności zabezpieczenia znacznych środków finansowych potrzebnych do 
realizacji celów zakładanych w opisywanych rozwiązaniach prawnych. Zagad-
nienie to było przedstawiane w Komunikacie Komisji, w którym przedstawiono 
oszacowanie początkowych kosztów – miały one wynosić do 290 mln euro rocz-
nie. Stan taki utrzymywałby się przez pierwsze 5 lat od wprowadzenia dyrek-
tywy. Następnie przez okres 20 lat – miały się one zmniejszyć do ok. 240 mln 

27 Por.: art. 22 projektowanej dyrektywy.



 OCHRONA GLEB W PRAWIE WSPÓLNOTOWyM... 295

euro rocznie. W dalszej perspektywie wydatki na ten cel były szacowane na ok. 
2 mln euro w skali roku28. Z przytoczonych danych wynika, że główny ciężar 
wprowadzanych zmian miał spoczywać na państwach członkowskich. Rozwią-
zanie takie już u swoich podstaw było źródłem konfliktów i sprzeciwu ze strony 
poszczególnych rządów. Oczywiście zwolennicy projektu argumentowali, że 
koszty związane z postępującą degradacją gleby są niewspółmiernie wyższe od 
nakładów planowanych w projekcie dyrektywy. Jak podkreśla w swoim stano-
wisku Komisja, koszty powodowane degradacją gleb mogą dochodzić nawet do 
38 mld euro rocznie29. Należy zwrócić uwagę, że wyliczenia te mają charakter 
szacunkowy i postulatywny, a ich poniesienie nie jest skutkiem odgórnego obo-
wiązku nałożonego na budżety krajowe. 

Oczywiście nie oznacza to, że przymus wynikający z postępującej dewastacji 
środowiska jest zjawiskiem pozbawionym znaczenia, jednak w dobie globalnego 
kryzysu gospodarczego istniała silna pokusa ukierunkowana na „niwelowanie” 
kosztów pozbawionych bezpośredniej, pilnej wymagalności. Projektowi nowej 
dyrektywy zarzucano również zbytnie angażowanie aparatu administracyjnego 
i nadmierny formalizm proponowanych działań. Przebieg najbardziej rozwinię-
tych prac legislacyjnych w następujący sposób relacjonował w swoim artykule 
Adam Erychemla: „W roku 2007 podczas prezydencji portugalskiej i w 2008 
podczas prezydencji francuskiej trwały szerokie dyskusje na temat projektu 
dyrektywy. Osiągnięto porozumienie odnośnie do wielu kwestii, jednak w licz-
nych punktach utrzymały się znaczne różnice. Pomimo że większość delega-
cji wyraża na forum Komitetu Stałych Przedstawicieli opinię o potrzebie nowej 
dyrektywy, z rozmów na tym forum odbytych 10 czerwca 2009 r. wynika, że 
nie ma szans na uzyskanie większości kwalifikowanej, co uniemożliwia Radzie 
osiągnięcie porozumienia politycznego. Część delegacji kwestionuje zgodność 
projektu z zasadami pomocniczości i proporcjonalności oraz wyraża obiekcje 
co do kosztów i korzyści. Wpływowa grupa krajów: Wielka Brytania, Niemcy, 
Austria i Holandia krytykują proponowaną dyrektywę, twierdząc, że jej wpro-
wadzenie byłoby dla państw zbyt uciążliwe, oraz że kwestię ochrony gleby naj-
lepiej pozostawić w gestii poszczególnych rządów”30. Pomimo upływu kilku lat 
od opisywanych przez cytowanego autora wydarzeń nie udało się na forum euro-
pejskim uzyskać konsensusu pozwalającego wprowadzić omawiane przepisy do 
porządku prawnego wspólnoty. Co więcej, pogarszająca się sytuacja gospodarcza 
Europy dodatkowo utrudniła prowadzenie konstruktywnej dyskusji zmierzają-
cej do wejścia omawianego projektu w życie. Długotrwały kryzys gospodarczy, 
narastające podziały wewnątrz wspólnoty, a także wynikający z powyższych zja-

28 Por.: Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów – Strategia tematyczna w dziedzinie ochro-
ny gleby. Przedstawiony przez Komisję 22 września 2006 r. Kom (2006) 231, s. 11.

29 Ibidem, s. 11.
30 A. Erechemla, Czy będzie dyrektywa…, s. 29.



296 ADAM NOWAK

wisk, uwidaczniający się w niektórych z państw członkowskich eurosceptycyzm 
spowodowały eskalację konfliktów występujących wokół omawianego projektu. 
Ostatecznie w wyniku przedłużającego się procesu legislacyjnego i braku real-
nych szans na uchwalenie przedmiotowej dyrektywy – 21 maja 2014 r. Komisja 
wycofała opisywany projekt.

7. WNIOSKI KOŃCOWE

Analiza wspólnotowego podejścia do tematyki ochrony gleb nie jest zadaniem 
jednoznacznym i oczywistym. Istnieje silna potrzeba zbudowania ogólnoeuro-
pejskich, systemowych ram dla tego typu legislacji. Aby osiągnąć ten cel, mody-
fikacji musi ulec dotychczasowe, bardzo zachowawcze podejście występujące we 
wspólnotowym prawodawstwie. Zdecydowana większość państw członkowskich 
nie ma regulacji gwarantujących ochronę tego typu zasobów, a w samym prawie 
unijnym tematyka ta była do tej pory w znacznej mierze pomijana. 

Co za tym idzie, rozpoczęcie opisywanych działań było na arenie unijnej 
istotnym przełomem w podejściu do przedstawianego problemu. Zarówno przy-
jęcie strategii, jak i podjęcie prac legislacyjnych nad projektem dyrektywy sta-
nowiło ważny krok w dziedzinie legislacji prośrodowiskowej. Założenia zawarte 
w tych aktach charakteryzowały się racjonalnym i zrównoważonym podejściem 
do tematyki ochrony gleb, budując system oparty na dogłębnej analizie problemu 
i podejmowaniu środków zaradczych dostosowanych do indywidualnie określo-
nej specyfiki występującej na danym terenie. 

Pomimo wieloletnich dyskusji i prac legislacyjnych brak porozumienia, party-
kularne interesy niektórych państw członkowskich czy wreszcie trudna sytuacja 
gospodarcza występująca na terenie Wspólnoty spowodowały, że przedstawiany 
projekt nie zostanie uchwalony. Fakt ten, w ocenie autora, należy przyjąć ze zde-
cydowaną dezaprobatą. Planowana dyrektywa nie byłaby aktem bezbłędnym, 
nie rozwiązałaby również wszystkich problemów związanych z ochroną gleb 
na terenie Unii Europejskiej. Nie zmienia to jednak faktu, że wycofany projekt 
mógł stworzyć podwaliny dla nowoczesnego, przemyślanego i kompleksowego 
systemu ochronnego, który jest niezbędny do zachowania zasobów gruntowych 
Europy. Według autora, zakończenie prac legislacyjnych jest wielką porażką zwo-
lenników działań prośrodowiskowych. Państwa członkowskie negujące potrzebę 
powstania opisywanego aktu wykazały się daleko idącą krótkowzrocznością 
i brakiem myślenia w kategoriach systemowych i strategicznych. Partykularne 
interesy sprawiły, że wielki potencjał, jaki niosła ze sobą projektowana dyrek-
tywa, może zostać bezpowrotnie utracony. 

Jednak, co wymaga wyraźnego podkreślenia, już sam fakt podjęcia dyskusji 
na temat ochrony gleb jest zjawiskiem ważnym i zasługującym na docenienie. 
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Temat, który do tej pory był w znacznej mierze ignorowany, stał się zagadnie-
niem znajdującym się w zakresie zainteresowania zarówno Unii Europejskiej, jak 
i rządów poszczególnych państw członkowskich. Konsultacje społeczne, a także 
szerokie debaty prowadzone w związku z rozwojem procesu prawodawczego 
przełożyły się również na zwiększenie wiedzy na temat ochrony gleb oraz świa-
domości dotyczącej konieczności podjęcia stosownych środków ochronnych.

Powyższe okoliczności sprawiają, że – w ocenie autora – nawet dotychcza-
sowy (w oczywisty sposób niesatysfakcjonujący) przebieg prac legislacyjnych 
przejawia jednak cechy pozwalające zachować pewien optymizm w odniesie-
niu do dalszego rozwoju wspólnotowej legislacji dotyczącej tego zagadnienia. 
Konkludując niniejsze rozważania, warto przytoczyć słowa zawarte w jednym 
z ostatnich stanowisk roboczych związanych z procesem wdrażania strategii 
glebowej, jakie zostały wyrażone przez Komisję Środowiska, Zmiany Klimatu 
i Energii Komitetu Regionów: „Tak czy inaczej, z niedociągnięciami w mecha-
nizmach chroniących glebę najlepiej radzić sobie na podstawie fundamentów 
wspólnych dla całej UE, opracowanych na bazie wspólnych zasad, których prze-
strzeganie winno być obowiązkowe dla wszystkich krajów. Warto jednak zwrócić 
przy tym uwagę na to, by nowa strategia nie miała charakteru zbyt nakazowego. 
Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście zasada pomocniczości, gdyż 
gleby w poszczególnych regionach Europy znacznie się między sobą różnią. Poli-
tyka ochrony gleb powinna więc opierać się na zagrożeniach, być proporcjonalna 
i uwzględniać uwarunkowania regionalne”31. 

Cytat ten potwierdza, że przyświecające pracom legislacyjnym nowatorskie 
i zrównoważone podejście do problematyki ochrony gleb nadal zachowuje swoją 
aktualność. Założenia, jakie leżą u podstaw przytaczanego stanowiska, stano-
wią silny fundament stworzenia wspólnotowego systemu ochrony gleb. Systemu, 
który będzie spełniał wysokie kryteria protekcjonistyczne, zachowując jednocze-
śnie elastyczność niezbędną ze względu na różnorodność poszczególnych terenów 
występujących na obszarze całej Unii Europejskiej. W ocenie autora, podstawą 
kształtowania nowych kompleksowych regulacji prawnych powinny być założe-
nia, ideały, a także konstrukcje prawne wytworzone w ramach przedstawianych 
w tym artykule procesów legislacyjnych. Trzeba więc apelować o to, aby dorobek 
dotychczasowych działań prawodawczych nie został zaprzepaszczony, lecz stał 
się fundamentem przyszłych regulacji prośrodowiskowych. Trzeba mieć bowiem 
świadomość, że stworzenie skutecznego i nowoczesnego aktu skupionego na 
ochronie gleb jest zadaniem koniecznym i nieuniknionym. Należy zatem mieć 
nadzieję, że już niebawem zostaną podjęte na nowo prace legislacyjne dotyczące 
tej tematyki, a powstała w ich efekcie dyrektywa znajdzie swoje trwałe miejsce 
we wspólnotowym porządku prawnym.  

31 Dokument Roboczy Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii „Wdrażanie strategii 
tematycznej w zakresie gleby”, 14. posiedzenie komisji w dniu 28 czerwca 2012 r. Komitet Regio-
nów – ENVE-V-026, s. 8.
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SOIL CONSERVATION UNDER THE EUROPEAN COMMUNITY LAW 
– IN THE CONTEXT OF EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL 

DIRECTIVE ON ESTABLISHING FRAMEWORK FOR SOIL 
CONSERVATION AND AMENDING 2004/35/CE DIRECTIVE DRAFT

Summary

The European Union law contains a number of specialized acts concentrated on the 
topic of environment conservation. yet, to date no comprehensive regulation concerning 
soil or land conservation has been written into the Community legislation. This paper 
presents the current legal situation, legislative work undertaken until now and main 
legislative issues connected with the discussed topic. This publication contains expanded 
analysis of the European Parliament and Council Directive on establishing framework for 
soil conservation and amending 2004/35/CE directive draft. The paper presents measures 
of the identification nature, repair mechanisms, as well as solutions aimed at increasing 
social awareness connected with the issue of soil conservation across the European 
Union. The publication contains the analysis and evaluation of new directive’s draft in 
the light of challenges and problems connected with current economic realities. This 
paper contains the description of main difficulties threatening the successful completion 
of legislative process.
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ПРАВОПРЕЕМСТВО В ВЫМОРОЧНОМ ИМУЩЕСТВЕ 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

УКРАИНЫ

одним из приоритетов законодательного регулирования правоотноше-
ний, вызванных смертью физического лица, бесспорно, является опреде-
ление правового режима имущества, в отношении которого не оказалось 
наследников. На данном этапе развития наследственные правоотношения, 
как отношения по переходу имущества от наследодателя к наследнику, 
прекращаются. Вместо них возникают отношения посмертного правопре-
емства, в которых права и обязанности приобретают специально определен-
ные законом субъекты публичного права. Традиционно таким субъектом 
выступало само государство, а имущество, не принятое наследниками, 
становилось объектом права государственной собственности. С момента 
принятия в 2003 г. Гражданского кодекса (ГК) Украины таким правопре-
емником признается уже территориальная община, а приобретенное ей 
в установленном порядке имущество получило название «выморочного 
наследства» (укр. – «відумерла спадщина»). 

Правовой статус территориальной общины в отношениях, регулируе-
мых книгой шестой ГК Украины «Наследственное право», характеризуется 
двойственностью. Будучи отнесенным к числу субъектов гражданских 
правоотношений ч. 2 ст. 2 ГК Украины, территориальная община может 
быть назначена наследницей в тексте завещания (ч. 2 ст. 1222 ГК Украины). 
В таком случае ее правовой статус аналогичен статусу других наследников 
и на общину распространяются все нормы наследственного законодатель-
ства, определяющих условия и порядок наследования.

Принципиально отличным является правовое положение территори-
альной общины в случае перехода к ней наследства в порядке выморочно-
сти. По смыслу ст. 1277 ГК Украины наследство признается выморочным 
только по решению суда. Ч. 1 настоящей статьи среди юридических фактов, 
каждый из которых является самостоятельным основанием для признания 
наследства выморочным, называет: 1) отсутствие наследников по завеща-
нию и по закону; 2) устранение наследников от права на наследование; 
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3) неприятие наследниками наследства; 4) отказ наследников от принятия 
наследства. Установление в судебном порядке хотя бы одного из приве-
денных фактов позволяет суду вынести законное и обоснованное решение 
о передаче имущества в собственность территориальной общины. 

Наследство, открывшееся после смерти лица, может быть признано 
выморочным полностью или в части. Частичная выморочность может 
возникнуть, прежде всего, если завещанием была охвачена только часть 
имущества наследодателя. В подобных случаях отсутствие наследников 
по закону, их отказ или непринятия наследства, устранение их от права на 
наследование при одновременном принятии своей части наследниками по 
завещанию свидетельствует об отсутствии наследников именно в части 
наследства, которая и признается судом выморочной. Частичная безсубъ-
ектность наследства как предпосылка выморочности может наступать 
и в других ситуациях, в частности, при наличии в составе наследственных 
отношений двух наследников, независимо от вида наследования, один из 
которых заявил об отказе от своей доли в пользу другого, а последний, при-
няв свою долю, воспользовался правом, предоставленным ему ч. 3 ст. 1274 
ГК Украины, и отказался от принятия адресованного ему отказа. Поскольку 
других наследников нет, доля в наследстве остается без правопреемника. 

Принятие судом решения о признании наследства выморочным, несмо-
тря на декларируемое название, фактически выводит этот институт из-под 
регулирования общих норм и принципов наследственного права, оставляя 
его на откуп специальным нормам ст. 1277 ГК Украины. определенная 
условность понятия «выморочность наследства» обуславливается много-
численными различиями между наследством, признаваемым выморочным 
и тем, которое приобретается наследниками путем принятия наследства. 
Среди них можно выделить следующие: 

– субъектом выморочного наследства может быть только территори-
альная община, в то время как наследниками , назначенными по завеща-
нию, могут быть все участники гражданских правоотношений (ст. 1222, 
2 ГК Украины), а наследниками по закону – только физические лица (ч. 1 
ст. 1222, ст. ст. 1261–1265 ГК Украины); 

– из всего состава наследства к территориальной общине в порядке 
выморочности переходят права собственности, а также обязанности по 
возмещению имущественного вреда (убытков) и морального вреда, при-
чиненного наследодателем (ч. 3, 4 ст. 1277 ГК Украины). Поскольку круг 
прав и обязанностей наследодателя, которые приобретает территориаль-
ная община, является предопределенным, последнюю целесообразно отне-
сти к числу сингулярных правопреемников наследодателя. Вместе с тем 
наследники – правопреемники универсальные, которые становятся субъек-
тами всех прав и обязанностей наследодателя , за исключением неразрывно 
связанных с его личностью (ст. ст. 1216, 1218, 1219 ГК Украины). Наряду 
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с правом собственности, в состав наследства входят также другие права, 
в том числе вещные права на чужое имущество, обязательственные права, 
имущественные права интеллектуальной собственности. Закон возлагает 
на наследников также ряд обязанностей, появление некоторых из которых 
непосредственно обусловлена фактом перехода их от наследодателя (ст. ст. 
1282, 1231 ГК Украины), других – тесной связью с фактом смерти насле-
додателя и процедурой наследования (ст. 1232, ч. 3 ст. 1238, ч. 4 ст. 1283, 
ч. 3 ст. 1285, ст. 1291 ГК Украины). Говоря о наследственном пассиве, стоит 
отметить также то, что наследники отвечают перед кредиторами наследо-
дателя в пределах стоимости имущества, полученного ими по наследству 
(ч. 1 ст. 1282 ГК Украины). На территориальную общину, не являющуюся 
наследником, указанная норма не распространяется, поэтому обязанности, 
указанные в ч. 3, 4 ст. 1277 ГК Украины, могут исполняться ей и вне стои-
мости имущества, полученного как выморочное;

– существенная разница и в процессуальном порядке приобретения 
прав на выморочное имущество территориальной общиной и приобретения 
прав на наследство наследниками. Смерть физического лица сама по себе не 
порождает никаких прав общины на выморочное имущество; относительно 
определенных волей завещателя или нормами закона лиц аналогичный факт 
обуславливает возникновение права на наследование. Право территориаль-
ной общины возникает с момента вступления в законную силу решения 
суда, принятого в порядке особого производства. Наследники, принявшие 
наследство, приобретают его с момента открытия (ч. 5 ст. 1268 ГК Укра-
ины), и, как правило, могут подтвердить право на него путем оформления 
свидетельства о праве на наследство. Положения о привязке юридической 
силы судебного решения о выморочности на время открытия наследства 
в законе отсутствует; 

– в соответствии с ч. 1 ст. 1277 ГК Украины орган местного самоу-
правления при наличии непринятого наследства обязан обратиться в суд 
с заявлением о признании его выморочным. Наследники, призванные 
к наследованию, имеют право на принятие наследства и не могут быть при-
нуждены к его осуществлению. 

Таким образом, под «выморочностью наследства» следует понимать 
особое основание перехода права собственности, принадлежавшего 
умершему лицу, а также невыполненных им обязанностей по возмещению 
имущественного вреда (убытков) и морального вреда, которые не были 
приняты наследниками, к определенной территориальной общине, 
в обязательном порядке, путем принятия судом соответствующего решения. 

Изложенное убедительно доказывает, что территориальная община 
является не наследницей, а правопреемницей в имуществе наследодателя, 
и не позволяет поддержать мнение Ю.а. Заики по поводу отнесения терри-
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ториальной общины, как приобретателя выморочного наследства, в число 
«обычных наследников», получающих наследство «в порядке универсаль-
ного правопреемства»1. В связи с достаточной четкостью ч. 3, 4 ст. 1277 ГК 
Украины, определяющих a priori ограниченный объем прав и обязанностей 
умершего, переходящих к территориальной общины в порядке правопре-
емства, в не меньшей степени спорным представляется также утвержде-
ние о том, что «в состав выморочного наследства включаются все права 
и обязанности в понимании положений ст. 1218 ГК Украины. Это касается 
и денежных средств и ценных бумаг»2. 

Заметим, что в советский период большинство цивилистов поддержи-
вало позицию о том, что переход к государству выморочного имущества 
является разновидностью наследования. Своей популярностью данная 
позиция в значительной степени была обязана своеобразной редакции норм 
советских кодексов о выморочности, существенно отличных от современ-
ной ст. 1277 ГК Украины. Так, ст. 555 ГК УССр 1963 г., которая называлась 
«Переход наследства к государству», предусматривала следующие случаи 
перехода наследственного имущества к государству: 1) если наследода-
тель все имущество или его часть завещал государству; 2) если у насле-
додателя не было наследников ни по закону, ни по завещанию; 3) если все 
наследники отказались от наследства; 4) если все наследники были лишены 
права наследования; 5) если ни один из наследников не принял наследство; 
6) если наследник отказался от наследства в пользу государства; 7) если 
была завещана часть имущества наследодателя, при отсутствии наслед-
ников по закону. данной нормой по сути регулировались два типа разно-
родных отношений, в которых принимало участие государство. В случае 
составления завещания в пользу государства последнее, действительно, 
выступала преемником. На него распространялись все наследственно-пра-
вовые нормы , начиная от времени и места открытия наследства и заканчи-
вая оформлением свидетельства о праве на наследство. другие нормы ст. 
555 ГК УССр имели целью уже определить судьбу наследства, в отношении 
которого не оказалось наследников (выморочного наследства). Центральное 
противоречие заключалось в том, что государство, не будучи признанным 
наследником на основании общих положений ГК УССр о наследовании, 
данной статьей de facto приобрело статус наследника. В таких условиях 
не удивительно, что в науке давно утвердилось мнение, что государство 
признается своеобразным «подназначенным (в силу закона) наследником»3, 

1 Заіка Ю.о. Спадкове право України [текст]: навчальний посібник / Ю.о. Заіка. – К.: 
Істина, 2006. – С. 153.

2 Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України [текст] / за заг. ред. 
В.м. марченка. – Х.: Фо-П лисяк л.С., 2012. – С. 135.

3 Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву [текст] / Б.Б. Че-
репахин. – м., Госюриздат, 1962. – С. 38.
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поддержанное в современной литературе тезисом о том, что оно является 
наследником по закону «третьей» очереди4. 

Бесспорно, нечеткое определение различных по природе и значению 
правоотношений с участием государства в пределах одной статьи ГК не 
могло не привести к их разделению, тем более, что статус государства 
как наследника по завещанию никогда не требовал какой-то отдельной 
регламентации. Из этих соображений выделение ГК 2003 г. правоотноше-
ний выморочности в виде специальной нормы является удачным шагом 
законодателя. одновременно в ст. 1277 нужно была бы подчеркнуть «не 
наследственный» характер правопреемства, о чем должно было бы сви-
детельствовать и название этой статьи – «выморочность имущества», а не 
«выморочность наследства». 

В последнее время в литературе сложилась правильная позиция в пони-
мании природы выморочности как специфического основания для получе-
ния территориальной общиной имущества в собственность, отличной от 
наследования. Так, о.а. Первомайский подчеркивает, что правоотношения 
выморочности по действующему ГК «прямо не признаются наследованием 
вообще»5, л.Б. Жук отмечает, что «признание наследства выморочным 
и приобретения прав на него соответствующей территориальной общиной 
является самостоятельным основанием приобретения права собственности, 
отличающийся как от наследования по завещанию, так и от наследования 
по закону»6, Н.Б. Солтис толкует анализируемое понятие как «процедуру 
приобретения права собственности территориальной общиной на имуще-
ство, которое не было унаследовано наследниками»7.

Переход к территориальной общине выморочного наследства имеет 
внешнее сходство с институтом приобретения права собственности на 

4 Спадкове право: Нотаріат. адвокатура. Суд [текст]: наук.-прак. посіб. / С.Я. Фурса, 
С.I. Фурса, о. м. Клименко [та ін.]; за заг. ред. С.Я. Фурси / С.Я. Фурса. – К.: Вид. Фурса 
С.Я.: КНТ, 2007. – С. 256.

5 Первомайський о.о. Відумерлість спадщини [текст] // Цивільний кодекс України: На-
уково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням пози-
цій вищих судових інстанцій, міністерства юстиції, науковців, фахівців.). – Т. 12: Спадкове 
право / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої / о.о. Первомайський. – Х.: Фо-П Колісник а.а., 
2009. – С. 383.

6 Жук л.Б. Правовий статус територіальної громади в контексті особливостей правової 
природи та процедури визнання спадщини відумерлою [текст] // актуальні проблеми ци-
вільного, сімейного та міжнародного приватного права (матвєєвські цивілістичні читан-
ня). матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 року 
/ л.Б. Жук. – К.: алерта, 2012. – С. 189. 

7 Солтис Н.Б. Набуття територіальною громадою права власності на житло, визнане ві-
думерлим [текст] // актуальні питання правового регулювання участі суб’єктів публічного 
права в приватних відносинах: зб. наук. Пр.. / НаПрН України, НдІ приват. права і підпри-
ємництва; за ред.: акад. НаПрН України о.д. Крупчана, доц. о.о. Первомайського – К.: ред. 
журн. «Право України», 2013. – С. 239.
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бесхозные вещи. Как и выморочность, бесхозность признается основа-
нием возникновения права коммунальной собственности по решению суда 
и имеет целью устранить временную безсубъектность имущества (ст. 335 
ГК Украины). данная статья к бесхозным относит вещи, которые не имеют 
собственника или собственник которых неизвестен. Такое широкое опре-
деление позволяет считать бесхозность родовым понятием, включающим 
в себя несколько дополнительных оснований возникновения права соб-
ственности. В частности, приобретение права собственности на движимую 
вещь, от которой собственник отказался (ст. 336 ГК Украины), находку 
(ст. ст. 337–338 ГК Украины), безнадзорное домашнее животное (ст. 341 ГК 
Украины), клад (ст. 343 ГК Украины), приобретательную давность (ст. 344 
ГК Украины).

Несомненно, приобретение территориальной общиной прав на имуще-
ство именно в порядке выморочности – института, содержащегося в книге 
«Наследственное право», а не в книге «Право собственности и другие вещ-
ные права» – является специальным основанием, рассчитанным именно на 
регулирование правоотношений, вызванных смертью предыдущего вла-
дельца, у которого не оказалось наследников. Следует указать и на нали-
чие связей правопреемства между умершим владельцем и территориальной 
общиной, к которой в порядке выморочности переходят и некоторые невы-
полненные умершим обязанности. В случае бесхозности такие связи уже не 
являются настолько очевидными, по крайней мере, в приведенных нормах 
отсутствуют положения, которые возлагали бы на новых владельцев ответ-
ственность за долги предыдущего.

Субъектами права собственности на выморочное наследство согласно 
ст. 1277 ГК Украины выступают территориальные общины. Ст. 1 Закона 
Украины «о местном самоуправлении в Украине» от 21 мая 1997 г. опре-
деляет территориальную общину как жителей, объединенных постоянным 
проживанием в пределах села, поселка, города, являющихся самостоятель-
ными административно-территориальными единицами, или добровольное 
объединение жителей нескольких сел, имеющих единый административ-
ный центр. По ч. 1 ст. 133 Конституции Украины систему административно 
– территориального устройства Украины составляют: автономная респу-
блика Крым, области, районы, районы в городах, поселки и села. 

Следовательно, в случаях, если город имеет деление на районы, в составе 
города существуют поселки, в пределах одной административно-терри-
ториальной единицы может существовать несколько территориальных 
общин, каждая из которых может претендовать на признание за ними права 
собственности на выморочное имущество. При этом ст. 1277 ГК Украины 
не конкретизирует, на какую территориальную общину по месту откры-
тия наследства возлагается обязанность по обращению в суд с заявлением 
о признании наследства выморочным. В литературе было высказано пред-
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ложение о необходимости определения соответствующей территориальной 
общины как той, что расположена в пределах наименьшей по размеру адми-
нистративно-территориальной единицы8. 

основанием для такого вывода послужила позиция, высказанная апел-
ляционным судом г. Киева в обобщениях судебной практики рассмотрения 
гражданских дел о наследовании от 1 января 20069.

При анализе судебной практики по делам о восстановлении срока для 
принятия наследства в обобщениях отмечается, что ответчиком является 
районный совет в городе Киеве, которая представляет интересы территори-
альной общины соответствующего района в городе (абзац тридцать шестой). 
отметим, что в исках, поданных на основании ч. 3 ст. 1272 ГК Украины, 
главным и достаточным для истца является соблюдение требований про-
цессуального закона, то есть указания ответчика, которым, при отсутствии 
наследников, принявших наследство, является территориальная община. 
При этом само по себе указание на общину, расположенное в составе 
большей по размеру административно-территориальной единицы, как на 
ответчика, не считается нарушением и не является основанием для отказа 
в рассмотрении дела. Нередко в подобных исках ответчиками выступают 
не территориальные общины, а местные советы, их исполнительные коми-
теты, что также является вполне приемлемым. Поэтому определение пра-
вопреемницей в выморочное имущество именно территориальной общины, 
расположенной в пределах наименьшей по размеру административно – тер-
риториальной единицы, скорее вызвано не аналогии с интересами общин 
по делам о восстановлении срока для принятия наследства, а целесообраз-
ностью, разумностью и элементарной удобством такого урегулирования, 
поскольку наиболее заинтересованным в приобретении права собственно-
сти на выморочное имущество является именно такая община, на террито-
рии которой это имущество находится. 

Изученная автором судебная практика свидетельствует о том, что 
с заявлениями о признании наследства, открывшегося в городах с разделе-
нием на районы, выморочным, обращаются как территориальные общины 
районов, так и городские территориальные общины, осуществляющих свои 
полномочия, в основном, в лице соответствующих советов. При этом суды 
не предоставляют никакого значения тому, территориальная община кото-
рой административно-территориальной единицы выступила заявителем. 

8 Спадкове право. Практика застосування нотаріусами України [текст]. – С. 136.
9 Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування. Узагаль-

нення Судової палати у цивільних справах апеляційного суду міста Києва від 1 січня 2006 
р. [текст] // Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика: [зб. нор-
мат. актів] // рябоконь Є.о., Фурса С.Я., Заіка Ю.о. та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 314.
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Практике известны решения, принятые по заявлениям как районных10, так 
и городских11 советов. 

По ч. 3 ст. 1277 ГК Украины наследство, признанное судом выморочным, 
переходит в собственность территориальной общины по месту открытия 
наследства. По общему правилу, место открытия наследства определяется 
по последнему месту жительства наследодателя, которое понимается как 
место его регистрации (ч. 1 ст . 1221 ГК Украины). В случаях, если место 
жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства явля-
ется местонахождение недвижимого имущества или его основной части, 
а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной 
части движимого имущества (ч. 2 ст. 1221 ГК Украины). Следовательно, 
территориальная община, расположенная в пределах другой администра-
тивно-территориальной единицы, может приобрести в порядке выморочно-
сти право собственности на имущество, находящееся и зарегистрированное 
в пределах другой административно-территориальной единицы, в корне 
противоречит самой сущности территориальной общины как собствен-
ника имущества, находящегося в соответствующем селе, поселке, городе 
или районе в городе и предназначенное для обслуживания потребностей 
их жителей. особенно остро данная проблема касается недвижимого иму-
щества, в результате чего объектом права собственности одной территори-
альной общины становится недвижимость, расположенная на территории 
другой территориальной общины. 

Безусловно, в дальнейшем следует дополнить ст. 1277 нормой, предус-
матривающей приобретение права собственности на выморочное недвижи-
мое имущество различными территориальными общинами по месту его 
расположения. Тем не менее в условиях действующего законодательства 
территориальная община по месту нахождения недвижимого имущества, 
которое не совпадает с местом открытия наследства, не имеет правовых 
оснований для удовлетворения его заявления о признании наследства 
выморочным (абзац четырнадцатый пункта 9 письма Высшего специали-
зированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел 

10 рішення Святошинького районного суду м. Києва від 2 жовтня 2008 р. – Справа 
№ 2о-2/2008 р. // Єдиний державний реєстр судових рішень України [електронний ресурс]. 
– режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.uа /Review/7283161; рішення Бабушкінського 
районного суду м. дніпропетровська від 1 жовтня 2013 р. – Справа № 200/10777/13-ц // Єди-
ний державний реєстр судових рішень України [електронний ресурс]. – режим доступу: 
http://www.reyestr.court.gov.uа /Review/36692305.

11 рішення Суворовського районного суду м. одеси від 21 січня 2014 р. – Справа 
№ 523/17934/13-ц // Єдиний державний реєстр судових рішень України [електронний ре-
сурс]. – режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.uа /Review/36752381; рішення Цен-
трального районного суду м. Сімферополя від 15 січня 2014 р. – Справа № 124/9013/13-ц // 
Єдиний державний реєстр судових рішень України [електронний ресурс]. – режим досту-
пу: http://www.reyestr.court.gov.uа /Review/36812872.
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«о судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании» от 
16.05.2013 г. (далее – письмо ВССУ)). 

особого внимания требует вопрос о составе имущества, входящего 
в состав выморочного наследства. Как следует из ч. 3 ст. 1277 ГК Украины, 
признание имущества выморочным может быть основанием только для 
приобретения права собственности. Территориальная община не способна 
приобретать имущество на других титулах, кроме права собственности, 
чем, безусловно, порождается неопределенность в дальнейшей судьбе прав 
интеллектуальной собственности, прав требования, ограниченных вещных 
прав и иных прав, отличных от права собственности, оставшихся не унасле-
дованными. Кроме того, ограниченность правового статуса территориаль-
ной общины – приобретателя ставит под сомнение эффективность самой 
новеллы о переходе выморочного имущества именно в коммунальную, а не 
в государственную собственность, как это было предусмотрено ГК УССр.

Исследование содержания заявлений, поданных органами местного 
самоуправления, позволяет утверждать об еще более суженном понимании 
состава выморочного наследства. В основном заявители обращаются в суд 
с просьбой признать за ними право собственности на квартиру, жилой дом, 
домовладение, земельный участок, земельный пай. В тоже время не встре-
чается заявлений, поданных по поводу предметов домашней обстановки 
и обихода, скота, продуктов питания и других вещей, которые не представ-
ляют большой экономической ценности, требуют проведения специальных 
разрешительных процедур или особых условий содержания. 

обратим внимание на то, что важность указания в заявлении объектов 
права собственности умершего не следует переоценивать. дело в том, что 
в результате признания наследства выморочным территориальная община 
приобретает право собственности не только на имущество, указанное 
в заявлении, но и на другое имущество, принадлежавшее умершему на праве 
собственности. С целью предотвращения случаев представления органами 
местного самоуправления заявлений исключительно с целью приобретения 
права собственности на нужное им имущество и для верного понимания 
органами местного самоуправления их правового статуса, ВССУ разъяс-
нил, что отдельное производство, в рамках которого рассматриваются такие 
дела, не предусматривает право заявителя требовать, а суд – удовлетворять 
требования о признании за заявителем права собственности на выморочное 
имущество (абзац пятнадцатый пункта 9 письма ВССУ). Вместе с тем сле-
дует констатировать, что в подавляющем большинстве судебных решений 
встречается следующая формулировка: «признать наследство, состоящее 
из такого-то имущества, выморочным. Передать в собственность террито-
риальной общины выморочное наследство, состоящее из такого-то имуще-
ства». В определенной степени такая некорректность вызвана неудачной 
редакцией ст. 278 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины, 
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согласно которой суд при наличии оснований не только принимает реше-
ние о признании наследства выморочным, но и «о передаче его территори-
альной общине по месту открытия наследства». 

При рассмотрении значения судебных решений о признании наследства 
выморочным допустимой является аналогия со значением свидетельства 
о праве на наследство, которое также оформляется на конкретное имуще-
ство. Наследник, на имя которого выдано свидетельство, считается носите-
лем не только отдельных имущественных прав, указанных в свидетельстве, 
но и вообще является субъектом всех прав и обязанностей наследодателя, 
входящих в состав наследства и соответствующих его наследственной доле. 
аналогично, территориальная община, признанная судом субъектом права 
на выморочное имущество, приобретает право собственности не только на 
имущество, указанное в решении, но и на другое имущество, собственни-
ком которого был умерший.

Исследование основных особенностей института выморочности дает 
основания для вывода о неоправданности замены в ГК 2003 г. государства, 
как субъекта, к которому переходит право на не унаследованное имуще-
ство, на территориальную общину.

Целесообразно, на наш взгляд, возвращение выморочного имущества 
в государственную собственность, что должно обязательно сопровождаться 
предоставлением государству статуса наследника, обязанного принять 
наследство по истечении как минимум полутора лет со времени открытия 
наследства, а также разработкой отдельного нормативно-правового акта, 
призванного определить орган, уполномоченный обращаться за оформле-
нием наследственных прав, и дальнейший порядок учета и распоряжения 
выморочного имуществом. Учитывая, что государство в силу своей при-
роды не способно должным образом управлять всеми правами и обязанно-
стями, принадлежавшими умершему лицу, следует определить основания и 
порядок временной передачи или отчуждения отдельных видов имущества 
специализированным учреждениям и организациям. для этого может быть 
учтен опыт дореволюционного законодательства, где такие виды вымороч-
ного имущества, как, например, имущество членов университетов и чинов-
ников учебного ведомства министерства просвещения в конечном итоге 
переходило в собственность соответствующих учебных заведений; имуще-
ство представителей религиозных организаций – к духовному ведомству; 
недвижимость, которая находящаяся в пределах города, становилась соб-
ственностью городских органов управления и т.д.12.

12 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права [текст] / Г.Ф. Шершеневич. 
– м.: СПарК, 1995. – С. 511.
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SUCCESSION TO ESCHEAT OF PROPERTY UNDER THE CIVIL 
LEGISLATION OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the legal status of the territorial community, as the successor 
of the property, not adopted by the heirs on the Civil Code of Ukraine. The author’s 
attention is focused on the rules for determining the territorial communities, authorized 
to take the escheat of property, as well as the composition of the escheat of property.
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KWESTIA CENY – O RÓŻNICY POMIĘDZY SPRZEDAŻĄ 
A ZAMIANĄ

Każdy, kto miał do czynienia z prawem rzymskim, choćby tylko na jego obo-
wiązkowym kursie podczas studiów prawniczych, powinien pamiętać co najmniej 
kilka przykładów antycznych kontrowersji prawniczych. Wśród nich najbardziej 
popularne są te, które wyznaczały różnice między dwiema tradycjami intelektual-
nymi rzymskiej jurysprudencji, zwanymi popularnie szkołami: sabiniańską i pro-
kuliańską. Część tych sporów całkowicie straciła swoją aktualność i jakiekolwiek 
znaczenie dla współczesnego prawa prywatnego1, wiele jednak dotyczy problemów 
cały czas obecnych w prawie prywatnym i tym samym zachowało do dziś pewne 
znaczenie. Zagadnienie charakteru ceny przy kontrakcie sprzedaży bez wątpie-
nia należy zaliczyć do tych drugich. Problem tego, czy cena może być wyrażona 
w rzeczach innych niż pieniądze, jest oczywiście obecnie rozstrzygnięty na grun-
cie skodyfikowanego prawa cywilnego, jednakże nie odbiera to wcale doniosło-
ści rozważaniom rzymskich jurystów na ten temat. Zasługują one na analizę nie 
tylko ze względu na kunszt argumentacji zastosowanej przez obie strony sporu, ale 
również dlatego, że w ich świetle nasze współczesne rozgraniczenie sprzedaży od 
zamiany być może nabiera nieco innego sensu. Celem niniejszego opracowania jest 
zatem przedstawienie rzymskiego uzasadnienia odróżnienia kontraktu sprzedaży 
od zamiany oraz skonfrontowanie go ze współczesnymi kodyfikacjami cywilnymi. 

1. RZYMSKI SPÓR O ISTOTĘ CENY

Nie ulega wątpliwości, że już w klasycznym prawie rzymskim ustalenie ceny 
oraz towaru stanowiło essentialia negoti kontraktu sprzedaży2. Gaius w swoich 

1 Można tak powiedzieć np. o sporze dotyczącym wydania (noxae datio) syna rodziny odpo-
wiedzialnego za przestępstwo (G. 4.79) lub też o pytaniu, kiedy dzikie zwierzę może być zaliczone 
do kategorii res mancipi (G. 2.15). 

2 R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, 
Cape Town 1992, s. 234.
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„Instytucjach” zaczyna rozważania o sprzedaży od wskazania, że „kupno i sprze-
daż zawiera się, gdy uzgodniono cenę”3, podkreślając kluczowość tego spośród 
koniecznych elementów konsensusu, a towar pozostawiając niejako w domyśle. 
Odnośnie do interesującego nas zagadnienia Gaius stwierdza już na wstępie dość 
kategorycznie, że cena musi się wyrażać w obliczonym pieniądzu4, spór nato-
miast między własną szkołą (czyli Sabinianami) a jej intelektualnymi adwersa-
rzami przedstawia w czasie przeszłym. Trudno jednakże byłoby powiedzieć, że 
w czasach, kiedy Gaius żył i pisał, tj. w połowie II w. po Chrystusie, kontrower-
sja dotycząca natury ceny należała już do przeszłości. Spór ten analizuje rów-
nież Paulus5, a więc autor o przeszło pół wieku późniejszy, który na dodatek 
– w przeciwieństwie do Gaiusa – czasu przeszłego wcale nie używa. Nie tylko 
„Digesta”, ale również i „Instytucje” justyniańskie nie dają nam jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, kiedy ostatecznie przyjęto pogląd o konieczności wyra-
żenia ceny w pieniądzu, gdyż powtarzają niemal słowo w słowo fragment pod-
ręcznika Gaiusa. Autorzy podręcznika justyniańskiego dodali jedynie, że pogląd 
prokuliański „został przyjęty przez poprzednich boskich cesarzy i jest obszerniej 
przedstawiony w naszych [tj. cesarza Justyniana] Digestach”6. 

Pogląd Sabinianów, dopuszczających możliwość ustalenia ceny nie tylko 
w pieniądzu, został przedstawiony zarówno przez Gaiusa (G. 3.141), jak i przez 
Paulusa (D. 18.1.1.1). Gaius jak zwykle określa przedstawicieli tej szkoły mia-
nem „naszych nauczycieli” (nostri praeceptores), podczas gdy Paulus wskazuje 
na dwóch konkretnych autorów przytaczanego poglądu – Sabinusa i Cassiusa. 
Sabinianie posługiwali się argumentem historycznym, wskazując, że zamiana 
jest nie tylko odmianą sprzedaży, ale wręcz jej odmianą najstarszą, podkreśla-
jąc dodatkowo, że takie jest właśnie powszechne o sprzedaży wyobrażenie7. Na 
dowód odwołali się do autorytetu już wówczas starożytnego – Homera. Zarówno 
w „Instytucjach” Gaiusa, jak i w komentarzu do edyktu Paulusa (D. 18.1.1.1) przy-
toczono 472. strofę z VII pieśni „Iliady”, opisującą handel wymienny Achajów. 
Odwołanie się do zamierzchłej przeszłości i nawet samego Homera nie zrobiło 
– jak to ujął Reinhard Zimmermann – specjalnego wrażenia na Prokulianach8. 
Źródła milczą niestety, czy Prokulianie (Paulus wymienia Nervę i Proculusa)9 
odnieśli się w jakikolwiek sposób do cytowanej przez adwersarzy literatury epic-
kiej, skupiając się całkowicie na ich argumentach o charakterze czysto technicz-

3 G. 3.139. Emptio et venditio contrahitur, cum de pretio convenerit…
4 G. 3.141. Item Premium in numeranta petunia consistere debet. 
5 D. 18.1.1.1. Paulus libro trigensimo tertio ad edictum oraz D. 19.4.1 pr. Paulus libro trigesi-

mo secundo ad edictum.
6 I. 3.23.2. Quod et anteriores divi principes admiserunt et in nostris digestis latius significa-

tur. Instytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1986.
7 G. 3.141. Unde illud est, quo vulgo mutant per permutationem rerum emptionem et venditio-

nem contrahi, eamque speciem emptionis venditionisque vetustissimam esse.
8 R. Zimmermann, The Law of Obligations…, s. 251. 
9 D. 18.1.1.1.
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nym. Gaius wskazuje, że według Prokulianów wyraźne rozgraniczenie sprzedaży 
i zamiany jest konieczne, bo bez niego „nie można by rozstrzygnąć kwestii, co 
do której rzeczy uważa się, że została sprzedana, a która oddana tytułem ceny; 
a również niedorzecznym wydaje się pogląd, że każda z obu rzeczy i została 
sprzedana, i wydana tytułem ceny”10. Paulus natomiast stwierdza, że Prokulianie 
skupili się nie tyle na rozróżnieniu ceny od towaru, ile stron umowy – sprzedawcy 
i kupującego, wskazując, że „w przypadku zamiany nie można rozróżnić, kto jest 
kupującym, a kto sprzedawcą”11. Na ów problem z odróżnieniem towaru od ceny 
i sprzedawcy od kupującego mieli jednakże Sabinianie swoją odpowiedź, którą 
przekazuje nam Gaius. Sabinus miał stwierdzić, że „jeśli tobie, mającemu rzecz 
na sprzedaż, na przykład grunt, przyjmę i dam tytułem ceny, powiedzmy, niewol-
nika, grunt będzie uchodził za sprzedany, niewolnik zaś został oddany tytułem 
ceny, aby otrzymać grunt”12. Jurysta proponuje więc na pytanie o to, co w danym 
przypadku jest ceną, a co towarem, odpowiadać przez odwołanie się do okolicz-
ności danej sprawy. To, co zostało zaoferowane najpierw, uznaje za towar, a to, 
co zaoferowano w zamian, za cenę. Propozycja ta jest bez wątpienia logiczna, ale 
łatwo jest sobie wyobrazić, jakie trudności musiałaby rodzić w praktyce. 

Tę wymianę argumentów zdaje się kończyć sam Paulus (D. 19.4.1 pr), który 
tym razem wprost nie odwołuje się w swym wywodzie do dorobku Prokulia-
nów, ale bez wątpienia, przytaczając ich argumentację, dodaje do niej jeszcze 
jeden niezwykle istotny element, porównując prawne skutki umowy sprzedaży 
i umowy zamiany13. Jurysta wskazuje, że w sprzedaży odróżnienie sprzedawcy od 
kupującego ma znaczenie fundamentalne ze względu na bardzo różne obowiązki 
tychże stron. O ile bowiem kupujący – który według słów Paulusa ma wydać 
sprzedawcy pieniądze –jest de facto zobligowany do przeniesienia na sprzedawcę 
własności ceny, o tyle sprzedawca musi jedynie wydać towar kupującemu i nie 
jest zobowiązany do przeniesienia nań własności. Jak wskazuje R. Zimmermann, 
w przypadku uznania (jak chcą Sabinianie) zamiany za rodzaj sprzedaży, dojdzie 
do nierównego traktowania stron, gdyż jedna z nich (jako „sprzedawca”), wyda-
jąc rzecz, będzie musiała zarazem przenieść jej własność, druga natomiast (jako 
„kupujący”) jedynie posiadanie14. W przypadku sprzedaży sensu stricto taka 
nierówność ma uzasadnienie właśnie w wyraźnym rozróżnieniu towaru od ceny 
określonej w pieniądzu, a więc w uniwersalnym mierniku wartości majątkowej, 
którego samo już wydanie, o ile tylko następuje za słuszną przyczyną, w zasadzie 
zawsze pociąga ze sobą przeniesienie własności. Przy zamianie, której przedmio-

10 G. 3.141. Gai Institutiones. Tekst i przekład, tłum. z jęz. łac. i opr. W. Rozwadowski, Poznań 
2003. 

11 D. 18.1.1.1. Quod in permutatione discerni non potest, uter emptor, uter venditor sit.
12 G. 3.141. Gai Institutiones. Tekst i przekład, tłum. z jęz. łac. i opr. W. Rozwadowski. 
13 T. Leesen, The controversy about the nature of the price in a contract of sale, „Revue Inter-

nationale des Droits de l’Antiquité” 2008, t. LV, s. 291.
14 R. Zimmermann, The Law of Obligations…, s. 251, w tym przypis 104.
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tami mogą być choćby i dwie rzeczy określone co do tożsamości, różnicowanie 
obowiązków stron byłoby po prostu niesprawiedliwe. 

Z powyższego wynika, że o ostatecznym zwycięstwie poglądu Prokulia-
nów zdecydowało właśnie precyzyjne wskazanie przez nich, czy też dopiero 
przez idącego ich śladem Paulusa, podstawowej technicznej różnicy pomiędzy 
sprzedażą i zamianą. O ile bowiem przy zamianie obie strony są zobowiązane 
do przeniesienia własności, o tyle przy sprzedaży obowiązek taki dotyczy tylko 
kupującego, przenoszącego na sprzedawcę własność określonej sumy pieniędzy. 
Innymi słowy, uzasadnieniem poglądu, że „cena musi się wyrażać w obliczonym 
pieniądzu”, jest przede wszystkim charakterystyczna cecha rzymskiej sprzedaży, 
tj. ograniczenie obowiązku sprzedawcy do przeniesienia na kupującego i zapew-
nienia mu spokojnego posiadania rzeczy15. Podkreślenia wymaga, że w kla-
sycznym prawie rzymskim jedynie w sytuacji, kiedy kupujący utracił spokojne 
posiadanie rzeczy sprzedanej w następstwie wykonania przez osobę trzecią słu-
żącego jej prawa skutecznego erga omnes, sprzedawca ponosił odpowiedzialność 
do wysokości naruszonego interesu kupującego16. Sam fakt nieprzeniesienia na 
kupującego tytułu prawnego do rzeczy sprzedanej żadnej odpowiedzialności 
sprzedawcy nie rodził. 

Niejako na marginesie należy również zwrócić uwagę, że na tle powyżej opi-
sanego sporu, jak również innych kontrowersji między rzymskimi szkołami praw-
niczymi, powstały współczesne teorie dotyczące ich przyczyn. Źródła opisanej 
kontrowersji można dopatrywać się w generalnym postrzeganiu Sabinianów jako 
„tradycjonalistów-empiryków”, dopuszczających szerokie stosowanie analogii, 
Prokulianów natomiast jako „racjonalistów-dogmatyków”17. Wśród romanistów 
pojawiają się jednak również głosy wskazujące, że ta różnica w poglądach szkół 
musiała mieć źródła wyłącznie w konkretnej praktycznej sytuacji, gdyż nie można 
tak naprawdę dostrzec zasadniczej różnicy w rodzaju użytych argumentów18.

2. WYMÓG OKREŚLENIA CENY W PIENIĄDZU 
W KODYFIKACJACH CYWILNYCH 

Współcześnie wymóg wyrażenia ceny w pieniądzu praktycznie jest obecny 
zarówno w skodyfikowanym kontynentalnym prawie prywatnym, jak i w com-

15 W. Dajczak, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U pod-
staw prawa prywatnego, Warszawa 2009, s. 480. 

16 D. 21.2.8.
17 Pogląd ten referuje obszernie Tomasz Giaro (T. Giaro, Von der Genealogie der Begriffe 

zur Genealogie der Juristen. De Sabinianis et Proculianis fabulae, „Rechtshistorisches Journal” 
1992, Nr 11, s. 521–522).

18 Tak zwłaszcza: T. Leesen, The controversy…, s. 292 i n.
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mon law. Tym samym dystynkcja między sprzedażą opartą na konstrukcji „towar 
za pieniądze”, a zamianą „towaru za towar” jest jasna i jednoznaczna. Bodaj 
najwyraźniej podkreślają ją przepisy ABGB19, którego § 1053 zdanie pierwsze 
expressis verbis stanowi, że „przez umowę kupna odstępuje się drugiemu rzecz 
za ograniczoną sumę pieniędzy”20. Pisząc o istocie sprzedaży w ABGB, Ernest 
Till stwierdza, że „cena kupna powinna być oznaczona w pieniądzach. Nie uchy-
bia jednakże istocie kupna, jeśli cena kupna, w pieniądzach oznaczona, zapła-
coną być ma według umowy w przedmiotach innego rodzaju lub skompensowaną 
z pretensyą kupującego, albo przez zrzeczenie się praw innych, a tem mniej, jeśli 
później inne świadczenie w zamian za oznaczoną w kontrakcie cenę przyjęte 
zostaje przez przedającego w miejsce zapłaty”21. Oprócz kodeksu austriackiego 
w sposób jednoznaczny obowiązek określenia ceny w pieniądzu lub też „tym, 
co je reprezentuje” formułuje również art. 1445 hiszpańskiego kodeksu cywil-
nego22. Także angielskie common law stoi na stanowisku, że cena ma być okre-
ślona w pieniądzu. W myśl przepisów Sales of Goods Act z 1979 r.23 świadczenie 
kupującego polega na „wynagrodzeniu pieniężnym, zwanym ceną”24.

Poza kodeksami austriackim i hiszpańskim inne ważniejsze kodyfikacje 
cywilne, w tym tak ważne dla formowania polskiego prawa cywilnego Kodeks 
Napoleona25 w art. 158226 czy też BGB27 w § 433 ust. 2 nie używają w ogóle 
w odniesieniu do ceny pojęcia pieniądza, wskazując jednak jednoznacznie, że 
cena powinna być zapłacona. Ze względu na to, że w omawianym zakresie obo-
wiązujące przepisy polskie są zredagowane podobnie jak przepisy kodeksu nie-
mieckiego28, w tym miejscu należy skupić się właśnie na nich. Zgodnie z § 433 
ust. 1 BGB: „przez umowę kupna sprzedawca rzeczy jest obowiązany oddać 

19 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch z 1810 r. – kodeks cywilny austriacki. 
20 Polskie tłumaczenie przepisów ABGB za: F. Konieczny, Kodeks cywilny, Lwów 1925. 
21 E. Till, Prawo prywatne austryackie, t. IV: Wykład nauki o stosunkach obowiązkowych II. 

Część szczegółowa, Lwów 1897, s. 130.
22 Código Civil z 1889 r. Art. 1445. Por el contrato de compra y venta uno de los contratantes 

se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero 
o signo que lo represente.

23 Obecnie obowiązująca angielska ustawa o sprzedaży z 1979 r. jest w istocie konsolidacją 
Sale of Goods Act z 1893 r. oraz jego nowelizacji i uzupełnień. Podstawowe zasady odnoszące się 
do sprzedaży w prawie angielskim pozostają więc w zasadzie niezmienione od czasu uchwalenia 
ustawy z 1893 r.

24 Sec. 2 (1): A contract of sale of goods is a contract by which the seller transfers or agrees to 
transfer the property in goods to the buyer for a money consideration, called the price.

25 Code Civile des Français z 1804 r. – kodeks cywilny francuski. 
26 W archaicznej pisowni pierwszego (i obowiązującego później przez dekady) polskiego tłu-

maczenia artykuł ten brzmi: „Przedaż iest umowa, przez którą ieden obowiązuie się dadź rzecz, 
a drugi ią zapłacić”. 

27 Bürgerliches Gesetzbuch z 1896 r. – kodeks cywilny niemiecki. 
28 Należy oczywiście mieć na względzie zasadniczą różnicę między sprzedażą w prawie pol-

skim a sprzedażą w prawie niemieckim, tj. fakt, że BGB nie zna konstrukcji umowy o podwójnym 
skutku. 
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rzecz kupującemu i wystarać mu się o własność rzeczy. Sprzedawca prawa jest 
obowiązany wystarać się kupującemu o prawo a, jeżeli prawo uprawnia do posia-
dania pewnej rzeczy, oddać tą rzecz”. Zgodnie natomiast z powołanym wyżej 
ust. 2 tego samego paragrafu, „kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedawcy 
umówioną cenę kupna i odebrać rzecz kupioną”29. 

Polscy kompilatorzy prawa prywatnego – jak już pośrednio była mowa 
wyżej – także w tym przypadku oparli się dość wyraźnie na wzorcu niemieckim. 
W myśl art. 294 Kodeksu zobowiązań30 „przez umowę sprzedaży sprzedawca 
zobowiązuje się przenieść własność rzeczy lub inne prawo majątkowe na kupu-
jącego, który zobowiązuje się zapłacić określoną cenę”. Obecnie obowiązujący 
art. 535 Kodeksu cywilnego31 idzie natomiast w sposób jeszcze bardziej jedno-
znaczny tropem niemieckim, stanowiąc, że „przez umowę sprzedaży sprzedawca 
zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, 
a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę”. Dość 
istotne różnice pomiędzy tymi przepisami wynikają z tego, że w k.c. art. 535 
traktuje tylko o sprzedaży własności rzeczy, o sprzedaży zaś innych praw mowa 
jest dopiero później, w art. 555 (który stanowi również o sprzedaży energii oraz 
wody). Jako że art. 535 dotyczy jedynie sprzedaży rzeczy, jest w nim mowa o obo-
wiązku jej wydania kupującemu. Odmiennie w art. 294 Kodeksu zobowiązań, 
który określa obowiązek sprzedawcy jako przeniesienie różnego rodzaju praw 
majątkowych, nie mogło być mowy o obowiązku wydania. O nim czytamy w art. 
300 k.z., w myśl którego „sprzedawca własności rzeczy obowiązany jest wydać 
tę rzecz kupującemu”. Różnice te, choć bez wątpienia niezwykle interesujące32, 

29 1. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sa-
che zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer 
die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 2. Der Käufer ist verpflichtet, dem 
Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. 

30 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zo-
bowiązań (Dz.U. z 1933 r., nr 82, poz. 598).

31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 
121, ze zm.). 

32 Można powiedzieć, że k.z. i k.c. inaczej rozumieją podstawowy przedmiot umowy sprze-
daży. Opisując zobowiązanie sprzedawcy jako obowiązek przeniesienia na kupującego „własności 
rzeczy lub innego prawa majątkowego”, k.z. podkreśla, że przedmiotem sprzedaży są generalnie 
prawa majątkowe, w tym w szczególności własność. K.c. tym czasem, budując konstrukcję sprze-
daży, wskazuje na obowiązki przeniesienia przez sprzedawcę własności rzeczy oraz fizycznego jej 
wydania. Tym samym w optyce k.c. przedmiotem sprzedaży jest przede wszystkim władztwo nad 
rzeczą, natomiast wymienione dużo później prawa majątkowe są przedmiotami jedynie pobocz-
nymi. Różnicę tę potwierdza doktrynalne określenie przedmiotu sprzedaży. W odniesieniu do k.c. 
współcześnie Wojciech J. Katner wskazuje, że „zgodnie z art. 535 KC, przedmiotem sprzedaży są 
rzeczy” (W. J. Katner, [w:] System Prawa Prywatnego, red Z. Radwański, t. VII: Prawo zobowią-
zań – część szczegółowa, red. J. Rajski, wyd. 3, Warszawa 2011, s. 41), podczas gdy w odniesieniu 
do k.z. sam jego twórca, Roman Longchamps de Bérier pisał, że „przedmiotem sprzedaży mogą 
być wszelkie prawa majątkowe, o ile nie są uznane przez prawo za niezbywalne […], lub przedmiot 
ich nie jest wyłączony od obrotu” (R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania, wyd. 2, Lwów 1939, 
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nie dotyczą jednakowoż samego problemu ceny, który w k.z. i k.c. został ujęty 
identycznie. Wskazane przepisy nie mówią wprost o pieniądzach, niejako ukry-
wając je w użytym czasowniku „zapłacić”. W języku polskim wyraz ów ozna-
cza „dać pieniądze w zamian za pracę lub towar; wynagrodzić w pieniądzach; 
uiścić należność”33. Tym samym należy stwierdzić, że polskie prawo prywatne 
jednoznacznie – mimo że pośrednio – określa generalny wymóg ustalenia ceny 
w pieniądzu. Roman Longchamps de Beriér wskazał, że „cenę, jak to wynika 
ze znaczenia zwykłego tego wyrazu, stanowi zawsze suma pieniężna. Kupujący 
może jednak zapłacić cenę także surogatem pieniądza, jak papiery wartościowe, 
obligacje, akcje, weksle lub czeki, jeżeli kupujący przyjmuje je w miejsce wyko-
nania. W przeciwnym razie stanowią one tylko zabezpieczenie zobowiązania”34. 
Już na gruncie k.c. Józef Skąpski stwierdził, że „cena stanowi ekwiwalent prawa 
majątkowego, które jest przedmiotem sprzedaży. Gdyby ten ekwiwalent nie był 
oznaczony w postaci pieniądza, lecz w inny sposób (np. w pewnej ilości rzeczy 
oznaczonych tylko co do gatunku, obowiązku świadczenia usług), wówczas nie 
mielibyśmy do czynienia z umową sprzedaży”35.

W prawie polskim oprócz niewątpliwego istnienia ogólnego wymogu okre-
ślenia ceny w pieniądzu istnieje również identyczny wymóg szczególny. Mowa 
tu o przepisach ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów 
i usług36, znajdującej – a contrario wobec art. 2 – zastosowanie do transakcji, 
w których co najmniej jedna strona jest przedsiębiorcą. Artykuł 3 ust. 1 pkt 1 
zdanie pierwsze ustawy o cenach definiuje cenę jako „wartość wyrażoną w jed-
nostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
towar lub usługę”. Pomijając już sens definiowania w jakimkolwiek akcie praw-
nym powszechnie zrozumiałych pojęć zastanych, należy stwierdzić, że wskaza-
nie w tym przepisie wymogu wyrażenia ceny w jednostkach pieniężnych stanowi 
oczywiste superfluum wobec art. 535 k.c. W dalszym przepisie art. 3 ust. 1 pkt 
4 ustawa o cenach definiuje również towar jako „rzecz, jak również energię oraz 
prawa majątkowe zbywalne”. Treść tego przepisu również trudno byłoby uznać 
za istotne novum, gdyby nie fakt, że umieszcza on w ramach jednej kategorii 
przedmioty praw (rzeczy, energię) oraz same prawa, co czyni go małym cywi-
listycznym horrendum. Odchodząc na chwilę od głównego wątku niniejszego 
opracowania, należy podkreślić, że wskazana ustawa o cenach, a w szczególności 
jej analizowane przepisy, stanowi bardzo wyraźny przykład postępującej również 
w Polsce dekodyfikacji prawa prywatnego. Ustawa o cenach ustanawia bowiem 

s. 444). Różnica ta nie powinna pociągać ze sobą żadnych implikacji praktycznych, ale jest bez 
wątpienia ciekawym zagadnieniem teorii prawa zobowiązań. 

33 Popularny słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2003.
34 R. Longchamps de Bérier, Zobowiązania…, s. 446.
35 J. Skąpski, [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 2: Prawo zobowiązań – część szczegóło-

wa, red. S. Grzybowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 48. 
36 Dz.U. z 2014 r., poz. 915.



318 JAN RUDNICKI

przede wszystkim publicznoprawne obowiązki prywatnych uczestników obrotu 
oraz odpowiadające im kompetencje organów władzy publicznej i na potrzeby 
tak zarysowanej regulacji stwarza szczególne definicje pojęć cywilistycznych, 
których znaczenie jest nie tylko ustalone od wielu wieków, ale również (choć 
w tym wypadku jedynie pośrednio) potwierdzone w kodeksie.

3. WSPÓŁCZESNE ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY SPRZEDAŻĄ 
A ZAMIANĄ

Przepisy ABGB podkreślają różnice w przedmiocie zamiany i sprzedaży 
zdecydowanie najwyraźniej. Nie tylko bowiem przytoczony wyżej § 1053 jedno-
znacznie stwierdza, że cena musi być wyrażona w pieniądzu, ale różnica między 
oboma kontraktami została przez austriackiego cesarskiego ustawodawcę pod-
kreślona równie wyraźnie w przepisach dotyczących zamiany. W myśl § 1046 
„pieniądze nie są przedmiotem umowy zamiany, jednakże złoto i srebro jako 
towar, a nawet jako rodzaj monet można zamieniać o tyle, o ile mają być zamie-
nione na inny rodzaj monet, mianowicie złote sztuki na srebrne, mniejsze na 
większe”. Nawiązując do E. Tilla, można powiedzieć, że zgodnie z tym przepi-
sem przedmiotem zamiany mogą być pieniądze, jeśli nie są traktowane jako uni-
wersalny nośnik wartości ekonomicznej, ale jako rzeczy37. Na marginesie można 
także stwierdzić, że w myśl ABGB „rozmienianie” pieniędzy jest jednoznacznie 
zaklasyfikowane jako jedna z postaci zamiany. 

W myśl art. 1702 Kodeksu Napoleona zamiana to kontrakt, w którym strony 
dają sobie nawzajem jedną rzecz za drugą38. Oba kodeksy prawa natury – ABGB 
i KN – normują zamianę w kolejnych przepisach, BGB natomiast zawiera tylko 
jeden przepis jej poświęcony. Początkowo w § 515 stanowił jedynie, że „do 
zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o kupnie”39, nie wskazując nawet, na 
czym ten kontrakt polega i jaka jest jego istota. Obecnie przepisem o identycznej 
treści jest § 480 BGB40. Polski prawodawca wskazał w k.z. istotę tego kontraktu, 
stanowiąc w art. 352, że „przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się 
przenieść na drugą stronę własność rzeczy lub inne prawo majątkowe w zamian 

37 E. Till, Prawo prywatne…, s. 113. 
38 Artykuł 1702. L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement 

une chose pour une autre.
39 Paragraf 515. Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende Anwen-

dung.
40 Zmiana ta jest wynikiem wejścia w życie ustawy „unowocześniającej prawo zobowiązań” 

z 2001 r. (Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26. November 2001, Bundesgesetzblatt 
Teil I 2001 Nummer 61 vom 29. November 2001 Seite 3138–3218), która dokonała również wielu 
tego typu zmian redakcyjnych. 
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za zobowiązanie do przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątko-
wego”. W kolejnym art. 353 k.z. – identycznie jak BGB – odsyła do przepisów 
o sprzedaży, nakazując odpowiednie ich stosowanie. W k.c. art. 603 brzmi niemal 
identycznie jak art. 352 k.z. – z tą różnicą, że mówi jedynie o własności rzeczy, 
a nie wspomina o innych prawach majątkowych. Odesłanie do przepisów o sprze-
daży w kolejnym artykule przesądza jednak, że przedmiotem zamiany mogą być 
również prawa. 

Nie ulega zatem żadnej wątpliwości, że we współczesnym prawie polskim 
różnica między sprzedażą a zamianą sprowadza się do tego, że w tym pierwszym 
kontrakcie świadczenie jednej ze stron musi mieć charakter świadczenia pienięż-
nego. Ani k.z., ani k.c. nie wskazują, co prawda, tak łopatologicznie jak ABGB, 
że przedmiotem zamiany nie mogą być pieniądze, jednak taki wniosek nasuwa 
się sam po lekturze przepisów. Doktryna dopowiada oczywiście to, co wskazał 
bezpośrednio ustawodawca austriacki, a mianowicie, że w niektórych sytuacjach 
pieniądze mogą być traktowane jako towar – podaje się tu przede wszystkim 
przykład numizmatów41.

4. ZAMIANA Z DOPŁATĄ 

Współczesna różnica między sprzedażą i zamianą, choć łatwa do jednoznacz-
nego ujęcia w tekście przepisów k.c., nie jest do końca oczywista w praktyce. 
W szczególności warto wskazać problem tzw. dopłaty, czyli sytuacji, w której 
świadczeniu jednego z kontrahentów towarzyszy dodatkowy obowiązek zapłaty 
sumy pieniężnej. Innymi słowy, przypadkiem granicznym między zamianą 
a sprzedażą jest kontrakt, w którym jedna ze stron zobowiązuje się do przenie-
sienia własności rzeczy, druga natomiast do przeniesienia własności rzeczy oraz 
zapłaty określonej kwoty. 

Polska doktryna nie wypracowała jednoznacznego stanowiska w sprawie, jak 
klasyfikować tego typu „zamianę z dopłatą”. Marek Safjan wskazuje, że „dopłata 
przez jedną ze stron do świadczenia, wynikająca z różnicy wartości rzeczy będą-
cych przedmiotem zamiany, nie zmienia charakteru umowy, chyba że, de facto, 
ma ona ze względu na swą wartość przeważającą znacząco wartość rzeczy świad-
czonej charakter ceny jak w umowie sprzedaży”42. Podobne stanowisko zajmuje 
Krzysztof Haładyj, twierdząc, że „wysokość dopłaty pieniężnej może każdo-
razowo decydować o faktycznej kwalifikacji danej umowy bądź jako umowy 

41 C. Żuławska, R. Trzaskowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III: Zobowiązania, cz. 2, 
red. J. Gudowski, s. 175.

42 M. Safjan, [w:] Kodeks cywilny, t. II: Komentarz. Art. 450–1088, red. K. Pietrzykowski, 
Warszawa 2013, s. 304. 
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zamiany, bądź jako umowy sprzedaży. Ostateczna kwalifikacja prawna zależeć 
będzie generalnie od tego, który z elementów (sprzedaży lub zamiany) przeważa 
w strukturze relacji kontraktowej”43. Nieco odmienny pogląd popiera A. Olejni-
czak, pisząc, że „wszelkie dopłaty do transakcji zamiennej powodują, że będzie 
ona kwalifikowana jako umowa nienazwana (art. 3531 KC). Oznacza to, że kon-
sekwencje prawne ustalone zostaną drogą wykładni złożonych oświadczeń woli 
[…]. Dlatego, przy stosunkowo niewielkiej dopłacie, dla ustalenia skutków praw-
nych tej czynności zastosowanie znajdą postanowienia KC w zakresie umowy 
zamiany. Natomiast ustalenie przez strony dopłaty w wysokości przenoszącej 
wartość rzeczy świadczonej przez dopłacającego kontrahenta w zasadzie uchyla 
możliwość odwołania się do regulacji normatywnej umowy zamiany. Wskazuje 
raczej na konieczność stosowania reguł obowiązujących sprzedawcę i kupują-
cego”44. Można zatem stwierdzić, że różnica w poglądach na to, jak „zamianę 
z dopłatą” zakwalifikować, nie wpływa znacząco na ocenę skutków prawnych 
takiego kontraktu. 

Inne pytanie, które można postawić na tle wskazanych wyżej problemów 
z rozgraniczeniem obu kontraktów, dotyczy samego pojęcia typu umowy. Można 
zastanowić się, do jakiego stopnia ta ugruntowana konwencja postrzegania sto-
sunków umownych odzwierciedla wskazane problemy, zwłaszcza ich historyczne 
źródła? Problematyka sprzedaży i zamiany mogłaby stać się przyczynkiem do 
takich właśnie rozważań, jednak wykraczałyby one daleko poza przedmiot 
niniejszego opracowania. 

5. WSPÓŁCZESNE ROZRÓŻNIENIE MIĘDZY SPRZEDAŻĄ 
A ZAMIANĄ W ŚWIETLE POGLĄDU PAULUSA (D. 19.4.1 PR)

Jak już była mowa wyżej, ostateczne rozstrzygnięcie sporu między dwiema 
tradycjami intelektualnymi rzymskiej jurysprudencji na temat istoty ceny oparło 
się na wskazaniu fundamentalnej różnicy w skutkach prawnych pomiędzy 
sprzedażą a zamianą. Różnica ta dzisiaj już nie istnieje – zarówno sprzedaż, jak 
i zamiana obligują bowiem obie strony do przeniesienia własności. Paulus pod-
kreślał, że przy sprzedaży kluczowe jest wskazanie, która strona jest kupującym, 
a która sprzedawcą właśnie dlatego, że obie strony są zobowiązane do zasadni-
czo różnych świadczeń – kupujący do przeniesienia własności na sprzedawcę, 
a sprzedawca jedynie do zapewnienia kupującemu spokojnego posiadania. 

43 K. Haładyj, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II: Zobowiązania (art. 353–92116 KC), red. 
K. Osajda, Warszawa 2013, s. 1149.

44 A. Olejniczak, [w:] System Prawa Prywatnego, red Z. Radwański, t. VII: Prawo zobowią-
zań – część szczegółowa, red. J. Rajski, wyd. 3, Warszawa 2011, s. 273. 
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W sytuacji, w której i sprzedawca, i kupujący są zobowiązani do przeniesienia 
własności, koronny rzymski argument za wymogiem ustalenia ceny w pieniądzu 
po prostu nie ma racji bytu. Należy także wskazać, że – niezależnie od funda-
mentalnej różnicy dotyczącej charakteru świadczeń stron – sprzedaż i zamiana 
zajmowały również zasadniczo różne miejsca w rzymskim myśleniu o prawie 
zobowiązań. O ile bowiem sprzedaż była nazwanym kontraktem konsensual-
nym, o tyle zamiana w ogóle nie mieściła się w wąskiej grupie umów uznawa-
nych przez prawo cywilne za kontrakty. Zamiana, pierwotnie (co wynika choćby 
z przywoływanych poglądów Sabinianów) będąca po prostu formą sprzedaży, 
wraz ze zwycięstwem wymogu określania ceny w pieniądzu niemalże straciła 
oparcie instytucjonalne w obowiązującym prawie. Oparto ją więc się na schema-
cie „daję byś i ty dał” (do ut des) zaliczała się do grupy tzw. kontraktów realnych 
nienazwanych, które zyskały zaskarżalność w prawie pretorskim w I stuleciu 
przed Chrystusem, a usystematyzowano je dopiero w wieku III45. Zobowiązanie, 
podobnie jak przy kontraktach realnych nazwanych, powstawało tu więc dopiero 
wtedy, kiedy jedna ze stron przeniosła już na drugą wartość rzeczy, a w kon-
sekwencji miało charakter jednostronny. Konsensualny charakter sprzedaży 
przesądzał natomiast, że węzeł obligacyjny zawiązywany był już w momencie 
zawarcia porozumienia i tworzył zobowiązanie dwustronne. Te wszystkie różnice 
– rzecz oczywista – należą już do historii. Można zatem uznać, że dla Rzymian 
współczesna różnica między sprzedażą a zamianą byłaby chyba trudno dostrze-
galna. Reinhard Zimmermann stwierdza zatem, że „różnica pomiędzy zamianą 
a sprzedażą jest dziś mniej istotna, niż była w czasach klasycznego prawa Rzym-
skiego, gdyż dla nas każda z tych transakcji jest tak samo ważna i wymagalna jak 
i druga. Różnica ta nie straciła jednakowoż całkowicie swojej doniosłości prak-
tycznej i to nawet w systemach, które jasno przewidują, że przepisy dotyczące 
sprzedaży stosuje się odpowiednio do zamiany”46. Owo odesłanie – w świetle 
przedstawionej powyżej ewolucji historycznej – zdaje się nabierać dodatkowego 
znaczenia. Można tu dostrzec zarys nowego zagadnienia badawczego, a miano-
wicie pytanie, do jakiego stopnia historyczna ewolucja obu kontraktów, w tym 
zwłaszcza spór o ich odróżnienie w prawie rzymskim, ma znaczenie dla współ-
czesnej wykładni tego przepisu odsyłającego? Próba odpowiedzi na tak posta-
wiony problem wymagałaby przede wszystkim dokonania gruntownej analizy 
wypowiedzi judykatury i doktryny odnośnie do art. 604 k.c., co wykracza poza 
ramy tego artykułu. Dlatego też w tym miejscu zagadnienie to zostanie jedynie 
wstępnie zarysowane.

Polski system prawa prywatnego zalicza się – właśnie za sprawą art. 604 
k.c. – do porządków wskazanych przez prof. Zimmermanna. Problem odpo-
wiedniego stosowania przepisów o sprzedaży do kontraktu zamiany sprowadza 

45 W. Dajczak, [w:] W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 430.
46 R. Zimmermann, The Law of Obligations…, s. 251–252.
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się – jeśli podsumować pokrótce poglądy doktryny – de facto do konieczności 
stosowania tych przepisów z pominięciem licznych w nich odniesień do pienią-
dza. Wynikające stąd różnice praktyczne są doniosłe i one właśnie przesądzają 
o konieczności traktowania sprzedaży i zamiany cały czas jako osobne kontrakty, 
mimo że nie istnieje już różnica, która niegdyś przesądziła o oddzieleniu ich od 
siebie. Tym samym rzymska kontrowersja dotycząca istoty ceny, choć z pozoru 
nieistotna w świetle jednoznacznego brzmienia współczesnych przepisów, zasłu-
guje na uwagę jako spór o niemałym znaczeniu dla formowania się systematyki 
kontraktów. 

THE QUESTION OF PRICE – A DIFFERENCE BETWEEN SALE AND 
BARTER

Summary

The paper focuses on the ancient Roman legal controversy concerning the nature of 
the price in the contract of sale and its contemporary significance. The Sabinian school 
used to claim that the price could consist not only of money, but also of other goods. 
Thus the Sabinians recognised the barter as a variant of sale. The Proculians view that 
a price should consist only of money eventually prevailed and is now obvious for civil 
law codifications and the common law as well. However, the main argument raised 
by the Proculians has lost its importance, since they emphasised the differences in the 
mutual obligations of parties in the contracts of sale and barter. Today these differences 
do not exist anymore in the codified civil law, because both parties in both contracts are 
obliged to transfer ownership. The difference between both contracts is nowadays solely 
based on the monetary character of sale and non-monetary nature of barter. Taking this 
into consideration leads us to a conclusion that from the point of view of the Roman 
jurists our contemporary demarcation between sale and barter would not be significant. 
Nevertheless, it is important to distinguish between those contracts due to practical 
differences. 
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SYTUACJA PRAWNA WSPÓLNOT GRUNTOWYCH 
W PRZEDDZIEŃ WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY 

NOWELIZACYJNEJ 

We współczesnym polskim prawie cywilnym wspólnoty gruntowe stano-
wią szczególny rodzaj wspólności praw do korzystania z nieruchomości, którym 
ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych1 
nadała swoistą konstrukcję prawną, odrębną od przepisów o współwłasności, 
zawartych w kodeksie cywilnym2. Istotą tej wspólności jest uprawnienie członka 
wspólnoty do udziału w niej w postaci korzystania z objętych nią gruntów zgod-
nie z ich przeznaczeniem, przysługujące osobom fizycznym lub prawnym posia-
dającym gospodarstwa rolne3. 

Historia wspólnot gruntowych sięga odległych czasów. Wywodzi się bezpo-
średnio z dawnych form władania gruntami przez mieszkańców wsi – najpierw 
znajdujących swe oparcie w relacjach wypływających ze stosunku poddańczego, 
potem zaś mających podstawę w zbiorowych tytułach prawnych, które pojawiły 
się w trakcie uwłaszczania włościan4. Chcąc dokonać wyczerpującej analizy ich 
pochodzenia, należałoby sięgnąć do źródeł kształtowania stosunków własnościo-
wych, datowanych niekiedy na okres wczesnego średniowiecza. Prawne usank-
cjonowanie wspólnot gruntowych nastąpiło w drugiej połowie XIX w. za sprawą 
ustawodawstw w zaborach rosyjskim i austriackim. Kompleksowej regulacji 
doczekały się dopiero w 1938 r.5. Obecnie aktem prawnym regulującym postępo-
wanie ze wspólnotami gruntowymi jest ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago-
spodarowaniu wspólnot gruntowych (dalej: ustawa). 

1 Dz.U. nr 28, poz. 169, ze zm.
2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
3 Por.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 1968 r., III CZP 73/68, OSNCP 5/69, 

poz. 90 oraz z 9 grudnia 1969 r., III CZP 89/69, OSNCP 10/80, poz. 173; zob. także: G. Bieniek, 
S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2006, s. 813–820.

4 K. Marciniuk, Kilka uwag do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodaro-
waniu wspólnot gruntowych, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 535.

5 Ustawa z dnia 4 maja 1938 r. o uporządkowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 33, poz. 290).
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Kształtowanie się praw do gruntów zaliczonych przez ustawodawcę (zarówno 
przed, jak i powojennego) w poczet terenów tworzących wspólnoty gruntowe 
dokonywało się w rezultacie historycznych przemian społeczno-gospodarczych 
i było procesem wielce niejednolitym. Obydwie ustawy – z 4 maja 1938 r. o upo-
rządkowaniu wspólnot gruntowych oraz z 29 czerwca 1963 r. o zagospodaro-
waniu wspólnot gruntowych – posługują się wieloma odmianami sformułowań 
i pokrewnych im określeń, takimi jak: „grunty nadane/wydzielone/otrzymane 
we wspólną własność”, „wspólne posiadanie” lub „do wspólnego użytkowania”. 
Rozszyfrowanie wszystkich zagadnień dotyczących genezy prawa własności 
ziem wspólnot gruntowych zdecydowanie wykracza poza ramy niniejszej pracy. 
Wiązałoby się to z przeprowadzeniem kazuistycznych badań na podstawie doku-
mentów historycznych, zwyczajów prawnych i rozstrzygnięć dotąd zapadłych 
na rozmaitych terenach Polski6. Wydaje się jednak, że podjęcie tego wyzwania 
jest zbędne. Nie ma bowiem w polskim ustawodawstwie zamkniętego katalogu 
prawnych metod nabycia i utraty własności, w szczególności hermetycznej listy 
sposobów nabycia pierwotnego7. 

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy wspólnotami gruntowymi podlegają-
cymi zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieru-
chomości rolne, leśne oraz obszary wodne:

1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan – rolników na 
wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania ogó-
łowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi; 

2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające 
z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan – rolników, na wspólną własność, 
we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości 
albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności; 

3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczegól-
nych wsi gruntów, które zostały nadane przy uwłaszczeniu włościan i mieszczan 
– rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie 
lub do wspólnego użytkowania; 

4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków 
oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych; 

5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną wła-
sność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź nabyte 
w takim celu; 

6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy 
(gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych grup 

6 A dodać należy, że według danych Najwyższej Izby Kontroli za rok 2009, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej istnieje ponad 5 100 wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni ok. 
107 000 ha.

7 Zasada numerus clausus występuje natomiast dla ograniczonych praw rzeczowych.
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mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożyt-
ków z tych nieruchomości; 

7) stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowa-
niu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu cieszyń-
skiego województwa katowickiego.

Ze względu na daleko idące zatarcie się w praktyce różnic pomiędzy dobrem 
gromadzkim a mieniem gromadzkim wspólnie użytkowanym ustawa rozciągnęła 
obowiązek zagospodarowania również na nieruchomości rolne, leśne i obszary 
wodne stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie zarządu mieniem gro-
madzkim, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy8 były faktycznie użytko-
wane wspólnie przez mieszkańców wsi9.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy uprawnionymi do udziału we wspólnocie grunto-
wej są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu 
ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały z tej 
wspólnoty. Udziały we wspólnocie mogą również przypadać państwu. Wówczas 
zgodnie z art. 10 ustawy, w razie potrzeby wydzielenia ze wspólnoty gruntowej 
udziału państwa, udział ten wydziela się przy uwzględnieniu wartości wspólnoty 
gruntowej, określanej na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach o sprze-
daży państwowych nieruchomości rolnych10. Ustawa nie uzależnia natomiast 
przedmiotowego uprawnienia od posiadania odpowiednich dokumentów, takich 
jak wypisy z tabel likwidacyjnych czy odpisy wyroków lub aktów notarialnych. 
Jedynym kryterium, jakim się ona posługuje, jest przynależność do grupy pod-
miotów wskazanych w art. 6. Jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo 
nieużytki przeznaczone do zalesienia, uprawnionymi do udziału w takiej wspól-
nocie są osoby fizyczne lub prawne zamieszkujące bądź mające siedzibę na tere-
nie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby 
zamieszkujące na terenie innej miejscowości, a prowadzące gospodarstwo rolne, 
chyba że w okresie 5 lat przed wejściem w życie ustawy osoby te faktycznie ze 
wspólnoty nie korzystały. Przez nieprecyzyjne określenie „w innej miejscowości” 

 8 A zatem przed dniem 5 lipca 1963 r.
 9 H. Świątkowski, Zagospodarowanie wspólnot gruntowych (węzłowe zagadnienia prawno-

-organizacyjne), „Studia Prawnicze” 1971, nr 28, s. 66.
10 Na podstawie wielu aktów prawnych dotyczących przejęcia na własność państwa nierucho-

mości rolnych, zostały przejęte dość liczne gospodarstwa rolne, z którymi były związane udziały 
we wspólnotach gruntowych. Powyższe były dokonywane w szczególności na podstawie dekretu 
z dnia 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej 
i osadnictwa (Dz.U. z 1945 r., nr 57, poz. 321 i z 1958 r. – Dz.U. nr 17, poz. 71), dekretu z dnia 
5 lutego 1947 r. o przejęciu na własność państwa mienia pozostającego po osobach przesiedlonych 
do ZSRR (Dz.U. nr 59, poz. 318; z 1949 r. – Dz.U. nr 55, poz. 404; z r. 1958 – Dz.U. nr 17, poz. 71), 
ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Dz.U. nr 17, 
poz. 71). Zob.: H. Świątkowski, Zagospodarowanie wspólnot gruntowych…, s. 69.
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należy rozumieć miejscowość niedaleko położoną od wspólnoty i mającą z nią 
więź gospodarczą11. Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w ciągu roku lub 
w ciągu 5 lat ze wspólnoty leśnej nie powoduje utraty uprawnień tylko wówczas, 
gdy spowodowane to było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi 
szczególnymi względami. Powyższe ograniczenia nie mają jednak zastosowania 
do państwa. Skarb Państwa jawi się więc jako współuprawniony we wspólnocie, 
choćby nawet w zakreślonym przez ustawodawcę czasie nie uczynił użytku ze 
swej przynależności.

Ustalenie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie 
gromadzkie należy do wyłącznej kompetencji starosty. Decyzja starosty ma cha-
rakter deklaratoryjny, gdyż stwierdza ona jedynie stan prawny istniejący w dniu 
wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, z mocy 
samego prawa12. Nieruchomości, które nie zostały objęte decyzją starosty, ustala-
jącą przynależność do wspólnoty gruntowej, nie mogą być uważane za wspólnoty 
gruntowe. Starosta może ustalać stan prawny wspólnot gruntowych bądź mienia 
gromadzkiego tylko na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r., 
a nie ustalać, jaki był status tych nieruchomości w przeszłości13. Starosta ustala 
również w drodze decyzji wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie grun-
towej oraz wykaz obszarów przez nich posiadanych i wielkość przysługujących 
im udziałów we wspólnocie. Dla obszarów gmin projekty takich uchwał sporzą-
dzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). W myśl art. 8 ust. 5 ustawy 
ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gro-
madzkie, oraz ustalenie wykazów, o których mowa w ust. 2 ustawy, powinno 
być dokonane w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Nie jest to termin 
prekluzyjny, lecz instrukcyjny, a zatem ustalenie to może być dokonane także po 
jego upływie. Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie, np. w zakresie wiel-
kości obszaru gospodarstwa rolnego, powinny być jednak oceniane wyłącznie 
według stanu na 5 lipca 1963 r., tj. na datę wejścia w życie ustawy, a nie na termin 
późniejszy14. W konsekwencji, ustalenia starosty co do gruntów wchodzących 
w skład wspólnoty gruntowej chronią je przed nabyciem w drodze zasiedzenia 
przez osoby trzecie bądź niektórych członków wspólnoty. 

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy ewidencja gruntów stanowi jedyną i pod-
stawową dokumentację stanu gruntów wspólnoty. Zgodnie bowiem z literalnym 
brzmieniem art. 11 ustawy, dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową 

11 H. Świątkowski, Zagospodarowanie wspólnot gruntowych…, s. 74.
12 Por.: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie 

z dnia 22 września 1995 r., SA/Kr 2717/94, ONSA 1996, nr 4, poz. 157. 
13 R. Szarek, Wspólnoty Gruntowe – Czy mają jeszcze rację bytu, „Finanse Komunalne” 2008, 

nr 10, s. 4.
14 Por.: orzeczenia SN z dnia 16 lutego 1968 r., III CZP 78/66, OSN CP 1968, nr 10, poz. 161, 

z dnia 7 marca 2002 r., II CKN 619/99, OSN IC 2002, nr 3, poz. 30 oraz wyrok NSA z dnia 
22 września 1995 r., SA/Kr 2717/94, ONSA 1996, nr 4, poz. 157.
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nie prowadzi się ksiąg wieczystych, a dotychczasowe księgi wieczyste tracą moc 
i podlegają zamknięciu. To ostatnie uregulowanie wprawdzie nie stoi w sprzecz-
ności z przepisami obecnie obowiązującej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księ-
gach wieczystych i hipotece15, lecz w zakresie nieruchomości, do których się 
odnosi, udaremnia ono realizację takich dóbr, jak jawność uprawnień, rękojmia 
wiary publicznej ksiąg wieczystych czy możliwość obciążenia nieruchomości 
hipoteką16. Może zatem budzić wątpliwości co do jej zgodności z art. 2 Konsty-
tucji RP, wedle którego Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Omawiany 
przepis mimo niedogodności, jakie stwarza uczestnikom obrotu cywilnopraw-
nego, nie został nigdy poddany kontroli Trybunału Konstytucyjnego. 

Udziały poszczególnych uprawnionych we wspólnocie gruntowej określa się 
w idealnych (ułamkowych) częściach. Wielkość tych udziałów ustala się w ten 
sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych czę-
ściach, drugą zaś połowę – proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych 
przez każdego z uprawnionych, a położonych na obszarze tej samej lub grani-
czącej z nią gminy. Warto zwrócić uwagę, że użycie przez ustawodawcę przy 
tej definicji wyrazu „posiadanych” może być albo lapsusem, albo zamierzonym 
odniesieniem nie do areału stanowiącego własność danej osoby, ale właśnie 
– będącego w jej posiadaniu17. 

Wielkość udziałów we wspólnocie gruntowej ustala się na podstawie doku-
mentów, a w razie ich braku – według stanu faktycznego. Udziały osób, które sto-
sownie do przepisów ustawy utraciły uprawnienia do korzystania ze wspólnoty, 
dzieli się pomiędzy uprawnionych w równych częściach. W ten sposób określa się 
udziały w korzyściach wynikających z zagospodarowania mienia gromadzkiego 
wspólnie użytkowanego. 

Jak wspomniano wcześniej, udziały we wspólnocie mogą również przypadać 
państwu. Wówczas udział ten wydziela się przy uwzględnieniu wartości wspól-
noty gruntowej, określanej na zasadach i w sposób przewidziany w przepisach 
o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Przy określaniu wielkości 
tych udziałów należy brać za podstawę obszary przejętych na własność państwa 

15 Dz.U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361, ze zm.
16 E. Stawicka, Wspólnoty Gruntowe – Aspekty Cywilistyczne i Administracyjnoprawne, „Pa-

lestra” 2008, nr 1–2, s. 74.
17 Ku dosłownemu rozumieniu pojęcia posiadania gruntów rolnych skłaniałby istniejący od 

niedawna, nowy kontekst prawny – a mianowicie kryteria uzyskiwania tzw. dopłat unijnych na 
podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpo-
średniego (Dz.U. z 2008 r., nr 171, poz. 1165). Zgodnie z tezą wyroku WSA w Warszawie z dnia 
6 września 2006 r., IV SA/Wa 452/06, uprawnionymi do uzyskiwania tzw. unijnych dopłat na zie-
mie należące do wspólnot gruntowych są, w odpowiednich proporcjach, posiadacze gospodarstw 
uprawnieni do udziału w tych wspólnotach (prawo do ubiegania się o dopłaty nie służy natomiast 
samej wspólnocie gruntowej). Zob.: E. Stawicka, Wspólnoty Gruntowe…, s. 75.
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gospodarstw, z posiadaniem których był związany udział we wspólnocie grunto-
wej, i to bez względu na to, czy zostały one trwale rozdysponowane, czy też nadal 
pozostawały w administracji Państwowego Funduszu Ziemi18.

Zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne 
wspólnot gruntowych albo ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez 
spółkę może nastąpić tylko za zgodą właściwego wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta). Wyjątek od konieczności uzyskania zgody wystąpi w przypadku zbycia 
wspólnoty gruntowej na rzecz państwa, jak również w razie zamiany gruntów 
wchodzących w skład wspólnoty na grunty państwowe. Ponadto zgoda nie będzie 
wymagana w stosunku do tej części gruntów wchodzących w skład wspólnoty 
gruntowej, która została wyznaczona na cele budowlane na podstawie przepisów 
o terenach budowlanych na obszarach wsi bądź w miejscowym planie zagosp-
odarowania przestrzennego. 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. różnicuje formę prawną obrotu całością lub 
częścią areału gruntów wspólnotowych od obrotu udziałami w tej wspólnocie. 
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 27 ust. 1 ustawy udział we wspólnocie 
gruntowej może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby posia-
dającej już udział w tej wspólnocie oraz na rzecz osób posiadających gospodar-
stwa rolne w tej samej wsi lub we wsiach przylegających do wspólnoty. Aby móc 
zbyć ten udział, w ustawie przewidziano formę aktu sporządzonego na piśmie 
i zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Należy 
zauważyć, że ustanowiono w tym przepisie wyjątek od wymogu formy notarial-
nej przeniesienia udziału we współwłasności nieruchomości. Podobny wyjątek 
utrzymuje art. 159 kodeksu cywilnego, dotyczący wnoszenia gruntów rolnych 
jako wkładu do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, chociaż w praktyce jest on 
bardzo rzadko stosowany. Zgodnie z jego treścią przepisów o obowiązku zacho-
wania formy aktu notarialnego nie stosuje się w wypadku, gdy grunty wniesione 
jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają stać się współwłasnością 
dotychczasowych właścicieli. W polskim porządku prawnym wskazane przepisy 
są jedynymi stanowiącymi odstępstwo od obowiązku stosowania formy aktu 
notarialnego w obrocie nieruchomościami.

W razie zbycia wszystkich gruntów gospodarstwa rolnego przez uprawnio-
nego do udziału we wspólnocie gruntowej udział w tej wspólnocie przechodzi 
na nabywcę tego gospodarstwa. W przypadku natomiast zbycia części tych 
gruntów udział we wspólnocie gruntowej zachowuje dotychczasowy właściciel, 
chyba że na podstawie umowy odstąpi swe uprawnienia nabywcy. Jeżeli jednak 
zbywca pozostawia sobie obszar użytków rolnych nie większy niż 0,1 ha, udział 
we wspólnocie gruntowej przechodzi na nabywcę. Odstępstwo od powyższej 
reguły nierozdrabniania ułamka we współwłasności gruntów wspólnotowych 

18 Pismo Ministerstwa Rolnictwa z dnia 15 czerwca 1966 r. do Wojewódzkiego Biura Geode-
zji i Urządzeń Rolnych w Rzeszowie, nr UKr, 0621/Wsp. – 196/66.
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normuje art. 29 ustawy. Zgodnie z jego treścią, jeżeli gospodarstwo rolne, z któ-
rego posiadaniem był związany udział we wspólnocie gruntowej, zostało podzie-
lone na części w drodze działu spadku lub wyjścia ze współwłasności, udział 
we wspólnocie ulega podziałowi proporcjonalnie do obszaru tych części. Można 
mieć jednak wątpliwości co do bezwzględnego charakteru tego przepisu. Zda-
niem Sądu Najwyższego, wyrażonym w postanowieniu z dnia 4 lipca 1997 r.19, 
w ramach postępowania o dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, z któ-
rego posiadaniem jest związany udział we wspólnocie gruntowej, jest dopusz-
czalne przyznanie tego udziału w całości temu spadkobiercy, który nie otrzymuje 
spadkowego gospodarstwa w całości lub w części, jeśli posiada on już udział 
w tej wspólnocie albo też posiada gospodarstwo rolne w tej samej wsi lub we 
wsiach przylegających do wspólnoty. 

Warto zauważyć, że uprawnieni do udziału we wspólnocie gruntowej, stano-
wiącej w całości lub w części lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do 
zalesienia, mogą zrzec się na rzecz państwa uprawnień do udziału we wspólnocie 
w zakresie obejmującym te lasy, grunty leśne i nieużytki. Zrzeczenie się udziału 
następuje w trybie przepisu art. 27 ust. 2 ustawy. Ustawodawca utrzymuje tu 
zatem sytuację będącą poniekąd „odwrotnością” regulacji art. 179 kodeksu cywil-
nego, który został uznany za niezgodny z art. 2 oraz art. 165 Konstytucji RP, 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r.20 i zgodnie z pkt II 
tego wyroku utracił moc z dniem 15 lipca 2006 r.21. Cytowany przepis przyznaje 
bowiem organowi wykonawczemu gminy prawo do decydowania o skuteczności 
nabycia przez państwo udziału we współwłasności nieruchomości.

Jednym z podstawowych założeń ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. była 
zasada mówiąca, że wspólnoty gruntowe powinny być w pełni i racjonalnie 
zagospodarowane przez samych użytkowników wspólnot, działających razem 
i w sposób zorganizowany. Ustawodawca chciał utrzymać wspólnoty grun-
towe, 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 cel22. Jego dążeniem było 
stworzenie ram wspólnej działalności, rozwijania samorządności oraz inicjatywy 
zainteresowanych producentów rolnych za pośrednictwem specjalnie powołanych 
do tego spółek zrzeszających uczestników wspólnot23. 

19 II CKN 227/97, OSNC 1998, nr 3, poz. 39.
20 Dz.U. z 2005 r., nr 48, poz. 462.
21 E. Stawicka, Wspólnoty Gruntowe…, s. 88.
22 M. Ptaszyk, Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych – sytuacja prawna, funk-

cjonowanie, perspektywy, Kraków 1989, s. 41.
23 Zob. szerzej: K. Rudol, Spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych jako forma 

prawno-organizacyjna współdziałania producentów rolnych, „Przegląd Prawniczy UW” 2014, 
nr 1, s. 126–145. 
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W myśl art. 14 ustawy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny 
utworzyć spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą oraz do jej reprezento-
wania w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a ponadto do właści-
wego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Spółka 
powinna być utworzona w terminie do trzech miesięcy od dnia ustalenia wykazu 
uprawnionych do udziału we wspólnocie przez terenowy organ administracji 
państwowej stopnia podstawowego24. Jeśli w skład wspólnoty wchodzą również 
lasy, grunty leśne lub nieużytki przeznaczone do zalesienia, do zagospodaro-
wania takich gruntów może być utworzona odrębna spółka. Utworzenie spółki 
następuje w drodze uchwały powziętej większością głosów uprawnionych do 
udziału we wspólnocie przy obecności przynajmniej ich połowy. Oprócz osób 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, członkami spółki mogą być 
również posiadacze gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, jeżeli wniosą 
do spółki swoje grunty o obszarze ustalonym przez zebranie członków spółki 
i zobowiążą się pokrywać koszty wspólnego gospodarowania.

Spółka ma osobowość prawną i działa na podstawie statutu zatwierdzonego 
przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W celu niedopuszcze-
nia do dowolności w uchwalaniu treści statutów przez poszczególne spółki, co 
w przekonaniu władz PRL byłoby trudne do pogodzenia z zasadą planowości 
gospodarki, wydano zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Leśnictwa i Prze-
mysłu Drzewnego z dnia 29 kwietnia 1964 r. w sprawie ustalenia wzoru sta-
tutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej25. Ponieważ jednak wiele 
kwestii wymagało jednolitego uregulowania, w art. 17 ustawy umieszczono 
zasady, na podstawie których opracowano statut wzorcowy. Pozwala to na unor-
mowanie przepisów statutów w takim zakresie, jaki będzie uznany za niezbędny 
do poprawnej działalności spółek, a równocześnie pozwala na pozostawienie nie-
zbędnego marginesu dla inicjatywy samych uczestników wspólnoty i dostosowa-
nie statutów do konkretnych warunków miejscowych26.

Nazwa spółki i skład zarządu spółki oraz obszar wspólnoty gruntowej 
i wykazy uprawnionych do korzystania z tej wspólnoty podlegają z urzędu wpi-
sowi do ewidencji gruntów. Wszelkie późniejsze zmiany w obszarze wspólnoty 
gruntowej i w wykazie osób uprawnionych, jak również zmiana statutu i zmiany 
w składzie osobowym zarządu zgłasza do ewidencji zarząd spółki. Jak już wcze-

24 Wydaje się jednak, że termin na utworzenie spółki jest krótszy, skoro w myśl art. 25 ust. 1 
ustawy uczestnicy wspólnoty gruntowej mają obowiązek, w terminie trzech miesięcy od ustalenia 
wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie, przedstawić terenowemu organowi administra-
cji państwowej statut spółki, a więc tym samym spółka musi powstać wcześniej. Zob.: M. Ptaszyk, 
Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych…, s. 40.

25 „Monitor Polski” 1964., nr 33, poz. 145.
26 Uważa się, że w statucie wzorcowym i tak pozostawiono zbyt mały margines co do moż-

liwości dostosowania statutu do konkretnych warunków czy zwyczajów lokalnych. Por. np.: 
S. Słoński, Podstawy prawa zespołowego zagospodarowania wspólnot gruntowych, „Wieś Współ-
czesna” 1965, z. 12, s. 145; J. Paliwoda, Przebudowa ustroju rolnego, Warszawa 1964, s. 110.
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śniej wspomniano, ewidencja gruntów wspólnoty gruntowej stanowi jedyną 
i podstawową dokumentację stanu gruntów wspólnoty, gdyż zgodnie z dyspozycją 
art. 11 ustawy dotychczasowe księgi wieczyste utraciły moc i uległy zamknięciu. 

Organami spółki są: ogólne zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna. 
Ogólne zebranie członków jest najwyższym organem spółki i może przyjąć cha-
rakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Przy podejmowaniu uchwał na zebraniach 
członków spółki każdy członek ma prawo tylko do jednego głosu, bez względu 
na wielkość jego udziału w tej wspólnocie. Członkowie spółki mają prawo 
brać udział w obradach ogólnego zebrania osobiście lub przez pełnomocnika, 
a w imieniu osób niezdolnych do czynności prawnych występują ich przedsta-
wiciele ustawowi. Zarząd spółki jest jej organem wykonawczym i składa się 
z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Członków zarządu, z ustaleniem ich 
funkcji, wybiera ogólne zebranie członków spółki ze swego grona na okres 3 lat. 
Ogólne zebranie członków, w zależności od rozmiaru działalności gospodarczej 
spółki, może ponadto powołać w skład zarządu zastępcę przewodniczącego oraz 
potrzebną liczbę członków zarządu. Jeżeli ogólne zebranie członków nie powoła 
zastępcy przewodniczącego, zostaje nim sekretarz. Komisja rewizyjna jest orga-
nem powołanym do przeprowadzania kontroli działalności spółki. Składa się 
z 3 do 5 osób wybranych spośród członków spółki przez ogólne zebranie człon-
ków zwykłą większością głosów na okres 3 lat. W skład komisji nie mogą wcho-
dzić członkowie zarządu spółki. Przewodniczącego komisji rewizyjnej i jego 
zastępcę wybierają jej członkowie spośród siebie.

Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swym majątkiem, członko-
wie natomiast odpowiadają za zobowiązania spółki proporcjonalnie do wielko-
ści udziałów w gruntach spółki i tylko do wysokości wartości swych udziałów. 
W spółkach dla zagospodarowania gruntów stanowiących mienie gromadzkie 
członkowie odpowiadają do wysokości udziału w korzyściach osiąganych z tych 
gruntów. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że wierzyciel spółki 
może dochodzić swoich roszczeń zarówno z majątku spółki, jak i z osobistego 
majątku każdego z członków, nie stanowią one jednak o prawnym charakterze 
tej odpowiedzialności. Zdaniem doktryny27, literalne brzmienie ustawy statuuje 
na pierwszym miejscu odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania, dopiero 
w ustępie drugim wskazuje mienie jej członków, gdyby egzekucja z majątku 
spółki jako osoby prawnej okazała się bezskuteczna. 

Rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarow-
aniu wspólnot gruntowych były dostosowane do prowadzonej w okresie lat 
sześćdziesiątych XX w. polityki rolnej. Wspólnoty były traktowane jako jeden 
z elementów uspołecznienia rolnictwa, stąd też nie mogły być dzielone pomiędzy 
uprawnionych, a obrót gruntami wspólnot, z wyjątkiem zbycia na rzecz państwa, 
wymagał zgody właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Z tego 

27 Por.: M. Ptaszyk, Spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych…, s. 86.
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również względu wprowadzono odnośnie do tych gruntów zakaz prowadzenia 
ksiąg wieczystych. 

Wskazuje się, że obecnie prawie 3500 wspólnot nie ma uregulowanego stanu 
prawnego – tzn. nie ustalono w drodze decyzji administracyjnej wykazów: nie-
ruchomości stanowiących wspólnotę gruntową, uprawnionych do udziału we 
wspólnocie gruntowej, obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych, 
jak również wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Ponadto 
udziałowcy jedynie 1080 istniejących wspólnot utworzyli spółki sprawujące 
zarząd nad tymi wspólnotami28. 

Jak zauważa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, taka sytuacja stwarza 
poważne niedogodności dla samorządu gminnego z powodu trudności z opodat-
kowaniem tych gruntów. Nie jest ona również korzystna dla rolników, zwłaszcza 
przy ubieganiu się o płatności bezpośrednie do posiadanych gruntów, gdyż obo-
wiązujące przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych zabraniają 
podziału gruntów wspólnych na odrębne działki dla poszczególnych rolników. 
Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy istniejące wspólnoty 
gruntowe, które powołały spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do 
właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład wspólnoty, mają 
ograniczone możliwości w dysponowaniu nieruchomościami stanowiącymi 
wspólnotę gruntową, poszczególni członkowie natomiast mają ograniczony 
wpływ na jej funkcjonowanie29. 

Ze względu na powyższe ustawodawca dostrzegł konieczność nowelizacji 
przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych i dostosowanie jej 
do współczesnych realiów społeczno-gospodarczych oraz obowiązującego prawa. 
Wyrazem podjętych działań jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospoda-
rowaniu wspólnot gruntowych (dalej: projekt), opracowany na podstawie założeń 
do projektu wyżej wymienionej ustawy, przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 
6 listopada 2012 r.30. W momencie pisania niniejszego artykułu, przedmiotowy 
projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. 
Projektowany przepis końcowy (art. 4 projektu) przewiduje, że ustawa wejdzie 
w życie z dniem 1 stycznia 2016.

W projekcie nowelizacji (art. 1 pkt 1) proponuje się dodanie art. 2a stanow-
iącego, że przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów pokrytych wodami 
publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne31. 
W opinii twórców ustawy nowelizacyjnej, projektowany przepis ma na celu 

28 Takie dane podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w opublikowanym w 2014 r. 
uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
(http://legislacja.rcl.gov.pl/). 

29 Przykładem niech będzie brak możliwości zaskarżenia do sądu uchwał podejmowanych 
przez spółkę, co do ich zgodności z prawem.

30 Zob. szerzej: K. Marciniuk, Kilka uwag do założeń…
31 Dz.U. z 2012 r., poz. 145.
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wyeliminowanie dotychczas pojawiających się wątpliwości co do relacji ustawy 
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych do ustawy – prawo wodne. Przepis 
przesądza, że do gruntów pokrytych wodami publicznymi w rozumieniu ustawy 
– prawo wodne nie stosuje się przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych.

Następnie, w dodawanych artykułach 6a (art. 1 pkt 2 projektu) oraz 8a–8l (art. 
1 pkt 4 projektu) projekt przewiduje określenie nowych zasad i trybu ustalania, 
które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz uprawnionych do tych 
nieruchomości. W pierwsze kolejności, ustalenie, które nieruchomości stanowią 
wspólnotę gruntową oraz ustalenie osób uprawnionych do udziału we wspól-
nocie, a także wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych 
i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie będzie następowało na 
wniosek uprawnionego do udziału we wspólnocie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
lub 2 obowiązującej ustawy. Będą to zatem osoby fizyczne lub prawne posiadające 
gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie 
ustawy faktycznie korzystały z tej wspólnoty. Jeśli chodzi o wspólnoty gruntowe 
będące lasami, gruntami leśnymi albo nieużytkami przeznaczonymi do zalesie-
nia, uprawnionymi do udziału we wspólnocie będą osoby fizyczne lub prawne 
zamieszkujące bądź mające siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują się 
grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby zamieszkujące na terenie innej miejscow-
ości, a prowadzące gospodarstwo rolne, chyba że w okresie 5 lat przed wejściem 
w życie ustawy faktycznie ze wspólnoty nie korzystały. Osoby te (bądź ich nas-
tępcy prawni, spełniający warunki określone w przepisach ustawy nowelizacy-
jnej) będą mogły złożyć wniosek nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Projekt stanowi, że w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie upraw-
nionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 1 
lub 2, albo ich następców prawnych, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału 
we wspólnocie oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiada-
nych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie nastąpi na wnio-
sek nowej grupy uprawnionych, wprowadzonej art. 6a (art. 1 pkt 2 projektu). 
Projektowany przepis stanowi, że uprawnionymi do udziału w tej wspólnocie są 
również osoby fizyczne lub prawne, które:

1) posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycz-
nia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystają ze wspólnoty grun-
towej, albo

2) zamieszkują lub mają siedzibę na terenie miejscowości, w której znajdują 
się grunty stanowiące wspólnotę, lub osoby fizyczne, które zamieszkują w innej 
miejscowości, a prowadzą gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są 
lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez 
okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie 
korzystały ze wspólnoty. 
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Zdaniem twórców projektowanej ustawy nowelizacyjnej, zaproponowany 
okres 5 lat jest odpowiedni, aby ustalić, że korzystanie z gruntów wspólnoty jest 
dostatecznie trwałe. Celem tej zmiany, w razie nieustalenia uprawnionych bądź 
ich następców prawnych, jest nadanie prawa w postaci udziału we wspólnocie 
gruntowej osobom, które faktycznie korzystają z nieruchomości zaliczanych do 
wspólnot gruntowych. 

Jeśli nie będzie możliwe ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie 
w sposób przedstawiony powyżej, to uprawnionymi do nieodpłatnego nabycia 
na własność nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako 
wspólnota gruntowa będą gminy właściwe ze względu na położenie tych nie-
ruchomości (art. 1 pkt 4 projektu). Zgodnie z projektem, gmina będzie mogła 
przeznaczyć te nieruchomości wyłącznie na cele rozwojowe gmin i zorganizo-
wanej działalności inwestycyjnej, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami32. Nabycie tych nieruchomo-
ści przez gminę następowałoby na jej wniosek. Jeśli gmina nie złoży wniosku lub 
zostanie wydana ostateczna decyzja odmawiająca nabycia przez gminę własności 
nieruchomości, własność tychże, zgodnie z projektowanymi przepisami art. 8k 
(art. 1 pkt 4 projektu), nabędzie Skarb Państwa. Nabycie nieruchomości stano-
wiących wspólnoty gruntowe przez gminę albo Skarb Państwa następowałoby 
w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję w tej sprawie będzie wydawał woje-
woda, organem wyższego stopnia natomiast będzie minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi. Ostateczna decyzja wojewody, stwierdzająca nabycie własności nie-
ruchomości przez gminę lub Skarb Państwa, będzie stanowiła podstawę wpisu 
w księdze wieczystej. 

Projekt ustawy stanowi również, że wspólnoty gruntowe – powołane zgodnie 
z przepisami o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, a więc takie, w których 
znane są wielkości udziałów wszystkich uprawnionych do wspólnoty, a zarządza-
nie wspólnotą odbywa się w ramach spółki utworzonej przez uprawnionych 
– będą mogły być przekształcone we współwłasność w rozumieniu kodeksu 
cywilnego. W projekcie proponuje się dodanie nowego rozdziału 3a pt. „Prze-
kształcenie wspólnot gruntowych we współwłasność” (art. 30a–30c). Zgodnie 
z treścią przepisów, uprawnieni do udziału we wspólnocie będą mogli podjąć 
uchwałę o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność w części-
ach ułamkowych. Uchwała będzie podejmowana jednomyślnie przez wszystkich 
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej. W przypadku braku jed-
nomyślności, uprawnieni, których udziały wynoszą co najmniej połowę, będą 
mogli żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel 
zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Uchwała 
o przekształceniu ma określać współwłaścicieli i wielkość przypadających im 
udziałów we współwłasności. Wielkość udziału przysługującego uprawnionemu 

32 Dz.U. z 2014 r., poz. 518.



 SyTUACJA PRAWNA WSPÓLNOT GRUNTOWyCH... 337

we wspólnocie gruntowej będzie odpowiadać wielkości udziału przypadającego 
mu we współwłasności. Z dniem podjęcia uchwały o przekształceniu wspól-
noty gruntowej we współwłasność w częściach ułamkowych nastąpi otwarcie 
likwidacji spółki do zagospodarowania wspólnot gruntowych. Ponadto podję-
cie uchwały albo prawomocne orzeczenie sądu w przypadku, o którym mowa 
w projektowanym art. 30a ust. 2, będzie stanowić podstawę do dokonania wpisu 
w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. Przewiduje się, że uch-
wała o przekształceniu wspólnoty gruntowej we współwłasność będzie wymagać 
formy aktu notarialnego.

Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących 
zagospodarowania wspólnot. Zgodnie z treścią art. 14 aktualnie obowiązującej 
ustawy osoby uprawnione do udziału we wspólnocie powinny utworzyć spółkę do 
sprawowania zarządu nad wspólnotą oraz do jej reprezentowania w postępowan-
iach sądowych i administracyjnych, a ponadto do właściwego zagospodarowania 
gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty. Zdaniem twórców ustawy now-
elizacyjnej, obowiązujące obecnie przepisy ustawy w tym zakresie w sposób 
niewystarczający regulują ustrój spółek do sprawowania zarządu nad wspólnotą. 
Projekt przewiduje wprowadzenie następujących zmian:

1) uzupełnienie art. 17 ustawy, regulującego co powinien zawierać statut 
spółki, o postanowienia dotyczące rodzajów czynności prawnych dokonywanych 
przez spółkę, których podjęcie wymaga uchwały zebrania członków, a także 
warunków reprezentowania spółki oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) doprecyzowanie art. 18 ust. 1 poprzez wskazanie, że statut spółki, jak rów-
nież jego zmiany, zatwierdza wójt, burmistrz albo prezydent miasta w drodze 
decyzji. Z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca statut spółki stanie się osta-
teczna, spółka nabędzie osobowość prawną;

3) dodanie art. 19a umożliwiającego członkom spółki zaskarżanie uchwały 
spółki do sądu powszechnego, jeżeli została ona podjęta z naruszeniem prawa 
lub uchwalonym statutem spółki, narusza zasady prawidłowego gospodarowa-
nia gruntami wchodzącymi w skład wspólnoty gruntowej bądź narusza interesy 
poszczególnych członków spółki;

4) uchylenie w art. 26 ustawy ust. 1, 3 i 4 dotyczących obowiązku uzyska-
nia zgody właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na zbycie, zamianę 
bądź przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych, oraz 
zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę, z wyjątkiem zbycia wspólnoty 
gruntowej na rzecz Państwa oraz zamiany gruntów wchodzących w skład wspól-
noty na grunty państwowe;

5) nadanie nowego brzmienia art. 27 ust. 2, zgodnie z którym zbycie udziału 
we wspólnocie gruntowej będzie wymagać formy aktu notarialnego. 

Zgodnie z treścią przepisu przejściowego projektowanej ustawy, postępowa-
nia wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej 
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prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. Przepis dostosowujący 
przewiduje natomiast, że statuty spółek do sprawowania zarządu nad wspólnotą 
i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty, 
zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej, zachowują 
ważność i podlegają dostosowaniu do wymogów określonych w ustawie aktual-
nie obowiązującej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy now-
elizacyjnej. 

Jak już wcześniej wspomniano, projektowany przepis końcowy (art. 4 pro-
jektu) przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Własność jako forma prawa jest pojęciem zmiennym, gdyż jej kształt jest 
ściśle związany z systemem społeczno-gospodarczym. W obecnym systemie 
gospodarki rynkowej ustawodawca odstąpił od marksistowskiego podziału włas-
ności na społeczną, indywidualną oraz osobową, i przyjął tradycyjne, jednolite 
ujęcie własności. Przepisy regulujące wspólnoty gruntowe pozostały natomi-
ast w sferze własności społecznej, niezmienione od okresu PRL-u33. Współcz-
esne prawo własności, odbiegając od rzymskiej koncepcji eksponującej jedynie 
prawa właściciela, podkreśla, że właściciel ma wobec społeczeństwa określone 
obowiązki. Są nimi właściwe wykorzystywanie przez jednostki, które to mienie 
posiadają, atrybutów płynących z własności34. W gruncie rzeczy socjalistyczny 
postulat uspołecznienia wszystkich środków produkcji był też uzasadniony 
społeczną funkcją ich własności, chociaż oczywiście oparty był na innych założe-
niach i celach rozwoju społeczeństw35. Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, 
właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w granicach określo-
nych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Należy dodać, że społec-
zno-gospodarcze przeznaczenie prawa również ma zmienną treść i wyznacza 
granice własności osobistej. Na przykład w chwilach głodu, wojny czy innych 
kataklizmów może się okazać, że nawet tak typowe środki konsumpcji, jak 
artykuły żywnościowe, tylko w ograniczonych ilościach będą mogły być przed-
miotem własności osobistej i sam fakt posiadania ich w większych ilościach może 
się okazać przestępstwem36. Można zaryzykować twierdzenie, że błędem byłoby 
dziś ujmowane własności tylko jako prawa podmiotowego, gdyż jest ona raczej 
kompleksem praw i obowiązków37. Przepisy ustawy o zagospodarowaniu wspól-
not gruntowych powinny więc być dostosowane do współczesnych realiów społec-

33 A. Bracha, Reaktywacja i zarządzanie wspólnotami gruntowymi, Warszawa 2013, s. 53.
34 S. Szer, Prawa podmiotowe państwowych osób prawnych, „Państwo i Prawo” 1967, nr 6, 

s. 885; J. Topiński, Prawo gospodarki uspołecznionej, Warszawa 1966, s. 87.
35 K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. II, Warszawa 1949, s. 16 oraz K. Marks, F. Engels, 

Manifest Komunistyczny, [w:] Dzieła wybrane, t. I, Warszawa 1949, s. 36, 39, 44. 
36 A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 293.
37 Ibidem, s. 292.
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zno-gospodarczych, aby uprawnieni do korzystania z gruntów wspólnoty mogli 
wykonywać swe prawa zgodnie z ich społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Wydaje się, że jeśli opracowany projekt nowelizacyjny zostanie przekuty 
w ustawę, stworzy on dość efektywne instrumenty pozwalające na osiągnięcie 
tak postawionego celu. Uregulowanie statusu prawnego wspólnot bez wątpie-
nia przyczyni się do podniesienia efektywności gospodarczego wykorzystania 
pokaźnego areału gruntów, jakie w skali kraju stanowią wspólnoty gruntowe, 
jak również ułatwi obrót tymi nieruchomościami na rynku. Umożliwi także 
ustalenie podmiotów odpowiedzialnych z tytułu zobowiązań podatkowych, co 
wpłynie na zwiększenie dochodów samorządów gminnych z tytułu podatków od 
nieruchomości, leśnego i rolnego. Na aprobatę zasługuje również przyjęty spo-
sób regulacji, utrzymujący jako priorytetowy sposób regulowania stanów praw-
nych wspólnot według zasad dotychczasowych oraz, co najważniejsze, unikający 
sugerowanych w niektórych wypowiedziach doktryny rozwiązań zmierzających 
do „odgórnej” likwidacji wszystkich wspólnot gruntowych jako nieprzystającego 
do współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych reliktu stosunków 
własnościowych38. Należy pamiętać, że wiele wspólnot jest głęboko osadzonych 
w miejscowej tradycji i zwyczajach, które to wartości niejednokrotnie przeważają 
nad względami gospodarczymi. Pozostawienie prawnej możliwości utrzymania 
dotychczasowych rozwiązań spowoduje zachowanie takich wspólnot, jak ponad 
660-letnia wspólnota leśna „Piwnicza-Szyja”. 

LEGAL SITUATION OF COMMON LANDS ON THE EVE OF THE 
COMMON LANDS ACT AMENDMENT

Summary

Common lands (commons) are the relics of transformations that occurred in Poland 
during the 19th century as feudalism drew to an end, nevertheless some commons can be 
traced back more than 600 years. The essence of common land is the right of the residents 
of a given village to participate in the common land through the use of land constituting 
common land in accordance with its intended purpose. The only requirement of such 
participation is to possess a farm or a domicile, as defined in the statue.

The management and administration of commons is regulated by the Common 
Lands Act (“Act”) dating back to 1963. The statue does not give a definition of common 
land, but enumerates conditions that agricultural, forest and water areas shall fulfil in 
order to be considered as the common land. The Act contains mechanisms intended to 

38 K. Marciniuk, Kilka uwag do założeń…, s. 547.
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determine a legal or natural persons’ right to use a particular common, as well as its 
shares in particular common land. It also contains regulations relating to the development 
of commons, having to be made by the special partnerships, gathering all participants of 
the common land. 

Since the Common Lands Act was implemented, the political, social and economic 
situation in Poland has radically changed. Today, the Act is inadequate to properly 
address the current and future use of the commons. Thus, the legislator has made an 
attempt to change such a situation. The result of the actions taken is a bill to amend the 
Common Lands Act, developed on the basis of assumptions for the above-mentioned bill, 
adopted by the Council of Ministers on November 6, 2012. Once enacted, the proposed 
amendments are intended to implement a new set of rules to determine the legal status of 
the commons, as well as to determine legal title to such common lands.

This article examines the legal situation of common lands on the eve of the Common 
Lands Act amendment as well as basically analyses the suggested changes in this 
legislation. 
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O ELASTYCZNOŚCI PRAWA PRYWATNEGO 
NA PRZYKŁADZIE RZYMSKIEJ ADOPCJI 

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ADOPCJI RZYMSKIEJ

W Rzymie istniała formuła adoptio naturam imitatur1, której ciągłość jest 
dostrzegalna, szczególnie w czasach od Cycerona do Justyniana2. Modestinus 
w księdze drugiej „Reguł” zawarł sformułowanie: nie tylko natura, ale też adop-
cje czynią synami rodzin ( filios familias non solum natura, verum et adoptiones 
faciunt3). 

W czasach starożytnych podkreślano, że per adoptionem dignitas non minu-
itur, sed augetur4 – przez adopcję status osoby nie pogarsza się, lecz polepsza, 
a nadto dziecko osoby adoptowanej ma pozycję w prawie cywilnym, jakby 
samo było adoptowane (ex adoptivo natus adoptivi locum optinet in iure civili5). 
Uznawano, że jeśli senator zostanie adoptowany przez plebejusza, to pozostanie 
senatorem, a status syna senatorskiego pozostanie bez zmian (unde senator etsi 
a plebeio adoptatus est, manet senator: similiter manet et senatoris filius6). Pod-
kreślano, że choć syn, który urodził się, gdy ojciec był niewolnikiem, może wejść 
pod władzę ojca, zachowuje on jednak status wyzwoleńca7. Niewolnik, którego 
właściciel w sporządzonym dokumencie nazwał swoim synem, będzie wolny, ale 
nie wystarcza to do otrzymania praw syna. Pewne przymioty nie podlegały zmia-
nom i były przypisane człowiekowi nieodwracalnie, a poprawa statusu poprzez 
adopcję nie miała nieograniczonego zasięgu.

1 Inst. 1.11.4., Gai Epitome 1.5 pr.: Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium habere 
possit, quem non generaverit.

2 M. Kuryłowicz, Zasada „adoptio naturam imitatur” w prawie rzymskim, [w:] Plenitudo 
legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM 
z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 150.

3 D. 1.7.1 pr.
4 D. 1.7.35 (Paulus).
5 D. 1.7.27 (Iulianus).
6 D. 1.7.35 (Paulus).
7 Ulpian w księdze czwartej (w komentarzu) do ustawy Iulia i Papia D. 1.7.46.
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Małżeństwo uważano za „połączenie mężczyzny i kobiety oraz wspólnotę 
całego życia, związek według prawa boskiego i ludzkiego”8. Marek Kuryłowicz9 
zwraca uwagę na prokreacyjny cel rzymskiego małżeństwa, jednakże nawet nie-
posiadający żon, mogli adoptować synów (et qui uxores non habent filios adop-
tare possunt10). Cyceron w mowie De domo sua podkreślił główny cel adopcji: 
„Czymże jest, o pontyfikowie, prawo adopcji? Czyż nie powinno zmierzać do 
tego, aby przysposabiał dziecko ten, kto nie może już płodzić dzieci i by został 
zbadany, czy nie mógłby” (Quod est, Pontifices, ius adoptionis? Nempe ut is 
adoptet, qui neque procreare iam liberos possit et, cum potuerit, sit expertus11). 
Cyceron uznał za usprawiedliwione adopcje dokonane przez Gnaeiusa Aufidiusa 
i Marcusa Pupiusa dokonane w podeszłym wieku. Ulpian12 wskazał na okre-
śloną w lex Iulia de maritandis ordinibus granicę wieku, po której mężczyzna 
nie musiał pozostawać w związku małżeńskim (60 lat). Widoczne są dążenia do 
umożliwienia dość licznej grupie osób skorzystanie z praw adopcyjnych. Jeśli 
naturalny ojciec nie był w stanie mówić, należało znaleźć inny sposób objawienia 
woli oddania syna w adopcję13. Mógł adoptować również człowiek niewidomy14. 

Adopcja występowała w dwóch znaczeniach: adoptio w sensie ścisłym oraz 
adrogatio. 

GE 1.5.1: 
Et ipsa adoptio duobus modis fit: una, quae arrogatio dicitur, alia quae adoptio. 
Arrogatio est, quando aliquis patrem non habens adoptatur, et ipse se in potestatem 
adoptivi patris dat. Et ideo arrogatio dicitur, quia et ille qui adoptat interrogatur, 
utrum illum, quem adoptat, fillium habere velit. Illa vero alla adoptio est, ubi quis 
patrem habens, ab alio patre adoptatur: et ita ille, qui adoptatur, de certi patris po-
testate discedit, et in adoptivi patris incipit esse potestate. 

Z przytoczonego fragmentu wynika, że adrogacja dotyczyła osób, które nie 
miały ojca, zaś adopcja – osób, które ojca miały. Podobne ujęcie osoby sui iuris, 
jako niemającej ojca, występuje w GE 2.2.pr.: Quia is, quem adoptaverimus, si 
sine patre est, cum omnibus bonis suis ad nos transit oraz w GE 2.3.3: Si quis post 
factum testamentum adoptaverit apud populum illum, qui sui iuris est, hoc est qui 
patrem non habet.

 8 D. 23.2.1 (Modestinus).
 9 M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie a nowe tendencje we współczesnym prawie rodzinnym 

(małżeństwo – związki partnerskie – adopcja), [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie 
rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 203.

10 D. 1.7.30 (Paulus).
11 Cyceron, De domo sua, 13.34.
12 D. 1.7.15.2.
13 D. 1.7.29 (Callistratus).
14 D. 1.7.9 (Ulpianus).



 O ELASTyCZNOŚCI PRAWA PRyWATNEGO... 345

Adopcja w sensie ścisłym dotyczyła osób, między którymi także natura 
mogłaby utworzyć więzy rodzinne (adoptio enim in his personis locum habet, 
in quibus etiam natura potest habere15). Odbywała się poprzez czynność prawną 
między adoptującym a ojcem naturalnym adoptowanego. Badano jednak rów-
nież zdanie osób oddawanych do adopcji16. W wyniku adopcji sensu stricto osoba 
alieni iuris zrywała więzy agnacyjne z dotychczasową rodziną i zyskiwała nowe 
– również jako alieni iuris – w rodzinie adoptującego. 

Interesującym osiągnięciem rzymskiej myśli prawniczej jest możliwość 
adopcji w miejsce wnuka, nawet gdy nie posiadano syna (adoptare quis nepo-
tis loco potest, etiam si filium non habet17). Do adopcji w miejsce naturalnego 
wnuka wymagano zgody syna (cum nepos adoptatur quasi ex filio natus, 
consensus filii exigitur18). Jeśli syn nie wyraził zgody, to po śmierci dziadka 
adoptowany wnuk nie podlegał władzy syna19. Nie było wskazane przyspa-
rzać obowiązków komuś, kto nie był zainteresowany korzyściami płynącymi 
z adopcji. Można było stwierdzić, że adoptowany wnuk pochodzi od syna lub 
od nieokreślonej osoby20. Mając pod władzą syna i wnuka, można było uwol-
nić syna spod władzy, wnuka zaś zatrzymać i odwrotnie – syna zatrzymać, 
a wnuka uwolnić albo też wszystkich uczynić osobami sui iuris. Podobnie 
z prawnukiem21. W przypadku adopcji kolejnego wnuka, pokrewieństwo mię-
dzy wnukami nie powstawało, chyba że adoptowano jako wnuka urodzonego 
z syna i matki z rodziny adoptującego22. Adopcja wywoływała skutki w sferze 
więzów agnatycznych. Jeśli ktoś adoptował syna, to jego żona nie zajmowała 
miejsca matki adoptowanego. Adoptowany stawał się jednak bratem dla córki 
adoptującego23. 

Adrogacja24 dotyczyła osób sui iuris i ograniczała się do badania ich woli. 
Następowała sukcesja uniwersalna. Adrogowany przechodził z podległymi mu 
członkami rodziny i całym majątkiem pod władzę ojcowską nowego zwierzch-
nika familijnego. Jeśli adrogowany był ojciec rodziny, dzieci, które podlegały 
jego władzy, zajmowały pozycję wnuków adrogującego i pozostawały pod jego 

15 D. 1.7.16 (Iavolenus).
16 D. 1.7.5 (Celsus).
17 D. 1.7.37.pr. (Paulus).
18 D. 1.7.6 (Paulus).
19 D. 1.7.11 (Paulus).
20 Pomponiusz w księdze dwudziestej (w komentarzu) do Quintusa Muciusa, D. 1.7.43.
21 D. 1.7.28 (Gaius).
22 D. 1.7.44 (Proculus).
23 D. 1.7.23 (Paulus).
24 Przysposobienie przez pytania; sama nazwa adrogatio pochodzi, jak wyjaśnia Gellius, od 

sposobu dokonywania tego aktu, czyli od rogatio kierowanej na comitia curiata przez pater fa-
milias do zgromadzonego populus; por. Gell. 5.19.8: „Adrogatio” autem dicta, quia genus hoc in 
alienam familiam transitus per populi rogationem fit. 
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władzą25. Także ci, którzy powracali dzięki ius postlimini26 albo byli w łonie 
matki27 w czasie adrogacji, przechodzili pod władzę adrogującego. Następo-
wała absorpcja jednej rodziny przez drugą28. Bez uzasadnienia nie można było 
adrogować więcej niż jednej osoby ani cudzego wyzwoleńca, ani młodszy nie 
mógł adoptować starszego (In adrogationibus cognitio vertitur, num forte minor 
sexaginta annis sit qui adrogat, quia magis liberorum creationi studere debeat: 
nisi forte morbus aut valetudo in causa sit aut alia iusta causa adrogandi, veluti 
si coniunctam sibi personam velit adoptare. Item non debet quis plures adro-
gare nisi ex iusta causa, sed nec libertum alienum, nec maiorem minor29). Nie 
pozwalano adrogować temu, kto sprawował opiekę lub kuratelę, jeśli adrogo-
wany miał mniej niż dwadzieścia pięć lat. Na adrogację pupila zezwalano tym, 
którzy adoptowali z powodu naturalnych więzów krwi lub ze względu na dobre 
intencje wobec adrogowanego30. Niekiedy pozwalano adoptować biedniejszemu, 
jeśli jego tryb życia nie budził wątpliwości, ale wymagano wtedy poręczenia31. 
Kto chciał adrogować pupila, musiał dać poręczenie niewolnikowi publicznemu. 
Musiał obiecać, że rzeczy, które po adrogacji przypadłyby mu z majątku adrogo-
wanego, przekaże tym, którym przypadłyby, gdyby adrogowany utrzymał swój 
poprzedni status32. W przypadku ominięcia zabezpieczenia, przeciwko adrogu-
jącemu przysługiwała actio utilis. Poręczenia dokonywano na wypadek śmierci 
niedojrzałego33. Jeśli adrogujący zmarł, pozostawiając adoptowanego, jeszcze 
niedojrzałego syna, który wkrótce również zmarł, dziedzice musieli wydać mają-
tek zmarłego adrogowanego, a ponadto jedną czwartą34. 

25 Nie dotyczyło to adopcji, tu bowiem wnuki pozostawały pod władzą dziadka naturalnego, 
D. 1.7.40, pr. (Modestinus).

26 Jeśli syn popadł w niewolę, władza znajdowała się in suspenso, P.S.2.25.1: Pater ab hosti-
bus captus desinit habere filios in potestate: postliminio reversus tam filios quam omnia sui iuris in 
potestatem recipit, ac si numquam ab hostibus captus sit; D. 49.15.8: Non ut a patre filius, ita uxor 
a marito iure postliinii recuperari potest. Zarówno ojciec, jak i syn, którzy dostali się do niewoli, 
zachowują między sobą ius agnationis pomimo capitis deminutio (G.21), syn nie podlega władzy 
ojca, ale ze względu na możliwość postliminium ojca nie uzyskuje definitywnego statusu osoby sui 
iuris; J. Krzynówek, Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipatio 
dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa 2012, s. 143.

27 D. 1.5.7 (Paulus): qui in utero est, custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: 
quamquam alii antequam nascatur nequamquam prosit, ten, kto jest w łonie matki, jest otaczany 
opieką, gdy jest to pożyteczne, czyli ilekroć powstaje problem korzyści samego płodu, chociaż 
zanim się nie urodzi, żadną miarą nie może przynieść korzyści innemu; P. Święcicka, Rzymskie 
prawo prywatne, Warszawa 2011, s. 101. 

28 W. Bojarski, Prawo rzymskie, Toruń 1999, s. 112. 
29 D. 1.7.15.2, 3 (Ulpianus).
30 A. Watson, The Law of Persons in the Later Roman Republic, Oxford 1967, s. 83–88.
31 D. 1.7.17, pr., 4.5 (Ulpianus).
32 D. 1.7.18 (Marcellus).
33 D. 1.7.20 (Marcellus).
34 D. 1.7.22 pr. (Ulpianus).
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Inst. 3.10.3:
Sed ex diverso pro eo, quod is debuit qui se in adoptionem dedit, ipso quidem iure 
adrogatur non tenetur, sed nomine filii convenietur et, si noluerit eum defendere, 
permittitur creditoribus per competens nostros magistratus bona, quae eius cum 
usufructu futura fuissent, si se alieno iuri non subiecisset, possidere et legitimo 
modo ea disponere. 

W przytoczonym przepisie została ustanowiona zasada, że adrogujący 
nie odpowiada za długi adrogowanego ipso iure. W ewentualnym procesie 
występował więc jedynie nomine filii i jeśli nie podjął obrony, zwycięscy wierzy-
ciele byli wprowadzani przez urzędników w posiadanie majątku adrogowanego 
i mogli podjąć egzekucję.

Charakterystycznym skutkiem adrogacji jest fakt, że dojrzały mężczyzna sui 
iuris stawał się osobą alieni iuris, czyli tracił pełnię zdolności prawnej. Adroga-
cja była związana z ustrojem rodowym w dawnym społeczeństwie rzymskim 
i miała na celu zapewnienie kontynuacji rodziny, w której brakowało naturalnego 
męskiego następcy35. Pierwsza potwierdzona adrogacja niedojrzałego to adop-
cja Nerona przez cesarza Klaudiusza. Antoninus Pius skierował do pontyfików 
epistula, z których wynikało, że adrogacja impuberes może mieć miejsce, gdy 
istnieje iusta causa adoptionis. 

Adrogowany otrzymywał w nowej rodzinie stanowisko syna zrodzonego 
w małżeństwie nie tylko uznanym przez prawo, ale również w takim małżeń-
stwie, w którym żona była mater familias, czyli pozostawała pod władzą męża. 
Adrogowany stawał się krewnym agnacyjnym adrogującego ojca oraz jego żony. 
Na skutek adrogacji nabywał uprawnienia nie tylko do dziedziczenia beztesta-
mentowego i przeciwtestamentowego po adrogującym ojcu36, ale też w razie jego 
śmierci do sprawowania opieki – jako najbliższy agnat – nad jego żoną37. 

Mimo pominięcia adrogacji jako species adoptionis, podział na ogólną adop-
tio i jej dwie postacie został zachowany w czasie poklasycznym38.

35 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2001, 
s. 163–164.

36 M Kuryłowicz, Dziedziczenie przeciwtestamentowe w rzymskim prawie klasycznym i jego 
znaczenie dla rozwoju rzymskiej adopcji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1976, t. 28, nr 2, 
s. 18 i n. 

37 J. Zabłocki, Kompetencje „patres familias” i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny 
w świetle „Noctes Atticae” Aulusa Gelliusa, Warszawa 1990, s. 78.

38 M. Kuryłowicz, Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycznym i ju-
styniańskim, rozprawa habilitacyjna, Lublin 1976, s. 63.
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2. SPOSOBY DOKONYWANIA ADOPCJI

Adopcji dokonywano w dwojaki sposób: albo przez przyzwolenie ludu (per 
populum), albo z mocy władzy magistratury, np. pretora (adoptio autem duobus 
modis fit, aut populi auctoritate, aut imperio magistratus, veluti praetoris39). 

Adopcja na zgromadzeniu ludowym – comitia curiata – służyła społecznej 
kontroli. Lud podejmował decyzję w formie ustawy zwanej lex40, po wygłoszo-
nej formule przez urzędnika: „Zechciejcie i postanówcie, aby Lucjusz Waleriusz 
zgodnie z prawem i uchwałą stał się synem Lucjusza Tycjusza tak, jak gdyby 
z tego pater i mater familias był on urodzony, zwłaszcza by miał nad nim władzę 
życia i śmierci, jak ojciec nad synem” (Velitis, iubeatis, uti L. Valerius L. Titio tam 
iure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias eius natus esset, 
utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est41). Badanie 
iusta causa adoptionis pozostawiono rozpoznaniu pontyfików (sed adrogationes 
non tenere nec inexplorate committuntur; nam comitia arbitris pontificibus pra-
ebentur, quae „curiata” appelantur, aetasque eius qui adrogare vult, an liberis 
potius gignundis idonea sit, bonaque eius qui adrogatur ne insidiose adpetita sint 
consideratur, iusque iurandum a Q. Mucio pontifice maximo conceptum dicitur, 
quod in adrogando iuraretur42) w przypadku adoptio per populum43, a pretora 
miejskiego i namiestników prowincji – przy datio in adoptionem. Ostateczna 
ocena w zakresie wieku należała do zgromadzeń ludowych, a później do trzy-
dziestu liktorów44 reprezentujących poszczególne kurie. Po wydaniu uchwały 
następowała45 detestatio sacrorum46, czyli zrzeczenie się przez przysposobionego 
dotychczasowych sacra familiaria.

39 Komentarz I, 98. 
40 Ustawą jest to, co lud nakazuje i postanawia, Lex est quod populus iubet atque constituit, 

G. 1.3. Do lex Publilia Philonis z 339 r. p.n.e. ustawa wymagała zatwierdzenia przez senat – auc-
toritas patrum.

41 Gell. 5.19.9.
42 Gell. 5.19.5–6. Cognitio pontyfików miała na celu rozpatrzenie słuszności i celowości do-

konania adrogacji, a przede wszystkim ustalenia, czy adrogujący jest zdolny do prokreacji, por.: 
Seneca Rhetor, contr. 1.6.6. Według Cicero, De domo 13.34; 14.37 przedmiotem zainteresowania 
pontyfików, przeprowadzających cognitio, były głównie sacra.

43 Użycie przez antykwarystę Gelliusa wyrażenia per populum (Gell. 5.19.1), a przez jurystę 
Gaiusa nieprecyzyjnego populi auctoritate (G. 1.101) nasuwa pytanie o rolę populus przy doko-
nywaniu adrogacji; J. Zabłocki, „Adrogatio” w prawie rzymskim, [w:] W trosce o rodzinę. Księga 
Pamiątkowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008, s. 601.

44 O zastąpieniu 30 kurii przez 30 liktorów: Cicero, de lege agr. 2.12.31, jest dyskusyjne, czy 
byli to liktorzy towarzyszący magistratus, czy też można ich identyfikować z flamines curiales.

45 Sacrorum detestatio jako akt samodzielny, archetyp wydziedziczenia; J. Zabłocki, Appunti 
sulla „sacrorum detestatio”, „Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano” 92–93, 1989–1990 [wyd. 
1993], s. 525.

46 Gell. NA 15.27.3; alienatio sacrorum: Cic. Or. 144, Leg. 3.48; Servius Sulpicius Rufus, De 
sacris detestandis, Gell. NA 7.12.1; D. 50.16.40, pr.: „detestatio” est denuntiatio facta cum testatione.
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Kwintus Mucjusz Scewola zaproponował odbieranie od adrogującego przy-
sięgi47. Gellius podkreślał: „Adrogacje nie następują ani pospiesznie, ani bez zbada-
nia, albowiem comitia pod przewodnictwem pontyfików badają wiek tego, kto chce 
adrogować, czy nie byłby bardziej zdatny do płodzenia potomstwa i to obejmuje 
przysięga, którą składa się przy adrogacji”48. Od I wieku p.n.e. adrogujący składał 
przysięgę – iusiurandum49 – że jego zamiary wobec adrogowanego są uczciwe. Nie-
obecny nie mógł adoptować ani adrogować, nie mógł też dokonać tego przez kogoś 
innego50. Nikt nie mógł być adrogowany podczas swojej nieobecności ani wbrew 
swej woli (neque absens neque dissentiens adrogari potest51). 

Oprócz adopcji na zgromadzeniu ludowym istniała forma nabycia władzy 
ojcowskiej przy udziale magistratus. Formalnie urzędnik tylko deklarował, kto 
ma władzę ojcowską, ale faktycznie ją konstytuował52. Jeśli konsul lub namiest-
nik był synem rodziny, mógł sam na mocy swego urzędu być emancypowany lub 
oddany w adopcję53. Można uznać to za wyjątek od zakazu dokonywania czynno-
ści z samym sobą. Urzędnik, przed którym toczyło się postępowanie, sam mógł 
emancypować swych synów lub oddać ich w adopcję54. Kobiety przysposabiano 
przed pretorem albo przed prokonsulem lub legatem (apud pretorem vero vel in 
provinciis apud proconsulem legatumve etiam feminae solent adoptari55). W usta-
wodawstwie cesarskim okresu dominatu adopcja mogła być dokonana przed tym 
urzędnikiem, któremu przysługiwała plena legis actio. Jednak już przed panowa-
niem Dioklecjana adrogacja na prowincjach była dokonywana decyzją cesarską. 
Dioklecjan dopuścił formę reskryptu cesarskiego56 początkowo głównie w pro-
wincjach, gdyż w nich niemożliwa była forma per populum. Kilka lat później 
postanowił, że forma ta ma być jedyną obowiązującą zarówno na prowincji, jak 
i w Rzymie57. Instytucje Justyniana rozróżniają adopcję reskryptem cesarskim 
oraz na mocy urzędnika (non solum tamen naturales liberi, secundum ea quae 
diximus, in potestate nostra sunt, verum etiam ii quos adoptamus. Adoptio autem 
duobus modis fit, aut principali rescripto aut imperio magistratus58). 

47 M. Kuryłowicz, „Adoptio w rzymskim prawie przedklasycznym i klasycznym”, niepubli-
kowana rozprawa doktorska, Lublin 1973, s. 54–55.

48 Gell. 5.19.6.
49 J. Zabłocki, Rodzina rzymska w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, [w:] Rodzina w spo-

łeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. 
J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 47. 

50 D. 1.7.25.1 (Ulpianus).
51 D. 1.7.24 (Paulus).
52 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa pry-

watnego, rozdz. 3: „Osoby i rodzina”, Warszawa 2009, s. 176–240.
53 D. 1.7.3 (Paulus).
54 D. 1.7.4 (Modestinus).
55 Komentarz I, 101.
56 Per rescriptum principis, C. 8.47.2.
57 C. 8.47.6.
58 Instytucje Justyniana, lib. I, tit. XI. De adoptionibus.
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Przed Justynianem wykorzystywano przepis ustawy XII tablic o mancypa-
cyjnej sprzedaży syna59, a następnie przeprowadzano pozorny proces windyka-
cyjny. Kto trzykrotnie sprzedał syna tracił nad nim władzę – si pater filium ter 
venum duuit filius a patre liber esto60. W przypadku córki wystarczyła sprze-
daż jednokrotna. Ojciec rodziny oddawał dziecko w mancipium osobie zaufa-
nej. W czasie pozornego procesu windykacyjnego osoba zaufana przekazywała 
dziecko adoptującemu. Przy trzeciej mancipatio dodawano zastrzeżenie powier-
nicze – osoba trzecia będzie na powrót mancypować syna. Właściwa adoptio 
następowała w drodze in iure cessio. Adoptujący oświadczał przed pretorem, że 
ma nad tym dzieckiem patria potestas, rodzony ojciec zaś nie zaprzeczał. Pretor 
dokonywał addictio i syn wchodził do nowej rodziny agnacyjnej61. 

Wzrost znaczenia elementów majątkowych w prawie rodzinnym i osłabienie 
władzy rodzicielskiej w czasach Dioklecjana spowodowały przyjęcie się nowej 
formy, tzn. adopcji testamentowej62.

Adopcja, która nie spełniała wszystkich prawnych wymogów, mogła być 
potwierdzona przez cesarza (adoptio non iure facta a principe confirmari 
potest63). Mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem sanacji czynności prawnej 
przez zgodę najwyższej władzy.

Dioklecjan przeciwstawiał się próbom dokonywania adopcji prywatnym kon-
traktem, podkreślając konieczność zachowania solemnitas tego aktu. Odrzucał 
możliwość dokonywania adopcji w formie pisemnej przez sporządzenie doku-
mentów i przeciwstawiał temu niezmienioną klasyczną formę adopcji. Kobiety 
nie mogły być adrogowane, gdyż śmierć ojca nie zmieniała ich pozycji filiaefa-
milias, a w miejsce dawnej władzy nad nimi wchodziła opieka. Impuberes nie 
mogli być adrogowani, gdyż tutor nie miał wystarczającej władzy, aby zmienić 
pupila w osobę alieni iuris64. W czasach Antoninusa Piusa dopuszczono adroga-
cję niedojrzałych65, a per rescriptum principis – także kobiet. Reskrypty Diokle-
cjana zawierają unormowanie adrogacji kobiet oraz przez kobiety66. Gdy córka 
jest we władzy ojca, można ją adoptować, a jeśli jest sui iuris – wymagałoby 
to reskryptu cesarskiego (in adoptionem patre, in cuius est potestate, libertae 
filiam dante, matris patronus adoptare non prohibetur. Nam sui iuris adrogatio 

59 Instytucje Gaiusa, komentarz I, 132, tekst i przekład W. Rozwadowski, Poznań 2003, s. 26.
60 Tab. 4.2b.
61 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005, s. 103.
62 R. Monier, Manuel elementaire de droit romain, Paris 1947, vol. I, s. 270.
63 D. 1.7.38 (Marcellus).
64 W. Bojarski, Prawo rzymskie…, s. 113.
65 Antoninus Pius zezwolił na adrogację impuberis pod warunkiem zapewnienia mu przez ad-

rogującego czwartej części spuścizny ojca (tzw. quarta divi Pii), na wypadek, gdyby tenże zmarł 
w czasie niedojrzałości (ante pubertatem) adrogowanego; R. Taubenschlag, Rzymskie prawo pry-
watne na tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 267. 

66 C. 8.47.8.
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feminae nisi ex nostro rescripto numquam procedit67). Kobieta nie mogła adro-
gować, gdyż nie dysponowała patria potestas, ale Dioklecjan stworzył sytuację 
podobną. Kobiety mogły przysposabiać „dla pocieszenia”, po stracie własnych 
dzieci68 ( feminae quoque adoptare non possunt, quia nec naturales liberos in 
potestate sua habent: sed ex indulgentia principis ad solatium liberorum amisso-
rum adoptare possunt69). 

Adoptio in fratrem nie została dozwolona, a zatem poprzez adoptio nie można 
było nawiązać stosunku braterstwa. 

C. 6.24.7 – Diocl. et Max. Zizoni (285):
Nec apud peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem facere poterat. Cum igi-
tur, quod patrem tuum voluisse facere dicis, irritum sit, portionem hereditatis, quam 
is adversus quem supplicas velut adoptatus frater heres institutus tenet, restitui tibi 
curae habebit praeses provinciae. 

Ponadto C. 6.24: De heredibus instituendis et quae personae heredes institui 
non possunt. Rozstrzygnięcie cesarza, kwestionujące dopuszczalność ustanowie-
nia brata dziedzicem opiera się na nieważności takiej adopcji70.

W późnym ustawodawstwie cesarskim okresu dominatu przeważa proble-
matyka adrogacji i legitymacji dzieci pozamałżeńskich, w szczególności pocho-
dzących z konkubinatu. Stawiano pytanie, czy dzieci te mogły być adrogowane 
przez ojca. W Konstytucji Zenona z 477 r. zakazano adrogowania liberi naturales 
urodzonych z tych konkubentów, którzy zaniedbali zawarcia małżeństwa. Jeśli 
nie mogli zawrzeć małżeństwa (np. z powodu śmierci konkubiny), stosowano 
adrogację.

Podkreślano, że adrogacja była dokonana jak gdyby przed ludem rzymskim, 
jak w dawnych czasach (adrogatio etenim ex indulgentia principali facta proinde 
valet apud praetorem vel praesidem intimata, ac si per populum iure antiquo 
facta esset71). Adrogacja dotyczyła osób sui iuris (Imperatoris auctoritate adop-
tamus eos easve, qui quaeve sui iuris sunt. Quae species adoptionis dicitur adro-
gatio72) i mogła nastąpić jedynie reskryptem cesarza (adrogationes eorum, qui 
sui iuris sunt, nec in regia urbe nec in provinciis nisi ex rescripto principali fieri 
possunt73). Osoba przysposobiona zwyczajnie lub przez pytania74 znajdowała się 
w podobnej sytuacji, co ten, kto urodził się z prawnego małżeństwa.

67 CJ.8.47.8: Imperatores Diocletianus, Maximianus.
68 Księga pierwsza, XI o przysposobieniach. 
69 CJ.5.27.7.1: Imperator Justinus.
70 M. Kuryłowicz, Adoptio prawa rzymskiego…, s. 34. 
71 CJ.8.47.2.1: Imperatores Diocletianus, Maximianus.
72 Instytucje Justyniana, lib. I, tit. XI. De adoptionibus.
73 CJ.8.47.6: Imperatores Diocletianus, Maximianus. 
74 Instytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1986, s. 32.
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3. ADOPTIO NATURAM IMITATUR

Osoba młodsza nie mogła adoptować starszej, co uzasadniała zasada adoptio 
naturam imitatur. Zdaniem Justyniana: adoptio naturam imitatur et pro monstro 
est ut maior sit filius quam pater75 – przysposobienie naśladuje naturę i nienatu-
ralne jest76, aby syn był starszy od ojca. Justynian nie poprzestał na ustanowieniu 
tej zasady. Nie wystarczało do dopuszczenia adoptio, by adoptujący (adrogujący) 
był starszy od osoby, którą chciał przyjąć jako swoje dziecko. Musiała być przy 
tym zachowana odpowiednia różnica wieku, określona na 18 lat. Wiek ten został 
oznaczony jako plena pubertas77. Inny przepis justyniański ustanawia granicę 
dojrzałości dla zawarcia małżeństwa przez mężczyzn78 na 14 lat79. Zwyczajną 
sytuacją było zwlekanie z pojawieniem się potomstwa do kilku lat po zawarciu 
związku małżeńskiego. 

Sed et illud utriusque adoptionis commune est, quod et hi qui generare non 
possunt, quales sunt spadones, adoptare possunt, castrati autem non possunt80. 
Osoby niezdolne do płodzenia (spadones81) mogły adoptować i adrogować. Spa-
dones to osoby, którym choroba odebrała czasowo naturalne możliwości82. Wyłą-
czeniu podlegali kastraci, którym możność ta została trwale odebrana. Przyczyną 
wprowadzenia zakazu adoptio przez kastratów było nadużycie reguły adoptio 
naturam imitatur przez prawników justyniańskich, którzy skupili się na kwe-
stiach zgodności adoptio z naturą, ale pominęli cel adopcji. Trudno dostrzec tu 
sens. Adopcja powinna służyć osobom, które nie są w stanie w sposób naturalny 
zapewnić sobie potomstwa, tak jak właśnie w przypadku kastratów83. Pewne 
zastrzeżenia na temat spadones wprowadza Gai Epitome84.

75 I.1.11.4.
76 Kuryłowicz używa określenia „jest potwornością”; por.: M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie 

a nowe tendencje…; por. na ten temat: M. Kuryłowicz, Zasada „adoptio naturam imitatur”…, 
s. 149–157; określenia „jest potwornością” używa również C. Kunderewicz w tłumaczeniu Insty-
tucji Justyniana (s. 33). 

77 Paulus 3.4a.2: spadones eo tempore testamentum facere possunt, quo plerique pubescunt, 
id est annorum decem et octo.

78 14 lat jako wiek uprawniający do zawarcia małżeństwa określa wyraźnie justyniańska usta-
wa: C. 50.60.3.

79 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie…, s. 114.
80 I. 1.11.9.
81 Ulp. Tit. 8.6: Hi qui generare non possunt, velut spado, utroquo modo possunt adoptare.
82 D. Dalla, L’incapacita sessuale in diritto romano, Milano 1978, s. 163–180.
83 Zakaz dokonywania adopcji przez kastratów został uchylony Nowelami bizantyjskiego ce-

sarza Leona Filozofa, Nov. 26 i 27.
84 1.5.3. Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet filios generare 

non possint, quos adoptaverint, filios habere possunt, słowo et licet (i chociaż) może wskazywać 
na pewne zastrzeżenia, gdyż adopcja przez spadones nie odpowiada zasadzie Adoptio naturam 
similitudo est. Można w tym dostrzec sygnał zmiany rozumienia zasady, że adopcja jest naśla-
downictwem natury.
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W Gai Epitome85 podkreślano rolę adoptio jako naśladownictwa natury 
w celu uzupełnienia jej braków. Jednakże nastąpiło odejście od ścisłej, prawnej 
struktury adoptio i wprowadzenie do przepisów elementów niefachowych.

W reżimie justyniańskim utrzymano klasyczne pojęcia i zasady – adoptio 
jako sposób nabycia władzy ojcowskiej przy zachowaniu rozróżnienia liberi 
naturales i adoptivi, dokonywanie adrogacji per populum, adopcji zaś przed 
pretorem lub namiestnikiem prowincji. Justynian wprowadził sposób dokony-
wania adopcji sensu stricto poprzez oświadczenie oddającego w adopcję pater 
familias złożone do protokołu u właściwego urzędnika w obecności adoptującego 
i adoptowanego. Ojcowie składali przed sądem oświadczenie w sprawie przy-
sposobienia w obecności dziecka, które miało prawo sprzeciwu. Adopcja nabrała 
teraz charakteru aktu prywatnego. Akt dokonywał się wprost między stronami 
w obecności magistratury, która przyjmowała ich oświadczenia i sankcjonowała 
swoją obecnością oraz wpisaniem do protokołu. Prywatnoprawny sposób doko-
nywania adopcji jawi się jako odejście od klasycznych form tej instytucji. 

W Digestach justyniańskich termin „adopcja” ma charakter ogólny, gdyż 
obejmuje dwa rodzaje: adopcję i adrogację. Przy rozpoznaniu sprawy o adroga-
cję badano, czy adrogujący nie ma mniej niż 60 lat. Nie mógł adrogować ten, 
kto sprawował opiekę lub kuratelę, jeśli adrogowany miał mniej niż 25 lat. Na 
adrogację pupila zezwalano, gdy istniały więzy krwi lub słuszny cel. Zezwalano 
na przysposobienie po rozpoznaniu sprawy i zbadaniu powodu przysposobienia. 
Jeśli miała być adoptowana osoba wolna i nie istniała żadna ku temu przyczyna, 
odmawiano zgody na adopcję. Nie można adoptować tylko dlatego, że nie ma się 
dzieci (cum eum, quem adrogare vis, libertum tuum esse profitearis nec ullam 
idoneam causam precibus indideris, id est quod non liberos habes, intellegis iuris 
auctoritatem desiderio tuo refragari86).

Wyraźna jest w Digestach klasycystyczna tendencja do zachowania w miarę 
możności nienaruszonego prawa klasycznego. Liczba zmian interpolacyjnych 
jest niewielka (Nam ita divus Marcus Eutychiano rescripsit: quod desideras an 
impetrare debeas, aestimabunt [iudices] adhibitis etiam his, qui contra dicent, id 
est qui laederentur confirmatione adoptionis87). Przedmiotem głównych zmian 
justyniańskich była adopcja sensu stricto zreformowana poprzez wyodrębnienie 
dwu jej postaci. Adoptio plena (adopcja pełna) następowała, gdy dziecko zostało 
oddane swojemu krewnemu wstępnemu (ze strony ojca lub matki). Adoptujący 
ascendent nabywał władzę ojcowską nad dzieckiem, które z kolei uzyskiwało 
pełne prawa, także spadkowe, wobec adoptującego. Wyłączono natomiast możli-

85 Od VII do początku XIX w. Instytucje Gaiusa znane były tylko z fragmentów umieszczo-
nych w Digestach, Collatio legum Romanarum et Mosaicarum i Epitome Gai oraz z nielicznych 
cytatów zawartych w dziełach literackich; por.: M. Zabłocka, Czy w okresie renesansu znano 
Instytucje Gaiusa?, „Studia Iuridica” 1999, t. 37, s. 185. 

86 CJ.8.47.3: Imperatores Diocletianus, Maximianus. 
87 D. 1.7.39 (Ulpianus).
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wość dziedziczenia po ojcu naturalnym. Adoptio minus plena (adopcja niepełna) 
zachodziła natomiast wówczas, gdy dziecko zostało oddane przez swego pater 
naturalis osobie obcej (pater adoptivus extraneus). Adoptujący nie nabywał 
wówczas władzy ojcowskiej nad adoptowanym, który nie przechodził do nowej 
rodziny, pozostając nadal pod władzą i w rodzinie swego pater naturalis. Nowo-
ścią jest całkowite zerwanie w przypadku adopcji niepełnej związku adoptio 
z władzą ojcowską. Gdy syn podlegający władzy ojca został oddany przez rodzo-
nego ojca w przysposobienie osobie postronnej, prawa władzy rodzonego ojca nie 
ulegały zniweczeniu. Pojęcie adoptio nie zawierało w tym przypadku nabycia 
patria potestas, filii adoptivi nie byli zrównani z filli naturales, a adoptowany 
w ogóle nie przechodził do rodziny adoptującego. Adoptio minus plena była bar-
dziej instytucją prawa spadkowego niż rodzinnego, adoptowany bowiem naby-
wał prawo dziedziczenia po adoptującym, a przy tym zachowywał uprawnienia 
spadkowe w rodzinie naturalnej. Adoptowany miał prawo do dziedziczenia bez-
testamentowego w pierwszym rzędzie – na równi z sui heredes adoptującego. 

Zdaniem Rafała Taubenschlaga, reforma Justyniana zniosła adoptio plena88, 
a jej miejsce zajęła adoptio minus plena.

4. EMANCYPACJA 

Podlegający władzy ojca syn – naturalny, jak i adoptowany – nie mógł zmu-
sić ojca, aby go emancypował89. Niekiedy adoptowany niedojrzały powinien być 
wysłuchany – czy po osiągnięciu dojrzałości chciałby być emancypowany90. Jeśli 
po osiągnięciu dojrzałości dowiódł, że nie jest w jego interesie podlegać wła-
dzy adoptującego, za słuszne uważano emancypować go i przywrócić poprzed-
nią sytuację prawną91. Emancypowanym synem opiekował się w Rzymie parens 
manumissor92. Ten, kto został uwolniony spod władzy ojcowskiej, nie mógł póź-
niej powrócić do niej inaczej niż w wyniku adopcji (qui liberatus est patria pote-
state, is postea in potestatem honeste reverti non potest nisi adoptione93). Nie 
mógł więc dokonać tego poprzez jednostronną czynność prawną. Tego, kto został 
adoptowany, a następnie emancypowany, albo oddany w adopcję, nie można 
ponownie adoptować (eum quem quis adoptavit, emancipatum vel in adoptio-
nem datum iterum non potest adoptare94). Jeśli ojciec emancypował syna, z któ-

88 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955, s. 263. 
89 D. 1.7.31 (Marcianus).
90 D. 1.7.32, pr. (Papinian).
91 D. 1.7.33 (Marcianus).
92 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie…, s. 232. 
93 D. 1.7.12 (Ulpianus).
94 D. 1.7.37.1 (Paulus).
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rego miał pod władzą wnuka i później go adoptował, to po jego śmierci wnuk 
nie wracał pod władzę ojca. Nie wracał też pod władzę ojca, jeśli dziadek oddał 
ojca w adopcję, zatrzymując wnuka, a potem powtórnie adoptował ojca95. Cesarz 
Anastazjusz w 502 r. n.e. wprowadził nowy rodzaj emancypacji, która docho-
dziła do skutku przez oświadczenie pater familias przed sądem i przedłożenie 
reskryptu cesarskiego, wyrażającego zgodę na emancypację96. Justynian, kon-
stytucją z 531 r., zachował ten sposób. Wystarczało oświadczenie przed właściwą 
władzą97. Na mocy dyspozycji Walentyniana (367 r.) emancypacja mogła być 
odwołana, gdy emancypowany okazał się niewdzięczny. 

5. WULGARYZACJA PRAWA

W rozprawie habilitacyjnej Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany 
w okresie poklasycznym i justyniańskim98 Marek Kuryłowicz używa określenia 
„wulgaryzacja prawa”, utożsamiając je przede wszystkim z niedbałym stosowa-
niem przepisów w prowincjach. Z osłabienia władzy ojcowskiej wynikła adoptio 
minus plena, niedająca adoptującemu patria potestas nad adoptowanym i niepo-
wodująca jego przejścia do nowej rodziny. Praktyka prowincjonalna odbiegała od 
obowiązujących form prawa rzymskiego (C. 4.19.13, pr. Non epistulis necessitudo 
consanginitatis, sed natalibus vel adoptionis sollemnitate coniungitur. C 4.19.14 
Non nudis adseverationibus nec ementita professione, licet utrique consentiant, 
sed matrimonio legitimo concepti vel adoptione sollemni filii civili iure patri con-
stituuntur).

Reskrypt Gordiana stanowi jeden z pierwszych sygnałów o prowincjonalnych 
trudnościach w stosowaniu rzymskiego prawa adopcyjnego. Jednym z proble-
mów była nieznajomość rozróżnienia adrogacji i adopcji według status familiae 
osoby przysposabianej. 

6. NADUŻYWANIE ADOPCJI

Rzymscy autorzy krytycznie odnosili się do nadużycia prawa. Gaius pod-
kreślał, że nie powinniśmy z naszego prawa źle korzystać (male enim nostro iure 

95 D. 1.7.41 (Modestinus).
96 Emancipatio Anastasiana, C. 8.48 (49).5.
97 Emancipatio Iustiniana, C. 8.48 (49).6. 
98 M. Kuryłowicz, Adoptio prawa rzymskiego…, s. 167.
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uti non debemus99). Wśród przykładów nadużycia prawa wymienia się sytuacje 
związane z adopcją100. 

Tac. ann. 15.19.1–3: 
Percrebruerat ea tempestate pravus mos, cum propinquis comitiis aut sorte provin-
ciarum plerique orbi fictis adoptionibus adscriscerent filios, praeturasque et pro-
vincias inter partes sortiti statim emitterent manu quos adoptaverant. [Igitur qui 
filios genuerant] magna cum invidia senatum adeunt, ius naturae, labores educandi 
adversus fraudem et artes et brevitatem adoptionis enumerant. Satis pretii esse or-
bis quos multa securitate, nullis oneribus gratiam honores cuncta prompta et obvia 
habent. Sibi promissa legum diu exspectata in ludibrium verti, quando quis sine 
sollicitudine parens, sine luctu orbus longa patrum vota repente adaequaret. Factum 
ex eo senatus consultum ne simulata adoptio in ulla parte muneris publici iuvaret ac 
ne usurpandis quidem hereditatibus prodesset.

W Annales Tacyt wspomina o politycznych skutkach działań mężczyzn, 
którzy adoptowali, aby zwiększyć swoje szanse na urząd miejski lub prowincjo-
nalny. Niekiedy nawet nie ukrywano zamiarów, przyjmując pod patria potestas 
chwilę przed komicjami lub losowaniem prowincji. Emancypowano po osiągnię-
ciu urzędu101. W początkach II w. p.n.e. Senat odniósł się negatywnie do adoptio 
civitatis mutandae causa. Istniała ustawa, która zezwalała Latynom na osiedlenie 
się w Rzymie i uzyskanie obywatelstwa, jeśli pozostawili potomstwo w ojczyź-
nie102. Uznano za nadużycie praktykę bezdzietnych, którzy adoptowali jedynie po 
to, aby zamieszkać w Rzymie103. 

Wielokrotnie podkreślano, że adopcja nie powinna zwalniać z ponoszenia 
munera w rodzinnym mieście (In adoptionem quidem alienae civitatis civi recte 
dato additur, non mutatur patria, ac propterea ius originis in honorum ac mune-
rum obsequio per adoptionem non minui perspicis104). Adopcja w celu uniknięcia 
munera była uznawana za fraudis causa. 

Tolerowano cesarskie adopcje w celu zapewnienia sukcesji105, gdyż chroniły 
państwo przed wojnami domowymi i nie miały cechy tymczasowości. 

 99 G.1.53.
100 F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa – u początków problemu, [w:] Nadużycie 

prawa, red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Konferencja Wydziału Prawa i Administracji, 1 marca 
2002 r., Warszawa 2003, s. 47.

101 F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, 
Wrocław 2004, s. 108. 

102 Liv. 41.8.9. 
103 C. Russo Ruggieri, La datio in adoptionem, t. 1, Milano 1990, s. 86–93.
104 CJ.8.47.7: Imperatores Diocletianus, Maximianus.
105 M. Zabłocka, „Adrogatio” Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodaw-

stwa, „Prawo Kanoniczne” 1985, t. 28, z. 1–2, s. 209–215. 
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Dobra osób skazanych na karę śmierci, utratę obywatelstwa albo niewolę 
przepadały na rzecz państwa106. W celu uniknięcia skrajnej biedy ich potom-
stwa zdecydowano pozostawić mu pewną kwotę majątku rodziców107. Prawo do 
portiones concessae dóbr skazańca przysługiwało dzieciom z iustum matrimo-
nium108. Na równi traktowano adoptowanych, ale tylko wtedy, gdy do włączenia 
pod patria potestas nie doszło fraudis causa109.

Godność ojcowska nabyta przez adopcję wygasała po jej zakończeniu110. 
Podkreślano w prawie rzymskim, że niesłuszne jest adoptować na czas, godzi to 
bowiem w dobre obyczaje. Nie przysługiwało żadne powództwo w sytuacji, gdy 
jedna osoba adoptowała, a po kilku latach oddała innej osobie w adopcję111. 

Justynian krytykuje fragilitas adopcji. Fragilitas oznacza łamliwość, zmien-
ność, słabość, znikomość112. Wyższość i trwałość więzów naturalnych jest oczy-
wista. 

C. 8. 47. 10, pr.: 
Cum enim tanta fragilitas est adoptionis, ut possit in ipso die et fillius fieri et extra-
neus per emancipationem inveniri, quis patiatur iura patris naturalis nexu divino 
copulata ludibrio defraudari, cum in hoc casu et contradicendi fillio ex iure vetere 
datur licentia et invitus transire ad aliam familiam non cogitur?; 
Neque enim ex vetere iure cognationis nexus naturalis patris per adoptionem fillio 
dissolvebatur, sed accedebant iura adoptive certis reliquiis ex iure naturali reman-
tibus; 

C. 8. 47. 10. 1 f: 
quis enim materna iura possit abolere, cum videbatur et antiquo iure patrem quidem 
habere adoptivum, matrem autem eam, quam natura cognoscit?

Kruchość adopcji ( fragilitas adoptionis) jest związana m.in. z uznawanym 
dawniej uprawnieniem oddawanego w adopcję do sprzeciwienia się przejściu 
do innej rodziny. Ciekawe jest również sformułowanie ludibrio defraudari, 
odnoszące się do naigrawania się z praw ojca naturalnego. Justynian podkreślał 
konieczność umocnienia praw ojca naturalnego i związku oddanego w adop-
cję z rodziną kognatyczną113. Absurdem wydaje się adopcja, która może trwać 
krócej niż do zachodu słońca. Warto przypomnieć słowa Cycerona o adopcji 
Clodiusa: […] id autem scire et videre omnes, non ut ille filius instituatur, sed 
ut e patriciis exeat et tribunus plebis fieri possit, idcirco adoptari? Neque id 

106 D. 48.20.1 pr. (Callistratus).
107 D. 48.20.7 pr. (Paulus), D. 48.20.1.1 (Callistratus).
108 D. 48.20.1.2 (Callistratus).
109 F. Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle…, s. 122. 
110 D. 1.7.13 (Papinian).
111 D. 1.7.34 (Paulus).
112 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1977, s. 218.
113 M. Kuryłowicz, Adoptio prawa rzymskiego…, s. 86.
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obscure; nam adoptatum emancipari statim, ne sit eius filius qui adoptarit114. 
Clodius nie ukrywał celu adopcji, chciał przejść do plebsu, aby zostać trybunem 
ludowym. Cyceron nazwał adopcję symulowaną i uznał, że narusza prawa ius 
pontificium (Dico apud pontifices: nego istam adoptionem pontificio iure esse 
factam: primum, quod eae vestre sunt aetates ut is qui te adoptavit vel fili tibi 
loco per aetatem esse potuerit, vel eo quo fuit: deinde quod causa quaeri solet 
adoptandi, ut et is adopted qui quod natura iam adsequi non potest, legitimo et 
pontificio iure quaerat, et ita adopted ut ne quid aut de dignitate generum aut de 
sacrorum religione minuatur: illud in primis, ne qua calumnia, ne qua fraus, ne 
quis dolus adhibeatur: ut haec simulata adoptio fili quam maxime veritatem illam 
suscipiendorum liberorum imitata esse videatur).

Wiele czynników, jak akcentowanie podobieństwa, a nie równości dzieci 
adoptowanych i naturalnych wskazuje na pewną kruchość rzymskiej adopcji. 
Również rozpowszechnione zjawisko nadużywania prawa i podporządkowywa-
nie go bieżącym celom wskazuje na fragilitas adopcji.

7. ODNIESIENIA DO PRAWA WSPÓŁCZESNEGO 

W wielu aspektach rzymska adopcja bardziej odpowiada poczuciu spra-
wiedliwości. Powstało wiele instytucji, które świadczą o otwartości umysłów 
rzymskich prawników i zdolności do realizowania potrzeb społecznych, m.in. 
możliwość adopcji dorosłego oraz adopcji in locum nepotis. W Niemczech, gdzie 
adopcję regulują przepisy BGB, jest obecnie możliwa adopcja dorosłego115, sta-
nowiąca głównie adopcję do nazwiska. Warto dodać, że włoski kodeks cywilny 
przewiduje tylko adopcję dorosłego116, o adopcji zaś traktuje osobna ustawa. 
Należałoby się zastanowić, czy i w Polsce nie znalazłaby zastosowania taka 
instytucja. Nie stałaby bowiem na przeszkodzie adopcji małoletniego, a mogłaby 
uzupełnić prawo rodzinne i spadkowe. Adopcja dorosłego zakłada w swej istocie 
zgodę obu stron stosunku przysposobienia oraz ich słuszny interes, a jej celem 
jest przede wszystkim przetrwanie nazwiska w kolejnych pokoleniach. Kruchość 
adopcji może oznaczać również jej elastyczność. Rzymska adopcja, choć często 
nadużywana, służyła jednak interesom społecznym, majątkowym i politycznym. 
Współcześnie również należałoby wyjść naprzeciw potrzebom społecznym. Bar-
dziej mieć na uwadze relacje społeczne niż pewne normy, które nie wynikają 
z etyki. Interesujące jest, że choć powołuje się jako cel adopcji dobro dziecka, 
to wciąż postępowania są przewlekłe i nie istnieje ani odrobina elastyczności 

114 Cic. dom. 14.37.
115 BGB, § 1772.
116 Artykuły 291–314 CCI.
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w kształtowaniu prawa rodzinnego. Jednym z wyzwań dla współczesnego prawa 
adopcyjnego jest nastawienie się na dobro dziecka faktycznie, a nie tylko w for-
mie deklaracji.

Lech Morawski wspomina uwagę Alexandra Hamiltona (The Federalist 78, 
8, 3), któremu przypisuje się stwierdzenie, że reguły wykładni służą nie tylko 
do odtwarzania sensu przepisów, ale także do łagodzenia niesprawiedliwości 
prawa117. Podkreśla również daleko posunięty pluralizm światopoglądowy współ-
czesnego społeczeństwa. Sąd Najwyższy sformułował tezę: „aksjologia konkret-
nych systemów prawnych powinna respektować zasady o uniwersalnym zasięgu 
w postaci powszechnie akceptowanych norm moralnych, zasad sprawiedliwo-
ści i słuszności”118. Ponadto „trzeba eliminować takie ustalenia interpretacyjne 
tekstów prawnych, przy których przyjęciu skutki stosowania odpowiedniego 
przepisu byłyby wadliwe, a w szczególności prowadziłyby do skutków nieza-
mierzonych”119. Sędzia powinien brać pod uwagę znaczenie swoich rozstrzygnięć 
nie tylko dla pojedynczej sprawy, lecz również dla spraw przyszłych120. Analiza 
historycznych rozstrzygnięć, obejmująca ich efektywność i społeczne oddziały-
wanie, pozwala na trafniejsze formułowanie nowych przepisów. Nadmierna ela-
styczność prawa prowadzi do wypaczeń i nadużyć, ale brak elastyczności może 
uniemożliwiać optymalne wykorzystanie narzędzi prawnych. Dostrzega się 
wpływ szerokiego uregulowania rzymskiej adopcji na osłabienie szacunku do tej 
instytucji prawnej i wykorzystywanie jej do doraźnych celów. Jednakże współ-
czesne uregulowanie, cechujące się brakiem innowacyjności, wydaje się nieprak-
tyczne. Niesłuszne jest przedkładanie pewnych przyzwyczajeń i przeświadczeń 
nad cel instytucji, którym jest dobro dziecka.

ELASTICITY OF PRIVATE LAW EXEMPLIFIED BY THE ROMAN 
ADOPTION

Summary

There are two species of Roman adoption: adoptio sensu stricto and adrogatio. 
Fragilitas adoptionis mentioned by Justinian means that adoption is focused on the 
political purposes and disregards the rights of the father. The motive of the act of adoption 

117 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 147.
118 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r. (I CKN 664/97, OSNC 1999/1/7). 
119 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1999 r. (I KZP 45/99, OSNKW 2000/1–2/7).
120 M. Matczak, Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007, 

s. 221.
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is not childlessness, but the desire to acquire those civil and agnate rights which are 
founded on the patria potestas. There is also a maxim adoptio naturam imitatur, which 
requires the adoptive father to be at least eighteen years older than the adopted children.

BIBLIOGRAFIA

Bojarski W., Prawo rzymskie, Toruń 1999
Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Bérier F., Prawo rzymskie. U podstaw prawa pry-

watnego, rozdz. 3: „Osoby i rodzina”, Warszawa 2009
Dalla D., L’incapacita sessuale in diritto romano, Milano 1978
Instytucje Gaiusa, tekst i przekład W. Rozwadowski, Poznań 2003
Instytucje Justyniana, tłum. C. Kunderewicz, Warszawa 1986
Krzynówek J., Od ius vendendi do emancipatio. Prawne i społeczne aspekty emancipa-

tio dzieci w prawie rzymskim w okresie republiki i pryncypatu, Warszawa 2012
Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1977
Kuryłowicz M., Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i zmiany w okresie poklasycznym 

i justyniańskim, rozprawa habilitacyjna, Lublin 1976
Kuryłowicz M., „Adoptio w rzymskim prawie przedklasycznym i klasycznym”, niepu-

blikowana rozprawa doktorska, Lublin 1973
Kuryłowicz M., Dziedziczenie przeciwtestamentowe w rzymskim prawie klasycznym 

i jego znaczenie dla rozwoju rzymskiej adopcji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1976, t 28, nr 2 

Kuryłowicz M., Prawo rzymskie a nowe tendencje we współczesnym prawie rodzinnym 
(małżeństwo – związki partnerskie – adopcja), [w:] Interes prywatny a interes pu-
bliczny w prawie rzymskim, red. B. Sitek, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 
2012

Kuryłowicz M., Zasada „adoptio naturam imitatur” w prawie rzymskim, [w:] Plenitudo 
legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zu-
bertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000

Kuryłowicz M., Wiliński A., Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2001
Longchamps de Bérier F., Nadużycie prawa – u początków problemu, [w:] Nadużycie 

prawa, red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Konferencja Wydziału Prawa i Administra-
cji, 1 marca 2002 r., Warszawa 2003

Longchamps de Bérier F., Nadużycie prawa w świetle rzymskiego prawa prywatnego, 
Wrocław 2004 

Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, Warszawa 2007
Monier R., Manuel elementaire de droit romain, Paris 1947, vol. I
Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2006
Russo Ruggieri C., La datio in adoptionem, t. 1, Milano 1990
Święcicka P., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 2011
Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1955
Taubenschlag R., Rzymskie prawo prywatne na tle praw antycznych, Warszawa 1955
Watson A., The Law of Persons in the Later Roman Republic, Oxford 1967
Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005



 O ELASTyCZNOŚCI PRAWA PRyWATNEGO... 361

Zabłocka M., „Adrogatio” Nerona przez Klaudiusza w świetle ówczesnego ustawodaw-
stwa, „Prawo Kanoniczne” 1985, t. 28, z. 1–2

Zabłocka M., Czy w okresie renesansu znano Instytucje Gaiusa?, „Studia Iuridica” 1999, 
t. 37

Zabłocki J., „Adrogatio” w prawie rzymskim, [w:] W trosce o rodzinę. Księga Pamiąt-
kowa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008

Zabłocki J., Appunti sulla „sacrorum detestatio”, „Bullettino dell’Istituto di Diritto Ro-
mano” 92–93, 1989–1990 [wyd. 1993]

Zabłocki J., Kompetencje „patres familias” i zgromadzeń ludowych w sprawach rodziny 
w świetle „Noctes Atticae” Aulusa Gelliusa, Warszawa 1990

Zabłocki J., Rodzina rzymska w świetle Noctes Atticae Aulusa Gelliusa, [w:] Rodzina 
w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epi-
grafika, sztuka, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995

KEYWORDS

adoption, family, marriage, abuse of the law

SŁOWA KLUCZOWE

adopcja, rodzina, małżeństwo, nadużycie prawa





STUDIA IURIDICA LXI
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PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I WYKONALNOŚCI 
ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH

Coraz częściej, w wielu ustawach „klasyczne” przepisy karne są zastępowane 
przepisami o karach pieniężnych1. Zwykle w miejsce odpowiedzialności karnej 
sensu largo, jest wprowadzana odpowiedzialność administracyjna oparta na 
sankcjach represyjnych w postaci kar pieniężnych2. Specyfiką tej odpowiedzial-
ności jest to, że przewidziane prawem ujemne konsekwencje (tj. kary pieniężne) 
za zdarzenia lub stany rzeczy podlegające ujemnej kwalifikacji normatywnej, 
są realizowane w swoistych dla administracji formach i procedurze, a odpowie-
dzialność może być ponoszona zarówno przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne 
oraz inne jednostki organizacyjne. Ponadto do jej przypisania zwykle wystarcza-

1 Zob.: W. Radecki, Zastępowanie odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością admini-
stracyjną na przykładzie prawnym ochrony środowiska, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy 
współczesnego prawa karnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojar-
skiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011, s. 535–545; 
T. Bojarski, Z problematyki form odpowiedzialności na styku z odpowiedzialnością karną, [w:] 
Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. 
zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, red. Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelma-
siuk, Przemyśl–Rzeszów 2011, s. 89–91; E. Kruk, Wytyczne polityki legislacyjnej w zakresie do-
boru sankcji prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 2(97), s. 64; A. Michór, Odpowiedzialność 
administracyjna, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Bli-
charz, J. Boć, Wrocław 2009, s. 685.

2 Zob.: W. Radecki, Zastępowanie odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administra-
cyjną…; A. Michór, Odpowiedzialność administracyjna w obrocie instrumentami finansowymi, 
Warszawa 2009, s. 29, 286. Zjawisko zastępowania odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością 
administracyjną nie jest typowe wyłącznie dla prawodawstwa polskiego. Proces taki ma miejsce 
także w innych państwach – zob. m.in.: H. Kołakowska-Przełomiec, Kryminalizacja-penalizacja 
i dekryminalizacja-depenalizacja, [w:] Jakość prawa, przewodniczący komitetu red. A. Wasil-
kowski, Warszawa 1996, s. 154; Z. Kmieciak, Ogólne zasady i prawa postępowania adminis-
tracyjnego, Warszawa 2000, s. 122; R. Widdershoven, Encroachment of Criminal Law in Ad-
ministrative Law in The Netherlands, „Electronic Journal of Comparative Law” 2002, Vol. 6.4; 
J. Klatic, Punishing of Legal Entities Under The Slovak Criminal Law, „The Lawyer Quarterly” 
2012, No. 4, s. 244.
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jące jest samo naruszenie określonych norm obowiązującego prawa3. Należy przy 
tym podkreślić, że ze względu na brak regulacji ogólnej, dotyczącej odpowie-
dzialności administracyjnej, ustawodawca w aktach prawnych wprowadzających 
ten rodzaj odpowiedzialności każdorazowo kształtuje jej szczegółowy zakres. 

W wielu aktach prawnych, wprowadzających odpowiedzialność administra-
cyjną opartą na sankcji w postaci kary pieniężnej, znalazła zastosowanie instytu-
cja przedawnienia. 

Warto zauważyć, że podobnie jak w prawie karnym możemy w tym przy-
padku wyróżnić zarówno przedawnienie karalności, jak i przedawnienie wyko-
nalności kary. Istota instytucji przedawnienia karalności sprowadza się do 
uchylenia karalności z upływem określonego czasu, co oznacza, że po upływie 
określonego terminu kara pieniężna nie może zostać nałożona. Z kolei instytu-
cja przedawnienia wykonalności (wykonania) kary polega na tym, że z upływem 
określonego czasu wygasa obowiązek zapłaty nałożonej uprzednio kary pienięż-
nej, co powoduje, że zapłata kary nie może być już po upływie takiego terminu 
egzekwowana. 

Instytucje przedawnienia kar pieniężnych (tj. karalności i wykonalności) 
są regulowane w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego w dwo-
jaki sposób. W części aktów prawnych, wprowadzających odpowiedzialność 
administracyjną opartą na karach pieniężnych, przedawnienie jest regulowane 
bezpośrednio w ich treści4. W innych ustawach wprowadzających ten rodzaj 
odpowiedzialności zostały z kolei zamieszczone przepisy odsyłające do działu 
III ordynacji podatkowej5. Są jednak i takie akty prawne, w których nie zawarto 

3 W doktrynie pojawiają się jednak postulaty, aby uwzględniać element subiektywny czynu 
sankcjonowanego. Zob.: M. Szydło, Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pienięż-
nych, „Studia Prawnicze” 2003, z. 4(158), s. 143.

4 Przedawnienie zostało uregulowane wprost m.in. w przepisach następujących ustaw wpro-
wadzających odpowiedzialność administracyjną opartą na karach pieniężnych: art. 28 ustawy 
z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1577, ze zm.); art. 131 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 222); art. 66 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1695, ze 
zm.); art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1389, ze zm.); art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe 
(Dz.U. z 2012 r., poz. 1529).

5 Odesłanie do działu III ordynacji podatkowej zawarte jest m.in. w: art. 104 ust. 3 ustawy 
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 594, ze zm.); art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych – tekst jednolity (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 678); art. 59g ust. 5 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.); art. 9zf 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 
z 2012 r., poz. 391); art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wyco-
fanych z eksploatacji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 140, ze zm.); art. 80 ust. 13 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 
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przepisu odsyłającego do ordynacji podatkowej, ani nie uregulowano instytucji 
przedawnienia6, a także i takie, które regulują zasady przedawnienia, jednocze-
śnie odsyłając do ordynacji podatkowej7. 

Instytucje przedawnienia karalności i wykonalności kar pieniężnych mają 
ważne znaczenie w kształtowaniu uprawnień i obowiązków prawnych jednostki. 
Szczególnie istotna jest pierwsza z tych instytucji. Z upływem terminu przedaw-
nienia karalności na podmiot dopuszczający się naruszenia przepisów nie może 
być już nałożona kara pieniężna. Uzasadnienie dla instytucji przedawniania 
karalności w przypadku kar pieniężnych jest analogiczne jak w przypadku odpo-
wiedzialności karnej. Przede wszystkim kara pieniężna nałożona po upływie zbyt 
długiego czasu od momentu zaistnienia naruszenia nie realizuje swoich funkcji. 
Ze względu na zmiany dotyczące samego podmiotu, jego organizacji, struk-
tury, zatrudnienia, sytuacji finansowej, jak i zmianę sytuacji rynkowej i praw-
nej (zmiana technologii produkcji, zmiana przepisów określających wymagania 
i obowiązki, zmiana postrzegania naruszenia przez inne podmioty) nałożenie 
kary może nie odnieść żadnego efektu prewencyjnego ani represyjnego (zatarcie 
pamięci o dokonanym przed laty naruszeniu nie będzie odzwierciedlało poczucia 
sprawiedliwości). Zasadne jest zatem odniesienie do przedawnienia karalności 
kar pieniężnych, stwierdzenia wysuwanego w doktrynie prawa karnego, że po 

poz. 1155, ze zm.); art. 103 ust. 4 z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 687, ze zm.); art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 881, ze zm.); art. 17 ust. 9 ustawy 
z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez pro-
dukty wykorzystujące energię (Dz.U. z 2012 r., poz. 1203); art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 
50); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 497); art. 52a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 124, ze zm.); art. 140n ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137); art. 202 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21); art. 108 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223).

6 W kilku ustawach wprowadzających odpowiedzialność administracyjną opartą na karach 
pieniężnych nie przewidziano przedawnienia, ani nie odesłano do ordynacji podatkowej: art. 129b 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. 2008 r., nr 45, poz. 
271); art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (Dz.U. 
z 2011 r., nr 153, poz. 903); art. 35–37 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energe-
tycznej (Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551, ze zm.); art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo 
telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800, ze zm.); art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.); art. 28 oraz art. 29 
ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858, ze zm.); art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r., nr 169, 
poz. 1414, ze zm.).

7 Zob.: art. 55 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku 
mleka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 50).
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znacznym upływie czasu ukaranie naruszyciela nie jest już potrzebne do zadość-
uczynienia poczuciu sprawiedliwości i jest pozbawione sensu z punktu widze-
nia prewencji szczególnej, a w związku z tym stosowanie kary jest niecelowe8. 
Ponadto za instytucją przedawnienia karalności przemawiają także względy pro-
cesowe. Z upływem lat powstają coraz większe problemy dowodowe (odejście 
pracowników, zaginięcie dokumentów itd.), co w konsekwencji mogłoby prowa-
dzić do ustalenia kary pieniężnej nieproporcjonalnej do zaistniałego w rzeczywi-
stości naruszenia.

1. PRZEDAWNIENIA KAR PIENIĘŻNYCH UREGULOWANE 
BEZPOŚREDNIO W USTAWACH SZCZEGÓŁOWYCH 

W wielu ustawach szczegółowych wprowadzających odpowiedzialność admi-
nistracyjną zawarto bezpośrednią regulację przedawnienia. Przyjęte rozwiązania 
nie są jednak jednolite. W części ustaw została uregulowana wyłącznie instytucja 
przedawnienia karalności, w innych natomiast zarówno instytucja przedawnienia 
karalności, jak i wykonalności kary pieniężnej. Ponadto w aktach tych są przyjęte 
także zróżnicowane szczegółowe rozwiązania. 

Przedawnienie karalności jest określane poprzez wskazanie terminu, przez 
jaki może być nakładana kara pieniężna, licząc od dnia „popełnienia czynu”9 lub 
od dnia „stwierdzenia naruszeń”10 albo poprzez wskazanie terminu, po którym 
kara nie jest nakładana, licząc od dnia „popełnienia czynu”11 lub licząc od dnia 
„stwierdzenia naruszeń”12. 

Terminu „czyn”, używanego w kontekście przedawnienia karalności kar pie-
niężnych, nie należy rozumieć w sposób właściwy dla prawa karnego, w którym 
przyjmuje się, że czynem może być wyłącznie zachowanie człowieka (działanie 
lub zaniechanie)13. W tym przypadku czyn należy raczej odnieść do naruszeń 
sankcjonowanych karą pieniężną, których może się dopuścić zarówno osoba 

 8 Zob.: A. Marek, Prawo karne, wyd. 9, Warszawa 2009, s. 389; N. Kłączyńska, Uwagi do 
art. 101 k.k., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012, s. 626.

 9 Artykuł 28 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (tekst 
jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1577, ze zm.).

10 Artykuł 129 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1529).

11 Artykuł 131 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 222); art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1389, ze zm.).

12 Artykuł 66 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produk-
tów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeń-
stwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1695).

13 Zob.: A. Marek, Prawo karne…, s. 95–96.
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fizyczna, jak i osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna posiadająca zdol-
ność prawną. W istocie „czyn” oznacza zatem „naruszenie” przepisów określa-
jących obowiązki i wymagania, którego dopuścić się mogą podmioty, na których 
te obowiązki ciążą. Zważywszy na różnice występujące między odpowiedzial-
nością karną oraz odpowiedzialnością administracyjną opartą na karach pienięż-
nych, w celu uniknięcia wątpliwości w przepisach wprowadzających ten rodzaj 
odpowiedzialności zasadne byłoby raczej używanie terminu „naruszenie”, a nie 
„czyn”. 

Należy też zwrócić uwagę na inną istotną różnicę między rozwiązaniami 
przyjętymi w poszczególnych aktach prawnych. Polega ona na tym, że w sposób 
niejednolity jest ujmowany moment rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia 
karalności. W niektórych aktach prawnych jest wskazywany dzień, w którym 
doszło do naruszenia (dzień popełnienia czynu), w innych natomiast dzień 
„stwierdzenia” naruszenia. Stwierdzenie zaistnienia naruszenia może mieć miej-
sce nawet po bardzo długim czasie, licząc od dnia jego zaistnienia, a zatem przy 
takim ujęciu instytucja przedawnienia karalności nie w pełni wpisuje się w funk-
cję, którą miała spełniać. Zważywszy na istotę instytucji przedawnienia, należa-
łoby zdecydowanie opowiedzieć się za pierwszym rozwiązaniem. 

W poszczególnych ustawach zróżnicowane są też terminy przedawnienia. 
Najczęściej są one ustalone na okres 5 lat, rzadziej na okres 3 lat, a w niektórych 
aktach prawnych termin ten wynosi 1 rok (przy czym jest on liczony od dnia 
stwierdzenia naruszenia). Biorąc pod uwagę, że w prawie karnym dla występ-
ków innych niż zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata prze-
widuje się 5-letni okres przedawnienia, byłoby zasadne stosowanie jednolitego 
5-letniego okresu przedawnienia karalności kar pieniężnych, liczonego od dnia 
zaistnienia naruszenia. 

W obowiązujących regulacjach zwykle nie przewiduje się zawieszenia lub 
przerwania biegu terminu przedawnienia karalności. Nie ma też podstaw do 
uznania, że termin przedawnienia karalności ulega zawieszeniu na okres zawie-
szenia postępowania administracyjnego na mocy art. 103 k.p.a., zgodnie z któ-
rym zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych 
w kodeksie. Zważywszy, że w przywołanym przepisie mowa jest o zawieszeniu 
terminów przewidzianych w k.p.a., a contrario należy uznać, że zawieszenie 
postępowania administracyjnego nie powoduje wstrzymania biegu terminów 
wynikających z przepisów innych ustaw14. Poza tym, jak wskazuje się zarówno 
w literaturze, jak i orzecznictwie, ustawodawca wprawdzie w art. 103 k.p.a. 
zawarł stwierdzenie, że zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów 
przewidzianych w kodeksie, ale nie rozciągnął tego unormowania na wszyst-

14 Zob.: P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, 
s. 292; G. Łaszczyca, Uwagi do art. 103 k.p.a., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, t. I: Komentarz do art. 1–103, Warszawa 2010, 
s. 748–751.
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kie terminy zamieszczone w tej ustawie. Nie ma ono zastosowania do terminów 
o charakterze materialnoprawnym, a zatem do terminów przedawnienia (art. 146 
§ 1, art. 156 § 2 k.p.a.)15. W związku z tym, że użyte w art. 103 k.p.a. sformuło-
wanie jest interpretowane w sposób zawężający w odniesieniu do k.p.a., jest także 
konieczna taka zawężająca interpretacja w odniesieniu do terminów przedawnie-
nia mających zastosowanie do innych niż przewidziane w k.p.a. instytucji prawa 
administracyjnego. Jeśli zatem w danym akcie prawnym jest przewidziany okres 
przedawnienia karalności, a jednocześnie nie przewiduje się w nim szczególnych 
okoliczności prowadzących do przerwania lub zawieszenia biegu przedawnienia 
karalności, nałożenie kary nie będzie możliwe w razie przedłużającego się postę-
powania administracyjnego, o ile nie zostanie ono zakończone wydaniem osta-
tecznej decyzji przed upływem okresu przedawnienia karalności. 

Zasadne jest zatem postulowanie, aby w poszczególnych ustawach wprowa-
dzających instytucję przedawnienia karalności zostały wprowadzone przepisy 
określające szczególne okoliczności, które powodują przerwę w biegu przedaw-
nienia karalności lub zawieszenie biegu przedawnienia karalności. Poza tym ter-
min przedawnienia karalności powinien być na tyle długi, aby nie konkurował ze 
zwyczajnym tokiem postępowania administracyjnego. 

Druga z instytucji przedawnienia, czyli przedawnienie wykonalności kary, 
także nie jest ujmowana jednolicie w aktach prawnych wprowadzających odpo-
wiedzialność administracyjną. Najczęściej wskazuje się, że kary pieniężnej się 
nie pobiera, jeśli upłynął określony czas, licząc od dnia, w którym decyzja stała 
się ostateczna16, bądź od dnia, w którym została wydana decyzja ostateczna17, lub 
też wprost wskazuje się, że obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedaw-
nieniu z upływem wskazanego czasu, licząc od dnia, w którym decyzja stała się 
ostateczna18. Termin przedawnienia w tym przypadku najczęściej jest ustalony 
na okres 5 lat.

Wątpliwości co do początku biegu przedawnienia dotyczą tych sytuacji, 
w których termin przedawniania wykonalności kary pieniężnej jest liczony od 
dnia wydania decyzji, a nie od dnia w którym decyzja o nałożeniu kary stała się 
ostateczna. Jak wskazuje się w doktrynie prawa administracyjnego, jedną z cech 
aktu administracyjnego jest jego zewnętrzny charakter, co oznacza, że decyzja 
jako akt procesowy, podjęty przez organ administracji, a następnie uzewnętrz-
niony przez jego wydanie, nabiera w pełni cech decyzji administracyjnej dopiero 

15 Zob.: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 3 grudnia 2009 r., II SA/Gl 434/2009 oraz B. Ada-
miak, Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 grudnia 
2009 r. II SA/Gl 434/2009, OSP 2012, nr 2, s. 100.

16 Artykuł 65 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 1389, ze zm.).

17 Artykuł 131 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. 
z 2015 r., poz. 222).

18 Artykuł 129 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r., 
poz. 1529).
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przez zakomunikowanie treści tego aktu stronie lub stronom19. Dopiero z chwilą 
doręczenia lub ogłoszenia decyzji jest nią związany wydający ją organ admini-
stracji publicznej (art. 110 k.p.a.). Należy uznać, że dzień wydania decyzji ozna-
cza w tym przypadku dzień jej doręczenia. 

W odniesieniu do przedawnienia wykonalności kary pieniężnej w kilku 
ustawach przewiduje się przerwanie biegu przedawnienia, które następuje przez 
dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, o której ukarany został powiado-
miony.

2. PRZEDAWNIENIE KAR PIENIĘŻNYCH UREGULOWANE 
POPRZEZ ODESŁANIE DO ORDYNACJI PODATKOWEJ 

W wielu ustawach wprowadzających odpowiedzialność administracyjną 
instytucje przedawnienia karalności ani wykonalności kar pieniężnych nie zostały 
uregulowane wprost. Na mocy zawartego w tych ustawach przepisu odsyłającego20 
instytucje te jednak mają zastosowanie poprzez odpowiednie użycie przepisów 
działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tzn. art. 21– 
–art. 119 o.p.), w której jest uregulowana m.in. instytucja przedawnienia. 

W ustawach tych mamy zatem do czynienia z wyodrębnianymi w teorii 
prawa tzw. przepisami odsyłającymi analogii stosowania prawa21, charaktery-
zującymi się tym, że stwierdzają one powinność „odpowiedniego stosowania” 
innych przepisów do określonych sytuacji22. Oznacza to konieczność nie tylko 
odwołania się do przepisu odniesienia, ale należy go „odpowiednio” zastosować, 

19 Zob.: C. Martysz, Uwagi do art. 110 k.p.a., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Ko-
deks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II: Komentarz do art. 104–269, Warszawa 
2010, s. 100–102. W doktrynie wyróżnia się czynność „podjęcia decyzji” oraz czynność „wydania 
decyzji”. Pierwsza z nich to „rezultat procesu decyzyjnego zachodzącego wewnątrz organu admi-
nistracji”, drugą natomiast ujmuje jako „manifestację podjętej decyzji na zewnątrz, z czym mogą 
już wiązać się określone skutki prawne”. Zob.: W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne, 
Warszawa 1983, s. 201.

20 Zob.: przypis 5 niniejszego tekstu. 
21 Zob.: J. Wróblewski, Przepisy odsyłające, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. 

Nauki Humanistyczno-Społeczne”, seria I, z. 35, Łódź 1964, s. 9. Warto zaznaczyć, że autor ten 
dokonał klasyfikacji przepisów (normy, zwrotów) odsyłających. Spośród wszelkich przepisów 
prawa odsyłających do innych przepisów (przepisy odsyłające sensu largo) wyodrębnił najpierw 
przepisy prawa obowiązującego, które „odsyłają” do innych przepisów należących do systemu 
prawa (przepisy odsyłające systemowo) oraz przepisy odsyłające do innych niż prawo reguł i norm 
(przepisy odsyłające pozasystemowo). Następnie w każdej z tych dwóch grup wyodrębnił kolej-
ne kategorie, czyli przepisy odsyłające pierwszego stopnia (przepis odsyłający jest niekompletny 
i zostaje uzupełniony przez przepis odniesienia) oraz przepisy drugiego stopnia, wśród których 
jedną z grup są przepisy odsyłające analogii stosowania prawa. 

22 Zob.: J. Wróblewski, Przepisy odsyłające…, s. 9.
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co wymaga dokonania oceny, w jakim zakresie przepis odniesienia może być 
stosowany (począwszy od możliwości stosowania wprost, poprzez odpowiednie 
dostosowanie przy uwzględnieniu odmienności związanych z różnymi procedu-
rami lub zasadami, a na braku stosowania kończąc)23.

Odpowiednie stosowanie działu III ordynacji podatkowej do kar pienięż-
nych nie może polegać na stosowaniu przepisów ordynacji podatkowej wprost, 
ponieważ kary pieniężne mają zdecydowanie odmienny charakter od podatków. 
Niezbędne jest zatem ustalenie, w jakim zakresie jest dopuszczalne wykorzysta-
nie przewidzianych w dziale III ordynacji podatkowej przepisów określających 
przedawnienie na potrzeby ustalenia terminów przedawnienia karalności i wyko-
nalności kar pieniężnych.

Najpierw zasadne jest ogólne zarysowanie instytucji przedawnienia w ordy-
nacji podatkowej, gdzie uregulowano przedawnienie prawa do ustalenia zobowią-
zania podatkowego oraz przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego (zwane też: 
przedawnieniem prawa do wymiaru lub przedawnieniem prawa do wydania 
decyzji ustalającej24) dotyczy zobowiązań podatkowych powstających po dorę-
czeniu decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 o.p.)25. 
Tego rodzaju zobowiązania podatkowe, w przeciwieństwie do zobowiązań 
powstających z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże 
powstanie takiego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.), powstają tylko w sytuacji, 
gdy decyzja ustalająca zostanie doręczona w okresie 3 lat (lub w określonych 
w przepisie sytuacjach 5 lat), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 
powstał obowiązek podatkowy (art. 68 o.p.)26. Niedoręczenie decyzji we wska-
zanym terminie skutkuje tym, że przedawnia się prawo organu podatkowego do 
wydania i doręczenia decyzji ustalającej, a przez to wygasa ciążący na podatniku 
obowiązek zapłacenia podatku, zobowiązanie podatkowe nie powstaje27.

23 Zob.: J. Borkowski, Postępowanie administracyjne ogólne a procedury szczególne, [w:] 
Zbiór studiów z zakresu nauk administracyjnych, red. Z. Rybicki, M. Gromadzka-Grzegorzewska, 
M. Wyrzykowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 102–103.

24 Zob.: A. Hachula, Uwagi do art. 68 ordynacji podatkowej, [w:] H. Dzwonkowski, A. Ha-
chula, C. Kosikowski, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2003, s. 252.

25 W drodze doręczenia decyzji powstają zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego obciążającego osoby fizyczne, podatku od spadków i darowizn, podatku docho-
dowego od przychodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu lub pocho-
dzącego ze źródeł nieujawnionych, karty podatkowej. Zob.: L. Etel, Uwagi do art. 68 ordynacji 
podatkowej, [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Pre-
snarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 522–523.

26 Są jednak pewne wyjątki. Przepisy przewidują także 5-letni okres, jeśli podatnik nie złożył 
w wymaganym terminie deklaracji lub złożył ją niekompletną. W przypadku decyzji ustalającej 
wysokość zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnio-
nych źródłach przychodów został inaczej określony moment, od którego liczy się 5-letni termin.

27 Zob.: L. Etel, Uwagi do art. 68 ordynacji podatkowej…, s. 522.
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Drugie z uregulowanych w dziale III Ordynacji podatkowej przedawnień 
dotyczy zobowiązań podatkowych. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się 
z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin 
płatności podatku (art. 70 § 1 o.p.). Po upływie terminu przedawnienia zobowią-
zanie podatkowe wygasa z mocy prawa i organ podatkowy nie może skutecznie 
domagać się od podatnika jego zapłaty, nie ma już podstaw do egzekwowania 
zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć28.

Zważywszy na to, że przepisy ustaw ustanawiających odpowiedzialność 
administracyjną opartą na karach pieniężnych odsyłają do całego działu III 
ordynacji podatkowej, odpowiednio stosuje się przepisy ustanawiające zarówno 
przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego, jak i przedawnie-
nie zobowiązania podatkowego. 

W celu odpowiedniego zastosowania tych przepisów należy przede 
wszystkim wyjaśnić samo pojęcie zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie 
podatkowe w ordynacji podatkowej zostało zdefiniowane jako wynikające z obo-
wiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wyso-
kości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego 
(art. 5 o.p.). Zobowiązanie podatkowe jest ściśle związane z obowiązkiem podat-
kowym, który w prawie oznacza nieskonkretyzowaną powinność świadczenia 
pieniężnego w związku z zaistnieniem określonego w ustawach podatkowych 
zdarzenia (art. 4 o.p.). Zobowiązanie podatkowe jest traktowane jako następ-
stwo obowiązku podatkowego (czyli, aby powstało zobowiązanie podatkowe, na 
podatniku musi ciążyć obowiązek podatkowy)29. Fakt, że zaistniało zdarzenie, 
które spowodowało, iż na określonym podmiocie ciąży powinność świadczenia 
pieniężnego, nie oznacza przy tym jeszcze, że podmiot ten będzie zobowiązany 
do zapłacenia tego świadczenia30. Należy przy tym zaznaczyć, że w ordynacji 
podatkowej przewiduje się dwa sposoby powstawania zobowiązań podatko-
wych. Pierwszy charakteryzuje się tym, że zobowiązanie powstaje z mocy prawa 
w dniu zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie zobo-
wiązania (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.)31. Drugi sposób polega na doręczeniu danemu 
podmiotowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania, 
a dniem powstania zobowiązania jest dzień doręczenia decyzji (art. 21 § 1 pkt 2 
o.p.). W tym przypadku powstanie zobowiązania jest nierozerwalnie związane 
z przeprowadzeniem procesu wymiaru zobowiązania, wydaniem konstytutywnej 

28 Zob.: L. Etel, Uwagi do art. 70 ordynacji podatkowej, [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, 
R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 528–531.

29 Zob.: A. Niezgódka-Medek, Uwagi do art. 5 o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, 
R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 69.

30 Zob.: A. Niezgódka-Medek, Uwagi do art. 4 o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, 
R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013, s. 69.

31 Zdarzeniem takim przykładowo jest: osiągnięcie dochodu, dokonanie obrotu, nabycie ma-
jątku. 
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decyzji ustalającej (wymiarowej) i jej doręczeniem32. Przewidziana w ordynacji 
podatkowej instytucja przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatko-
wego odnosi się do tego rodzaju zobowiązań podatkowych.

2.1. PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI

W przypadku kar pieniężnych nie występuje ani obowiązek podatkowy, 
ani tym bardziej zobowiązanie podatkowe. Można jednakże zauważyć pewne 
podobieństwo konstrukcyjne pomiędzy zobowiązaniami podatkowymi, powsta-
jącymi z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, a karami pieniężnymi. 
Do powstania tego rodzaju zobowiązania jest niezbędne zaistnienie określonego 
w ustawie podatkowej zdarzenia, a następnie wydanie decyzji ustalającej. Podob-
nie jest z karami pieniężnymi – w przypadku zaistnienia określonego w prze-
pisach wprowadzających odpowiedzialność administracyjną zdarzenia (czyli 
naruszenia określonych obowiązków lub niewywiązania się z wymagań) jest 
wydawana decyzja nakładająca karę pieniężną.

Podobieństwo to pozwala na odpowiednie zastosowanie do kar pieniężnych 
przepisów określających przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podat-
kowego. 

Podstawową konsekwencją odpowiedniego zastosowania przepisów ordyna-
cji podatkowej jest to, że z upływem terminu przedawnienia prawa do ustalenia 
zobowiązania podatkowego nie będzie mogło powstać zobowiązanie do zapłaty 
kary pieniężnej (tzn. pomimo tego że doszło do zdarzenia uzasadniającego nało-
żenie kary pieniężnej, podmiot, który dopuścił się naruszenia, nie może zostać 
zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej). Dochodzi zatem do przedawnienia 
prawa do ustalenia kary pieniężnej, co pozwala na uznanie, że zadziała instytucja 
przedawnienia karalności. 

Kluczowe znaczenie ma tu określenie momentu powstania zobowiązania do 
zapłaty kary pieniężnej, gdyż zależnie od tego, czy powstanie ono przed upły-
wem terminu przedawnienia, czy też po nim, na podmiot dopuszczający będzie 
mogła być nałożona bądź też nie kara pieniężna.

Niewątpliwie do powstania zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej jest nie-
zbędne wydanie decyzji nakładającej karę pieniężną, przy czym przez „wydanie” 
należy rozumieć nie tylko podjęcie przez organ aktu wewnętrznego, ale także 
jego uzewnętrznienie poprzez zakomunikowanie go stronie (doręczenie lub ogło-
szenie)33. Tym samym to właśnie moment doręczenia decyzji nakładającej karę 

32 Zob.: L. Etel, Uwagi do art. 21 ordynacji podatkowej, [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, 
R. Dowgier, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 283–284.

33 Zob.: C. Martysz, Uwagi do art. 110 k.p.a…, s. 102–102. W doktrynie wyróżnia się czyn-
ność „podjęcia decyzji” oraz czynność „wydania decyzji”. Pierwsza z nich to „rezultat proce-
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pieniężną mógłby być uznany za chwilę powstania zobowiązania do zapłaty kary 
pieniężnej. Z drugiej jednak strony, warto zwrócić uwagę, że wydanie decyzji 
nie jest równoznaczne z jej wykonalnością. Z wyjątkiem przypadków nadania 
decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub decyzji podlegających natych-
miastowemu wykonaniu z mocy ustawy, przed upływem terminu do wniesie-
nia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie 
przedłuża ten stan, tzn. wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 k.p.a.). Powstaje 
zatem pytanie, czy zobowiązanie do zapłaty kary pieniężnej powstaje z chwilą 
doręczenia decyzji, tak jak ma to miejsce w przypadku zobowiązania podatko-
wego, czy też dopiero z chwilą, gdy decyzja staje się wykonalna34 (w przymiot 
„wykonalności” wyposażone są te akty administracyjne, które są zdolne do wyko-
nania w drodze egzekucji administracyjnej35) lub być może dopiero z chwilą, gdy 
decyzja stanie się ostateczna?

Zważywszy na to, że pojęcie zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej zostało 
wprowadzone jako analogia do zobowiązania podatkowego powstającego z chwilą 
doręczenia decyzji, w związku z odpowiednim zastosowaniem przepisów działu 
III ordynacji podatkowej, na potrzeby określenia przedawnienia karalności jest 
zasadne uznanie, że to z dniem doręczenia decyzji nakładającej karę pieniężną 
powstaje zobowiązanie do zapłaty kary pieniężnej, niezależnie od tego, że decy-
zja taka nie cechuje się przymiotem wykonalności, a tym bardziej ostateczności. 
Należy przy tym podkreślić, że ustalenie dnia powstania zobowiązania do zapłaty 
kary pieniężnej jest niezmiernie istotne z punktu widzenia skutków upływu ter-
minu przedawnienia. Termin przedawnienia rozpoczyna swój bieg w dniu zaist-
nienia wydarzenia uzasadniającego nałożenie kary pieniężnej, a jego długość jest 
niezależna od tego, który z momentów uzna się za dzień powstania zobowiązania 
do zapłaty kary pieniężnej. Upływ terminu przedawnienia będzie jednak skutko-
wał tym, że po tym dniu nie będzie możliwe powstanie zobowiązania do zapłaty 
kary pieniężnej. Zależnie zatem od tego, który z momentów zostanie uznany za 
chwilę powstania zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej (moment doręczenia 
decyzji; moment, z którym decyzja stanie się wykonalna; moment, gdy decyzja 

su decyzyjnego zachodzącego wewnątrz organu administracji”, drugą natomiast ujmuje się jako 
„manifestację podjętej decyzji na zewnątrz, z czym mogą już wiązać się określone skutki prawne”. 
Zob.: W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne…, s. 201.

34 W literaturze z zakresu prawa administracyjnego wykonalność aktu prawnego bywa uj-
mowana jako jeden ze skutków prawnych aktu administracyjnego i jest wiązana z zagadnieniem 
ostateczności i prawomocności (ostateczny jest ten akt administracyjny, od którego nie służy od-
wołanie w administracyjnym toku instancji (art. 16 k.p.a.), a prawomocny jest ten akt, który nie 
może być wzruszony w postępowaniu sądowo-administracyjnym). Jak się wskazuje, ostatecz-
ność i prawomocność dotyczą trwałości stosunku administracyjnego, wykonalność natomiast to 
sprawa realizacji uprawnień lub obowiązków wynikających z tego stosunku. Zob.: A. Krawczyk, 
Wykonalność aktu i czynności organu administracji publicznej, Warszawa 2013, s. 103–104, J. Jen-
drośka, Zagadnienie prawne wykonania aktu administracyjnego, Wrocław 1963, s. 22–23.

35 A. Krawczyk, Wykonalność aktu i czynności…, s. 261.
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stanie się ostateczna), będzie wywierać to bezpośredni skutek na zakres upraw-
nień podmiotu, który dopuścił się sankcjonowanego zachowania. Uznanie dnia 
doręczenia decyzji nakładającej karę pieniężną za chwilę powstania zobowiązania 
do zapłaty kary pieniężnej jest zdecydowanie mniej korzystne dla podmiotu, na 
który jest ona nakładana, niż dzień, w którym decyzja staje się wykonalna (chociaż 
w przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności lub decyzji podlega-
jących natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy będzie to ten sam moment), 
a tym bardziej niż dzień, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za rozwiązaniem 
tym przemawia jednak nie tylko to, że wynika ono z odpowiedniego zastosowania 
przepisów działu III ordynacji podatkowej, ale przemawiają za tym także względy 
słusznościowe. Z całą pewnością można uznać, że przedawnienie może w tym 
przypadku realizować swoją funkcję, ponieważ z upływem tak określonego czasu, 
licząc od dnia zaistnienia naruszenia, tracą na znaczeniu zarówno względy prewen-
cji, jak i wymóg zadośćuczynienia poczuciu sprawiedliwości. Jednocześnie przy 
tym rozwiązaniu wygaśnięcie możliwości powstania zobowiązania do zapłaty kary 
pieniężnej w związku z upływem okresu przedawnienia nie jest zależne od czyn-
ności o charakterze procesowym, podejmowanych przez podmiot, na który kara 
jest nakładana. W konsekwencji instytucja przedawnienia karalności w niewielkim 
tylko zakresie może być wykorzystywana w sposób instrumentalny. 

Przyjęcie momentu doręczenia decyzji nakładającej karę pieniężną za 
moment powstania zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej oznacza, że jeśli 
doręczenie decyzji nakładającej karę pieniężną nastąpiło przed upływem terminu 
przedawnienia, upływ terminu przedawnienia nie będzie miał znaczenia, nawet 
gdyby wyznaczony w decyzji termin zapłaty przypadał już po upływie terminu 
przedawnienia. Co więcej, bez znaczenia, z punktu widzenia przedawnienia 
karalności, pozostaje wniesienie ewentualnego odwołania od decyzji nakładają-
cej karę pieniężną. Po upływie terminu przedawnienia natomiast niedopuszczalne 
jest wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, a prowadzone 
postępowanie, w trakcie którego nastąpi upływ terminu przedawnienia, jako bez-
przedmiotowe, ze względu na brak podstawy prawnej, powinno być zakończone 
wydaniem decyzji umarzającej36. Decyzja nakładająca karę pieniężną wydana po 
upływie terminu przedawnienia, kwalifikuje się do stwierdzenia jej nieważno-
ści z powodu rażącego naruszenia prawa. Uznanie momentu doręczenia decyzji 
organu pierwszej instancji za moment powstania zobowiązania do zapłaty kary 
pieniężnej pozwala przyjąć (w sposób analogiczny, jak ma to miejsce w prawie 
podatkowym), że istnieje możliwość zmiany w postępowaniu odwoławczym 
decyzji nakładającej karę pieniężną, w sytuacji, gdy upłynął w trakcie tego postę-

36 Zob.: wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 1995 r., SA/Łd 2424/94, ONSA 1996, nr 2, poz. 80, 
w którym przyjęto, że: „Z bezprzedmiotowością postępowania (art. 105 k.p.a.) mamy do czynie-
nia wówczas, gdy w sposób oczywisty organ stwierdzi brak podstaw prawnych i faktycznych do 
merytorycznego rozpatrzenia sprawy”.
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powania termin przedawnienia37. Organ odwoławczy może nie tylko utrzymać 
w mocy tę decyzję, ale także ją uchylić i orzec merytorycznie (przy czym decyzja 
organu odwoławczego nie może być mniej korzystna dla sankcjonowanego pod-
miotu niż decyzja uchylona), nie może natomiast, po upływie okresu przedaw-
nienia, uchylić w całości decyzji i przekazać sprawy do ponownego rozpatrzenia 
przez organ pierwszej instancji38.

2.1.1. Długość terminu przedawnienia karalności

Odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do kar pieniężnych przepisów 
działu III ordynacji podatkowej, dotyczących przedawnienia prawa do ustalenia 
zobowiązania podatkowego oznacza, że do przedawnienia karalności (tzn. prawa 
do ustalenia zobowiązania do zapłaty kar pieniężnych) odpowiednie zastosowa-
nie mają przepisy określające długość terminu przedawnienia prawa do ustalenia 
zobowiązania podatkowego.

Podstawowy termin przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podat-
kowego wynosi 3 lata, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podat-
kowy (art. 68 § 1 o.p.), i to ten termin powinien mieć, w drodze odpowiedniego 
zastosowania działu III ordynacji podatkowej, zastosowanie do przedawnienia 
prawa do ustalenia zobowiązania do zapłaty kar pieniężnych39. Należy zauwa-
żyć, że trzyletni termin przedawnienia w prawie podatkowym jest liczony nie od 
dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy (zaistniało określone zdarzenia), 
ale od końca roku, w którym obowiązek taki powstał. Przyjęcie takiego sposobu 
liczenia terminu przedawnienia jest związane ze specyfiką prawa podatkowego. 
W tych regulacjach z zakresu prawa administracyjnego, w których przewiduje się 
okresy przedawnienia wymiaru kar pieniężnych, bieg przedawnienia jest liczony 
od dnia, w którym doszło do naruszenia (do popełnienia czynu). Podobnie w pra-
wie karnym – bieg przedawnienia karalności jest liczony od dnia popełnienia 
przestępstwa. Wobec jednak wyraźnego odwołania do odpowiedniego stoso-
wania przepisów działu III ordynacji podatkowej trudno wskazać argumenty 
przemawiające jednoznacznie za tym, że w drodze odpowiedniego stosowania 
przepisów ordynacji podatkowej w odniesieniu do kar pieniężnych 3-letni okres 
przedawnienia powinien być liczony od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie 
uzasadniające nałożenie kary pieniężnej (dnia popełnienia czynu, dnia narusze-
nia), a nie od końca roku, w którym miało ono miejsce, tak jak zostało to uregulo-

37 Zob.: L. Etel, Uwagi do art. 68 ordynacji podatkowej…, s. 523.
38 Zob.: ibidem, s. 523.
39 Oprócz tego podstawowego terminu w ordynacji podatkowej przewiduje się szczególne 

przypadki, gdy termin ten został przedłużony do 5 lat (art. 68 § 2 – § 4 o.p., które jednak w żaden 
sposób nie mają odzwierciedlenia w odniesieniu do kar pieniężnych – dotyczy to niezłożenia przez 
podatnika deklaracji lub też niewykazania w niej wszystkich danych niezbędnych do ustalenia 
wysokości zobowiązania podatkowego, a także pewnych szczególnych sytuacji związanych z po-
datkiem dochodowym oraz podatkiem od towarów i usług).
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wane w ordynacji podatkowej. Należy raczej uznać, że w tych aktach prawnych, 
przewidujących odpowiedzialność administracyjną opartą na sankcji w formie 
kary pieniężnej, w których nie uregulowano przedawnienia karalności, a w któ-
rych jest wprowadzone odwołanie do działu III ordynacji podatkowej, zasto-
sowanie ma 3 letni okres przedawniania, ale liczony od końca roku, w którym 
zdarzenie uzasadniające nałożenie kary pieniężnej miało miejsce. Rozwiązanie 
takie oznacza, że okres przedawnienia może wynosić nawet blisko 4 lata, licząc 
od dnia, w którym doszło do naruszenia przepisu (jeśli naruszenie miało miejsce 
w styczniu), co jest porównywalne z okresami przedawnienia, ustanawianymi 
w aktach prawnych wprowadzających odpowiedzialność administracyjną opartą 
na karach pieniężnych, wynoszącymi zależnie od aktu prawnego od 3 do 5 lat.

2.1.2. Zawieszenie biegu terminu przedawniania karalności

Przewidziany w ordynacji podatkowej 3-letni termin przedawnienia prawa 
do ustalenia zobowiązania podatkowego ulega przedłużeniu w wyniku zawie-
szenia jego biegu, co może mieć miejsce w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, bieg 
terminu przedawniania zostaje zawieszony, jeżeli wydanie decyzji jest uzależ-
nione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, do 
dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu 
uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata (art. 68 § 5 o.p.). Po dru-
gie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu, jeżeli możliwość ustalenia 
lub określenia zobowiązania podatkowego wynika z umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, 
a ustalenie lub określenie przez organ podatkowy wysokości tego zobowiąza-
nia jest uzależnione od uzyskania odpowiednich informacji od organów innego 
państwa (art. 70a o.p.). W odniesieniu do kar pieniężnych może znaleźć zastoso-
wanie wyłącznie pierwsza z wyżej przywołanych przesłanek zawieszenia biegu 
terminu. Zatem gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji nakładającej karę 
pieniężną zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 
inny organ lub sąd i w konsekwencji organ administracji publicznej jest zobowią-
zany do zawieszenia postępowania administracyjnego (art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.), 
zawieszeniu ulega także bieg terminu przedawnienia karalności (tzn. prawa do 
ustalenia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej). Należy przy tym podkre-
ślić, że nie ma podstaw do uznania, iż momentem zawieszenia biegu terminu 
przedawnienia karalności jest moment wydania postanowienia o zawieszeniu 
postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Zasadne 
jest raczej stwierdzenie, że zarówno obowiązek zawieszenia postępowania admi-
nistracyjnego (na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.), jak i rozpoczęcie okresu 
zawieszenia biegu terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania do 
zapłaty kar pieniężnych (w związku z odpowiednim zastosowaniem przepisów 
ordynacji podatkowej) powstają w momencie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie 
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decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego. Oznacza 
to jednak, że w razie wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania admi-
nistracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 97 § 1 pkt 
4 k.p.a., z całą pewnością wstrzymaniu ulega też bieg terminu przedawnienia 
karalności ze względu na zaistnienie przesłanki tego zawieszenia. Z postępowa-
niem dotyczącym rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub 
sąd jest natomiast ściśle związany koniec zawieszenia biegu terminu przedaw-
nienia, który następuje z mocy ustawy w dniu, w którym decyzja innego organu 
stała się ostateczna lub orzeczenie sądu się uprawomocniło. Niezależnie jednak 
od przebiegu postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego 
okres zawieszenia nie może trwać dłużej niż 2 lata, co oznacza, że łącznie termin 
przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej nie 
może przekroczyć 5 lat.

2.2. PRZEDAWNIENIE WYKONALNOŚCI KARY PIENIĘŻNEJ

W odniesieniu do kar pieniężnych przewidzianych w tych ustawach, w któ-
rych zostały zawarte przepisy odsyłające do działu III ordynacji podatkowej, 
odpowiednie zastosowanie ma także druga z uregulowanych w ordynacji podat-
kowej instytucji przedawnienia, czyli przedawnienie zobowiązania podatkowego. 

W tym przypadku przedawnieniu ulega samo zobowiązanie podatkowe, 
a zatem istniejące już zobowiązanie do zapłacenia podatku. Zobowiązanie podat-
kowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 o.p.). Odpowiednie zasto-
sowanie tego przepisu do kar pieniężnych pozwala stwierdzić, że zobowiązanie 
do zapłaty kary pieniężnej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności kary pieniężnej. Jest to więc 
instytucja przedawnienia wykonania kary pieniężnej. Podobnie jak w przypadku 
przedawniania prawa do ustalenia zobowiązania do zapłaty kar pieniężnych 
odpowiednie stosowanie ordynacji podatkowej skutkuje tym, że termin przedaw-
niania jest liczony nie od określonego zdarzenia, ale od końca roku, w którym 
miało miejsce to zdarzenie. W tym przypadku zdarzeniem jest upływ terminu 
płatności kary pieniężnej. Gdy termin płatności nie wynika z ustawy wprowadza-
jącej odpowiedzialność administracyjną opartą na karach pieniężnych, w której 
jest zawarty przepis odsyłający do działu III ordynacji podatkowej, odpowiednie 
zastosowanie znajduje art. 47 § 1 o.p. Zgodnie z nim termin płatności podatku 
wynosi 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobo-
wiązania podatkowego. W przypadku kar pieniężnych termin płatności wynosi 
zatem odpowiednio 14 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji nakładającej karę 
pieniężną, i to z upływem tego terminu rozpoczyna bieg 5-letni termin przedaw-
nienia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej. 
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2.2.1. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia wykonalności kary pieniężnej

W ordynacji podatkowej zostały przewidziane liczne przesłanki nierozpo-
czynania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub jego 
zawieszenia40. Część z nich może w drodze odpowiedniego stosowania przepisów 
działu III ordynacji podatkowej znaleźć zastosowanie w odniesieniu do terminu 
przedawnienia wykonalności kary pieniężnej (terminu przedawniania zobowią-
zania do zapłaty kary pieniężnej).

Zastosowanie pierwszej z przesłanek, tzn. zawieszenia biegu terminu 
przedawnienia na okres odroczenia terminu płatności lub rozłożenia zapłaty, 
wymagałoby w pierwszej kolejności odpowiedniego zastosowania w odniesieniu 
do kar pieniężnych przepisów ordynacji podatkowej, określających ulgi w spłacie 
zobowiązań podatkowych. 

Zważywszy na to, że przepisy te znajdują się w dziale III ordynacji podatko-
wej, jest dopuszczalne w drodze odpowiedniego zastosowania przepisów ordy-
nacji podatkowej odroczenie terminu płatności kar pieniężnych lub rozłożenie 
zapłaty tych kar. W drodze odpowiedniego stosowania przepisów ordynacji 
podatkowej, organ, który nałożył karę pieniężną, na wniosek podmiotu, na który 
została ona nałożona, może zatem odroczyć termin płatności lub rozłożyć płat-
ność na raty, o ile będzie to uzasadnione ważnym interesem tego podmiotu lub 
interesem publicznym. Gdy organ nakładający karę pieniężną, na wniosek pod-
miotu, na który kara została nałożona, podejmie decyzję o odroczeniu terminu 
płatności lub rozłożenia płatności kary pieniężnej na raty, wówczas konsekwen-
cją będzie zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania do zapłaty tej kary. 

40 Zgodnie z ordynacją podatkową bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpo-
częty ulega zawieszeniu: (1) od dnia wydania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia 
terminu płatności podatku (lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) lub rozłożenia 
zapłaty podatku na raty do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatko-
wej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej (art. 70 § 2 pkt 1 o.p.); (2) od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wyda-
nego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego 
terminu (art. 70 § 2 pkt 2 o.p.); (3) od dnia wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo 
skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykrocze-
nia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania do dnia prawomocnego zakończenia postępo-
wania (art. 70 § 6 pkt 1 oraz § 7 pkt 1 o.p.); (4) od dnia wniesienia skargi do sądu administracyj-
nego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu 
orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności (art. 70 § 6 pkt 2 oraz 
§ 7 pkt 2 o.p.); (5) od dnia wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieist-
nienia stosunku prawnego lub prawa do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego 
(art. 70 § 6 pkt 3 oraz § 7 pkt 3 o.p.); (6) od dnia doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpie-
czenia w postaci m.in. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku lub weksla 
z poręczeniem wekslowym banku do dnia wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu (art. 70 § 6 pkt 4 
oraz § 7 pkt 4 o.p.); (7) od dnia doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o po-
stępowaniu egzekucyjnym w administracji, do dnia zakończenia postępowania zabezpieczającego 
(art. 70 § 6 pkt 4 oraz § 7 pkt 5 o.p.). 
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Odpowiednie zastosowanie przepisów działu III ordynacji podatkowej 
pozwala też uznać, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania 
do zapłaty kary pieniężnej (tzn. przedawnienia wykonalności kary pieniężnej) 
następuje od dnia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję doty-
czącą nałożenia kary pieniężnej do dnia doręczenia organowi nakładającemu karę 
odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocno-
ści, a także od dnia doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do dnia zakończenia postępowa-
nia zabezpieczającego w trybie tych przepisów.

W odniesieniu do kar pieniężnych nie mogą mieć natomiast zastosowania 
pozostałe z przesłanek zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podat-
kowego, przewidziane w ordynacji podatkowej. Zważywszy na art. 92 Konstytu-
cji, zgodnie z którym rozporządzenia są wydawane na podstawie szczegółowego 
upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, oraz na wymóg kon-
kretności ustawowego upoważnienia41 (upoważnienie powinno określać organ 
właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulo-
wania oraz wytyczne dotyczące treści aktu), nie jest dopuszczalne uznanie, że 
na podstawie ordynacji podatkowej istnieje możliwość wydania rozporządzenia 
przedłużającego termin płatności kar pieniężnych. Przepisy ordynacji podatko-
wej bowiem upoważniają wyłącznie ministra właściwego do spraw finansów do 
wydania rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku. Nie 
jest także możliwe zastosowanie w odniesieniu do kar pieniężnych zawieszenia 
terminu przedawnienia ze względu na wszczęcie postępowania w sprawie o prze-
stępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kary pieniężne pełnią zupełnie 
inne funkcje niż podatki. Ponoszenie przez dany podmiot, w związku z dopusz-
czeniem się określonego naruszenia, odpowiedzialności administracyjnej opartej 
na karach pieniężnych stanowi odpowiednik odpowiedzialności karnej. Zatem 
w przypadku kar pieniężnych nie można łączyć zawieszenia terminu przedaw-
nienia z wszczęciem postępowania karnego. Co więcej, należy zaznaczyć, że 
funkcje tego rodzaju odpowiedzialności są analogiczne jak w przypadku odpo-
wiedzialności karnej, a zatem łączne zastosowanie obu rodzajów odpowiedzial-
ności wobec tej samej osoby stanowiłoby naruszenie zasady ne bis in idem, co 
nie powinno mieć miejsca. Nie jest także zasadne uznanie, że zawieszenie biegu 
terminu przedawnienia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej (przedawnie-
nia wykonalności kary pieniężnej) następuje ze względu na wniesienie żądania 
ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego 
lub prawa. Wystąpienie z powództwem o ustalenie jest bowiem ściśle związane 
z tym, że przepisy podatkowe wiążą skutki podatkowe z istnieniem określonych 
stosunków prawnych lub praw. Ponadto ordynacja podatkowa wyraźnie określa, 

41 Zob.: W. Skrzydło, Uwagi do art. 92 Konstytucji, [w:] W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 110–111.
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w jakich okolicznościach organ podatkowy jest zobowiązany wystąpić do sądu 
powszechnego z powództwem o ustalenie (art. 199a § 3 o.p.42). 

W odniesieniu do kar pieniężnych nie ma również zastosowania przesłanka 
zawieszenia odwołująca się do zabezpieczenia wykonania zobowiązania podat-
kowego w trybie przepisów ordynacji podatkowej (art. 33 i n. o.p.). Zabezpie-
czenie dokonywane w trybie tych przepisów dotyczy bowiem zobowiązań, dla 
których nie upłynął jeszcze termin płatności lub których wielkość nie została 
jeszcze określona lub ustalona43. Zabezpieczenie takie jest specyficzne dla prawa 
podatkowego, a jego stosowanie uzasadnia obawa, że zobowiązanie podatkowe 
nie zostanie wykonane, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdzie zastosowanie zabezpiecze-
nia egzekucyjnego uzasadnia to, że jego brak mógłby utrudnić lub udaremnić 
egzekucję44. W odniesieniu do kar pieniężnych nie ma też uzasadnienia zastoso-
wanie przepisów ordynacji podatkowej określających zabezpieczenie wykonania 
zobowiązania podatkowego. W związku z powyższym, w drodze odpowiedniego 
stosowania przepisów działu III ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnie-
nia zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej nie ulega zawieszeniu w związku 
z zastosowaniem przewidzianych w ordynacji podatkowej zabezpieczeń wykona-
nia zobowiązania podatkowego.

2.2.2. Przerwanie biegu terminu przedawnienia wykonalności kary pieniężnej

Obok instytucji zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podat-
kowego (i odpowiednio terminu przedawnienia wykonalności kary pieniężnej) 
w ordynacji podatkowej przewiduje się też przesłanki przerwania biegu przedaw-
nienia zobowiązania podatkowego. O ile zawieszenie biegu terminu przedaw-
nienia oznacza, że termin przez okres zawieszenia nie biegnie, przez co ulega 
on wydłużeniu o okres zawieszenia (okres zawieszenia zostaje dodany do ter-
minu przedawnienia), o tyle przerwa biegu terminu przedawnienia oznacza, że 
po zaistnieniu przesłanki przerywającej bieg tego terminu biegnie on na nowo, 
od dnia ściśle określonego w przepisie, bez względu na to, jaki okres upłynął do 
momentu przerwania jego biegu. Zgodnie z ordynacją podatkową bieg terminu 
przedawnienia zobowiązania podatkowego przerywa: 

42 Zgodnie z art. 199a § 3: „Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania, w szcze-
gólności zeznań strony, chyba że strona odmawia składania zeznań, wynikają wątpliwości co do 
istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, z którym związane są skutki podatkowe, 
organ podatkowy występuje do sądu powszechnego o ustalenie istnienia lub nieistnienia tego sto-
sunku prawnego lub prawa”.

43 Zob.: W. Stachurski, Uwagi do art. 33 o.p., [w:] C. Kosikowski, L. Etel, J. Brolik, R. Dowgier, 
P. Pietrasz, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, 
Warszawa 2013, s. 338–339.

44 Zob.: ibidem, s. 339–340.
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– ogłoszenie upadłości (art. 70 § 3 o.p.)45 oraz 
– zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiado-

miony (art. 70 § 4 o.p.). 

Obydwie przewidziane w ordynacji podatkowej przesłanki przerwania biegu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego znajdują odpowiednie zasto-
sowanie do kar pieniężnych. Wobec powyższego termin przedawnienia wykon-
alności kary pieniężnej ulega przerwaniu w przypadku wydania postanowienia 
sądu uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w przypadku zasto-
sowania środka egzekucyjnego, o czym podmiot, na który została nałożona kara 
pieniężna, został zawiadomiony. Przedmiotem zarówno zobowiązania podat-
kowego, jak i zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej jest należność pieniężna, 
co oznacza, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia ze środkami egze-
kucyjnymi w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, 
a zatem m.in. egzekucją z pieniędzy, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków 
bankowych46. Podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, stanowi zawiad-
omienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzy-
telności albo protokół zajęcia prawa majątkowego lub protokół zajęcia i odbioru 
ruchomości, lub protokół odbioru dokumentu (art. 67 § 1 u.p.e.a.). Doręczenie 
zobowiązanemu wymienionego zawiadomienia albo jednego z wymienionych 
protokołów oznacza zawiadomienie o zastosowaniu środka egzekucyjnego, 
a więc spełnienie przesłanki przerwania biegu przedawnienia wykonalności kary 
pieniężnej.

Warto zauważyć, że zgodnie z ordynacją podatkową bieg terminu przedaw-
nienia przerywa zastosowanie środka egzekucyjnego, a nie podjęcie pierwszej 
czynności egzekucyjnej, o której podatnik został powiadomiony (to drugie roz-
wiązanie znalazło zastosowanie w ustawach bezpośrednio regulujących kwestię 
przedawniania wykonalności kar pieniężnych). Przez czynności egzekucyjne 
rozumie się „działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka 
egzekucyjnego” (art. 1a pkt 2 u.p.e.a.), a zatem pojęcie czynności egzekucyjnych 
jest szersze od pojęcia środków egzekucyjnych, obejmuje bowiem także działa-
nia poprzedzające zastosowanie środka egzekucyjnego. Przykładowo doręczenie 
zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego (art. 32 u.p.e.a.) stanowi czyn-
ność egzekucyjną, ale nie zawsze łączy się z zastosowaniem środka egzekucyj-

45 Datą upadłości jest data wydania postanowienia sądu uwzględniającego wniosek o ogło-
szenie upadłości (art. 51 i 52 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112). Termin przedawnienia przestanie biec w dniu wydania 
postanowienia, a rozpocznie bieg na nowo po uprawomocnieniu się postanowienia o ukończeniu 
postępowania upadłościowego.

46 Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym, dotyczącym należności pieniężnych 
zostały wymienione w art. 1a pkt 12 a) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
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nego, dopiero zajęcie rzeczy lub prawa oznacza, że środek egzekucyjny został 
zastosowany47.

Inaczej zatem niż w ustawach bezpośrednio regulujących kwestię przedaw-
niania wykonalności kar pieniężnych, w przypadku odpowiedniego zastosowa-
nia przepisów działu III ordynacji podatkowej, do przerwania biegu terminu 
przedawnienia wykonalności kary pieniężnej nie jest wystarczające podjęcie 
jakiejkolwiek czynności egzekucyjnej, ale konieczne jest zastosowanie środka 
egzekucyjnego.

3. ZAKOŃCZENIE

W prawie administracyjnym zagadnienie przedawnienia kar pieniężnych nie 
zostało uregulowane w sposób kompleksowy. Tym samym, nie istnieją (tak jak 
ma to miejsce w prawie karnym) ogólne zasady przedawnienia kar pieniężnych.

W przepisach prawa administracyjnego wprowadzających poszczególne 
przypadki odpowiedzialności administracyjnej opartej na sankcjach repre-
syjnych w postaci kar pieniężnych w sposób niejednolity uregulowane zostały 
zasady przedawnienia karalności i wykonalności kar pieniężnych. W kilku aktach 
prawnych wprowadzono przepisy bezpośrednio regulujące kwestię przedawnie-
nia karalności oraz przedawnienia wykonalności kary pieniężnej. W większości 
aktów prawnych wprowadzających ten rodzaj odpowiedzialności znajduje zasto-
sowanie odesłanie do przepisów ordynacji podatkowej, chociaż pozostają i takie, 
w których kwestia przedawnienia nie została w żaden sposób uregulowana.

Biorąc pod uwagę, że funkcje prewencyjna i represyjna mają kluczowe zna-
czenie w odpowiedzialności administracyjnej, opartej na sankcjach w postaci kar 
pieniężnych, nie budzi wątpliwości, że w przypadku tego rodzaju odpowiedzial-
ności powinny mieć zastosowanie instytucje przedawnienia karalności i wyko-
nalności. Przemawiają za tym nie tylko względy procesowe (przede wszystkim 
trudności dowodowe), ale należy też zauważyć, że po znacznym upływie czasu 
kara pieniężna nie może już realizować zakładanych funkcji. Zmianie bowiem 
ulegają zarówno stosunki społeczne, jak i sam podmiot dopuszczający się naru-
szenia, co redukuje oddziaływanie kary pieniężnej. 

Zasadnym jest więc postulowanie wprowadzenia przepisów regulujących 
kwestię przedawnienia w tych aktach prawnych, w których uregulowana została 
odpowiedzialność administracyjna oparta na sankcjach pieniężnych bez instytu-
cji przedawnienia.

47 Zob.: B. Gruszczyński, Uwaga do art. 70 o.p. (aktualizacja: S. Babiarz), [w:] S. Babiarz, 
B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2013, s. 433–434.
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Wydaje się, że jest dopuszczalne zarówno regulowanie kwestii przedawnie-
nia bezpośrednio w przepisach statuujących odpowiedzialność administracyjną 
opartą na karach pieniężnych, jak też poprzez odesłanie do ordynacji podatko-
wej. Ze względu na brak przepisów ogólnych regulujących kompleksowo odpo-
wiedzialność administracyjną, odesłanie do przepisów ordynacji podatkowej 
pozwala w sposób najpełniejszy stosować instytucję przedawniania karalności 
i wykonalności kar pieniężnych. Wskazane jest jednak przyjęcie bardziej ujedno-
liconej regulacji, co zwiększałoby przejrzystość samej instytucji odpowiedzial-
ności administracyjnej. 

STATUTE OF LIMITATIONS OF ADMINISTRATIVE FINES

Summary

During the past decade a shift has occurred, in place of criminal liability administrative 
liability is introduced based on repressive sanctions in the form of administrative fines 
(financial penalties). Apart from the issue of the legal nature of the administrative fines 
and conditions of imposing them, an important problem which so far has not been widely 
analysed in the literature is statute of limitations of administrative fines.

The author analyses statute of limitations of administrative fines in the Polish law. 
The act regulating the general statute of limitations of administrative fines in the Polish 
law does not exist. Most acts introducing administrative liability include regulation of 
statute of limitation, but adopted solutions are very varied. In several acts there is a direct 
regulation of statute of limitations; in other acts there is a reference to the tax law. In 
conclusion, the author postulates introducing the uniform rules concerning statute of 
limitations of administrative fines.
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Przemysław Marcin Żukowski
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ADAM VETULANI – JAKUB SAWICKI. 
RZECZ O OBSADZENIU KATEDR DAWNEGO 

PRAWA POLSKIEGO I PRAWA KOŚCIELNEGO 
W II RZECZYPOSPOLITEJ

1. WSTĘP

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przechowuje wspomnienia 
Rafała Taubenschlaga, profesora prawa rzymskiego dwóch polskich uniwersyte-
tów – Jagiellońskiego i Warszawskiego – a także uczelni francuskiej i amerykań-
skiej, światowej sławy romanisty i papirologa. Profesor zapisał m.in.:

„Z przeznaczonych dla Krakowa kandydatów najwcześniej habilitował się 
Adam Vetulani – uczeń [Stanisława] Kutrzeby, na podstawie pracy o »Pozwie w pol-
skim procesie średniowiecznym«, którą […] ostro skrytykowałem, co było powodem 
znacznego oziębienia serdecznych dotąd między nami stosunków. Gdy przeto syn 
mój miał zdawać w 1939 r. u [Adama] Vetulaniego pierwszy egzamin z prawa ka-
nonicznego, prosiłem go, aby się wyłączył, ponieważ ma niewątpliwie do mnie żal 
o moją krytykę. Tymczasem ku memu zdziwieniu [Adam] Vetulani oświadczył, że 
się mylę, że przeciwnie jest mi bardzo wdzięczny za krytykę, gdyż dzięki niej na-
uczył się porządnie pracować”1.

Cięty i ostry język R. Taubenschlaga nie przysłania faktu, że obaj uczeni 
krakowscy darzyli się szacunkiem i przyjaźnią. Niewątpliwie podobne więzy 
łączyły dwóch innych naukowców – wspomnianego już Adama Vetulaniego 
i Jakuba Sawickiego. Niniejszy artykuł będzie poświęcony ich wzajemnym rela-
cjom, będzie zawierać przyczynek do dziejów katedr dawnego prawa polskiego 
oraz prawa kanonicznego (kościelnego) w II Rzeczypospolitej.

1 Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Spuścizna III-98 R. Taubenschlaga, „Pa-
miętnik z lat 1881–1947”. Obecnie jest przygotowywany do druku przez piszącego te słowa.
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2. KATEDRY DAWNEGO PRAWA POLSKIEGO I PRAWA 
KOŚCIELNEGO (KANONICZNEGO)

W latach 1918–1939 – licząc od października Roku Niepodległości do począt-
ków września, kiedy wybuchła II wojna światowa – na Uniwersytecie Jagielloń-
skim (dalej: UJ) istniały dwie katedry historii prawa polskiego, zapewniające 
kształcenie prawników w dwóch seminariach tegoż przedmiotu. Na pozosta-
łych państwowych uniwersytetach sytuacja ta wyglądała różnie, niemniej trzeba 
zauważyć, że to co łączyło wszystkie uczelnie, to fakt niemałych kłopotów 
z obsadą personalną dla tychże katedr.

We Lwowie początkowo również były dwie katedry; Oswald Balzer był pro-
fesorem na katedrze prawa polskiego (historii ustroju Polski), a Przemysław Dąb-
kowski na katedrze historii prawa sądowego polskiego. Po śmierci pierwszego 
z wymienionych uczonych Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimie-
rza (dalej: UJK) powołała komisję celem obsadzenia katedry. Jednak decyzją 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP) 
z 25 września 1933 r. katedra została zwinięta2.

W Warszawie w czasie organizowania uniwersytetu w 1919 r. przyjechał ze 
Lwowa PrzemysławDąbkowski i prowadził wykłady przez rok, ale wskutek nie-
możności znalezienia mieszkania wrócił na UJK3. Dnia 28 kwietnia 1922 r. pro-
fesorem nadzwyczajnym na katedrze dawnego prawa polskiego sądowego został 
Józef Rafacz, który obowiązki objął 1 maja tegoż roku. Dekretem Prezydenta 
Rzeczypospolitej z 29 października 1929 r. (z ważnością od 1 listopada 1929 r.) 
katedra została uzwyczajniona4.

We Wszechnicy Poznańskiej (Uniwersytecie w Poznaniu), gdzie formalnie 
istniała katedra historii ustroju i prawa polskiego w latach 1919–1921, był wakat. 
W charakterze zastępcy profesora wykładał wtedy Abdon Kłodziński, który na 
krótko objął katedrę w latach 1922–1924. Potem w latach 1925–1928 ponownie 
był wakat (tym razem w charakterze zastępcy profesora wykładał Zygmunt Woj-

2 DzURP 1933, nr 71, poz. 527, rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego z 25 września 1939 r. o zwinięciu niektórych katedr i zakładów naukowych w szkołach 
akademickich. Zob.: R. Nowacki, Oswald Balzer (1858–1933), Opole 1998; R. Nowacki, Przemy-
sław Dąbkowski (1877–1950). Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza, Opole 2002; A. Redzik, 
O naukach historycznoprawnych w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, [w:] Nauki histo-
rycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 145.

3 G. Bałtruszajtys, Wydział Prawa w latach 1915–1939, [w:] Zarys dziejów Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808–2008, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa 2008, 
s. 138–139; Uniwersytet Warszawski w latach 1915/1916–1935/36. Kronika, oprac. T. Manteuffel, 
Warszawa 1936.

4 M. Janik-Terteka, Życie i twórczość Józefa Rafacza (1890–1944), Czarny Dunajec 2010; 
P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II: 1780–2014, 
red. D. Malec, Kraków 2014, s. 411–413.
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ciechowski), a od 1929 r. już do końca II Rzeczypospolitej Z. Wojciechowski był 
profesorem na katedrze5.

Przy obsadzaniu katedry historii prawa polskiego (dawnego prawa sądowego 
polskiego) na Uniwersytecie Stefana Batorego (dalej: USB) O. Balzer napisał 
w liście do dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych, że najwybitniejsi zaj-
mują już katedry – Stanisław Kutrzeba w Krakowie i P. Dąbkowski we Lwowie, 
ale można wskazać innych: 1) Józef Siemieński, 2) Stefan Ehrenkreutz, 3) Abdon 
Kłodziński, 4) Tadeusz Silnicki; ale wyrazić się o ich kwalifikacjach będzie 
można – zaznaczył – wówczas, „kiedy ukończą pisać swoje monografie”6. Przy-
wołany wyżej S. Kutrzeba odpisał z Krakowa i zaproponował: S. Ehrenkreutza, 
A. Kłodzińskiego i J. Rafacza7. Na placu boju, po mianowaniu A. Kłodzińskiego 
profesorem w Poznaniu, a J. Rafacza w Warszawie, pozostał S. Ehrenkreutz, 
który z racji specyfiki Wszechnicy Wileńskiej piastował katedrę historii prawa 
(dawnego prawa sądowego) polskiego i litewskiego8. Warto tu na marginesie 
wspomnieć o inicjatywie kreowania oddzielnej katedry historii ustroju Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego. Miała ona być przeznaczona dla wyhabilitowanego 
docenta Seweryna Wysłoucha. W aktach USB zachował się jedynie wniosek 
i referat S. Ehrenkreutza w tej sprawie z 2 maja 1938 r.9.

W Lublinie, gdzie istniał uniwersytet prywatny, noszący od 1928 r. nazwę 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a od 1938 r. posiadający pełnię praw 
uczelni akademickiej, miał w swojej strukturze dwa wydziały prawnicze: Wydział 
Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych (od 1923 r. – Prawa Kanonicznego) oraz 
Wydział Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych10. Na pierwszym z wymienio-
nych wydziałów profesorem został mianowany Stanisław Zachorowski, o którym 

 5 K. Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919–
–1939. Studium historyczno-prawne, Poznań 2006, s. 116–117, 119–120.

 6 Lietuvos Centrinis Valstybiės Archyvas w Wilnie (dalej: LCVA), fond 175, opis 2VIB, spra-
wa 207, komisja w sprawie obsadzenia katedry dawnego prawa sądowego polskiego, list O. Bal-
zera z 27 III 1921 r. Zob.: LCVA, fond 175, opis 13, sprawa 335, powołania wykładających, list 
O. Balzera z 27 III 1921 r., k. 52.

 7 LCVA, fond 175, opis 2VIB, sprawa 207, komisja w sprawie obsadzenia katedry dawnego 
prawa sądowego polskiego, list S. Kutrzeby z 10 V 1921 r., k. 3. Zob.: LCVA, fond 175, opis 13, 
sprawa 335, powołania wykładających, list S. Kutrzeby z 10 V 1921 r., k. 54.

 8 LCVA, fond 175, opis 13, sprawa 339, protokoły posiedzeń Rady Wydziału (dalej: prot. pos. 
Rady Wydz.) 1919–1922, projekt preliminarza budżetowego, k. 45; protokół z 28 IV 1920 r., k. 94. 
Zob.: A. Supruniuk, M. A. Supruniuk, Nauki prawne w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 
w latach 1919–1944, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospo-
litej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 217 i n.

 9 LCVA, fond 175, opis 2VIB, sprawa 210, katedra historii ustroju Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego.

10 A. Dębiński, Prawo w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Historia i współczesność, Lu-
blin 1999; M. Dyjakowska, Historia ustroju i prawa w KUL w okresie międzywojennym, [w:] 
Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 
2008, s. 343 i n.; Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego 
i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008.
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niżej. Po jego przedwczesnej śmierci wykłady krótko prowadził Tadeusz Hila-
rowicz jako zastępca profesora. Następnie Wydział pozyskał J. Rafacza, który 
prowadził wykłady jako zastępca profesora od 1 paździenika 1919 r. do końca 
roku akademickiego 1921/22, a następnie miał wykłady zlecone tego przedmiotu 
w latach 1922/23–1923/24. Po jego rezygnacji wykłady objął Bolesław Grużew-
ski i jako zastępca profesora prowadził je do 1932 r., kiedy to objął je – w takim 
samym charakterze – Paweł Skwarczyński11.

* * *
Nauczanie natomiast prawa kościelnego (kanonicznego) na wszystkich pań-

stwowych uniwersytetach w II Rzeczypospolitej było zapewniane za pomocą jednej 
katedry, a co za tym idzie jednego na niej profesora. We Lwowie do 1935 r. pro-
fesorem tegoż przedmiotu był Władysław Abraham, po czym katedrę objął Leon 
Halban12. W Warszawie wykłady z prawa kościelnego przez lata międzywojenne 
prowadzili: Alfons Parczewski – do czasu przeniesienia się do Wilna, Ignacy Gra-
bowski – wykładał jako profesor Wydziału Teologii Katolickiej i częściowo Jakub 
Sawicki – prowadzący wykłady zlecone13. W Poznaniu obsadzenie katedry nastar-
czało sporo kłopotów i przez wiele lat przedmiot ten wykładali jako zastępcy profe-
sorów uczeni: Edward Bobke, Bronisław Żongołłowicz i Stanisław Janasik. Dopiero 
4 grudnia 1928 r. – z objęciem katedry od 1 stycznia 1929 r. – profesorem nadzwy-
czajnym w katedrze prawa kościelnego mianowano T. Silnickiego14. W Wilnie profe-
sorem był A. Parczewski, a po nim – przy formalnym kontrkandydacie L. Halbanie 
– katedrę powierzono Bolesławowi Wilanowskiemu15. W Lublinie – z racji specyfiki 
uczelni – nauczanie prawa kościelnego odbywało się siłami całego Wydziału Prawa 
Kanonicznego i Nauk Moralnych (od 1923 r. – Prawa Kanonicznego)16.

* * *
Jak sprawa powyższa przedstawiała się w Krakowie?

2.1. KATEDRY PRAWA POLSKIEGO

Szeroko o krakowskiej szkole historii prawa i jej – bez kozery – wiodącej 
roli na tle innych polskich ośrodków uniwersyteckich w czasie zaborów, a póź-

11 G. Karolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie 
międzywojennym, t. II: Biogramy, Lublin 1996, passim; Profesorowie Prawa Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. S. Staszewski, M. Wójcik, wyd. 2, Lublin 2008.

12 A. Redzik, O naukach historycznoprawnych…, s. 131 i n.
13 G. Bałtruszajtys, Wydział Prawa…, s. 312.
14 K. Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego…, s. 115.
15 LCVA, fond 175, opis 2(VI)B, sprawa 197, katedra prawa kościelnego.
16 S. Tymosz, Prawo kościelne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918–1939), [w:] Na-

uki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 
2008, s. 362–385.



 ADAM VETULANI – JAKUB SAWICKI... 391

niej i w niepodległej II Rzeczypospolitej pisał przede wszystkim Michał Patka-
niowski17, ale też pisało wielu innych znakomitych uczonych18. Podwaliny pod 
tę naukę w Krakowie położyli tacy uczeni jak Antoni Zygmunt Helcel19, Michał 
Bobrzyński20, Bolesław Ulanowski21 czy Franciszek Piekosiński22, a w XX w. 
kontynuowali tę pracę S. Kutrzeba23, Stanisław Estreicher24 czy Adam Vetulani25. 
Skoncentrujmy się na tej ostatniej trójce.

Dnia 10 listopada 1902 r. wiedeńskie Ministerstwo Wyznań i Oświaty 
zatwierdziło jako docenta prywatnego dawnego prawa polskiego S. Kutrzebę, 
który Najwyższym Postanowieniem cesarza Franciszka Józefa I z 30 stycznia 
1908 r. – z objęciem obowiązków 1 kwietnia 1908 r. – został profesorem na nad-
zwyczajnej katedrze tego przedmiotu w Krakowie, a „odziedziczył ją” po zmar-
łym 28 listopada 1906 r. F. Piekosińskim. Niemalże dokładnie cztery lata później 
– nominacja 5 lutego , a objęcie katedry 1 kwietnia 1912 r. – S. Kutrzeba mógł się 
szczycić profesurą zwyczajną aż do swojej śmierci 7 stycznia 1946 r.26.

17 M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa UJ. Od Reformy Kołłątajowskiej do końca XIX 
stulecia, Kraków 1964; M. Patkaniowski, Rozkwit nauk historycznoprawnych na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, [w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Pat-
kaniowski, Kraków 1964.

18 Zob.: D. Malec, Nauki historycznoprawne w Uniwersytecie Jagiellońskim w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego. Historia prawa polskiego i historia prawa na zachodzie Europy, 
[w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, 
Lublin 2008, s. 53 i n.; A. Vetulani, Dzieje historii prawa w Polsce, Kraków 1948.

19 Z. Jabłoński, Helcel Antoni, „Polski Słownik Biograficzny” (dalej: PSB), t. IX, s. 354–357; 
K. Pol, Poczet prawników polskich, Warszawa 2000, s. 179–193; W. Sobociński, Pierwsza katedra 
historii prawa polskiego i początki tej nauki w Krakowie. Antoni Zygmunt Helcel (1808–1870), 
[w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Patkaniowski, Kra-
ków 1964, s. 133–162.

20 M. Bobrzyński, Z moich pamiętników, Wrocław–Kraków 1957; W. Łazuga, Michał Bo-
brzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982; W. Łazuga, Ostatni Stań-
czyk. Michał Bobrzyński-portret konserwatysty, Poznań 1989; K. Pol, Poczet prawników…, 
s. 441–455.

21 K. Pol, Poczet prawników…, s. 531–550; A. Vetulani, Na przełomie dwóch wieków. Bole-
sław Ulanowski (1860–1919) – Stanisław Kutrzeba (1876–1946), [w:] Studia z dziejów Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Patkaniowski, Kraków 1964, s. 187–222.

22 S. Grodziski, Piekosiński Franciszek, PSB, t. XXVII, s. 77–81.
23 P. Biliński, Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Biografia naukowa i polityczna, Kraków 

2011; K. Pol, Poczet prawników…, s. 929–947; Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Materiały z Uro-
czystego Posiedzenia PAU w dniu 24 VI 1996 r., Kraków 1998.

24 K. Grzybowska, Kronika rodzinna, wyd. 1, Kraków 1999; wyd. 2 (pod tytułem – Estreiche-
rowie. Kronika rodzinna), Kraków 1999; wyd. 3, Kraków 2010; S. Kot, Estreicher Stanisław, PSB, 
t. VI, s. 312–315; M. Patkaniowski, Od prawa niemieckiego do powszechnej historii prawa. Lotar 
Dargun (1853–1893) – Stanisław Estreicher (1869–1939), [w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. M. Patkaniowski, Kraków 1964, s. 223–239.

25 Adam Vetulani 1901–1976. Materiały z Uroczystego Posiedzenia PAU w dniu 16 listopada 
2001 r., red. R. Majkowska, Kraków 2005.

26 P. Biliński, Stanisław Kutrzeba…; P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, 
s. 276–277.
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Druga katedra – wówczas ogólnego i austriackiego prawa państwowego 
– miała wakat od 28 kwietnia 1908 r., kiedy to piastujący ją profesor M. Bobrzyń-
ski zrezygnował w celu objęcia urzędu Namiestnika Galicji27. Kwestia obsadze-
nia tej katedry pojawiła się na posiedzeniu Kolegium Profesorów 9 marca 1917 r. 
Tego dnia Józef Brzeziński w porozumieniu z B. Ulanowskim zaproponowali 
zwrócenie się do Wiednia o mianowanie docenta S. Zachorowskiego na nadzwy-
czajnego profesora prawa kościelnego. Wówczas S. Kutrzeba zasugerował rozsze-
rzenie propozycji kolegów w tym duchu, by S. Zachorowski został mianowany 
zarazem profesorem prawa polskiego. Obie te propozycje Kolegium Profesorów 
przyjęło jednomyślnie28. Jednak wniosek krakowskich profesorów wkrótce stał 
się bezprzedmiotowy. Pominę tu kwestię upadku monarchii austro-węgierskiej 
i powstania niezależnego rządu w Warszawie. Powody główne były dwa. Pierw-
szy wynikał z powołania S. Zachorowskiego w tym samym czasie na katedrę 
historii prawa polskiego na Uniwersytecie w Lublinie wraz z objęciem obo-
wiązków dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Drugim 
natomiast była śmierć tego bardzo dobrze zapowiadającego się uczonego, która 
nastąpiła 21 grudnia 1918 r.29.

W obliczu tych faktów sprawa obsadzenia katedry nadal pozostawała pilna. 
Wynikało to z dwóch kwestii. Po pierwsze, ówczesne kształcenie na wydzia-
łach prawniczych przez początkowe cztery semestry dotyczyło przede wszyst-
kim zgłębiania przedmiotów historycznych, a co za tym idzie, obsadzenie katedr 
tych przedmiotów – ze względu na potrzebę zdobycia przez studentów podstaw 
wiedzy – było najistotniejsze. Obowiązujący w monarchii austriackiej system 
studiów prawniczych wymuszał przed zapisaniem się na piąty semestr studiów 
zdanie rządowego egzaminu historyczno-prawnego. Po drugie, wraz z odzyska-
niem niepodległości to dawne prawo polskie a nie dzieje prawa niemieckiego, 
stały się – zachowując odpowiednie proporcje – niejako „głównym” przedmiotem 
historycznym. Na tym tle doszło do poważnego sporu w Kolegium Profesorów 
Wydziału Prawa UJ, kiedy to S. Kutrzeba w piśmie do dziekana – odczytanym 
podczas jego nieobecności na posiedzeniu 5 listopada 1918 r. – wyłuszczył sprawę 
wykładów z prawa polskiego i z praw obowiązujących na ziemiach polskich po 
rozbiorach oraz wniósł o usunięcie wykładów i egzaminów z prawa niemiec-
kiego i historii prawa austriackiego. W tym duchu pozostawał również wniosek 
Edmunda Krzymuskiego, „[…] aby uznać collegium z historii prawa polskiego 
jako obowiązujące już od półrocza bieżącego i stanowiące przedmiot egzaminu 
historyczno-prawniczego”. Wniosek ten został odrzucony (jeden głos za). Nie 
jesteśmy w stanie z perspektywy czasu i z powodu lakoniczności protokołów 
posiedzeń Kolegium Profesorów ustalić, czy ta zachowawczość wynikała z przy-

27 Ibidem, s. 26–28.
28 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: AUJ), WP II 85, prot. pos. Rady Wydz., 

protokół z 9 III 1917 r.
29 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 583–584.
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jętego stanowiska, które można sformułować w ten sposób: dopóki sytuacja ogól-
nopaństwowa się nie unormuje, dopóty nie będą przeprowadzane żadne istotne 
zmiany. Możliwe też, że bez względu na okoliczności nie chciano zmieniać reguł 
„gry” w trakcie jej trwania. Sytuację próbował ratować B. Ulanowski, stawiając 
wniosek, „[…] aby zwrócić uwagę młodzieży, że prawo austriackie od kwietnia 
[1919 r.] wykładane nie będzie, a tym pewniej wykładane będzie od kwietnia jako 
obowiązujące prawo polskie, które również będzie stanowiło przedmiot egzami-
nów”. Ten wniosek został uchwalony, a kwestię poruszoną w piśmie S. Kutrzeby 
odroczono30. Na następnym posiedzeniu Kolegium Profesorów 2 grudnia 1918 r. 
S. Kutrzeba złożył votum separatum, co do uchwały w sprawie swojego pisem-
nego wniosku. Postulował, by: 

– wprowadzić historię prawa polskiego i praw obowiązujących na ziemiach 
polskich po rozbiorach jako przedmiot obowiązujący od bieżącego zimowego 
półrocza w wymiarze 10 godzin (tj. po 5 godzin w dwóch półroczach); 

– wprowadzić te przedmioty do egzaminu historyczno-prawniczego (po 
I roku) w miejsce historii prawa niemieckiego i historii prawa austriackiego; 

– wprowadzić te przedmioty do rygorozum (egzaminu ścisłego) historyczno-
-prawniczego obok dotychczasowych (trzech) przedmiotów; 

– przy rygorozum historyczno-prawnym zamienić historię prawa niemiec-
kiego na historię praw państw zachodniej Europy. 

Swoje zdanie odrębne argumentował następująco:
„Nie widzę żadnego istotnego powodu, by łączyć to zarządzenie tymczasowe, 

co do uznania prawa polskiego za przedmiot wykładów i egzaminów z kwestią już 
definitywnego urządzenia studiów prawniczych, która zapewne przeniesie się poza 
letnie półrocze 1918/19. Nie ma żadnej przeszkody, by w bieżącym półroczu zimo-
wym, ledwie zaczętym i przerwanym, nie mógł być ogłoszony wykład prawa pol-
skiego jako obowiązujący, jako również by nie mógł stanowić przedmiotu egzaminu 
historyczno-prawniczego w kwietniu 1919 [roku], zaś rygorozum historyczno-praw-
niczego nawet w jakimś styczniowym terminie. Przeciwnie – będzie miało to ten zły 
skutek, iż młodzież, kończąc w bieżącym półroczu pierwszy okres studiów i nada-
jącą [się] do egzaminu, zgoła nie będzie mieć znajomości historii prawa polskiego 
i praw obowiązujących na ziemiach polskich poza austriacką dzielnicą od rozbiorów 
po dzień dzisiejszy; zaniechanie wprowadzenia zaraz tego przedmiotu sprawi, iż gdy 
ta młodzież po dalszej nauce przez dwa i pół roku opuści Uniwersytet, będzie miała 
stopnie z historii prawa państwa, które przestało egzystować, a nie będzie ich posia-
dać z historii prawa własnej ojczyzny. Zauważyć należy, iż historia prawa polskiego 
od otwarcia Uniwersytetu w Warszawie jest tamże przedmiotem obowiązkowym 
wykładów i egzaminów, że również na Uniwersytecie Lwowskim i dawniej pytano 
historii prawa polskiego przy egzaminie historyczno-prawniczym a to na skutek in-
nej niż w Krakowie interpretacji obowiązujących austriackich przepisów.

30 AUJ, WP II 85, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 5 XI 1918 r.
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Gdy każdy naród ze względu na swoją godność, historię swojego prawa stawia 
w składach historyczno-prawniczych na pierwszym miejscu, w naszym Uniwersy-
tecie Jagiellońskim ma zostać dalej to prawo jako przedmiot nadobowiązkowy, gdy 
obowiązkowym pozostaje historia prawa niemieckiego, a przy egzaminach nawet 
historia prawa austriackiego! Również ze względów naukowych, jak i praktycznych 
jest [często?] rzeczą wskazaną, by prawnik w Polsce pracować mający, znał prze-
szłość tego prawa. Sądzę, iż zbytecznym uzasadniać dokładniej te twierdzenia”31.

Powyżej przedstawiony spór nie odbywał się jedynie w łonie krakowskiego 
Wydziału Prawa, choć – miejmy świadomość – najżywiej toczył się on w salach 
posiedzeń dwóch najstarszych uniwersytetów – w Krakowie i we Lwowie32. 
Jednak efekt podjętych działań przyniósł minimalne wyniki i związane z tym 
zmiany, a jedynym pozytywem stało się to, że miejsce katedr (i nauczania) historii 
prawa niemieckiego zajęły katedry (i nauczanie) dziejów prawa polskiego. Kwe-
stia złożonego przez S. Kutrzebę votum separatum została chwilowo rozwiązana 
w sposób następujący: B. Ulanowski zamiast wykładów z historii prawa austriac-
kiego ogłosił wykłady z historii prawa polskiego. Wspomagał też Wydział w tej 
kwestii swoją wiedzą S. Estreicher33. Niemniej sam Wydział rozpoczął starania 
o godną obsadę katedry.

Dnia 26 lipca 1920 r. na posiedzeniu Kolegium Profesorów dziekan Włady-
sław Leopold Jaworski zawiadomił, że W. Abraham „[…] oświadczył gotowość 
objęcia katedry (drugiej) prawa polskiego […]” w Krakowie oraz „Wydział jedno-
cześnie uchwalił zaproponować prof. Abrahama na prof[esora] zwyczajnego daw-
nego prawa polskiego z obowiązkiem wykładania, co drugie półrocze zamiast 
prawa polskiego historii prawa kościelnego”34. Nie znamy szczegółów, co skło-
niło lwowskiego uczonego, do rozważania przenosin do Krakowa. Może chciał 
zakończyć swoją karierę naukową w mieście, w którym ją rozpoczynał? Nie-
mniej do zainteresowanego został wysłany list następującej treści:

„Z radością komunikuję Czcigodnemu Panu Rektorowi, że Wydział Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego uchwalił na posiedzeniu dnia 26 b[ieżącego] m[iesiąca] 
jednomyślnie przedstawić Ministerstwu W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] 
P[ublicznego] wniosek o nominowaniu czcigodnego Pana profesorem prawa daw-
nego polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, z obowiązkiem wykładania co dru-
gie półrocze (zamiast dawnego prawa polskiego) historię prawa polskiego. Wnio-
sek ten odesłanym zostanie do Ministerstwa W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] 
P[ublicznego] po otrzymaniu odpowiedzi od czcigodnego Pana Rektora. Cieszymy 

31 AUJ, WP II 85, prot. pos. Rady Wydziału, votum spearatum S. Kutrzeby do uchwały Rady 
Wydz. z 5 XI 1918 r.

32 Zob. m.in.: G. M. Kowalski, O miejsce historii prawa w programie studiów uniwersytec-
kich. Polemika między Oswaldem Balzerem a Juliuszem Makarewiczem (1919–1923), „Czasopi-
smo Prawno-Historyczne” 2004, t. LVI, z. 2, s. 345–362.

33 W semestrze letnim 1919/20 ogłosił wykład „Historia prawa prywatnego polskiego”. Zob.: 
Spis wykładów w półroczu letnim. Rok szkolny 1919/20, Kraków 1920, s. 5.

34 AUJ, WP II 85, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 26 VII 1920 r.
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się wszyscy na chwilę, gdy powitać będziemy mogli w naszym gronie, jako Kolegę, 
tak znakomitego uczonego i tak wybitnego obywatela35”.

Widzimy, że ten list zawiera niemalże kalkę propozycji, jaka została już 
kilka lat wcześniej złożona S. Zachorowskiemu. Władysław Abraham odpisał na 
powyższą propozycję 2 sierpnia 1920 r. ze Szczawnicy:

„Byłbym niezmiernie rad, gdybym mógł ostatnie lata mej pracy naukowej spę-
dzić w tym uniwersytecie, gdzie ją niegdyś rozpoczynałem. W piśmie J[aśnie] W[iel-
możnego] P[ana] Dziekana znajduje się jednak ustęp, że miałbym być zamianowany 
profesorem dawnego prawa polskiego »z obowiązkiem wykładania co drugie półro-
cze (zamiast dawnego prawa polskiego) historii prawa polskiego«. Przypuszczam, że 
zaszła tu omyłka i że te wykłady co drugie półrocze mają być z zakresu prawa ka-
nonicznego. W każdym razie proszę o łaskawe wyjaśnienie, gdyż trudno by mi było 
podjąć się wyłącznie tylko wykładów z zakresu prawa polskiego. Skoro odpowiedź 
otrzymam, napiszę zaraz do Wydziału lwowskiego, gdyż nie mogę bez porozumie-
nia się z nim, jednostronnie się oświadczać. Przypuszczam, że Ministerstwo udzieli 
wniosek krakowski Wydziałowi lwowskiemu do zajęcia stanowiska, więc lepiej bę-
dzie, gdy ta sprawa uprzednio się załatwi.

O jedno jeszcze chcę prosić a to, aby u Ministerstwa wyjednać pokrycie kosztów 
mego przeniesienia ze Lwowa, gdyż w dzisiejszych czasach kosztuje to majątek i po-
kryć tego sam nie byłbym w stanie”36.

W tekście listu istotnie znalazła się pomyłka – chodziło bowiem o wykła-
danie prawa kanonicznego, co drugie półrocze37. Sprawa nominacji, a dokład-
niej przeniesienia W. Abrahama ze Lwowa do Krakowa, wydawała się bardziej 
niż pewna. Dlatego nie dziwi fakt, że W. L. Jaworski zwrócił się do MWRiOP 
listem z 9 września 1920 r., w którym podkreślił „gorącą prośbę” krakowskiego 
Wydziału oraz aby Ministerstwo „przeprowadziło tą nominację i starą naszą 
Szkołę wzbogaciło tą znakomitością i świetną siłą”38.

Nic jednak z tego nie wyszło i trudno ocenić, czy z winy strony lwowskiej 
(uniwersytet nie zgadzał się na opuszczenie katedry przez W. Abrahama lub 
sam zainteresowany nie chciał pożegnać się z miastem nad Pełtwią), krakow-
skiej (UJ nie zagwarantował lepszych warunków pracy, czy nie zadeklarował 
się, że pokryje koszty przeprowadzki) czy warszawskiej (Ministerstwo zwlekało 
z nominacją). Niemniej w kilka lat później – zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami – powołano komisję, która 6 marca 1924 r. pod przewodnictwem dziekana 
Stanisława Gołąba w składzie jeszcze dwóch profesorów, a mianowicie S. Estre-
ichera oraz S. Kutrzeby zebrała się w celu zaproponowania kandydata na katedrę 
historii prawa polskiego39. Sprawozdanie było gotowe 2 maja 1924 r., a dowiadu-

35 AUJ, WP II 143, Katedra Prawa Polskiego, maszynopis listu z 28 VII 1920 r.
36 Ibidem, list W. Abrahama z 2 VIII 1920 r.
37 Ibidem, rękopis odpowiedzi W. L. Jaworskiego z 6 VIII 1920 r.
38 Ibidem, brudnopis pisma z 9 IX 1920 r.
39 Ibidem, zawiadomienie o posiedzeniu z 4 III 1924 r.
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jemy się z niego, że komisja brała pod uwagę kilku kandydatów jak profesorów: 
A. Kłodzińskiego z Poznania, J. Rafacza z Warszawy i S. Ehrenkreutza z Wilna 
oraz dr. Michała Grażyńskiego byłego asystenta przy Wydziale Prawa UJ. Osta-
tecznie Komisja zaproponowała przedstawienie do akceptacji Radzie Wydziało-
wej kandydaturę profesora z Poznania:

„Prof. KŁODZIńSKI od czasu objęcia katedry w Poznaniu ogłosił drukiem 
1) pracę O archiwum skarbca koronnego na zamku krakowskim, stron 454, »Archi-
wum Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności«, seria II, tom I, Kra-
ków 1923 oraz 2) Tablice synoptyczne do statutów Kazimierza Wielkiego, »Archi-
wum Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności«, t. II, IV obok recenzji 
pomieszczanych w »Ruchu Prawniczym i Ekonomicznym«.

Zarówno obszerna praca o archiwum skarbca koronnego jak zwłaszcza dużo 
żmudnego trudu wymagające tablice synoptyczne świadczą o wielkiej pracowitości 
autora i nadzwyczaj sumiennej i rzetelnej pracy. Pierwsza z tych prac, mająca cha-
rakter konstrukcyjny, obok opanowania rozległego materiału źródłowego, zaczerp-
niętego w znacznej mierze wprost z archiwów w Krakowie i Warszawie, wykazu-
je samodzielność sądu autora, rozwinięty zmysł krytyczny, jasność i przejrzystość 
w ugrupowaniu materiału i przedstawieniu przedmiotu.

Z tych względów Komisja zdecydowała się jednomyślnie przedstawić prof. dr 
KŁODZIńSKIEGO jako jedynego kandydata na katedrę nadzwyczajną dawnego 
prawa polskiego. Wobec tego, iż kandydat już jest profesorem, było rzeczą zbędną 
– w myśl art[ykułu] 42 ust[ęp] 3 ustawy o szkołach akademickich – zwracanie się do 
innych szkół akademickich o opinię”40.

Dnia 9 maja 1924 r. jednomyślnie decyzję Rady Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UJ zatwierdził Senat Akademicki i w piśmie do MWRiOP proszono 
jedynie o szybką nominację, aby A. Kłodziński mógł objąć katedrę z początkiem 
roku akademickiego 1924/2541. Dodatkowo – spełniając kolejny wymóg formalny 
15 stycznia 1925 r. Alfred Ohanowicz, dziekan Wydziału Prawno-Ekonomicz-
nego Uniwersytetu w Poznaniu, zawiadomił UJ, że nie jest on już związany 
z wielkopolską uczelnią42. Abdon Kłodziński wykładał w Krakowie do swojej 
śmierci 18 października 1937 r.43.

W ten sposób, po tym przykrym wydarzeniu, otworzyła się sprawa obsa-
dzenia wolnej katedry. Dziekan rozesłał kurendą zapytanie, co czynić w spra-
wie II katedry prawa polskiego? Nadeszły następujące odpowiedzi: Stanisław 
Wróblewski, Michał Rostworowski, Fryderyk Zoll jun., Adam Krzyżanow-
ski, J. Lande, Tomasz Lulek, Adam Heydel, Jan Gwiazdomorski, A. Vetulani, 

40 Ibidem, maszynopis sprawozdania z 2 V 1924 r. O podstawach prawnych funkcjonowania 
szkół akademickich zob. m. in.: A. Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza 
we Lwowie, Warszawa 2009, s. 6 i n.; J. Wołczański, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Ka-
zimierza we Lwowie 1918–1939, Kraków 2002.

41 AUJ, WP II 143, Katedra Prawa Polskiego, maszynopis listu do MWRiOP z 9 V 1924 r.
42 Ibidem, pismo A. Ohanowicza z 15 I 1925 r.
43 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 228–229.
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Michał Starzewski i Ferdynand Zweig – opowiedzieli się przeciw skasowaniu; 
S. Estreicher, a do opinii przyłączył się R. Taubenschlag – uważający tę katedrę 
za zbędną – byli zdania, że obecnie nie należy tej sprawy rozpatrywać; Tadeusz 
Dziurzyński i S. Gołąb nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi, zasłaniając się 
potrzebą merytorycznej dyskusji; Kazimierz Władysław Kumaniecki i Stefan 
Grzybowski nie byli pytani, a Władysław Wolter się nie oświadczył. Takie odpo-
wiedzi świadczą o dwóch faktach. Po pierwsze, nie było woli skasowania katedry, 
a po drugie nie było zdecydowanego kandydata, aby wakującą katedrę obsadzić44. 
Tu trzeba stwierdzić, że w tym akurat konkretnym wypadku krakowski Wydział 
Prawa, mając w pamięci liczbę skasowanych katedr w 1933 r., w tym i tego przed-
miotu we Lwowie, był w komfortowej sytuacji. To macierzysta Rada Wydziału 
prowadziła tą grę.

Kandydat odnalazł się w osobie wychowanka Cesarskiego Uniwersytetu 
w Warszawie oraz doktora filozofii Uniwersytetu Franciszka I we Lwowie, 
a wówczas dyrektora Archiwum Głównego w Warszawie. J. Siemieński – bo 
o nim tu mowa – 16 stycznia 1939 r. (z objęciem katedry 1 maja 1939 r.) został 
mianowany od razu profesorem zwyczajnym45.

2.2. KATEDRA PRAWA KOŚCIELNEGO

W Krakowie, aż do przejścia w stan spoczynku dzierżył ją J. Brzeziński, a po 
nim – po pewnych perturbacjach, o czym dalej – otrzymał katedrę A. Vetulani. 
Z resztą, na marginesie należy dodać, że J. Brzeziński wcale tak łatwo profeso-
rem nie został, a tę swoistą tradycję kultywowano przy mianowaniu profesorem 
A. Vetulaniego.

Józef Brzeziński otrzymał ministerialne zatwierdzenie prawa wykłada-
nia 9 czerwca 1886 r. i jako docent prawa kościelnego wykładał aż 13 lat, do 
30 wrześ nia 1899 r. z tym, że mógł od 30 grudnia 1893 r. cieszyć się tytułem pro-
fesora nadzwyczajnego. Katedrę, najpierw nadzwyczajną, otrzymał na podstawie 
nominacji z 25 maja 1899 r. – z objęciem jej od 1 października 1899 r. Formal-
nie pozostawał na niej do 31 października 1919 r. znowu z zastrzeżeniem, że od 
26 września 1909 r. posiadał tytuł i charakter profesora zwyczajnego. Katedra 
została uzwyczajniona już w niepodległej Polsce 31 października 1919 r. (z obję-
ciem od 1 listopada 1919 r.)46.

44 AUJ, WP II 143, Katedra Prawa Polskiego, protokół z głosowania [brak daty].
45 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 470–471.
46 Ibidem, s. 43–44.
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3. ZASADY HABILITOWANIA DOCENTÓW I OBSADA KATEDR W II 
RZECZYPOSPOLITEJ

Już wcześniej w niniejszym tekście była mowa o tzw. ankiecie profesorskiej, 
habilitowaniu czyli – używając ówczesnego języka – uzyskaniu prawa wykła-
dania. Dlatego, aby oddać ducha międzywojennych rozwiązań prawnych w tym 
zakresie pr […]–Ibidem, zbliżmy teraz te pojęcia. Na wstępie należą się dwie 
podstawowe uwagi.

Po pierwsze, każdorazowo nazwa katedry, na którą był powoływany kan-
dydat, była określana aktem nominacyjnym. Innymi słowy, nazwa katedry była 
uzależniona od zakresu obowiązków nałożonych na profesora w tym dokumen-
cie. Częste były zmiany – np. kreowanie w Krakowie katedry procedury cywil-
nej i powołanie na nią Stanisława Gołąba47. Zatem katedry nie były jednostkami 
organizacyjnymi Wydziału, lecz personalnie były związane z namaszczoną na 
nią osobą. Niemniej w omawianym czasie „katedra” i „profesor” to terminy nie-
malże tożsame. Jedyną osobą, która w II Rzeczypospolitej była z mocy prawa 
władna do powołania na katedrę, była osoba sprawująca urząd głowy państwa. 
Aby pozostać wiernym ówczesnemu porządkowi prawnemu, trzeba powiedzieć, 
że to katedra – posiadanie jej przez uniwersytet, kreowanie nowej czy zmiana 
przedmiotu, który obejmowała – była pierwsza, albo przynajmniej warunkiem 
sine qua non powołania danej osoby na profesora było powołanie przez uczel-
nię katedry. Ponadto niedopuszczalna jest konstatacja, że warunkiem objęcia czy 
posiadania katedry było uzyskanie tytułu profesora zwyczajnego czy nadzwy-
czajnego, gdyż jedno nie mogło istnieć bez drugiego. Jak również błędem jest 
twierdzenie, że w omawianym czasie profesor na katedrze takiej to a takiej był 
jej kierownikiem.

Po drugie, dwie były drogi kariery naukowej. Albo całkowite poświęcenie 
się pracy naukowej, publikowanie i posiadanie dorobku, co mogło skutkować 
powołaniem na katedrę lub można było uzyskać tzw. veniam legendi, czyli prawo 
wykładania danego przedmiotu określonego we wniosku do Rady Wydziałowej, 
ale to prawo było ograniczone tylko do uczelni, która to veniam legendi przyznała. 
Wydaje się, że w omawianym okresie – zachowując odpowiedni dystans i szacu-
nek – łatwiej można było uzyskać katedrę na podstawie dorobku naukowego. 
Niemniej klasyczną drogą prowadzącą do objęcia katedry uniwersyteckiej było 
uzyskanie tzw. prawa wykładania (veniam legendi lub veniam docendi) i tytułu 
docenta. Trzeba również zaznaczyć, że posiadanie tytułu docenta nie oznaczało, 
że w niedługim czasie można było być pewnym uzyskania katedry, a co za tym 
idzie, profesorskiego dekretu nominacyjnego Prezydenta Rzeczypospolitej.

47 Stanisław Gołąb (1878–1939) – profesor zwyczajny prawa cywilnego, formalnie 9 stycznia 
1929 r. objął zwyczajną katedrę prawa i procesu cywilnego.
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* * *
Podstawą prawną powyższych rozwiązań były – obowiązujące w czasie ist-

nienia II Rzeczypospolitej – dwie ustawy o szkołach akademickich. Pierwsza 
z 13 lipca 1920 r.48 oraz druga, tzw. jędrzejewiczowska, z 15 marca 1933 r.49 wraz 
z dwiema nowelizacjami50. Uzupełnieniem tych ustaw były: 

– rozporządzenie ministra z 27 października 1933 r. w sprawie wykonania 
postanowień artykułu 33 ustawy o szkołach akademickich51 oraz 

– rozporządzenie z 21 kwietnia 1936 r. o sposobie przeprowadzenia postępo-
wania habilitacyjnego52, zmienione rozporządzeniem z 26 lipca 1939 r. o sposobie 
postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach akademickich53.

W myśl tych regulacji, kiedy Rada Wydziałowa przystępowała do obsady 
wakującej katedry lub poszukiwała kandydata na nowo kreowaną, musiała powo-
łać komisję oraz rozesłać tzw. ankietę profesorską w celu wyłonienia kandydata. 
Ta ankieta, na podstawie art. 42 ustawy z 13 lipca 1920 r., była rozsyłana do 
wszystkich profesorów honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych wykłada-
jących przedmiot z zakresu obsadzanej katedry54. W ustawie z 1933 r. w art. 33 
wykluczono z ankiety profesorów honorowych55. Po otrzymaniu odpowiedzi 
komisja przedstawiała listę rankingową, prowadzono rozmowy z najodpowied-
niejszymi kandydatami, a po przedstawieniu Radzie Wydziałowej referatu z upa-
trzonym kandydatem uczelnia wnioskowała do MWRiOP o nominację.

* * *
W czasach II Rzeczypospolitej procedura uzyskania veniam legendi była 

trzystopniowa. Kandydat posiadający stopień doktora lub jemu równorzędny 
przedkładał podanie, a dziekan na posiedzeniu Rady Wydziałowej referował 
sprawę i po stwierdzeniu – na zapytanie dziekana – czy nie zachodzą żadne 
przesłanki natury osobistej przeciwko kandydatowi (choć nie zawsze padało to 

48 DzURP 1920, nr 72, poz. 494, ustawa o szkołach akademickich z 13 VII 1920 r.
49 DzURP 1933, nr 29, poz. 247, ustawa o szkołach akademickich z 15 III 1933 r.
50 DzURP 1937, nr 27, poz. 192, ustawa z 29 III 1937 r. o zmianie ustawy z 15 III 1933 r. 

o szkołach akademickich oraz DzURP 1937, nr 52, poz. 406, ustawa z 2 VII 1937 r. o zmianie 
ustawy z 15 III 1933 r. o szkołach akademickich.

51 Dziennik Urzędowy MWRiOP 1933, nr 16, poz. 210, rozporządzenie MWRiOP 
z 27 X 1933 r. w sprawie wykonania postanowień artykułu 33 ustawy z 15 III 1933 r. o szkołach 
akademickich.

52 DzURP 1936, nr 38, poz. 290, rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 21 IV 1936 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach 
akademickich.

53 DzURP 1939, nr 69, poz. 468, rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z 26 VII 1939 r. o sposobie postępowania habilitacyjnego w państwowych szkołach 
akademickich.

54 DzURP 1920, nr 72, poz. 494, ustawa o szkołach akademickich z 13 VII 1920 r.
55 DzURP 1933, nr 29, poz. 247, ustawa o szkołach akademickich z 15 III 1933 r.
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pytanie) wyznaczano referenta głównego i koreferenta lub koreferentów do oceny 
rozprawy (najczęściej w liczbie dwóch). Nie było sprecyzowane, na kiedy referaty 
dotyczące rozprawy mają być gotowe. Wszystko to regulowała tradycja, a niewąt-
pliwy wpływ na tempo miała i osoba kandydata, i poziom merytoryczny przed-
łożonej rozprawy. Jeżeli osoby wyznaczone do ich napisania wywiązały się ze 
swojego zadania, to na posiedzeniu Rady Wydziałowej recenzje były referowane 
i w zależności od konkluzji kandydat był dopuszczany do dalszych czynności 
w postępowaniu habilitacyjnym lub nie. Jeżeli były one pozytywne, profesoro-
wie wyznaczali najpierw termin dyskusji habilitacyjnej (kolokwium), która była 
przeprowadzana głównie przez referenta i koreferentów rozprawy, ale oczywiście 
pytania mogli zadawać wszyscy obecni członkowie Rady Wydziałowej. Po zaak-
ceptowaniu dyskusji dopuszczano kandydata – najczęściej w kilka dni po – do 
próbnego wykładu habilitacyjnego, którego temat był wybrany przez Radę z listy 
zaproponowanej przez kandydata.

Jeżeli ten trzeci etap wypadł pozytywnie, profesorowie głosowali za udzie-
leniem veniam legendi. Decyzja Rady Wydziałowej wymagała zatwierdzenia 
przez Senat Akademicki, a następnie ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Według ustawy z 1933 r. zrezygnowano z zatwierdzenia dokonywa-
nego przez Senat Akademicki, a jedynie wprowadzono obowiązek „wysłuchania 
opinii Senatu”. Prawo wykładania można było rozszerzyć na inne przedmioty, 
a wymagało to formalnie przejścia jeszcze raz podobnej procedury. Często jednak 
kandydat był zwalniany z obowiązku dyskusji habilitacyjnej (kolokwium) i/lub 
wykładu habilitacyjnego, zwłaszcza wtedy, kiedy wykładał już ten przedmiot. 
Profesorowie mieli również prawo zwolnienia kandydata z dyskusji habilitacyjnej 
(kolokwium) i/lub wykładu ze względu na jego dotychczasową działalność.

4. ADAMA VETULANIEGO I JAKUBA SAWICKIEGO DROGI NA 
KATEDRY UNIWERSYTECKIE

„Przede wszystkim składam Ci najszczersze gratulacje z powodu złożenia 
doktoratu, a bardziej jeszcze cieszę się za Ciebie, że wyjeżdżasz do Francji. Potra-
fię dobrze ocenić olbrzymią korzyść, którą niewątpliwie odniesiesz, nie tyko pod 
względem studiów, ale pod każdym innym względem. Ja, siedząc 5 lat w Polsce 
i wydostawszy się roku zeszłego chociaż tylko na 2 tygodnie do Londynu i Niemiec, 
doznałem formalnej psychicznej regeneracji”56.

Tymi przyjacielskimi słowami zwracali się do siebie późniejsi profesorowie 
prawa kościelnego i historii prawa polskiego: A. Vetulani i J. Sawicki, którzy 
zanim objęli katedry, musieli pokonać drogę pełną przeszkód.

56 AUJ, Spuścizna 112 A. Vetulaniego, sygn. 77, list J. Sawickiego z 28 X 1925 r.
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Adam Vetulani urodził się w Sanoku 20 marca 1901 r.57, a J. Sawicki przyszedł 
na świat 25 lipca 1899 r. w Wiedniu58. Do szkoły średniej obydwaj uczęszczali 
w czasie zmagań wojennych, a służba w armii austro-węgierskiej, Legionach Pol-
skich i Wojsku Polskim spowodowała, że ten pierwszy maturę uzyskał po zakoń-
czeniu działań Wielkiej Wojny – 11 czerwca 1919 r. w krakowskim III Gimnazjum 
im. króla Jana III Sobieskiego, a drugi zdał tzw. maturę wojenną 2 marca 1917 r. 
Obaj studiowali prawo: J. Sawicki w Wiedniu i w Krakowie, a A. Vetulani tylko 
na Wszechnicy Jagiellońskiej. I mimo to młodszy uzyskał doktorat wcześniej, 
bo po złożonych egzaminach ścisłych został wypromowany 17 stycznia 1925 r., 
gdy J. Sawicki doktorem został ponad rok później – 5 lipca 1926 r. Obydwaj 
tego samego dnia uzyskali etaty pomocniczych sił naukowych. Jakub Sawicki 
przy katedrze prawa kościelnego (Seminarium Prawa Kościelnego, kierowanym 
przez J. Brzezińskiego), a A. Vetulani przy katedrze prawa sądowego (Semina-
rium Historii Prawa Polskiego). W ten sposób zaczynała się ich kariera naukowa. 
Trzeba tutaj zaznaczyć, że – nie wnikając zbytnio w życiorysy obu panów – bar-
dziej nastawiony na poświęcenie się nauce był młodszy z tej dwójki. Przez niemal 
całe lata trzydzieste XX w. J. Sawicki był uważany za jednego z wyższych, ale 
urzędników, MWRiOP. Z resztą, na potwierdzenie tych słów możemy przytoczyć 
fragment kolejnego listu J. Sawickiego do A. Vetulaniego z 7 marca 1927:

„Zawsze mile wspominam te czasy, kiedy dane mi było stać w osobistym kon-
takcie z Tobą i cieszyć się wspólną wymianą myśli. Z najżywszą radością czytałem 
Twoją relację o Twoich pracach i poczynaniach naukowych. Przyznaję się, żeś mnie 
o dobry kawał wyprzedził, drukując już drugą Twą pracę, podczas gdy ja ciągle 
jeszcze przedstawiam obraz »niezapisanej karty«. Serdecznie się cieszę – piszę to 
szczerze i bez obłudy – z Twych sukcesów i zasyłam Ci szczere powinszowania wraz 
z życzeniami na przyszłość. […]

Sytuacja moja naukowa przedstawia się następująco: pracuję w seminarium 
prof. Abrahama, t[o] j[est] raz na tydzień, oprócz tego mam częsty kontakt z nim, do-
staję od niego książki, wskazówki, etc. Na seminarium omawiamy wspólnie temat: 
fabrica ecclesiae, a oprócz tego, kontynuuję zbieranie i kontrolowanie zebranych już 
w Krakowie źródeł do mojej pracy o granicach między sądown[ictwem] duchownem 
a świeckim w wiekach średnich. Praca ta postępuje, choć b[ardzo] powoli, gdyż mu-
szę w domu również dużo pracować dla Sądu. Zachwycony jestem Abrahamem, jego 
wspaniałą metodą naukową, jego wręcz nieludzką wiedzą, a przy tem osobistem jego 
urokiem. Seminarium jest prowadzone i postawione na wielkiej wyżynie”59.

Powyższa konstatacja nie dziwi w zestawieniu następujących faktów. Pierw-
szy podanie o udzielenie veniam legendi wniósł A. Vetulani. Uczynił to 12 stycz-
nia 1928 r., a adresatem był macierzysty Wydział Prawa UJ. Podanie do dziekana 
Świetnego Wydziału zawierało prośbę o udzielenie prawa wykładania z zakresu 

57 Zob.: Adam Vetulani 1901–1976…
58 Zob.: J. Senkowski, Sawicki Jakub, PSB, t. XXXV, s. 313–316.
59 AUJ, Spuścizna 112 A. Vetulaniego, sygn. 77, list J. Sawickiego z 7 III 1927 r.
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historii prawa polskiego, a otrzymane miało być na podstawie dwóch rozpraw: 
Pozew sądowy w średniowiecznym procesie polskim60 oraz Artykuły sądowe. Stu-
dium z historii źródeł prawa polskiego w XV wieku61. Referentami Rada Wydziału 
wyznaczyła S. Estreichera, S. Kutrzebę, A. Kłodzińskiego i R. Taubenschlaga. 
Zgodnie z procedurą Vetulani kolokwium odbył 10 marca 1928 r., a w dwa dni 
później wygłosił wykład habilitacyjny na temat: „Pierwsze przywileje Kościoła 
polskiego”62. Tego dnia został zatwierdzony przez Radę Wydziału jako docent 
historii prawa polskiego UJ, a potwierdzenie ministerialne otrzymał 2 kwietnia 
1928 r.63.

Jakub Sawicki podobną procedurę przeszedł przed Radą Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych USB. Wniesione 8 maja 1937 r. podanie dotyczyło uzyskania 
veniam legendi z zakresu prawa kościelnego, a udzielone miało być na podstawie 
pracy: Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w Państwie Pol-
skim64. Referentami wyznaczeni zostali B. Wilanowski, Jerzy Panejko i Wacław 
Komarnicki. Sawicki kolokwium odbył 12 czerwca 1937 r., a z wykładu habi-
litacyjnego został zwolniony i tym samym tego samego dnia Rada Wydziału 
nadała mu docenturę z prawa kościelnego USB, którą 31 lipca 1937 r. zatwier-
dziło MWRiOP65.

* * *
Adam Vetulani od roku akademickiego 1928/29 – na podstawie uchwały 

Rady Wydziału z 26 kwietnia 1928 r. – wykładał na krakowskim Wydziale Prawa 
jako zastępca profesora, a opłacany był z wakującej katedry prawa kościelnego. 
Było to możliwe, gdyż 30 września 1928 r. w stan spoczynku został przeniesiony 
profesor zwyczajny tegoż przedmiotu – J. Brzeziński66.

Na podstawie omówionych wyżej przepisów Wydział Prawa UJ przystąpił do 
procedury obsadzenia wakującej katedry. Komisję wydziałową, powołaną celem 
znalezienia kandydata, tworzyło trzech profesorów: S. Estreicher, S. Kutrzeba 
i dziekan R. Taubenschlag67. Na posiedzeniu Rady Wydziału S. Estreicher 3 grud-
nia 1930 r. referował sprawozdanie komisji powołanej w celu obsadzenia kate-
dry prawa kościelnego. Komisja, a za nią jednomyślnie Rada Wydziału przyjęły 

60 „Rozprawy Polskiej Akademii Umiejętności”, seria II, t. XL, Kraków 1925.
61 „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, t. IV, z. 6, Lwów 1927.
62 Inne zgłoszone: „Prawny stosunek Zakonu Krzyżowego do Polski”, „Wpływ prawa polskie-

go na proces w statutach litewskich”.
63 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 552–554.
64 Warszawa 1937.
65 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 451–453.
66 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydziału Prawa 

z 24 VII 1928 r. Ministerstwo zatwierdziło nominację 17 lipca 1929 r. Zob.: AUJ, WP II 142, odpis 
pisma MWRiOP z 17 VII 1929 r.

67 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydziału Prawa z 22 III 1930 r.
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wniosek, aby zwrócić się do Ministerstwa o mianowanie na nią A. Vetulaniego68. 
Wniosek ten został skierowany do Warszawy z datą dnia następnego69.

Podstawą referatu komisji była opinia – przesłana w odpowiedzi na zapytanie 
Rady Wydziału Prawa UJ z 31 marca 1930 r. – W. Abrahama. Czytamy w niej 
m.in.:

„Wyłączając ze względu na szczegółowe potrzeby i cele nauki prawa kościelne-
go na wydziałach prawnych naszych uniwersytetów, księży teologów pracujących 
w zakresie prawa kościelnego, jako X. prof. dr Bolesława Wilanowskiego, na którego 
jednak reflektuje wydział prawny w Wilnie, tudzież docentów prawa kościelnego na 
wydziałach teologicznych dr Michała Wyszyńskiego we Lwowie i dr Jana Krzemie-
nieckiego w Krakowie lub wreszcie wykładającego prawo rzymskie w Katolickim 
Uniwersytecie w Lublinie X. dr Henryka Insandowskiego, którzy niewątpliwie na 
wydziałach teologicznych znajdą odpowiednie miejsce, ograniczę się tylko do ewen-
tualnych kandydatów prawników świeckich.

O ile Wydział Prawa w Krakowie nie miałby zamiaru powołać nadzw[yczaj-
nego] profesora prawa kościelnego w Poznaniu, dr Tadeusza Silnickiego, wybitną 
siłę naukową, a posiadającego przy tym znaczne doświadczenie pedagogiczne, 
wchodziłby naprzód w rachubę tutejszy docent prawa kościelnego dr Leon Halban. 
Otrzymał on studia uniwersyteckie we Lwowie, Wiedniu i Grenoble, przy czym we 
Lwowie pracował w seminariach historycznych prof. Zakrzewskiego, Semkowicza 
i prawnohistorycznych prof. Balzera i moim. Po ukończeniu studiów uniwersytec-
kich był zajęty od r. 1916 w państwowej służbie administracyjnej, tudzież banko-
wości. W czerwcu 1926 habilitował się jako docent prawa kościelnego w tutejszym 
uniwersytecie i wykłada odtąd bez przerwy. W ostatnich dwóch latach miał wykłady 
[wyraz nieczytelny] 4 godz. tygodniowo i odbywał 4 godzinne ćwiczenia w zakresie 
prawa kościelnego, z licznym zastępem słuchaczy. Rozwinął przy tym także żywą 
i wydatną pracę naukową jak świadczy dołączony wykaz jego publikacji. Mogę go 
też zalecić jako kandydata z wszech miar ukwalifikowanego i odpowiedniego, tym 
więcej, że jest również z praktyką administracyjną obznajomiony.

Następnie mógłby wchodzić w rachubę zastępca profesora prawa kościelnego, 
docent historii prawa polskiego dr Adam Vetulani, dobrze Wydziałowi znany. Jest 
to niewątpliwie zdolny pracownik naukowy, metodycznie wykształcony i rokujący 
najlepsze nadzieje. Jest on jednak od dr [Leona] Halbana w pracy nauczycielskiej 
młodszy, a także jego dotychczasowy dorobek naukowy na polu kanonistyki znacz-
nie jest szczuplejszy”70.

Biorąc pod uwagę powyższą opinię W. Abrahama, nie dziwi fakt, że we 
wniosku do MWRiOP – jak zostanie to przedstawione niżej – profesorowie kra-
kowscy zbytnio się nią nie podpierali. Widać z niej, że lwowski nestor prawni-

68 AUJ, WP II 86, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 3 XII 1930 r.
69 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), MWRiOP, sygn. 6365, teczka personalna A. Vetula-

niego, brudnopis pisma Wydziału Prawa z 4 XII 1930 r., k. 15–18.
70 Ibidem, list W. Abrahama z 10 IV 1930 r., k. 24–25.
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ków wyrazie wskazuje na L. Halbana jako godniejszego katedry niż A. Vetulani 
– upatrzony przez Wydział Prawa UJ.

Niemniej wniosek do Warszawy został wysłany, a figurował w nim Vetulani jako 
kandydat do nadzwyczajnej katedry. Odpowiedź jednak nie nadchodziła i wsku-
tek tego kwestia nominacji, względnie zatwierdzenia zastępstwa, ponownie stała 
się przedmiotem posiedzenia Rady Wydziału. Dnia 19 czerwca 1931 r. na wniosek 
S. Kutrzeby profesorowie jednomyślnie uchwalili ponowić wniosek o nominację dla 
A. Vetulaniego71. List w tej sprawie wysłał Ministerstwu dziekan A. Krzyżanowski, 
prosząc o przyspieszenie procedowania i o pomyślne załatwienie sprawy. Kolejne 
pismo zostało wysłane w kilka miesięcy później. Dziekan, z jednej strony donosił, 
że krakowski Wydział nie otrzymał odpowiedzi na wcześniejsze wnioski nomina-
cyjne, a to komplikuje sprawę obsadzenia wykładów na II roku studiów. W związku 
z tym dziekan – imieniem Wydziału Prawa – prosił albo o zatwierdzenie wniosku 
nominacyjnego lub o przedłużenie zastępstwa na katedrze72.

Swoje prywatne dojścia w Warszawie – za pośrednictwem Włodzimierza 
Kozubskiego – wykorzystał nowy dziekan K. W. Kumaniecki 1931/32, pisząc do 
niego do Warszawy:

„Bądź tak dobry i wybadaj, co się dzieje z wnioskiem tut[ejszej] Rady Wydzia-
łowej w sprawie nominacji Michała Bobrzyńskiego profesorem honorowym, tudzież 
ze sprawą nominacji Vetulaniego profesorem nadzwyczajnym. Gdyby ta ostatnia 
rzecz miała być z jakichś powodów czasowo nieaktualną, to zwróć uwagę na to, że 
jego zlecony mandat, co do obowiązkowych wykładów prawa kościelnego wygasł 
i wymagałby niezwłocznego przedłużenia. Podobnego wniosku oficjalnie przesłać 
nie mogę, bo wyglądałoby to na dezawuowanie Rady Wydziałowej ze względu na jej 
wniosek w sprawie nominacji Pana Vetulaniego profesorem73.

Gdy wieści nadal z Warszawy nie nadchodziły, 21 września 1931 r. Rada 
Wydziału zawnioskowała o dalsze powierzenie zastępczo wykładów prawa 
kościelnego74. A informacje z Warszawy nadeszły z początkiem 1932 r. Naczelnik 
Wydziału Szkół Wyższych Departamentu Nauki i Sztuki MWRiOP Józef Sty-
piński nadesłał do dziekanatu pismo, w którym zapytywał, czy Wydział zwracał 
się z zapytaniem do wszystkich profesorów wykładających ten przedmiot w pań-
stwowych szkołach akademickich oraz poprosił o oryginały odpowiedzi75.

Tymczasem w dzienniku podsekretarza stanu w MWRiOP możemy przeczytać:
„Uchyliłem dziś – 18 I 1932 – wniosek Rady Wydziału Prawnego Uniwersytetu 

Jagiellońskiego o mianowaniu docenta Vetulani[ego] profesorem nadzwyczajnym, 
ponieważ wbrew ustawie nie byłem pytany o opinię, nikt zresztą o nim nic nie po-
wiedział, oprócz prof. Abrahama, który postawił w kolejności kandydatów: [Tade-

71 Ibidem, brudnopis pisma Wydziału Prawa z 14 VII 1931 r., k. 21.
72 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydziału Prawa z 20 IX 1931 r.
73 AUJ, WP II 142, brudnopis pisma dziekana Wydziału Prawa z 1 IX 1931 r.
74 AUJ, WP II 142, pismo dziekana Wydz. Prawa z 9 X 1931 r.
75 AUJ, WP II 142, pismo J. Stypińskiego z 21 I 1932 r.
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usz] Silnicki, [Leon] Halban, Vetulani76. […] [Kazimierz] Bartel […] narzekał – 12 
XI 1932 – że mianujemy profesorami takich, co by asystentami być nie powinni. Ja 
mu na to, że właśnie tu winne Rady Wydziału, że n[a] p[rzykład] utrąciłem Vetula-
niego, bo miał tylko rozprawę doktorską i dwie popularne broszurki, a za to Kutrze-
ba na mnie narzeka […]77.

Ksiądz-profesor-wiceminister mylił się w tym opisie i chyba nie do końca 
rozumiał rzeczywistość. Po pierwsze, Vetulani mógł się wówczas poszczycić roz-
prawą habilitacyjną – o której mowa wyżej – a nie doktorską, gdyż ten stopień 
uzyskał, składając egzaminy ustne. Nie do końca też jego ówczesny dorobek okre-
śliłbym jako „tylko”. Można tu przytoczyć chociażby rozprawę: Le grande cha-
pitre de Strasbourg78. Wyjaśnienia wymaga jeszcze kwestia „pytania o opinię”. 
Czy B. Żongołłowicz miał na myśli siebie jako wysokiego urzędnika ministe-
rialnego, czy siebie jako profesora prawa kanonicznego na Wydziale Teologicz-
nym USB. Tu rodzi się spór pomiędzy duchem a literą ustawy. Przywołany już 
wcześniej art. 42 ustawy o szkołach akademickich podawał wprost, że ankiety 
wysyła się do profesorów państwowych zakładów akademickich polskich. Często 
było tak, że komisja wskazywała już upatrzonego przez siebie kandydata i prosiła 
o wyrażenie zdania już tylko o nim, a nie pozostawiała „wolnej ręki” odpowia-
dającemu na ankietę profesorowi. MWRiOP wielokrotnie zwracało uczelniom 
uwagę, aby w ankietach nie podawali nazwisk, a zalecenie to opatrywało komen-
tarzem, że wprawdzie przepis ustawowy nie został złamany, ale duch ustawy 
i owszem79. W odpowiedzi na pismo ministerialne z 21 stycznia 1932 r. krakow-
ski Wydział Prawa odpisał, że zapytanie wysłał „[…] do wydziałów prawa na 
uniwersytetach we Lwowie, w Poznaniu, Warszawie i Wilnie”, a opinię nadesłał 
tylko W. Abraham, co akurat pokrywa się z zapisem dziennikarskim B. Żon-
gołłowicza80. Innymi słowy, przepis ustawy mówił o profesorach wykładających 
dany przedmiot, a nie wspominał ani słowem, czy ten przedmiot jest wykładany 
na takim, a nie innym wydziale. Był to jednak dopiero półmetek wymiany pism 
i korespondencji pomiędzy Krakowem a Warszawą w tej sprawie.

Ministerstwo pozostawało nadal niewzruszone i w związku z tym na kolej-
nym posiedzeniu Rady Wydziału, 18 maja 1932 r. S. Estreicher postawił wniosek 

76 B. Żongołłowicz, Dzienniki 1930–1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004, s. 286.
77 Ibidem, s. 424.
78 Strasbourg 1927 (wyd. 2: A. Vetulani, Institutions de l’eglise et canonistes au Moyen Age. 

De Strasbourg a Cracovie, red. W. Uruszczak, Aldershot: Variorum 1990). Zob.: J. Malec, Biblio-
grafia prac Adama Vetulaniego za lata 1923–1973, „Analecta Cracoviensa” 1976, t. VII, s. 203–
221; W. Uruszczak, Bibliografia prac Adama Vetulaniego (+1976). Uzupełnienia z lat 1874–1990, 
„Analecta Cracoviensa” 1996, t. XXVIII, s. 637–641.

79 LCVA, fond 175, opis 2(VI)B, sprawa 194, obsadzanie katedr, odpis pisma J. Stypińskiego 
do dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych z 13 VI 1931 r., k. 2.

80 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, brudnopis pisma dziekana Wydziału Prawa 
z 30 I 1932 r.
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o ponowne wystąpienie w sprawie nominacji81. Dodam tylko na marginesie, że 
czekając na pozytywne rozpatrzenie prośby, Wydział co roku odnawiał zastęp-
stwo A. Vetulaniego na katedrze prawa kościelnego82.

Kolejny raz sprawa nominacji była omawiana na posiedzeniu 23 listopada 
1932 r. i ponownie na wniosek S. Estreichera zwrócono się do MWRiOP o mia-
nowanie Vetulaniego profesorem nadzwyczajnym83. W liście do Ministerstwa 
argumentowano następująco: katedra powinna być obsadzona siłą stale z Wydzia-
łem związaną, a tymczasem jest nieobsadzona; A. Vetulani jest naukowo wybit-
nie uzdolniony. Jego seminaria gromadzą sporą liczbę słuchaczy. Oprócz tego 
pracuje naukowo, ogłaszając, wspólnie z S. Kutrzebą, Wybór źródeł do historii 
ustroju Polski84 oraz wiele innych prac, w tym o dekretach Gracjana85. Wszystkie 
te prace – zdaniem dziekana i Rady Wydziału – świadczą dodatnio o zdolno-
ściach i pracowitości ich autora86. Jednak i to nie przekonało Ministerstwa, gdyż 
11 maja 1932 r. z Krakowa wysłano dwie prace: wspomnianą wyżej i drukowaną 
w Lipsku oraz drugą Geneza Oficjaliatu w Polsce87. I to również nie przeko-
nało ministerialnych urzędników. Być może wpływ na taką, a nie inną decy-
zję miał fakt, że przedkładane prace – mimo niezaprzeczalnej wartości – jednak 
dotyczyły bardziej historii prawa, a A. Vetulani był przedstawiany do katedry 
prawa kościelnego. Rada Wydziału najpierw wysłała – uchwalone na posiedzeniu 
12 czerwca 1933 r. – ponaglenie co do nominacji88, a następnie – jako załącznik 
do pisma z 21 października 1933 r. – kolejne prace autora89.

 Ostatnią próbę podjął dziekan Fryderyk Zoll junior, wysyłając 13 listopada 
1933 r. bardzo podobnie brzmiące pisma na ręce „Jaśnie Wielmożnego i Przewie-
lebnego Księdza Ministra” oraz dyrektora J. Stypińskiego. Z listu do B. Żon-
gołłowicza dowiadujemy się, że dziekan wysłał kolejne prace90, które dowodzą 
i zapewne pozwolą skonstatować, że „[…] ten młody uczony, który poświęcił się 
początkowo studiom nad prawem polskim, opanował także przedmiot i w zakre-
sie prawa kościelnego i napisał poważne prace w tej dziedzinie”. Opublikowane 

81 AUJ, WP II 86, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 18 V 1932 r.
82 Zob. m.in.: AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, odpis pisma MWRiOP z 6 X 1933 r.
83 AUJ, WP II 86, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 23 XI 1932 r.
84 Kraków 1928; S. Kutrzeba, A. Vetulani, Wybór źródeł do historii ustroju i prawa sądowego 

Polski, Kraków 1930.
85 Studia nad tekstami i znaczeniem Statutu Łęczyckiego z r. 1180, Lwów 1932; Wpływ zasad 

procesu rzymsko-kanonicznego na polski pozew pisemny w średniowieczu, Lwów 1932; Über die 
Distinktionenneinteilung und die Paleae im Dekret Gratiana, Leipzig 1932.

86 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydz. Prawa z 6 XII 1932 r.
87 „Sprawozdania Wydziału Historyczno-Filozoficznego PAU”, t. XXXVIII, nr 1. Zob.: AUJ, 

WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydz. Prawa z 11 V 1933 r.
88 AUJ, WP II 86, Prot. pos. Rady Wydz., protokół z 12 VI 1933 r.
89 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydziału Prawa z 21 X 1933 r.
90 A. Vetulani, Konkordaty. Studium historyczne, „Przewodnik Historyczno-Prawny”, R. I, 

z. 4; idem, W sprawie skatalogowania pomników powszechnego prawa kanonicznego i literatury 
kanonistycznej zachowanych w bibliotekach polskich, „Nauka Polska”, 1933, t. XII.
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do tej pory rozprawy „wyrobiły nazwisko” A. Vetulaniemu za granicą, a dowo-
dem tego jest m.in. zaproszenie do redakcji „Dictionnaire de droit canonique”, 
wydawanym w Paryżu. W związku z powyższym – konkludował dziekan – „[…] 
ośmielam się zwrócić do Przewielebnego Ks[iędza] Ministra z gorącą prośbą, 
aby zechciał spowodować możliwie najrychlej przychylnie załatwienie wnio-
sku Rady Wydziału Prawa Uniw[ersytetu] Jagiell[ońskiego] w sprawie nomina-
cji pana Vetulaniego profesorem nadzwyczajnym prawa kościelnego”91. Drugie 
pismo niemalże identycznej treści kończyło się tylko inną konstatacją, a miano-
wicie dziekan informował adresata – że zgodnie z otrzymanymi wskazówkami 
– podobne pismo wysyła do wiceministra i w związku z tym o wszystkim zawia-
damia dyrektora i prosi o łaskawe poparcie sprawy92.

Chyba właśnie te dwa zabiegi – uzupełnienie wniosku o publikacje z zakresu 
prawa kościelnego i oficjalna i nieoficjalna interwencja F. Zoll juniora – przynio-
sły oczekiwany od lat skutek. Nominacja profesorska stała się faktem 14 lutego 
1934 r. (z objęciem katedry 1 marca 1934 r.)93 i dlatego na posiedzeniu Rady 
Wydziału przewodniczący dziekan F. Zoll junior mógł, otwierając posiedzenie 
i przed przystąpieniem do obrad nad porządkiem dziennym, powitać A. Vetu-
laniego mianowanego profesorem nadzwyczajnym oraz J. Landego, mianowa-
nego profesorem zwyczajnym. Obu mianowanym profesorom dziekan w imieniu 
Wydziału złożył życzenia94.

Gwoli wyjaśnienia dodam tylko, że A. Vetulani objął katedrę zgodną ze 
swoim prawem wykładania dopiero po śmierci S. Kutrzeby – 1 lutego 1947 r. 
został profesorem zwyczajnym na katedrze historii ustroju Polski i prawa pol-
skiego (historii państwa i prawa polskiego). I tutaj również przyjdzie się roz-
prawić z pewną tezą powielaną m.in. przez Wacława Uruszczaka95 i Zdzisława 
Zarzyckiego96. Mowa o rozszerzeniu przez A. Vetulaniego prawa wykładania na 
prawo kościelne.

Myślę, że źle zostało zinterpretowane z jednej strony zdanie wyrażone przez 
Wojciecha Marię Bartla, że A. Vetulani, chcąc być odpowiednio przygotowany 

91 AUJ, WP II 142, Katedra prawa kościelnego, pismo dziekana Wydziału Prawa z 13 XI 1933 r.
92 Ibidem.
93 AAN, MWRiOP, sygn. 6365, teczka personalna A. Vetulaniego, brudnopis nominacji, 

k. 31–37.
94 AUJ, WP II 86, prot. pos. Rady Wydz., protokół z 20 VI 1934 r.
95 W. Uruszczak, Adam Vetulani – badacz dziejów prawa kanonicznego i instytucji Kościo-

ła, [w:] Adam Vetulani 1901–1976. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopa-
da 2001 r., red. R. Majkowska, Kraków 2005, s. 21–22; W. Uruszczak, Adam Joachim Vetulani 
(1901–1976), [w:] Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji, red. J. Stelmach, W. Uruszczak, 
Kraków 2000, s. 395.

96 Z. Zarzycki, Katedra Prawa Kościelnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1918–
–1939, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersytetach w II Rzeczypospolitej, red. 
M. Pyter, Lublin 2008, s. 95.
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do wykładów powierzonych mu zastępczo po opuszczeniu katedry przez J. Brze-
zińskiego, zwłaszcza że wyróżnienie to uznał:

„[…] za objaw zaufania ze strony swoich starszych kolegów. Miał jednak wąt-
pliwości, czy podejmując funkcje profesorskie w tym właśnie zakresie był do nich 
odpowiednio przygotowany. Dlatego też postanowił wydatnie powiększyć swój do-
robek w dziedzinie prawa kościelnego”97.

Z drugiej strony zadziałało „automatyczne myślenie”, które zasugerowało, 
że skoro wykładał taki przedmiot, to musiał rozszerzyć veniam legendi, czego 
jednak żadne źródła archiwalne nie potwierdzają.

* * *
Jakub Sawicki formalnie katedrę otrzymał dopiero po II wojnie światowej. 

Do jej wybuchu figurował w składzie osobowym USB jako docent prawa kościel-
nego98. Dnia 14 października 1939 – formalnie od 1 września 1939 do 31 sierpnia 
1940 r. – zostały mu powierzone obowiązki starszego asystenta wolontariusza 
przy Zakładzie Prawa Administracyjnego UJK99. Lata okupacji spędził w War-
szawie, gdzie wykładał w ramach tajnego nauczania na Uniwersytecie Józefa 
Piłsudskiego i Uniwersytecie Ziem Zachodnich, a po klęsce powstania 1944 r. 
na tajnych kompletach KUL w Kielcach. Na przełomie 1944 i 1945 r. wykła-
dał na tajnym jeszcze UJ, a następnie jako zastępca profesora na katedrze prawa 
kościelnego od 1 marca 1945 r. Nawet na posiedzeniu 19 maja 1945 r. Rada 
Wydziału złożyła wniosek o nominację na profesora nadzwyczajnego, ale stał się 
on bezprzedmiotowy, gdyż 31 sierpnia 1945 r. J. Sawicki opuścił mury Wszech-
nicy Jagiellońskiej i już do niej nie powrócił100. Objął zastępstwo na katedrze 
prawa kościelnego na Uniwersytecie w Warszawie, gdzie również – na podstawie 
przedwojennych przepisów – przeniósł z USB 10 stycznia 1946 r. swoje prawo 
wykładania, by 1 kwietnia 1947 r. objąć katedrę historii ustroju prawa polskiego 
i dawnego polskiego prawa sądowego jako profesor zwyczajny101.

Wróćmy do wydarzeń z 1937 r. Po uzyskaniu na Wszechnicy Batorowej 
veniam legendi, pojawił się pomysł ściągnięcia J. Sawickiego na katedrę w War-
szawie. Na nieszczęście dla niego w tym samym czasie Rada Wydziału Prawa 
i Nauk Politycznych UJP zapragnęła na wakującą katedrę tego przedmiotu pozy-
skać z Krakowa właśnie A. Vetulaniego. Tak doszło do swoistego konfliktu 

 97 W. M. Bartel, Adam Vetulani (20 III 1901–25 IX 1976), „Studia Historyczne” 1977, R. XX, 
z. 4(79), Kraków, s. 666–667. Jest to niemalże powielenie tekstu tegoż autora: W. M. Bartel, Adam Ve-
tulani (W pięćdziesięciolecie pracy naukowej), „Analecta Cracoviensa” 1975, t. VII, s. 153–177. Zob.: 
W. M. Bartel, S. Grodziski, Adam Vetulani 1901–1976, [w:] Adam Vetulani 1901–1976. Materiały 
z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopada 2001 r., red. R. Majkowska, Kraków 2005, s. 10.

 98 Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1938/39, Wilno 1938.
 99 DALO, fond 26, opis 5, sprawa 1678, teczka personalna J. Sawickiego.
100 P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa…, s. 451–453.
101 Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. K-5830, teczka personalna J. Sawickiego.
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interesów między przyjaciółmi. Uprzedzając fakty – zakończył się on wzmoc-
nieniem przyjaźni, pozostaniem tego pierwszego bez katedry, a tego drugiego 
w Krakowie.

W tym przypadku najlepiej oddać narrację samym bohaterom. Dlatego też 
następny podrozdział będzie edycją źródłową – przy zachowaniu wszelkich 
reguł i zasad – listów, jakie wymienili między sobą A. Vetulani i J. Sawicki oraz 
A. Vetulani i Roman Rybarsk. Dotyczą one wzajemnych naukowych relacji oraz 
kwestii obsadzenia katedry prawa kościelnego (kanonicznego) w Uniwersytecie 
w Warszawie.

5. ŹRÓDŁA

Zamieszczone poniżej dokumenty pochodzą z dwóch źródeł: z AUJ (dok. 
nr 11: Spuścizna 112 A. Vetulaniego, sygn. 77) oraz Archiwum Nauki PAN i PAU 
w Krakowie (dok. nr 1–10, 12–13: AN PAN i PAU, Spuścizna A. Vetulaniego, 
sygn. K III 58, Materiały działalności naukowo-organizacyjnej, korespondencja 
z R. Rybarskim i J. Sawickim w sprawie objęcia katedry prawa kościelnego Uni-
wersytetu Warszawskiego 1937–1939).

Dokumenty przedstawione wiernie, z uwzględnieniem wszystkich dopisków 
i uwag zamieszczonych na marginesach. W nawiasach kwadratowych […] roz-
winięto nieformalne skróty, dodano brakujące litery. Uwspółcześniono odmianę 
wyrazów oraz poprawiono oczywiste błędy językowe i ortograficzne. Przypisy 
liczbowe zawierają głównie podstawowe dane biograficzne osób występujących 
w protokołach.

Oznaczenia:
a---a – druk
b---b – dopisek ręczny w piśmie maszynowym

* * *

Dokument nr 1 
List J. Sawickiego do A. Vetulaniego z 5 X 1937 r.

rękopis
Warszawa, [dnia] 5 X 1937

Bagatela 15 m. 30
Kochany, Drogi Adasiu!

Otrzymawszy dziś Twój list z 4 b[ieżącego] m[iesiąca], spieszę z odpowie-
dzią, aby Ci wyjaśnić całe nieporozumienie, które zapewne kryje się za rzekomą 
plotką, jakoby kursującą o Tobie w Warszawie. Przede wszystkim chciałbym Ci 
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serdecznie podziękować za Twoją szczerość, z którą się wprost do mnie zwróci-
łeś. W ten sposób najprościej i najszybciej sprawy takie się załatwia.

Oczywiście plotka, iż byś miał rzekomo wpływać na Wydział tutejszy w tym 
kierunku, aby nie dopuścili przeniesienia mojej veniam legendi z Wilna do War-
szawy, jest absurdalna i niemądra. Przyznaję się, że dopiero z Twojego listu 
o takiej wersji się dowiedziałem. Zupełnie nie starałem się i nie staram się o prze-
niesienie mojej veniam legendi do Warszawy, tym bardziej niezrozumiałe jest dla 
mnie imputowanie Ci jakiejś kontrakcji w tym kierunku. Rozmówiłem się zaraz 
z [Józefem] Gryczem102 i mogę stwierdzić, że rzecz cała polega na jakimś nie-
porozumieniu. Widocznie [Alfred] Birkenmajer103 zupełnie nie zrozumiał, o co 
chodzi, i w jego interpretacji wyszło coś całkiem niemożliwego. A chyba wiesz, 
jak łatwo o zniekształcenie – nawet mimowolne – jeżeli coś przechodzi z ust do 
ust. Również [Józef] Grycz o podobnej plotce nie słyszał i nie mógł takiej rzeczy 
[Alfredowi] Birkenmajerowi zaserwować w tej formie, która by Ciebie mogła 
postawić w jakieś fałszywe światło. Natomiast rozmawiali oni o czymś zupełnie 
innym, a mianowicie o pogłoskach w związku z projektowanym obsadzeniem 
katedry prawa kościelnego na tut[ejszym] Wydziale. I być może na tym tle połą-
czył [Alfred] Birkenmajer nasze dwa nazwiska w konstelacji [jakowejś?] „walki” 
konkurencyjnej między nami, jakichś urojonych intryg. Jestem przekonany o tym 
i wierzę Ci bez zastrzeżeń, że miałeś prawo czuć się do żywego dotknięty takimi 
wymysłami.

Jak Ci już wspominałem zeszłego roku za ostatniej mojej u Ciebie bytno-
ści, w sprawie obsadzenia tutejszej katedry wysunięta została – jak mi mówiono 
– Twoja kandydatura, obok tego zaś moja osoba. Jak sprawa stoi w obecnej 
chwili i czy są jakieś konkretne konkluzje komisji ankietowej wzgl[ędnie] Rady 
[Wydziału], tego oczywiście nie wiem. Nie potrzebuję Ci chyba mówić, jak bar-
dzo mi zależy na tym, aby nareszcie po tych latach męki i bezproduktywnej pracy 
w administracji państwowej, móc nareszcie wrócić do pracy naukowej i uzyskać 
tę podstawę materialną, która by mi pozwoliła rzucić moje obecne zajęcie zarob-
kowe. Rzecz będzie prawdopodobnie zależała od tego, czy Ty, Adasiu Kochany, 
przyjmiesz zaoferowaną Ci tu katedrę, czy też nie. W tym ostatnim wypadku 
pozostałbym unico loco i mógłbym liczyć na spełnienie się moich najgorętszych 
pragnień i osiągnięcie celu mojego życia. Gdybyś natomiast przyjął powołanie do 
Warszawy, sprawa moja automatycznie by upadła. Tak się więc nasze losy znów 
splotły, że Twoje przyjęcie do Warszawy utrąciłoby tym samym moją kandyda-
turę i sprawę mojej egzystencji „naukowej” no i – materialnej (żona i dwoje dzieci 
w szkołach!!) postawiłoby znów na dłuższy czas pod znakiem zapytania. O tym, 
Kochany Adasiu, mówił [Józef] Grycz z [Alfredem] Birkenmajerem, powodo-
wany życzliwością dla mojej osoby i przyjazną troską o mój los i moją przyszłość. 

102 Józef Grycz – urzędnik MWRiOP.
103 Zapewne: Alfred Birkenmayer (1892–1977) – dziennikarz, redaktor, poseł na Sejm w la-

tach 1930–1935.
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Być może więc, że na tle tych rozmów powstało całe to nieporozumienie, które 
mnie samemu jest niezmiernie przykre. Sądzę, że powinieneś przejść nad tym do 
porządku dziennego i zbyć to wzruszeniem ramion. Zwłaszcza, że chyba oswo-
iłeś się z tym, jakie wręcz nieprawdopodobne rzeczy potrafią ludzie opowiadać, 
jako rzekomo autentyczne. Cóż ja n[a] p[rzykład] miałem powiedzieć na to szka-
lowanie mnie i mojego życia prywatnego, któremu nawet nie mogę się przeciw-
stawić, bo trudno dotrzeć mi do źródła tych złośliwych wymysłów. Wiem n[a] 
p[rzykład], że w Krakowie w sferach zbliżonych do Ks[ięcia] Metropolity104 kur-
sowała wersja, że rzuciłem żonę i dzieci, zmieniłem wyznanie i rozwiodłem się, 
po to, aby następnie wziąć ślub ewangelicki! Ów gentelman, który z tą „sensacją” 
przyjechał z Krakowa do Warszawy, opowiadał o oburzeniu Ks[ięcia] Metropo-
lity, i t[ak] d[alej]. W tym wszystkim prawdą jest jedynie to, że istotnie wziąłem 
ślub ewangelicki – tak samo zresztą jak i moi rodzice – gdyż żona105 moja, jako 
rozwiedziona ewangeliczka, ślubu katolickiego nie mogła uzyskać. Wiesz chyba, 
że moja ś[więtej] p[amięci] Matka106 była ewangeliczką i w mojej rodzinie trady-
cje ewangelickie były bardzo dawne i czcigodne. Idąc brać ślub do kościoła ewan-
gelickiego, poszedłem śladem mojego ojca do tego kościoła, do którego przez całe 
swe życie uczęszczała najświętsza istota, jaką miałem w życiu.

Nie wątpię, że i Ty tak samo sądzisz o tych plotkach. Mam chyba prawo liczyć 
na Twoją życzliwość i pomoc, gdy chodzi o tępienie tego rodzaju bandytyzmu 
moralnego. Ja osobiście już przestałem się przejmować tym, ostatnio jednak 
zauważyłem pewną tendencję do przeciwdziałania mojej osobie i mojej ewen-
tualnej kandydaturze za pomocą takich właśnie „argumentów” osobistej natury.

Serdecznie Ci dziękuję za Twoje życzenia z okazji mojej habilitacji. Wyczułem 
między wierszami Twojego listu pewne zastrzeżenia tak, co do tematu mej pracy 
habilitacyjnej, jak i co do miejsca mojej habilitacji. Otóż, co do pracy: chyba zda-
jesz sobie sprawę z tego, co to znaczy pracować w Warszawie nad historią prawa 
kościelnego. I to w dodatku, gdy się ma do dyspozycji tylko popołudnie, wieczór 
i noc. Temat „Studiów” był mi o tyle bliższy i łatwiej obecnie dostępny, gdyż 
przez szereg lat ściśle był złączony z moją działalnością urzędową. Pisząc „Stu-
dia” zrzuciłem z siebie obsesję będącą wynikiem 6 lat pracy praktyczno-admi-
nistracyjnej w tej dziedzinie. Bardzo bym Ci był wdzięczny, gdybyś zechciał mi 
napisać, co o tej pracy sądzisz, a naprawdę szczerze bym Ci był zobowiązany, 
gdybyś zechciał napisać o niej recenzję. Temat u nas jest nowy i moim zdaniem 
– w naszych warunkach – bardzo zasadniczy.

Co do mojej habilitacji w Wilnie – przyznaję się, że nie bardzo rozumiem, 
o co Ci chodzi. Znasz mnie, Adasiu Kochany, nie od dziś i dobrze wiesz, że nie 

104 Adam Sapieha (1867-1951) – ksiądz, biskup Krakowa 1911-1951, od 1926 r. arcybiskup 
metropolita.

105 Elżbieta Maria z d. Kirchmayer (1902–1976), 1v. Czarkowska – żona Jakuba Sawickiego, 
ślub ok. 1920.

106 Emma Waleria z d. Milikowska (1871–1933) – matka Jakuba Sawickiego.
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lubię i nie umiem się pchać samemu. A z Twojej strony nie widziałem żadnego 
takiego gestu, który by mnie zachęcał do proszenia Ciebie o Twoją pomoc. Ani 
z niczyjej strony – jak chodzi o Kraków. Przyznasz mi chyba rację, że w tych 
warunkach trudno mi było samemu przychodzić do tych, którzy – zdawało mi 
się – losami moimi i moją pracą naukową bardziej powinni się interesować, ani-
żeli obcy, z którymi dotąd nic albo niewiele mnie wiązało. A Lwów? Niestety 
nie zdążyłem wykończyć pracy przed przejściem rektora [Władysława] Abra-
hama107 w stan nieczynny. Od [Leona] Halbana108 miałem konkretne propozycje, 
nie mogłem ich jednak wtedy przyjąć, bo [Leon] Halban wtedy sam nie był pro-
fesorem, a poza tym stawiał warunki, które uważałem za niesłuszne, jak opubli-
kowanie jeszcze jednej pracy z dziedziny prawa kanonicznego, odczekanie, aż on 
zostanie profesorem w Warszawie, i t[ym] p[odobne].

Natomiast otrzymałem – już w pełnym trakcie pisania mych „Studiów” – bar-
dzo konkretną i serdeczną inwitację do Wilna ze strony Ks[iędza Bolesława] 
Wilanowskiego109, który mnie poznał dopiero w Warszawie w 1933 r[oku] na mię-
dzynarod[owym] kongresie historyków. Dla mnie samego była to niespodzianka 
tym milsza, że ze strony osoby, która ustosunkowała się do mnie siłą rzeczy na 
gruncie ściśle rzeczowym, gdyż na stworzenie jakiejś osobistej platformy zna-
liśmy się wtedy jeszcze za krótko. Sądzę, że jesteś uprzedzony do Wilna i jego 
poziomu naukowego. I ja byłem uprzedzony, ale przekonałem się, że Wilno pra-
cuje b[ardzo] solidnie i że bynajmniej nie mam się czego wstydzić. Traktując 
Wydział Prawa [i Nauk Społecznych] wileński z góry i „klepiąc go po ramie-
niu”, robi mu się nie zasłużoną krzywdę. Oczywiście, miernoty, a nawet mize-
roty naukowe trafiają się wszędzie. Nie tylko w Wilnie. Ale gdybyś bliżej poznał 
Wydział wileński i zetknął się z tamtejszą pracą, musiałbyś zdanie swoje zmienić. 
A zresztą decydującą była w tym wypadku osoba i powaga naukowa ks[iędza 
Bolesława] Wilanowskiego.

Tak więc, Adasiu Kochany, przedstawiają się sprawy. Rozpisałem się nieco 
przydługo, ale chwyciłem okazję, którą dał mi Twój list, aby rozgadać się z Tobą 
o rzeczach, które mi są bliskie. Dowiedziałem się, że byłeś kilkakrotnie w War-
szawie. Jakoś nie znalazłeś drogi do mnie. Chociażby telefonicznej. Uważam, że 
osobisty kontakt dużo rzeczy mógłby wyjaśnić i z góry przeciąć wszelkie plotki 
i domysły, które ktoś inny mógłby snuć na nasz temat.

Sądzę, że nie weźmiesz mi za złe, że Ci o wszystkim tak szczerze napisałem: 
o moich planach, aspiracjach i nadziejach. Nie lubię sytuacji niejasnych. Mam 
nadzieję, że i Ty wolisz całkiem otwarte i szczere stawianie kwestii. Widzę to 

107 Władysław Abraham (1860–1941) – dr praw UJ, profesor prawa kanonicznego Uniwersy-
tetu we Lwowie 1888–1935 (od 1919 r. – UJK).

108 Leon Halban (1893–1960) – dr praw UJK, profesor prawa kościelnego UJK 1935–1939.
109 Bolesław Wilanowski (ur. 1885) – ksiądz, porzucił stan duchowny, dr świętej teologii UJ, 

profesor prawa kościelnego USB.
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z Twojego listu. Będę Ci szczerze wdzięczny za parę słów wiadomości. Mam 
również nadzieję, że będąc w Warszawie nie zapomnisz o mnie.

Pani Twojej110 zasyłam najpiękniejsze ucałowania rączek, Ciebie ściskam

Twój stary
Kubuś

Dokument nr 2 
List A. Vetulaniego do J. Sawickiego z 7 X 1937 r.

rękopis
Kraków, 7 X 1937

ul. Lea 5a
Mój Kubo Kochany!

List Twój przeczytałem z wielką uwagą i cieszę, że dobrze się stało, żem stante 
pede do Ciebie napisał. Birkuś (recte Birkenmeyer) podtrzymuje wprawdzie, iż 
zakomunikował mi wiernie słowa [Józefa] Grycza, ale jest to sprawa obojętna, 
gdyż widzę, że nie ja jestem jeden przedmiotem z palca wyssanych plotek, ale że 
i o tobie krążą wierutne blagi, jak te o Twoim rozwodzie, porzuceniu dzieci, etc. 
Inna rzecz, że znów ja na gruncie krakowskim się z nimi nie spotkałem. Nato-
miast wiadomą Ci jest opinia moich kolegów na Wydziale, która dopatruje się 
trudności w powierzeniu Ci wykładów prawa kanonicznego ze względu na ewen-
tualne sprzeciwy władz kościelnych, i stąd owe koncepcje podsuwane Ci przez 
nich, co do ewentualnej habilitacji z prawa administracyjnego. Sprawa jednak 
przez Twą habilitację z prawa kościelnego jest już załatwiona i to z ogromnym 
pożytkiem dla Ciebie. Docentów z administracji jest więcej niż masa, perspek-
tywy katedry tego przedmiotu minimalne, podczas gdy habilitacja z kanonistyki 
daje Ci 100% szansę katedry i to rychło.

Co do możliwości habilitacji gdzie indziej niż u [Bolesława] Wilanowskiego, 
to przypominasz sobie zapewne dobrze, że gdy o tej sprawie napomknąłeś mi 
w Krakowie i o Krakowie, to powiedziałem Ci szczerze, że przedmiotem pracy 
habilitacyjnej musiałaby być praca z zakresu historii prawa. To jest mój konik, 
może zupełnie [wariacki?], ale stoję na stanowisku, że gdy o prawie administra-
cyjnym kościelnym może pisać i to zupełnie dobrze solidny znawca administracji 
państwowej, to dla kanonistyki niezbędny jest badacz nie tylko znający doskonałą 
metodę historyczno-prawną (a Ty ją masz moim zdaniem doskonale opracowaną), 
ale pracujący na tym polu. Z tych przyczyn, gdy w grę wchodziła kwestia obsady 
katedry po prof[esorze Władysławie] Abrahamie wysunąłem przed [Leonem] 

110 Irena Stefania z d. Latinik (1904–1875) – dr filozofii (anatomia porównawcza) UJ, żona 
A. Vetulaniego, ślub 31 VII 1930.
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Halbanem [Tadeusza] Silnickiego111 i z tej samej przyczyny powiedziałem Tobie 
o konieczności pracy historyczno-prawnej. Rozumiem, iż w Warszawie, przy 
Twych zajęciach trudno było Ci zdobyć się na takie studium, no ale mówię szcze-
rze, jestem przekonany, że zdobyłbyś się na nie, gdybyś wiedział, że jest ono nie-
odzowne, a miałoby ono dla nauki polskiej większy pożytek niżeli obecna Twa 
praca habilitacyjna. Jeśli tak to piszę, to nie dlatego żebym nie doceniał Twego 
wielkiego wkładu w naukę, który pracą swą wprowadziłeś, ale na tym polu jesteś 
do zastąpienia podczas, gdy w historii prawa, przy połowie wkładu pracy nawet 
studium Twe pchałoby naukę naszą rzeczywiście naprzód.

Wiesz dobrze, że co do Twych zdolności, Twej metody naukowej, szero-
kiej skali zainteresowań, indywidualności nie mam najmniejszych wątpliwości 
i zawsze byłem ich chwalcą. Co jedno mnie zawsze złościło, to wolne tempo Twej 
pracy; jestem jednak przekonany, pardon, mam nadzieję, że z chwilą gdy uzy-
skasz wreszcie katedrę, nabierzesz rozpędu, który jest konieczny, jeśli zważysz, 
że trzech nas tylko pracuje na terenie historii prawa kanonicznego, jeśli odliczy 
się prof[esora Władysława] Abrahama: [Tadeusz] Silnicki, Ty, no i ja. Odpadł 
niestety [Michał] Wyszyński112, [Piotr] Kałwa113, nie wiadomo, czy zostanie przy 
historii prawa, [Jan] Krzemieniecki114 w Krakowie niestety nie wiele wart, a co 
do [Leona] Halbana będę zawsze twierdził, że niestety nie ma znajomości metody 
historyczno-prawnej. Widzisz, że w poczcie historyków prawa nie wymieniam 
Twego nowego mistrza [Bolesława] Wilanowskiego. Jeśli pisałem, że żałuję, iż 
Twa habilitacja odbyła się w Wilnie, to ani na chwilę nie myślałem o Wilnie, gdzie 
na prawie zerem wedle mnie jest tylko [Iwo] Jaworski115, a wszystkich innych 
cenię na ogół wysoko, nie mówiąc o młodych: [Janie] Adamusie116 i [Sewerynie] 
Wysłouchu117, dla których mam bardzo wiele respektu. Pisząc o Wilnie myślałem 
właśnie o [Bolesławie] Wilanowskim i tylko o [Bolesławie] Wilanowskim, któ-
rego jako naukowca [zasadniczo?] nie cenię wysoko. Ale o tym może pogadamy 
kiedyś ustnie, tu tylko stwierdzę, że zaskoczyły mnie Twe słowa „o powadze 
prof. Wilanowskiego!”.

Czas jednak przejść ad rem. Pogłoski i plotki o zaproszeniu mnie do Warszawy 
i do mnie doszły w różnych wersjach. Począwszy od tego, że „z pocałowaniem 

111 Tadeusz Silnicki (1889–1968) – doktor filozofii (historia) Uniwersytetu we Lwowie, profe-
sor prawa kościelnego Uniwersytetu w Poznaniu 1928–1948.

112 Michał Wyszyński (1890–1972) – dr Uniwersytetu w Innsbrucku, profesor prawa kano-
nicznego.

113 Piotr Kałwa (1893–1974) – dr praw UJK, profesor prawa kościelnego Uniwersytetu w Lu-
blinie 1935–1939.

114 Jan Krzemieniecki (1887–1956) – dr św. teologii UJ, dr praw Uniwersytetu Gregoriańskie-
go 1921 r., profesor prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym UJ 1936–1953.

115 Iwo Jaworski (1898–1959) – dr praw UJ, profesor prawa na Zachodzie Europy USB 1932–1939.
116 Jan Adamus (1896–1962) – dr praw UJK, profesor historii dawnego prawa polskiego i li-

tewskiego USB.
117 Seweryn Wysłouch (1900–1968) – dr praw, docent historii prawa litewskiego USB 1937–1939.
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ręki przyjąłbym propozycję Warszawy”, aż do tego, że czynię silne o nią zabiegi, 
że stara się o nią dla mnie [Stanisław] Kutrzeba118 i wiele, wiele innych. Słucham 
tego wszystkiego i śmieję się. Nie potrzebuję Cię chyba zapewniać, że sam ani 
kroczku nie poczyniłem, aby zabiegać o katedrę w Warszawie, a tylko dziwię się, 
że skoro nie ja jeden jestem kanonistą ciągle tylko moją osobą szastają. Przecież 
o ile znów twierdzą pogłoski, [Leon] Halban zabiegał o Warszawę, zresztą i Ty 
o tym piszesz, i Wilanowski ponoć swego czasu o nią zabiegał. Plotki, plotki, 
plotki, które ja jako siadujący w Esplanadzie119 o godzinie 12 słucham podobnie 
jak Wy od Loursa120. Rozumiesz, że skoro nie otrzymałem żadnej, nie tylko już 
formalnej propozycji, ale nikt z Wydziału warszawskiego do mnie nie zwracał 
się, nie mogę na plotki, czy z okazji plotek oświadczać się. Co do jednego tylko 
Kubo Kochany bądź pewien, że z powodu mojej osoby nie spotka Cię „żadna 
szkoda ani zła przygoda”. Radzę Ci serdecznie, machnij ręką na wszystkie plotki 
i intrygi. Jest jedna rzecz pewna. Jest pięć katedr prawa kościelnego, cztery tylko 
są obsadzone, piątą możesz zająć tylko Ty, gdyż żaden geniusz kanonistyczny 
nie zjawia się na polskim horyzoncie. Ten fakt powinien Cię uspokoić, tak jak 
mnie uspokajał, gdy [Bronisław] Żongołł[owicz]121 przez cztery lata parol na mnie 
zagiął, aż popuścił, gdy widział, że mimo jego oświadczeń, iż nigdy nie dopuści, 
bym ja katedrę objął, że pracuję solidnie i konsekwentnie. Stąd rada weź się do 
pracy jakiejś historyczno-prawnej, czy choćby z zakresu dogmatyki prawa kano-
nicznego. Weź n[a] p[rzykład] jakiś tom ostatni wyroków Sacra Rota Romana122 
i napisz glossę do ciekawszego wyroku. Nie będzie Ci do tego potrzeba więk-
szego aparatu literatury czy źródeł, zresztą będziesz mógł sprowadzić z Krakowa 
(pod warunkiem zwrócenia na termin!!!). Może mi się uda wciągnąć Cię do pracy 
w Dictionnaire de droit canonique123, wreszcie zamierzam objąć po ś[wietej] 
p[amięci] ks[iędzu Janie] Fijałku124 Nova Polonia Sacra125, więc i tutaj będziesz 
mógł pisać. Tylko Kubo Kochany pamiętaj z zakresu historii prawa kanonicznego. 
Wydaje mi się, że obsada katedry prawa kościelnego w Warszawie nie nastąpi bez 
zgody [Władysława] Abrahama, pamiętaj o tym!

118 Stanisław Kutrzeba (1876–1946) – dr praw UJ, docent dawnego prawa polskiego UJ 1908–1946.
119 „Esplanada” – kawiarnia u zbiegu ulic Krupniczej i Podwale.
120 Właśc.: Cukiernia Loursa – znana cukiernia, kawiarnia w Warszawie 1821–1944, od 

1873 r. w Hotelu Europejskim.
121 Bronisław Żongołłowiecz (1870–1944) – dr prawa kanonicznego, wiceminister MWRiOP 

1930–1936.
122 Właśc.: Trybunał Roty Rzymskiej (Tribunal Rotae Romanae) – jeden z trybunałów Kurii 

Rzymskiej.
123 Dictionnaire de droit canonique – wielotomowe wydawnictwo.
124 Jan Fijałek (1864–1936) – dr prawa kanonicznego 1889 r., dr św. teologii UJ 1891 r., profe-

sor historii Kościoła Uniwersytetu we Lwowie, profesor historii Kościoła UJ.
125 „Nova Polonia Sacra” – czasopismo poświęcone badaniu dziejów kościoła, prawu kano-

nicznemu, wydawane w latach 1926–1939, redaktorem był J. Fijałek.
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Na zakończenie. W Warszawie byłem w roku bieżącym w ciągu kwietnia, 
zapracowany w Bibliotece Narodowej126 i w Archiwum Głównym127. Myślałem 
o Tobie, ale zawsze stosuję prawo rewanżu. Nieraz przykro mi było słyszeć, żeś 
bawił w Krakowie, ale jakoś nie mogłem się Ciebie doczekać u siebie; spotykali-
śmy się przypadkowo. Otóż to był moment – mówię i piszę szczerze, dlaczego nie 
znalazłem chwili czasu dla Ciebie, mimo iż powinieneś wiedzieć, węzły naszej 
przyjaźni zawiązane w Krakowie w czasie wspólnej pracy studenckiej są mi 
zawsze drogie.

[Adam Vetulani]

Dokument nr 3 
List J. Sawickiego do A. Vetulaniego z 18 X 1937 r.

masz., rkps
Warszawa, dnia 18 X 1937

Bagatela 15 m[ieszkania] 30
Kochany Adasiu!

Za Twój obszerny list szczerze jestem Ci wdzięczny. Wszystko to, co mi napi-
sałeś, przemyślałem gruntownie we wszystkich szczegółach, starając się być jak 
najbardziej obiektywnym w stosunku do mojej osoby i do tych spraw, które naj-
żywotniej mnie obchodzą. Nie we wszystkim mogę się z Tobą zgodzić, ale mam 
nadzieję, że będę miał okazję z Tobą o tym porozmawiać osobiście i że wtedy 
może w niejednym zdołam Cię przekonać.

Bardzo Ci jestem wdzięczny za Twoje zapewnienie, że z powodu Twojej osoby 
nie spotka mnie „żadna szkoda ani zła przygoda”. Znając Ciebie, byłem tego 
z góry pewien i dlatego tym szczerzej mogłem Ci swego czasu mówić, a ostat-
nio pisać o okolicznościach, które dotyczą zarówno Twojej, jak i mojej osoby. 
Rozumiem i cenię Twoją rezerwę w stosunku do plotek, które Cię dochodziły 
w Krakowie przy stoliku kawiarnianym, i żadnych jakichś oficjalnych oświad-
czeń od Ciebie nie oczekiwałem. Mnie osobiście wystarczy najzupełniej to, coś 
mi napisał, a nawet gdybyś mi nie był tego napisał, wystarczy mi moje głębokie 
przekonanie, że mając zamiar przenieść się do Warszawy, albo chociażby tylko 
licząc się z ewentualnością taką, byłbyś mnie lojalnie zawczasu o tym zawiado-
mił, wiedząc obecnie wprost ode mnie, jak bardzo sprawa ta dotyczy bezpośred-
nio mojej osoby. Bardzo serdecznie jestem Ci wdzięczny za Twoje w tej sprawie 
stanowisko.

126 Biblioteka Narodowa – narodowa instytucja gromadząca książki, czasopisma, założona 
w 1928 r. (z tradycjami od 1732 r.).

127 Archiwum Główne – archiwum założone w Warszawie w 1808 r., od 1918 r. jako Archi-
wum Główne Akt Dawnych, przechowuje zbiory rękopiśmienne wytworzone do 1918 r.
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Przykro mi było, że w nasze serdeczne stosunki wprowadzasz jakieś momenty 
rewanżu. Przypomnij sobie, że byłem w Krakowie u Państwa, zastałem tylko 
Ciebie, Pani Twej nie było wtedy w domu. Nie było to wcale przypadkowe spo-
tkanie, jak Ty to piszesz. Owszem, byłem kilka razy w Krakowie od 1930 r[oku]. 
Ale dosłownie od pociągu do pociągu, goniący w pośpiechu za sprawami służ-
bowymi albo rodzinnymi interesami majątkowymi; telefonu u Państwa w domu 
– wtedy przynajmniej – nie było – zaprawdę trudno mi było liczyć się z tym, że 
mi to będzie poczytywane za postępek wymagający retorsji. Zrewanżowałeś się 
za to gruntownie i powinieneś być zasądzony za przekroczenie obrony koniecz-
nej. Mam nadzieję, że nasyciwszy żądzę rewanżu, odezwiesz się nareszcie, gdy 
przyjedziesz do Warszawy. Mój telefon domowy 8-29-70.

Za odbitki Twoje najserdeczniej Ci dziękuję. Z dużą bardzo satysfakcją prze-
studiowałem Twój piękny artykuł128 w Dictionnaire… Szczerze Ci do niego win-
szuję.

Pani Twojej zasyłam piękne ucałowania rączek, bCiebie Adasiu Kochany, ści-
skam serdecznie

Twój stary
Kubuśb

Dokument nr 4 
List R. Rybarskiego do A. Vetulaniego z 27 X 1937 r.

masz., druk
aWarszawa, dna[ia] 27 X a193a7 ara[oku]

aUNIWERSyTET JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIEa

Wielce Szanowny Panie Kolego,

Zwracam się do Niego z uprzejmą prośbą o jak najspieszniejsze przesłanie 
prac Pańskich z zakresu prawa kościelnego. Chodzi także i o drobniejsze arty-
kuły naukowe. W razie gdyby Pan nie rozporządzał [stosownymi?] egzempla-
rzami, proszę o [uzupełniającą?] notatkę bibliograficzną.

Wszystkie te książki zwrócę w krótkim czasie.
Łączę wyrazy poważania

Roman Rybarski129

128 W 1937 r. A. Vetulani opublikował: Bénéfices en Pologne, „Dictionnaire de droit cano-
nique”, t. II, Paris 1937, coll. 596–629; Breviatio canonum Ferrandi, „Dictionnaire de droit cano-
nique”, t. II, Paris 1937, coll. 1111–1113; Brevis libellus de rebus ecclesiae, „Dictionnaire de droit 
canonique”, t. II, Paris 1937, coll. 1113–1115.

129 Roman Rybarski (1887–1942) – dr praw UJ, profesor skarbowości i prawa skarbowego 
Uniwersytetu w Warszawie 1924–1942.



418 PRZEMySŁAW MARCIN ŻUKOWSKI

Dokument nr 5 
List A. Vetulaniego do R. Rybarskiego z 30 X 1937 r.

rękopis
Kraków, dnia 30 X [19]37.

ul. Lea 5a
Wielce Szanowny Panie Dziekanie!

Stosownie do życzenia wyrażonego w liście Pańskim z dn[ia] 27 b[ieżącego] 
m[iesiąca] przesyłam równocześnie odbitki moich prac z zakresu prawa kościel-
nego z uprzejmą prośbą o ich zwrot. Niektóre z tych odbitek posiadam tylko 
w jednym egzemplarzu.

Proszę bardzo, aby Wielce Szanowny Pan Dziekan nie tłumaczył zastosowa-
nia się do Jego życzenia jako przyjęcie przeze mnie jakichkolwiek formalnych 
zobowiązań.

Proszę przyjąć Panie Dziekanie, wyrazy mego głębokiego poważania.

W załączeniu przesyłam notatkę o moich pracach i recenzjach, z których nie 
posiadam odbitek.

[Adam Vetulani]

Dokument nr 6 
List R. Rybarskiego do A. Vetulaniego z 28 XI 1937 r.

rękopis

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Niezależnie od oficjalnego listu, pragnę osobiście i prywatnie zwrócić się do 
Pana z prośbą, by Pan nie odmawiał naszej propozycji.

Zależy nam na pozyskaniu Pana do Warszawy, by wzmocnić studia histo-
ryczno-prawne na naszym Wydziale. Z różnych stron są tendencje, by ten pierwia-
stek mocno ograniczyć w wykształceniu prawniczym. U nas pod tym względem 
są duże braki; nie ma jeszcze obsadzonej katedry historii prawa na Zachodzie 
Europy130. A tymczasem mamy około 3 000 słuchaczów, z których [wyraz nie-
czytelny] znaczny procent uczęszcza regularnie na wykłady. Zwłaszcza w ostat-
nim roku jest duża poprawa. Napływ do seminariów jest ogromny – nie można 
wszystkich przyjmować. Istnieją u nas wszelkie warunki, że mógłby W[ielce] 
Szan[owny] Pan Profesor stworzyć placówkę pracy naukowej z zakresu prawa 
kościelnego, której dotychczas nie było.

Pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę na poniekąd wspólny nam przedmiot 
zainteresowań. Nad materiałami archiwalnymi z zakresu prawa kościelnego 
nikt stale w Warszawie nie pracuje. Niedaleko Warszawy jest Płock, o którym 

130 Wykłady zlecone z tego przedmiotu prowadził docent Witold Sawicki 1937–1939.
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mówiliśmy przed kilku miesiącami. Istnieją plany, by zorganizować lepiej pracę 
naukową na Pomorzu, którego historia również stanowi przedmiot Pańskich 
zainteresowań. Pozwolę sobie podkreślić, że przeniesienia się Pańskiego do War-
szawy wymaga dobro nauki polskiej.

Mógłbym przytoczyć inne jeszcze argumenty, o których nie chcę pisać w tym 
poufnym nawet liście. Nie było [żadnej?] opozycji przeciw Pańskiej osobie, 
uchwała przeszła kwalifikowaną większością. Gdyby przypadkiem W[ielce] Sza-
n[owny] Pan Profesor miał, co do swej decyzji jakieś wątpliwości, proszę [wyraz 
nieczytelny] [wyraz nieczytelny], a ja zjawię się w Krakowie, by wszystko wyja-
śnić osobiście.

Oczekując rychłej odpowiedzi, przesyłam wyrazy głębokiego szacunku i ser-
deczne pozdrowienia

Roman Rybarski

Dokument nr 7 
List R. Rybarskiego do A. Vetulaniego z 29 XI 1937 r.

masz., druk
aWarszawa, dna[ia] 29 XI 1937.

aUNIWERSyTET JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIE
Nra 683

Wielce Szanowny Panie Profesorze,

Rada Wydziału Prawa uchwaliła na posiedzeniu z dn[ia] 26 XI b[ieżącego] 
r[oku] przedstawić Min[isterstwu] W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] 
P[ublicznego] Wielce Szanownego Pana na zwyczajnego profesora prawa 
kościelnego na naszym Wydziale. Zgodnie z § 18 Rozporządzenia Ministerstwa 
W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego] z dnia 27 X 1933 zapytuję, 
czy Wielce Szanowny Pan Profesor byłby skłonny przyjąć tą katedrę.

Wyrażając głęboką nadzieję imieniem Rady Wydziału, że na naszą propozy-
cję otrzymamy pozytywną odpowiedź,

łączę wyrazy głębokiego poważania
Dziekan Wydziału Prawa
bRoman Rybarskib

/Dr. Roman Rybarski/
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Dokument nr 8 
List R. Rybarskiego do A. Vetulaniego z 3 XII 1937 r.

rękopis

Wielce Szanowny Panie Kolego,

Dziękuję za odpowiedź, która mnie i moich kolegów bardzo zmartwiła. 
Nie chciałbym, by Pan przysłał swą oficjalną odpowiedź przed wysłuchaniem 
wszystkich argumentów. Ponieważ miałem, niezależnie od tej sprawy, załatwić 
w Krakowie inne jeszcze interesy, przyjadę do Krakowa, o ile nie zajdą jakieś 
nadzwyczajne przeszkody, w środę dnia 8 XII [1937] (po południu) i będę się 
chciał zobaczyć z W[ielce] Szan[ownym] Panem Kolegą.

Łączę wyrazy poważania i serdeczne pozdrowienia

Roman Rybarski
Dokument nr 9 

List A. Vetulaniego do R. Rybarskiego z 12 XII 1937 r.
masz.
Kraków, 12 XII 1937
ul. J. Lea 5a

Do Pana Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu J[ózefa] Piłudskiego
w Warszawie.

Wielce Szanowny Panie Dziekanie!
Potwierdzając odbiór pisma z dn[ia] 29 XI 1937 L.683 składam Panu, Panie 

Dziekanie, i na Pańskie ręce całej Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Józefa 
Piłsudskiego najserdeczniejsze podziękowania za zaszczytną propozycję objęcia 
przeze mnie katedry prawa kościelnego.

Jestem głęboko wzruszony zaufaniem, jakim Pan, Panie Dziekanie, i człon-
kowie Rady Wydziału mnie obdarzyli, powołując do swego grona. Odpisuję 
z pewną zwłoką, gdyż decyzja nie była łatwa. Rozważywszy wszelkie okoliczno-
ści doszedłem do przekonania, że w obecnej chwili niestety nie mogę przyjąć tak 
zaszczytnego dla mnie zaproszenia.

Pomijam wzgląd, iż jako uczeń, docent i profesor Wszechnicy Jagiellońskiej 
jestem przywiązany do Uniwersytetu, który mnie wychował i wykształcił, ale 
związany jestem z Krakowem na okres dwu lat rozpoczętą przeze mnie przed 
paru laty pracą nad katalogiem średniowiecznych rękopisów prawa rzymskiego 
i kanonicznego131. Studium to rozpocząłem w związku z planem badań nad kul-
turą prawną w Polsce średniowiecznej. Nie myśląc dotąd nigdy o porzuceniu 
Krakowa, pozostawiłem szczegółowe badania bogatego księgozbioru Biblioteki 
Jagiellońskiej i ważnych rękopisów biblioteki kapituły katedralnej krakowskiej 

131 Adam Vetulani 1901–1976…
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na koniec mych poszukiwań. Przeniesienie się do Warszawy byłoby równo-
znaczne z zaniechaniem kontynuowania tej pracy, w którą włożyłem dużo trudu 
i którą uważam za bardzo doniosłą. Prowadzenie jej dalej w Warszawie drogą 
sprowadzania rękopisów krakowskich jest tak ze względów technicznych, jak i ze 
względu na ogromny aparat pomocniczy wręcz nie do pomyślenia.

Proszę przyjąć Panie Dziekanie wyrazy mego głębokiego poważania i raz 
jeszcze proszę o wyrażenie Radzie Wydziału mego serdecznego podziękowania 
za wysoki zaś zaszczyt, którym zechciała mnie obdarzyć.

Dokument nr 10 
List A. Vetulaniego do R. Rybarskiego z 12 XII 1937 r.

masz.
Kraków, 12 XII 1937

ul. J. Lea 5a
Wielce Szanowny i Łaskawy Panie Dziekanie!

Pod wpływem łaskawej rozmowy Pana Dziekana ze mną w Krakowie wpro-
wadziłem do pierwotnie zredagowanego listu pewne zmiany, które choć nie 
wiem, czy w pełni Pana Dziekana zadowolą, stwierdzają, że w obecnej chwili 
przeniesienie się moje do Warszawy jest ze względów naukowych niemożliwe. 
Czy po ukończeniu zebrania materiału do mojego Katalogu będę mógł z pewno-
ścią przenieść się do Warszawy, dzisiaj nie mogę dać pewnej odpowiedzi, gdyż 
nie wiadomo, co przyniosą najbliższe dni, a co dopiero okres dwuletni. Dlatego 
też nie mogłem napisać, że przyjmuję łaskawą propozycję, ale będę mógł przyjść 
do Warszawy dopiero za dwa lata, tylko że praca moja zatrzymuje mnie w Kra-
kowie na okres dwuletni i dlatego w obecnej chwili propozycji przeniesienia się 
natychmiastowego do Warszawy przyjąć nie mogę.

Proszę przyjąć Panie Dziekanie wyrazy mego głębokiego poważania i piękne 
ukłony

Dokument 11 
List J. Sawickiego do A. Vetulaniego z 25 I 1939 r.

rękopis

Kochany Adasiu!

Uradowałeś mnie tym razem, aż całym transportem odbitek i prac z Twoimi 
statutami kietliczowymi132 na czele. Nie mogłem Ci zrazu odpisać i podziękować, 
albowiem leżałem chory na ciężką grypę i dopiero teraz zaczynam wstawać. Więc 
przyjm[ij] moje najserdeczniejsze podziękowania za pamięć i wyrazy szczerej 
radości, że Ci się znów takie ładne prace udały. Szczególnie doniosłą i udatną 
wydaje mi się praca o statucie Kietlicza. Wywody Twoje są przekonywujące, 

132 Statuty synodalne Henryka Kietlicza, oprac. A. Vetulani, uzup. Z. Kozłowska-Budkowa, 
Kraków 1938.
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a cała konstrukcja sprawia dużo przyjemności swą logiką i zawartością. Mnie 
ona specjalnie pociąga swą śmiałością, o ile śmiałością można nazwać stawianie 
kropek nad i oraz wyciąganie wniosków, narzucających się na podstawie wyni-
ków analizy zewnętrznej i wewnętrznej. Szczególne kryteria wewnętrzne wydają 
mi się bardzo silnie przemawiać za cofnięciem całego zabytku do początku XIII 
w. – Praca Twoja jest godną kontynuacją dzieła, zapoczątkowanego przez Abra-
hamów, Ulanowskich133, Fijałków, Zachorowskich134.

I ja w najbliższym czasie przyjadę do Was z moimi dwoma pracami o nowo 
odkrytych statutach diecezjalnych początku XVI w., licząc na Twoje życzliwe 
zajęcie się tą sprawą. Rektor [Stanisław] Kutrzeba wie o tym, miałem te rzeczy 
wykończyć do końca października, ale niespodziewanie musiałem je odłożyć, 
aby przygotować się na wyjazd do Rzymu, dokąd wysyłano mnie dla zbadania 
sprawy św. Stanisława.

Dopiero teraz, po dłuższej przymusowej przerwie, zebrałem się energicznie 
do kończenia tych prac i sądzę, że niezadługo już poślę je do Krakowa.

U mnie poza tym nic wiele nowego. Jeżdżę z wykładami do Wilna, a tu 
w Warszawie mam zlecone wykłady z administracji wyznaniowej. Roboty dużo 
a czasu niesłychanie mało, bo urząd mój bardzo mnie jednak absorbuje. Coraz 
bardziej Ministerstwo mi ciąży i coraz nieznośniej mi zajmować się „kawałkami” 
urzędowymi?, gdzie pełno pracy i projektów czeka na realizację. Moja sprawa, 
jak zapewne wiesz, nie rusza z miejsca. Śmiertelna cisza dookoła niej.

Pani Twojej zasyłam piękne ucałowania rączek, Ciebie ściskam bardzo ser-
decznie.

Twój stary Kuba.

Dokument nr 12 
List R. Rybarskiego do A. Vetulaniego z 24 II 1939 r.

masz., druk
aWarszawa, dna[ia] 24 II 1939

aUNIWERSyTET JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W WARSZAWIEa

Dziekan Wydziału Prawa
aNra Pr-86/39

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

W związku z pismem z dnia 12 XII 1937, w którym Wielce Szanowny Pan 
Profesor nie odrzucił definitywnie propozycji objęcia katedry prawa kościelnego 

133 Odwołanie do Bolesława Ulanowskiego (1860–1919) – dr praw UJ, dr filozofii UJ, prof. 
prawa kościelnego UJ 1888–1919.

134 Odwołanie do Stanisława Zachorowskiego (1885–1918) – dr praw UJ, docent prywatny 
prawa kościelnego UJ 1913, prof. prawa kościelnego KUL 1918.
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na naszym Wydziale, pragnę obecnie, z upoważnienia komisji do obsadzenia 
katedry, zwrócić się z uprzejmą prośbą o ostateczną odpowiedź. Nie traciliśmy 
nadziei, że może ta odpowiedź wypadnie przychylnie. Musimy obecnie wystąpić 
już z wnioskiem do Ministerstwa [Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego]. Gdyby mimo wszystko Wielce Szanowny Pan Profesor zdecydował się na 
przeniesienie do Warszawy, a chciał jeszcze ukończyć Swe prace w Krakowie, to 
w tym przypadku możliwa jest zwłoka w tym przeniesieniu się, a to ze względu 
na powolność w załatwianiu tych spraw przez Ministerstwo [Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego].

Oczekując łaskawej odpowiedzi, łączę wyrazy wysokiego poważania
bRoman Rybarskib

Dokument nr 13 
List A. Vetulaniego do R. Rybarskiego z 28 II 1939 r.

rękopis

Wielce Szanowny Panie Dziekanie,

Jest mi niezmiernie przykro, że moja – może nie dosyć wyraźna – odpo-
wiedź z dnia 12 XII 1937 na zaszczytne zaproszenie mnie przez Radę Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego spowodowała odroczenie obsady kate-
dry prawa kościelnego.

Jestem szczerze i głęboko wzruszony, że Rada Wydziału darząc mnie swym 
zaufaniem ponownie skierowała się do mnie z zapytaniem, co do możliwości 
objęcia przeze mnie katedry prawa kościelnego. Niestety te same okoliczności, 
które w ubiegłym roku powodowały, że z żalem musiałem zrezygnować z tak 
zaszczytnej dla mnie propozycji i dzisiaj uniemożliwiają mi opuszczenie Kra-
kowa.

Proszę Pana, Panie Dziekanie o przyjęcie mego serdecznego podziękowania 
za zaszczyt, którym Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 
mnie obdarzyła oraz wyraz głębokiego poważania.

6. ZAKOŃCZENIE

Z powyższych dokumentów wyłania się ciekawa zależność. Docent historii 
prawa polskiego A. Vetulani nie otrzymał katedry zgodnej ze swoim prawem 
wykładania, posiadając „konkurencję” w osobach S. Kutrzeby i A. Kłodziń-
skiego, którzy już byli profesorami na katedrach tych przedmiotów w Krakowie. 
Podjął się zatem zadania zgłębienia swojej wiedzy w zakresie prawa kanonicz-
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nego, co – jak zostało przedstawione wyżej – Ministerstwa początkowo nie 
zadowalało. Mimo że prace te były wówczas, i są do dzisiaj, wysokiej wartości 
naukowej. Jakub Sawicki natomiast jako docent prawa kościelnego – przypo-
mnijmy słowa A. Vetulaniego: „habilitacja z kanonistyki daje Ci 100% szansę 
katedry i to rychło” – czekał na takową kilkanaście lat. Trudno tu orzec, czy 
warszawski Wydział Prawa był do niego uprzedzony. W swoim szkicu Maria 
Zabłocka, Grażyna Bałtruszajtys i Michał Pietrzak napisali, że „[…] w Warsza-
wie kierownictwo Wydziału Prawa nie zgodziło się na prowadzenie wykładów 
z prawa kościelnego. Zaakceptowało natomiast propozycję prowadzenia wykładu 
specjalistycznego pt. Administracja wyznaniowa”135. Jedynym logicznym wytłu-
maczeniem tego stanu była ciągła nadzieja, co potwierdzają przytoczone wyżej 
dokumenty, na ściągnięcie do Warszawy A. Vetulaniego.

Na podstawie powyższego szkicu widomym staje się, jak bardzo między-
wojenna kadra nauczająca z jednej strony była przywiązana do swojego miasta, 
ale z drugiej strony – tak samo chyba – chętna do zmiany miejsca zatrudnie-
nia. Dobrym przykładem tutaj jest postawa Tadeusza Bigo – wyhabilitowanego 
docenta prawa administracyjnego UJK – który w okresie międzywojennym miał 
możliwość objęcia katedry w Wilnie, Krakowie na Akademii Górniczej i na Uni-
wersytecie w Poznaniu, ale Lwowa nie opuścił136. Myślę, że mogę zaryzykować 
tezę, że w tym czasie uczelnie nie postrzegały rywalizacji między sobą w kate-
gorii konkurencji rynkowej. Na pewno czasy, kiedy katedr uniwersyteckich było 
więcej niż kandydatów na nie – przynajmniej w niektórych dyscyplinach – minęły 
już bezpowrotnie. I ani UJK nie obraził się na W. Abrahama i krakowski Wydział 
Prawa za propozycję – zobacz niniejszy tekst – ściągnięcia tego uczonego nad 
Wisłę. Tak samo uczelnia poznańska i USB nie mogły poczuć się urażone, gdy 
na UJ zamianowano profesorami – odpowiednio A. Kłodzińskiego i J. Landego. 
Ten ostatni uczony mimo próśb wyrażanych na posiedzeniu Rady Wydziału USB 
z przyczyn osobistych – stwierdził – Wilno opuści, jak tylko nominacja na UJ 
dojdzie do skutku137.

Wprawdzie dochodziło tu do pewnego rodzaju problemów, gdy dana osoba 
opuszczała katedrę, niemniej nikt ostro „szat nie darł”. Co nie znaczy, że nie 
próbowano różnych sposobów, aby uczonego zatrzymać. Jeżeli to nie skutkowało, 
swój sprzeciw manifestowano kurtuazyjną zgodą. Faktem jest, że pewne ośrodki 
wydawały się być bardziej atrakcyjne.

135 M. Zabłocka, G. Bałtruszajtys, M. Pietrzak, Nauki historycznoprawne w Uniwersytecie 
Warszawskim w okresie II Rzeczypospolitej, [w:] Nauki historycznoprawne w polskich uniwersy-
tetach w II Rzeczypospolitej, red. M. Pyter, Lublin 2008, s. 312.

136 P. M. Żukowski, Tadeusz Bigo – droga do katedry na Uniwersytecie we Wrocławiu, „Folia 
Iuridica Wratislaviensis” 2015 (złożone do druku).

137 LCVA, fond 175, opis 2VIB, sprawa 29c, protokoły posiedzeń RW 1925/26–1929/30, pro-
tokół z 14 XII 1928, k. 11.
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ADAM VETULANI – JAKUB SAWICKI. THE WAY OF APPOINTING 
ANCIENT POLISH LAW AND ECCLESIASTICAL LAW 
DEPARTMENTS IN THE SECOND POLISH REPUBLIC

Summary

The paper shows a scientific career of Adam Vetulani and Jakub Sawicki. It also 
shows the way of appointing ancient Polish law and ecclesiastical law departments in 
the Second Polish Republic through their achievements. After the example of German 
countries, the department (full or assistance) was not a unit of faculty, but in fact 
a permanent employment for the professor. In the period between two World Wars the 
President of the Polish Republic nominated scientists to be chiefs of the department. In 
addition, there was also a possibility to stipulate the scope of duties in an agreement. 
There was no title of professor, because somebody who had abandoned the department 
was not professor there any more. One of the ways to be nominated in the department 
was getting the so called veiniam legendi, which meant the right to give lectures and to 
be assistant professor. The legal basis for such resolution were two university acts: first 
dated July 13, 1920, and the second March 15, 1933.

Adam Vetulani was professor of history of the Polish law at the Jagiellonian 
University. Jakub Sawicki was assistant professor of ecclesiastical law at USB. Adam 
Vetulani was proposed as the candidate for ecclesiastical law department in Cracow. 
But the Ministry of Religion and Education delayed the confirmation of application, 
due to insufficiency of scientific achievements of the candidate. It was also emphasised 
that A. Vetulani had been already assistant professor of history of the Polish law. After 
completing scientific achievements A. Vetulani received nomination. In addition in the 
1930s he got proposition from the University of Warsaw. It was not easy for friends. After 
habilitation in Vilnius, J. Sawicki worked as a clerk and he was not employed by any 
university. In that time the University of Warsaw offered the department of canonical 
law to A. Vetulani. In the end A. Vetulani did not move to Warsaw, whereas J. Sawicki 
delivered commission lectures.
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMU DOKTORA 
HONORIS CAUSA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

PROF. MICHAELOWI MARTINKOWI

Uroczystość wręczenia dyplomu Doktora Honoris Causa prof. Michaelowi 
Martinkowi odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 6 listopada 2013 r.

Tytuł ten, będący najwyższą akademicką godnością Uniwersytetu Warszaw-
skiego, został przyznany prof. Martinkowi, wybitnemu niemieckiemu praw-
nikowi, na mocy uchwały nr 78 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 
17 kwietnia 2013 roku. 

Recenzentami dorobku naukowego prof. Martinka zostali profesorowie: 
Andrzej Całus z SGH, Andrzej Mączyński z UJ oraz Maksymilian Pazdan z UŚ. 
Promotorem był profesor Jerzy Poczobut, dyrektor Instytutu Prawa Międzynaro-
dowego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Profesor Michael Martinek jest wybitnym przedstawicielem niemieckiej 
nauki prawa. Obecnie kieruje Katedrą Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospo-
darczego, Prywatnego Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu 
Kraju Saary w Saarbrücken. Od 1984 r. piastuje również stanowisko dyrektora 
Instytutu Prawa Europejskiego na tym Uniwersytecie. Dzięki swojemu zaan-
gażowaniu na skalę międzynarodową prof. Martinek został uhonorowany tytu-
łami doktora honorowego Uniwersytetów w Wuhan (ChRL), Craiowa (Rumunia) 
i Lille (Francja). Jest również honorowym profesorem południowoafrykańskiego 
Uniwersytetu w Johannesburgu i profesorem wizytującym angielskiego Uniwer-
sytetu w Warwick. Profesor Martinek jest autorem wielu wybitnych publikacji 
naukowych, które dotyczą nowych rodzajów umów, europejskiej harmonizacji 
i unifikacji prawa handlowego, europejskiego prawa szeroko pojmowanych usług 
oraz prawa dystrybucyjnego z perspektywy zarówno kontraktowej, jak też kon-
cernowej. Działa także jako współwydawca i naczelny redaktor periodyku Beck-
-Verlag pt. „Zeitschrift für Vertriebsrecht”.

Profesor Martinek od ponad 15 lat współpracuje z Wydziałem Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca w sferze naukowej i dydak-
tycznej obejmuje przede wszystkim przygotowanie wspólnych publikacji z prof. 
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Jerzym Poczobutem oraz wygłaszanie wykładów, a także udział w seminariach 
i konwersatoriach. Szczególnie duży rozgłos zyskała publikowana w „Kwar-
talniku Prawa Prywatnego” seria wspólnych artykułów profesorów Martinka 
i Poczobuta o życiu i twórczości najwybitniejszych niemieckich cywilistów.

Profesor Martinek jest autorem ponad 30 monografii, ponad 250 artykułów 
naukowych i glos oraz prawie 50 recenzji. W dorobku naukowym prof. Michaela 
Martinka znajdują się takie dzieła, jak: Odpowiedzialność zastępcy. Odpowie-
dzialność organu według § 31 niem. k.c. jako ogólna zasada odpowiedzialności 
stowarzyszeń za ich reprezentantów. Przyczynek do systemu przypisania winy 
(wydana w 1979 r.); Deficyt integracji zarządzania niemiecką pomocą dla państw 
rozwijających się (wydana w 1981 r.); przygotowana we współpracy z prof. Die-
terem Reuterem monografia pt. Bezpodstawne wzbogacenie (wydana w 1983 r.); 
czy też opublikowana w 1987 r. rozprawa habilitacyjna pt. Franchising – werty-
kalna kooperacja grupowa w zbycie towarów i usług.

Laudację wygłosił prof. dr hab. Jerzy Poczobut, dyrektor Instytutu Prawa 
Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego:

Profesor Michael Martinek jest wybitnym przedstawicielem niemieckiej 
nauki prawa prywatnego, którego dokonania są znane i wysoko cenione nie tylko 
w Europie, w tym w Polsce, lecz również na innych kontynentach. Od kilkunastu 
lat owocnie współpracuje w różnych formach z Wydziałem Prawa i Administracji 
UW, szczególnie zaś z Instytutem Prawa Międzynarodowego oraz Instytutem 
Prawa Cywilnego.

Profesor Michael Martinek nie wyssał zainteresowania dziedziną prawa 
z mlekiem matki, ani nie był kontynuatorem prawniczych tradycji rodzinnych. 
Jego dokonania naukowe na polu prawa stanowią rezultat zarówno wytrwałej 
pracy, jak też rozwijanych świadomie i konsekwentnie nieprzeciętnych zdolności 
humanistycznych. Urodził się 5 października 1950 r. w Büderich pod Düssel-
dorfem jako syn spedytora Gerharda Martinka i jego żony Christel z d. Fähr-
mann. Odebrał klasyczne średnie wykształcenie, w ramach którego nauczano 
języków antycznych: greckiego, łacińskiego i hebrajskiego. Następnie odbył 
dwuletnią praktykę w przedsiębiorstwie spedycyjnym swego ojca, przebywając 
rok w Anglii, Francji i we Włoszech. W latach 1971–1976 studiował prawo i filo-
zofię na uniwersytetach w Berlinie Zachodnim, Londynie i Hamburgu. Po trzech 
latach przerwał studia filozoficzne, by poświęcić się całkowicie nauce prawa. 
W 1976 r. złożył prawniczy egzamin państwowy pierwszego, w 1979 r. zaś – po 
dwuletniej działalności w praktyce – drugiego stopnia, który 

uprawniał go do wykonywania zawodu sędziego.
W 1978 r. obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie sporządzoną pod kie-

runkiem prof. Dietera Reutera rozprawę doktorską na temat odpowiedzialności 
stowarzyszeń za ich reprezentantów według niemieckiego kodeksu cywilnego. 
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Trzy lata później obronił w Wyższej Szkole Administracji w Speyer napisany pod 
kierunkiem prof. Klausa Königa kolejny doktorat, który był poświęcony proble-
matyce polityczno-administracyjnego systemu niemieckiej pomocy dla rozwija-
jących się państw. Po studiach LL.M na Uniwersytecie Nowego Jorku uzyskał 
w 1982 r. tytuł magistra prawoznawstwa porównawczego. W latach 1981–1985 
był asystentem prof. Dietera Reutera na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tybin-
dze. Gdy Jego mistrz przeniósł się na Uniwersytet Kiloński, Michael Martinek 
podążył za nim, zachowując stanowisko asystenta. Na tymże Uniwersytecie 
habilitował się w 1986 r. na podstawie rozprawy poświęconej systemom zbytu 
z perspektywy prawa umów i prawa kartelowego.

Młody, bo zaledwie 35-letni docent Michael Martinek mógł z satysfakcją 
odnotować szeroki odzew, z jakim spotkały się w niemieckiej nauce prawa Jego 
monograficzne publikacje. Już bowiem obroniona w 1978 r. rozprawa doktor-
ska pt. Odpowiedzialność zastępcy. Odpowiedzialność organu według § 31 niem. 
k.c. jako ogólna zasada odpowiedzialności stowarzyszeń za ich reprezentantów. 
Przyczynek do systemu przypisania winy (Berlin 1979) wzbudziła duże zainte-
resowanie, którego wyrazem było nie tylko powoływanie jej w komentarzach 
i podręcznikach, lecz również w orzeczeniach Sądu Najwyższego, stanowiąc 
do dzisiaj płaszczyznę odniesienia dla niemieckiej dogmatyki w zakresie odpo-
wiedzialności związków osób. Także Jego drugi doktorat z 1981 r. pt. Deficyt 
integracji zarządzania niemiecką pomocą dla państw rozwijających się jest czę-
sto powoływany w niemieckim piśmiennictwie z zakresu polityki gospodarczej. 
Przede wszystkim jednak napisał Michael Martinek ze swoim mistrzem prof. 
Dieterem Reuterem, jeszcze w okresie działalności asystenckiej na Uniwersy-
tecie w Tybindze, ponad 800-stronicowe dzieło pt. Bezpodstawne wzbogacenie, 
opublikowane w 1983 r. Monografia ta, którą można określić jako podstawowe 
dzieło okresu powojennego w dziedzinie bezpodstawnego wzbogacenia, zyskała 
powszechne uznanie nie tylko w Niemczech, lecz również za granicą. Podobnie 
wydana w 1987 r. rozprawa habilitacyjna pt. Franchising – wertykalna kooperacja 
grupowa w zbycie towarów i usług szybko zaczęła cieszyć się zasłużonym roz-
głosem i stanowiła dowód ponadprzeciętnych kompetencji Michaela Martinka na 
polu klasycznego prawa cywilnego, wzbogaconym elementami z zakresu prawa 
gospodarczego. Gdy Michael Martinek obejmował w letnim semestrze 1986 r. 
katedrę na Uniwersytecie w Münster, poprzedzała Go już opinia „wschodzącej 
gwiazdy” niemieckiego prawa prywatnego i gospodarczego. Do ukształtowania 
tej opinii przyczyniły się także Jego liczne artykuły w czasopismach fachowych, 
które wniosły znaczący wkład do niemieckiego dyskursu prawniczego.

Dlatego nie powinno dziwić, że Michael Martinek już w wieku 35 lat otrzymał 
w 1987 r. powołanie na katedrę Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, którą 
kieruje do dzisiaj. Wierności Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospo-
darczego, Prawa Międzynarodowego Prywatnego i Porównawczego dochował 
pomimo kuszących propozycji z innych uniwersytetów, m.in. objęcia katedry po 
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prof. Fritzu Rittnerze na słynnym Uniwersytecie we Freiburgu. Katedrę w Saar-
brücken doprowadził w okresie swojej ponad 25-letniej działalności do rozkwitu, 
zyskując renomę wybitnego znawcy prawa prywatnego, gospodarczego i porów-
nawczego. Od 1984 r. piastuje również, jako następca prof. Günthera Jahra, sta-
nowisko dyrektora Instytutu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kraju Saary.

Profesor Michael Martinek stworzył dzieło na wskroś oryginalne, które impo-
nuje pod względem zarówno zakresu, jak i poziomu oraz sprawia, że zajmuje 
On bezsprzecznie wyjątkowe miejsce nie tylko w niemieckiej nauce prawa pry-
watnego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na czterech obszarach: 
nowych rodzajów umów; europejskiej harmonizacji i unifikacji prawa handlo-
wego; europejskim prawie szeroko pojmowanych usług oraz prawie dystrybu-
cyjnym z perspektywy zarówno kontraktowej, jak też koncernowej. W ostatnim 
trzydziestoleciu Michael Martinek opracował jako autor, współautor i redaktor 
ponad 30 monografii, z których wiele zyskało status dzieł o znaczeniu podstawo-
wym. Do takowych są przede wszystkim zaliczane wspomniana już monografia 
o bezpodstawnym wzbogaceniu, napisana wspólnie z prof. Dieterem Reuterem, 
oraz bardzo obszerne podręczniki prawa dystrybucyjnego (wyd. 3 w 2010 r.) 
i prawa dotyczącego leasingu (wyd. 2 w 2008 r.), których prof. Michael Martinek 
był nie tylko głównym współredaktorem, lecz również współautorem. Oprócz 
wspomnianych monografii lista publikacji naukowych prof. Martinka obejmuje 
ponad 250 artykułów i glos oraz prawie 50 recenzji w fachowych czasopismach. 
Artykuły dotyczą, oprócz zagadnień mieszczących się w czterech głównych 
obszarach Jego zainteresowań, także dydaktyki prawa oraz innych działów prawa 
prywatnego i gospodarczego. Wykaz Jego wszystkich publikacji liczy sobie 
ponad 60 stron.

W ostatnich dwóch dekadach prof. Michael Martinek rozszerzył znacząco 
swoją działalność naukową, nadając jej w większym zakresie wymiar międzyna-
rodowy. Znalazła ona wyraz zarówno w Jego ponawianych pobytach badawczych 
i dydaktycznych w USA, RPA, ChRL, Wielkiej Brytanii i Francji, jak też w publi-
kowanych tam opracowaniach. Mimo że większość swych najważniejszych wyni-
ków badań opublikował w języku ojczystym, dziesiątki Jego artykułów ukazało 
się w innych językach, przede wszystkim po angielsku i francusku, ale także po 
polsku, serbsku, chińsku i rumuńsku. W ten sposób nawiązał i utrzymuje On dia-
log naukowy z przedstawicielami doktryny, dydaktyki i praktyki prawa na całym 
świecie. Intensyfikacja współpracy naukowej z zagranicą zaowocowała przyzna-
niem prof. Martinkowi tytułów doktora honorowego Uniwersytetów w Wuhan 
(ChRL), Craiowa (Rumunia) i Lille (Francja). Jest On również honorowym pro-
fesorem południowoafrykańskiego Uniwersytetu w Johannesburgu i profesorem 
wizytującym angielskiego Uniwersytetu w Warwick.

W działalności dydaktycznej prof. M. Martinek koncentruje się przede 
wszystkim na nauczaniu studentów wyższych lat studiów podstaw prawa gospo-
darczego. Od lat regularnie wykłada prawo handlowe, prawo spółek, prawo 
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konkurencji i prawo kartelowe. Solidną podbudowę wykładów ze wspomnia-
nych dziedzin prawa stanowią wykłady prof. Martinka poświęcone węzłowym 
działom prawa cywilnego, w szczególności części ogólnej i części szczegółowej 
prawa zobowiązań (ze szczególnym uwzględnieniem nowych rodzajów umów) 
oraz prawa rzeczowego. Wykłady przez Niego wygłaszane nie tylko na uniwer-
sytecie macierzystym, lecz także na innych uniwersytetach niemieckich, stano-
wią zawsze niepowtarzalne wydarzenia oraz cieszą się dużym zainteresowaniem 
i uznaniem słuchaczy, skłaniając do pogłębionej refleksji. Uznanie dla prof. 
Martinka jako wybitnego badacza i zawołanego dydaktyka znalazło szczegól-
nie dobitny wyraz w imponującej liczbie ponad 100 rozpraw doktorskich, które 
zostały przygotowane pod Jego kierunkiem. Godzi się również podkreślić, że 
był On opiekunem naukowym sześciu rozpraw habilitacyjnych, a czterech Jego 
uczniów kieruje katedrami prawa prywatnego na innych uniwersytetach niemiec-
kich.

Nie można także pominąć faktu, że prof. Michael Martinek utworzył – jako 
dyrektor Instytutu Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Kraju Saary – stu-
dia podyplomowe dla zagranicznych prawników. Co roku gromadzą one około 
20 słuchaczy z całego świata, m.in. z Chin, Japonii i Afryki. Przytoczone fakty 
z wielopłaszczyznowej działalności prof. Martinka świadczą wymownie o Jego 
niezwykłej umiejętności łączenia wielkiej pasji badawczej z nadzwyczaj bogatą 
działalnością publikacyjną oraz szeroko zakrojoną działalnością dydaktyczną.

Prof. Michael Martinek rozwinął w ostatnim piętnastoleciu ożywioną i wie-
lowątkową współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Ze względu na 
profil Jego zainteresowań współpracował głównie z dwoma instytutami naszego 
Wydziału – Prawa Międzynarodowego i Prawa Cywilnego, które wystąpiły 
wspólnie z wnioskiem o przyznanie prof. Martinkowi doktoratu honorowego 
naszej Uczelni. Regularnie raz do roku, a ostatnio nawet częściej, gościł na 
naszym Wydziale, prowadząc w różnych formach działalność naukową i dydak-
tyczną. Działalność naukowa obejmowała w szczególności przygotowanie siedmiu 
wspólnych publikacji z prof. Jerzym Poczobutem w języku polskim, działalność 
dydaktyczna natomiast polegała głównie na udziale w seminariach i konwersa-
toriach. Szczególnie duży rozgłos zyskała publikowana w „Kwartalniku Prawa 
Prywatnego” seria wspólnych artykułów profesorów Martinka i Poczobuta 
o życiu i twórczości najwybitniejszych niemieckich cywilistów: F. K. Savigny-
’ego, O. von Gierkego, R. von Jheringa, K. Larenza i E. Rabla. Kolejny artykuł 
z tej serii, który jest poświęcony P. Heckowi, ukazał się w zeszycie 3. wspo-
mnianego „Kwartalnika” w 2013 r. Profesor Martinek jest również jednym z nie-
wielu zagranicznych członków rady naukowej wydawanego przez nasz Wydział 
w nowej formule czasopisma „Studia Iuridica”. Osobnego podkreślenia wyma-
gają wykłady prowadzone przez prof. Martinka na naszym Wydziale w językach 
angielskim i niemieckim, które wzbudzały duże uznanie zarówno pracowników 
naukowych, jak też studentów. Jego współpraca z Wydziałem Prawa i Admini-
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stracji UW wyraża się również w redakcji niemieckojęzycznych dzieł zbioro-
wych, w których brali udział pracownicy naszego Wydziału. Warto wspomnieć 
także o tym, że wielu pracowników Katedry Międzynarodowego Prawa Prywat-
nego i Handlowego UW miało możliwość prowadzenia badań na Uniwersytecie 
Kraju Saary, doświadczając wyjątkowej gościnności i opieki prof. Martinka.

Gdyby pokusić się o krótkie podsumowanie najważniejszych osiągnięć 
badawczych, które wiąże się powszechnie z osobą prof. M. Martinka w ostatnich 
30 latach, należałoby wymienić następujące dokonania: 

1. W ramach problematyki bezpodstawnego wzbogacenia, której poświęcił 
monografie i artykuły na początku kariery naukowej, jest twórcą tzw. trycho-
tomicznej teorii roszczeń (trichotome Kondiktionentheorie), nawiązującej do 
przyczyn takiego wzbogacenia. Klasyczny system rzymskich kondycji ewolu-
ował w państwach Europy kontynentalnej różnorako. W Niemczech M. Martinek 
z prof. Dieterem Reuterem rozwinęli dogmatykę bezpodstawnego wzbogacenia, 
stwarzając na podstawie analizy określonych zbiorów przesłanek i skutków praw-
nych wyrafinowaną systematykę różnych stanów faktycznych, które prowadzą do 
bezpodstawnego wzbogacenia. Zaproponowaną przez nich systematykę można 
w skrócie sprowadzić do wyróżnienia trzech głównych grup stanów faktycznych, 
które stanowią podstawę do roszczeń z tego tytułu: nienależne świadczenie, inge-
rencja w cudzy majątek i wykorzystanie cudzego majątku w inny sposób. 

2. Drugi obszar wzmożonej aktywności naukowej prof. M. Martinka, na 
którym odnotował On wielkie osiągnięcia, stanowi prawo dystrybucyjne (Ver-
triebsrecht), rozumiane jako prawo kontraktowych systemów zbytu, w szczegól-
ności handlu umownego i dystrybucji franchisingowej. Istotny wkład Profesora 
w rozwój dogmatyki prawa dystrybucyjnego wyraża się nie tylko Jego rozprawą 
habilitacyjną, lecz także wieloma artykułami oraz innymi opracowaniami, które 
zyskały duże uznanie w niemieckim piśmiennictwie i orzecznictwie. Potwier-
dzeniem wyjątkowej pozycji prof. Martinka jako wybitnego znawcy tej niezmier-
nie ważnej dziedziny prawa gospodarczego jest wydawany od 2012 r. z Jego 
inicjatywy przez Beck-Verlag periodyk „Zeitschrift für Vertriebsrecht”, którego 
został głównym współwydawcą i naczelnym redaktorem. Jest On twórcą teo-
rii o zleceniowej naturze wszelkich umów dystrybucyjnych, w tym także umów 
franchisingu, uprzednio postrzeganych w Niemczech i państwach sąsiednich 
jako umowy z dominującym elementem licencyjnym. Jego osiągnięcia badaw-
cze w dziedzinie prawa dystrybucyjnego zostały docenione także poza Europą, 
szczególnie w ChRL i RPA. 

3. Trzecim polem owocnej działalności naukowej prof. M. Martinka są nowe 
rodzaje umów, które wykształciły się głównie w systemie common law, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem umów leasingu, faktoringu, time-sharingu, zarządza-
nia, know-how i joint venture. Wielką Jego zasługą było nie tylko pogłębione 
przeanalizowanie treści tych umów, lecz również zaproponowanie ich syste-
matycznej, do dziś wiodącej kwalifikacji na gruncie prawa niemieckiego. Jego 
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trzytomowe dzieło pt. Nowoczesne typy umów, które ukazało się na początku 
ostatniej dekady ubiegłego wieku i było kontynuowane w wielu późniejszych 
publikacjach, zapewniło Mu szerokie uznanie poza granicami Niemiec, również 
w Polsce.

Profesor Michael Martinek jest zwolennikiem klasycznego prawa prywat-
nego o charakterze liberalnym, które znalazło swój wyraz m.in. w niemieckim 
kodeksie cywilnym z 1896 r. Dlatego też krytycznie oceniał m.in. przeprowa-
dzoną w Niemczech na początku bieżącego stulecia reformę prawa zobowią-
zań, zarzucając jej przede wszystkim zbyt dalekie odejście od reguł opartych 
na zasadach autonomii woli i równości stron stosunku prywatnoprawnego oraz 
przejmowanie wzorców anglosaskich, nie zawsze adekwatnych w prawie konty-
nentalnym. Sceptycznie wypowiadał się również na temat potrzeby i możliwości 
stworzenia oraz założeń europejskiego kodeksu cywilnego.

Profesora Michaela Martinka można bez przesady określić jako człowieka 
renesansu, którego cechują niezwykle szerokie horyzonty i możliwości intelektu-
alne. Wszechstronnie utalentowany, interesuje się zarówno przeróżnymi wytwo-
rami naszej cywilizacji, jak też szeroko pojmowaną ożywioną i nieożywioną 
naturą. Fascynuje Go z jednej strony nauka, szczególnie nauka prawa, ekonomia, 
historia, filozofia i lingwistyka, z drugiej zaś strony jest znawcą sztuki i litera-
tury oraz koneserem wina. Wiecznie zapracowany, a jednak znajdujący czas na 
realizację przeróżnych pasji. Gra na fortepianie i akordeonie, wędruje po górach, 
jest miłośnikiem starych samochodów sportowych, uprawia jogging, pływanie 
i pszczelarstwo. Z tej ostatniej pasji korzysta jego otoczenie, przede wszystkim 
zaś studenci, którym sprzedaje miód najwyższej jakości, potwierdzonej stosow-
nymi certyfikatami, po symbolicznej cenie. Jest również człowiekiem niezwykle 
spolegliwym i wyrozumiałym dla innych, a jednocześnie bardzo wymagającym 
wobec siebie. Poświęca się pracy bez względu na stan zdrowia i inne przeciwno-
ści losu. Ostatni prawdziwy, wolny od pracy urlop miał w połowie lat osiemdzie-
siątych. Żartobliwie twierdzi nawet, że Jego głównym hobby jest właśnie praca.

W osobie prof. Michaela Martinka Uniwersytet Warszawski honoruje, 
w wymiarze zawodowym, wyśmienitego przedstawiciela niemieckiej cywili-
styki, który położył szczególne zasługi dla rozwoju europejskiej, w tym także 
polskiej, kultury prawnej w zakresie badań i dydaktyki. W wymiarze zaś ludzkim 
– nadzwyczajnego Człowieka, którego fascynacja naszym krajem, jego historią 
i kulturą, przerodziła się w przyjaźń do Polski i Polaków.

Podczas uroczystości Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego reprezentował prof. Krzysztof Rączka, Dziekan Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UW, który wygłosił poniższe przemówienie:
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Magnificencjo, Pani Rektor, Panowie Rektorzy,
Panowie Prorektorzy, Panie Ambasadorze,
Szanowni Państwo,
O wartości i znaczeniu Uniwersytetu stanowią nie tylko wskaźniki i rankingi, 

ale także ludzie, którzy przyjmują godność doktora honorowego uczelni. I tak 
dzisiaj spotykamy się na uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Pro-
fesorowi Michaelowi Martinkowi. To wielkie święto nie tylko dla Pana Profesora, 
ale także i dla Uniwersytetu Warszawskiego, i dla Wydziału Prawa i Admini-
stracji. Od dziś możemy zaliczyć w poczet swoich doktorów Człowieka, którego 
osiągnięcia stawiają Go w szeregu najwybitniejszych prawników europejskich. 
Nie będę w tym miejscu mówił szczegółowo o dorobku Pana Profesora, ponieważ 
uczynił to prof. Poczobut, jednakże chciałbym podkreślić obok osiągnięć nauko-
wych taką renesansową aktywność Pana Profesora. Myślałem, że prof. Poczobut 
nie będzie tego omawiał i będę mógł coś powiedzieć bardziej szczegółowo na ten 
temat, ale i tutaj pan profesor mnie wyprzedził. 

Dzisiejsza uroczystość dla Wydziału Prawa i Administracji ma szczególne 
znaczenie. Przyznanie tego najwyższego tytułu honorowego doktora w uznaniu 
zasług dla Pana Profesora świadczy o tym, że istotne są dla nas pewne wspólne 
wartości: doceniamy przywiązanie do tradycji, doceniamy jakość i wartość 
dobrego prawa, ale także dążenie do nowoczesności i rozwoju. Przyznanie tego 
tytułu jest potwierdzeniem łączności tych wartości dla Uniwersytetu w Saar-
brücken i dla Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Michael Martinek jest w świecie nauki postacią znaną i uznaną. Należy 
do najbardziej cenionych przedstawicieli niemieckiej nauki prawa, a Jego ogromny 
dorobek – o czym już usłyszeliśmy w laudacji – dotyczy nie tylko prawa cywil-
nego czy prawa międzynarodowego, prawa europejskiego, ale również historii 
prawa i aksjologii prawa.

W ogromie zasług i osiągnięć naszego dzisiejszego Doktora Honorowego nie 
bez znaczenia jest wątek długoletniej Jego współpracy z Uniwersytetem War-
szawskim, a szczególnie z Wydziałem Prawa i Administracji. To właśnie m.in. 
dzięki tej współpracy możemy mówić o międzynarodowym wymiarze naszej 
pracy naukowej i dydaktycznej. Dzięki Profesorowi Martinkowi i Jego prowa-
dzonym ze swadą wykładom na naszym wydziale, nasi pracownicy, nasi stu-
denci, nasi doktoranci w dużej mierze odkryli albo pogłębili piękno meandrów 
prawa prywatnego, prawa cywilnego, prawa korporacyjnego; docenili też znacze-
nie prawa europejskiego. 

Zabrakłoby oczywiście czasu, aby przedstawić wszystkie zasługi Pana Pro-
fesora, warto więc skoncentrować się na tych aspektach Jego działalności, które 
zdecydowały o tym, że właśnie Wydział Prawa naszego Uniwersytetu wystąpił do 
Senatu uczelni z wnioskiem o nadanie tego zaszczytnego tytułu doktora honoris 
causa. Motywy Wydziału można zsyntetyzować w trzech punktach. Po pierw-
sze działalność dydaktyczna Profesora i Jego wkład w rozwój prawniczej kadry 
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naukowej oraz wybitna aktywność naukowa. Po drugie zasługi dla rozumienia 
i recepcji prawa międzynarodowego prywatnego w Polsce. Po trzecie działalność 
na rzecz współpracy dwóch uniwersytetów, ale i dwóch środowisk naukowych, 
prawniczych, środowiska polskiego i środowiska niemieckiego. Chciałbym szcze-
gólnie podkreślić tę pracę na rzecz zbliżenia naszych środowisk prawniczych. 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dostrzega 
w osobie Pana Profesora Michaela Martinka znakomitego nie tylko naukowca, 
nie tylko dydaktyka, ale także kolegę, przyjaciela naszego Wydziału, naszych 
pracowników. I to przesądza o tych więzach łączących nasz Wydział z Wydzia-
łem Prawa Uniwersytetu w Saarbrücken.

To ogromny zaszczyt, że Osobę dzisiejszego Doktora Honorowego możemy 
przyjąć do naszego grona. 

Szanowny Panie Profesorze, Szanowny Doktorze Honorowy Uniwersytetu 
Warszawskiego, proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje, najserdeczniejsze 
życzenia nie tylko na niwie zawodowej, ale także i prywatnej.

Wszystkiego Najlepszego Szanowny Panie Doktorze Honorowy!

Profesor Martinek wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do 
nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor 
nie krył również dumy z uzyskanego wyróżnienia, a także podkreślił wagę pol-
sko-niemieckiej współpracy na polu naukowym. Profesor Martinek powiedział 
co następuje:

Speech of Gratitude.
My personal approach to the Polish-German Law Dialogue

Honorable Rector, Honorable Vice-Rector,
Honorable Dean!
Your Excellency the Ambassador of Germany!
My Dear Colleagues, Dear Students,
Esteemed Guests
Ladies and Gentlemen!
This is a very special day for me. It is a day of joy and elevation, a day of hap-

piness and of pleasure and of gladness, indeed of delight, even, and perhaps also, 
if I may concede this frankly, a little bit of pride. 

It is, in the first place, however, a day of gratitude and thankfulness. I con-
sider the conferment of an honorary doctor’s degree by the esteemed University of 
Warsaw a highlight and culmination of my life and work as professor of law – as 
professor of law who is not too young anymore, but indeed not too far away from 
the termination of his career, since I have, by the way, only recently reached the 
age of 63, which means that, in little more than two years, my official position will 
come to an end as chair holder for civil and commercial law, private international 



440 UROCZySTOŚĆ WRĘCZENIA DyPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA...

and comparative law at my native university of Saarland, the partner university 
of this University of Warsaw to which I am obliged for almost fifteen years now. 
Thus I can feel my career in a way crowned by the reception of today’s honor. 
I am wearing my honorary doctor’s hat like a crown. 

We have a proverbial saying in Germany, according to which one should halt 
and discontinue any activity in life at the very moment, when the activity becomes 
most rewarding and satisfying, when it reaches its highest or finest point. Regard-
ing my life a law professor, this very moment is taking place probably right now. 
However, I will, and I will with pleasure, continue to work and teach for at least 
two more years, if god grants me an enduring health strength.

I am deeply thankful for the distinction and the award of this honorary doctor-
ate and for the flattering, perhaps somewhat exaggerating laudation of my legal 
writing and teaching in the previous decades. I am full of gratitude for the honor 
and for this joyful event today which I can experience together with my fam-
ily: with wife Margret Maria and with our daughters Madeleine Monalisa and 
Monique Marylou. The award is embedded in the Polish-German law dialogue of 
the past twenty years, in which I humbly participated. The honor which has been 
attributed to me today would be inconceivable without this Polish-German law 
dialogue which has been intensified so remarkably right after the turn of Eastern 
Europe into democratic states governed by the rule of law, oriented at the ideals 
of an open society and a market economy. 

As most of you well know, the Polish-German law dialogue is quite a suc-
cess story which has been – and still is – promoted by many stakeholders who 
indeed made it so enormously fruitful. There are so many institutions and organi-
zations engaging in cross-border cooperation projects and contributing to the Pol-
ish-German law dialogue – hardly any of the main players of societal, political, 
administrative and commercial life is missing. Be it the Polish-German Lawyer’s 
Association, be it the Exchange and Communication Program of the Judiciaries 
in Poland and Germany including their Constitutional Courts, or be it the wide-
spread academic activities like the Polish Law School in Cracow with its German 
language program or the German Law School of the University of Warsaw, or the 
most successful programs of the universities of Frankfurt/Oder (Viadrina) which 
has only recently, namely two weeks ago been celebrated by our German Presi-
dent of State Joachim Gauck. 

My own contributions to the Polish-German law dialogue played certainly 
a minor role as compared to the main players in this field, and my own humbleness 
added just a small and negligible part, when I came here to Warsaw every year for 
lectures and seminars or hosted colleagues in Saarbrücken to discuss publication 
projects and assisted them in their research tasks. It is now almost fifteen ago 
years that I appeared here at Warsaw for the first time in the framework of the 
then newly established partnership between our universities and enjoyed a won-
derfully warm reception by my colleagues and by the students to whom I lectured 
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on issues of comparative law and of private international law. I was most attracted 
by the overwhelmingly cordial hospitality which I encountered particularly by my 
colleague Professor Jerzy Poczobut, with whom I share a lot of common research 
interests like in the field of leasing contracts of European private international 
law. In the course of the following years a steady relationship developed which 
brought me at least once a year to Warsaw for lectures and seminars. In exchange, 
I could receive and host more and more colleagues from Warsaw at my home 
University of Saarland in Saarbrücken, like Andrej Wisniewski, Matheus Pilich 
oder Adam Opalski and, of course, again and again Professor Poczobut. In short: 
I made more and more friends. I also was happy to recruit Polish students as par-
ticipants of our LL.M. program in Saarbrücken, of which I happen to be the direc-
tor together with my colleague Professor Tiziana Chiusi who is (by the way) also 
in this room since she participates in our ceremony as deputy dean of my faculty 
of law of University of Saarland. This LL.M.-program is designed as a one year 
post-graduate program for foreign lawyers who have finished their legal studies 
in their native country successfully above average and who want now to take part 
in a one year study program in Germany to learn something about the German 
legal culture and the German legal system and then obtain the degree of an LL.M. 
in German Law, after one year of studying and after a master thesis and a final 
examination. It is a program with a focus on the German legal system and legal 
culture, but also on comparative and on European law. We have had several par-
ticipants from Poland already. One them, Mrs. Dorota Nowak, was even a suc-
cessful doctoral candidate of mine later on. I would like to welcome many more 
students from Poland and particularly from our partner University of Warsaw as 
participants in our LL.M.-program on German and Comparative Law. 

And it was then Professor Poczobut with whom I soon initiated several pub-
lication projects, at first in the field of leasing contracts and later in the realm of 
introductions to life and work of famous law professors and jurisprudential schol-
ars of German legal history, like Friedrich Carl von Savigny, Rudolf von Jhering, 
Otto von Gierke up to more recent law educators like Karl Larenz or Philipp 
Heck. In my regular lectures and seminars here at Warsaw I covered also topics of 
private international law and of comparative law, and was always most astonished 
and impressed by the readiness and preparedness of the students to discuss most 
intricate questions of doctrinal thought or of legal theory. 

Most of my lectures have been presented in English, not in German. There 
are few exceptions. One exception is my appearance in the regular seminar of 
Professor Poczobut on “jurisprudential linguistics”, or as one may call it shortly 
on “law and language”. Only yesterday we have had such a seminar with some 
ten or twelve students. Here the German language dominates. It is certainly easier 
to explain the German principle of abstraction and the idea of a rigid separation 
of the law of obligations from the law of property in German instead of English. 
Perhaps a short explanation is in order, Ladies and Gentlemen, why I choose to 
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speak to you today in English and not in my native German tongue on the occa-
sion of this outstanding event. Perhaps it is disappointing to some guests in the 
audience that I am speaking English today; they may have expected and may have 
preferred that I would have chosen the German language. However, I discussed 
the matter beforehand with several of my colleagues from Warsaw as well as from 
Germany and even from France and South Africa. The clear majority advised me 
to choose the English language, because today more Polish people understand 
English better and more easily than German and because in the modern interna-
tional legal discourse English becomes more and more the lingua franca. I have 
also experienced that Polish and German lawyers and law professors can com-
municate well in English. Unfortunately Polish is a very difficult, sophisticated 
and tricky language and only very few German lawyers learn Polish successfully 
and well enough for a legal discussion. It is true that vice versa more Polish peo-
ple and lawyers speak German fairly well, but one cannot expect to always the 
partner to adapt his language to the other side. Thus, it is basically for practical 
reasons that I speak English today. Let me emphasize that it is not for reasons of 
history and that it is nor for a fear of resentments that I abstain from speaking 
German today. I know it is a somewhat delicate subject and that the German 
language is not always welcome, but in the long run Poland and Germany as two 
neighbor countries will have to pave the ground to make more and more people 
– and lawyers – familiar with the neighbor country’s language on a level of equal-
ity and non-discrimination. If I am not mistaken, the goodwill is immense and the 
first steps have already been taken. 

In the course of the years of the cooperation with my Polish colleagues, I have 
developed what I call my “personal approach” to the Polish-German law dialogue. 
This approach can be summarized as follows: It is decidedly the people, i.e. the 
individual persons or, indeed, the personalities that matter most in the cross-bor-
der cooperation activities aiming at a legal discourse to cherish and foster a bet-
ter understanding of the legal system of our two countries. The politicians and 
administrators think perhaps too much in “projects” and in “institutions” instead 
of individual persons who deserve support for their initiatives and engagements. 
The enthusiasm and the efforts of individual pioneers and forerunners is what 
matters most in the promotion of a deeper legal comprehension of our two neigh-
bor countries. The human relations are the fertile soil for the future of the Polish- 
German law dialogue. Cooperation treaties, agreements on academic cooperation 
and friendship remain dead paper work as long as they cannot be implemented 
by men and women who invest their time and skill, their goodwill and efforts to 
bring things forward. 

This is just one aspect of my individual approach. The other aspect is that 
law in general not only deals mainly with people and persons but is also made 
and promoted constantly by people and persons. The law students do not attach 
enough value on this aspect, because we train them in a somewhat one-sided-way 



 UROCZySTOŚĆ WRĘCZENIA DyPLOMU DOKTORA HONORIS CAUSA... 443

to think in abstract terms and to comprehend, discuss and apply with abstract 
theories and ideals. When Professor Poczobut and I wrote about “life and work” 
of German jurists from Friedrich Carl von Savigny to Philipp Heck (I think many 
more are to come in the future), then we hereby wanted to emphasize that the law 
and particularly the legal science virtually lives and breathes through individual 
people.

Ladies and Gentlemen, I consider today’s awarding of the honorary doctorate 
upon me by your highly reputed and esteemed university not only an acknowledg-
ment of the work done in the years passed, but also an obligation and an encour-
agement to continue my work together with my colleagues for the sake of our 
students. Let us continue to struggle for a further enlightenment and for a pro-
found comprehension of comparative law and of the differences and similarities 
and peculiarities of the legal systems and legal cultures of our two neighbor coun-
tries. Let us strive to become deeply befriended neighbor law countries.

I am very, very grateful to you all, particularly to the Rector of the University 
of Warsaw, to the Dean of the Faculty of Law, to my colleagues and to the stu-
dents. I want to say “thank you” not just once but three times: Dzienkuye, dzien-
kuye, dzienkuye. The last one was for your kind attention.

Oto polskie tłumaczenie przemówienia prof. Michaela Martinka:

Przemówienie dziękczynne.
Moje osobiste podejście do polsko-niemieckiego dialogu prawniczego

Magnificencjo, Panie Rektorze,
Panie Prorektorze, Dostojny Dziekanie!
Ekscelencjo, Ambasadorze Niemiec!
Drodzy Przyjaciele, Drodzy Studenci,
Wielce Szanowni Goście!
Panie i Panowie!
To dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. To dzień radości i uniesień, dzień 

szczęścia i zadowolenia, zachwytu nawet, i może, jeśli mogę szczerze przyznać, 
odrobiny dumy. 

Ale przede wszystkim jest to dzień wdzięczności i podziękowań. Przyznanie 
mi tytułu doktora honoris causa przez tak szacowną uczelnię, jak Uniwersytet 
Warszawski, to dla mnie ogromne wyróżnienie oraz kulminacja mojego życia 
i pracy jako profesora prawa, który nie jest już zbyt młody i dlatego niezbyt daleko 
mu do zakończenia kariery, jako że, pozwolę sobie stwierdzić, niedawno skoń-
czyłem 63 lata, co oznacza, że za niespełna dwa lata dobiegnie końca moje urzę-
dowanie jako szefa Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego, Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego i Prawa Porównawczego na mojej Alma Mater – Uniwersyte-
cie Kraju Saary, uniwersytecie partnerskim Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 
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pracuję już od ponad piętnastu lat. Dlatego też mam poczucie, że moja kariera 
zostaje w szczególny sposób ukoronowana poprzez odebranie dziś tego zaszczyt-
nego tytułu. Będę nosić mój tytuł doktora honoris causa niczym koronę.

W języku niemieckim istnieje przysłowie, według którego należy zaprzestać 
każdego działania w życiu dokładnie wtedy, gdy staje się ono najbardziej satys-
fakcjonujące i zadowalające, kiedy sięga szczytu lub doskonałości. Jeśli chodzi 
o moje życie jako profesora prawa, taka chwila prawdopodobnie właśnie nade-
szła. Jednakże będę, i to z przyjemnością, kontynuował moją pracę i nauczanie 
przez co najmniej dwa lata, jeśli Bóg da mi dobre zdrowie. 

Jestem bardzo wdzięczny za to wyróżnienie i przyznanie mi tytułu doktora 
honoris causa, i za tę pochlebną, może nieco nawet przesadną, laudację moich 
publikacji o tematyce prawniczej i pracy dydaktycznej przez ostatnie dziesię-
ciolecia. Jestem pełen wdzięczności za ten zaszczyt i to pełne radości dzisiej-
sze wydarzenie, w którym mogę brać udział, oraz za to, że jest tu obecna moja 
rodzina: moja żona Margret Maria i nasze córki: Madeleine Monalisa i Moni-
que Marylou. Ta nagroda jest wpisana w polsko-niemiecki dialog prawniczy 
ostatniego dwudziestolecia, w którym skromnie brałem udział. Wyróżnienie, 
jakie dziś mi przyznano, byłoby nie do pomyślenia bez tego właśnie polsko-nie-
mieckiego dialogu prawniczego, który został tak bardzo zintensyfikowany po 
tym, jak Europa Wschodnia przekształciła się w państwa demokratyczne, gdzie 
panuje praworządność, i które są nakierowane na ideały otwartego społeczeństwa 
i gospodarki rynkowej.

Jak większość z Państwa wie, polsko-niemiecki dialog prawniczy jest historią 
sukcesu, która była – i wciąż jest – promowana przez wiele podmiotów, które 
w rzeczy samej sprawiają, że przynosi on tak wspaniałe owoce. Istnieje wiele 
instytucji i organizacji zaangażowanych w projekty współpracy transgranicznej, 
które przyczyniają się do polsko-niemieckiego dialogu prawniczego – uczestni-
czą w nim praktycznie wszyscy główni gracze życia społecznego, politycznego, 
administracyjnego i handlowego. Warto wymienić Polsko-Niemieckie Stowa-
rzyszenie Prawników, Polsko-Niemiecki Program Wymiany Sędziów i Proku-
ratorów, program współpracy obejmujący nasze Trybunały Konstytucyjne, czy 
szeroko zakrojone działania akademickie, jak Szkoła Prawa Polskiego w Krako-
wie z programem niemieckojęzycznym, Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwer-
sytecie Warszawskim oraz bardzo udane programy Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, który niedawno, bo zaledwie dwa tygodnie 
temu, chwalił prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Gauck.

Mój wkład w polsko-niemiecki dialog prawniczy z pewnością odegrał znacz-
nie mniejszą rolę w porównaniu z głównymi graczami w tej dziedzinie, a moja 
działalność stanowiła do tego tylko mały, skromny przyczynek, kiedy przyjeż-
dżałem co roku tu, do Warszawy, na wykłady i seminaria lub gościłem polskich 
kolegów w Saarbrücken, aby omawiać projekty związane z publikacjami i poma-
gać w ich badaniach. Prawie piętnaście lat minęło, odkąd po raz pierwszy przyje-
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chałem do Warszawy w ramach nowo wówczas stworzonego partnerstwa między 
naszymi uniwersytetami, i zostałem niebywale ciepło przyjęty, tak przez kole-
gów, jak i studentów, którym wykładałem prawo porównawcze i prawo prywatne 
międzynarodowe. Najbardziej zachwyciła mnie zaskakująca wręcz serdeczność 
i gościnność, zwłaszcza ze strony mojego kolegi profesora Jerzego Poczobuta, 
z którym łączy mnie wiele wspólnych zainteresowań badawczych, jak na przykład 
umowy leasingu lub europejskie prawo prywatne międzynarodowe. Oczywiście, 
z biegiem czasu narodziła się stabilna relacja, która sprawiała, że przynajmniej raz 
w roku bywałem w Warszawie na wykładach i seminariach. W zamian mogłem 
przyjmować i gościć coraz więcej kolegów z Warszawy na moim Uniwersyte-
cie Kraju Saary w Saarbrücken, takich jak Andrzej Wiśniewski, Mateusz Pilich 
czy Adam Opalski i, rzecz jasna, wielokrotnie gościć tam profesora Poczobuta. 
Krótko mówiąc, nawiązywałem coraz więcej przyjaźni. Z radością rekrutowałem 
także polskich studentów, uczestników naszego programu LL.M. w Saarbrücken, 
którego jestem dyrektorem, razem z moją koleżanką, profesor Tizianą Chiusi, 
która, notabene, jest także tu dziś obecna, ponieważ bierze udział w tej cere-
monii jako prodziekan mojego Wydziału Prawa na Uniwersytecie Kraju Saary. 
Program LL.M. to jednoroczny program studiów podyplomowych dla zagranicz-
nych prawników, którzy ukończyli studia prawnicze w swoich krajach, osiągając 
oceny powyżej średniej, a którzy chcą teraz odbyć roczne studia w Niemczech, 
aby zapoznać się z niemiecką kulturą prawną i niemieckim systemem prawnym, 
a następnie uzyskać dyplom LL.M. w zakresie prawa niemieckiego po roku stu-
diów, napisaniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminów końcowych. Jest to 
program, który nie tylko skupia się na niemieckim systemie prawnym i kultu-
rze prawnej, ale także obejmuje prawo porównawcze i europejskie. Mieliśmy już 
kilkoro uczestników z Polski. Jedna z tych osób, Dorota Nowak, później została 
nawet moją doktorantką. Z chęcią powitam więcej studentów z Polski, a w szcze-
gólności z naszego partnerskiego Uniwersytetu Warszawskiego, jako uczestni-
ków naszego programu LL.M w zakresie prawa niemieckiego i porównawczego.

To właśnie z profesorem Poczobutem wkrótce rozpocząłem kilka projek-
tów związanych z publikacjami, na początku poświęconymi umowom leasingu, 
a potem dotyczącymi życia i dzieła słynnych profesorów prawa i prawoznawców 
w niemieckiej historii, takich jak Friedrich Carl von Savigny, Rudolf von Jhering, 
Otto von Gierke, aż po bardziej współczesnych wybitnych przedstawicieli nie-
mieckiej nauki prawa, takich jak Karl Larenz lub Philipp Heck. W czasie moich 
regularnych wykładów i seminariów tutaj w Warszawie zajmowałem się także 
tematami z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawa porównaw-
czego, i zawsze byłem zaskoczony gotowością oraz poziomem przygotowania 
studentów do prowadzenia dyskusji o najbardziej zawiłych kwestiach doktrynal-
nych.

Większość moich wykładów była wygłaszana w języku angielskim, nie zaś 
niemieckim. Było jednak kilka wyjątków. Jednym z nich jest moje regularne 
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uczestnictwo w seminarium profesora Poczobuta na temat „lingwistyki prawni-
czej”, lub, jak można to inaczej określić, na temat „prawa i języka”. Nie dalej jak 
wczoraj mieliśmy takie seminarium, w którym udział wzięło kilkanaście osób. 
Tam dominuje język niemiecki. Oczywiście łatwiej jest wyjaśniać przyjętą w nie-
mieckim prawie prywatnym zasadę rozdziału czynności obligacyjnych i prawno-
-rzeczowych po niemiecku niż po angielsku. Panie i Panowie, celowe byłoby 
chyba tutaj krótkie wyjaśnienie, dlaczego zdecydowałem się przemawiać dziś do 
Państwa po angielsku, a nie w moim języku ojczystym, z okazji tak doniosłego 
wydarzenia. Może dla niektórych gości rozczarowaniem jest to, że mówię dziś 
po angielsku. Może oczekiwali i woleliby, gdybym mówił w języku niemieckim. 
Jednak konsultowałem tę sprawę wcześniej z kilkoma kolegami z Warszawy 
i Niemiec, a nawet z Francji i RPA. Zdecydowana większość poradziła mi, żebym 
mówił po angielsku, ponieważ dziś bardzo wielu Polaków dobrze rozumie język 
angielski – lepiej niż niemiecki – i ponieważ we współczesnym międzynarodo-
wym dyskursie prawniczym angielski coraz bardziej staje się lingua franca. Sam 
przekonałem się, że polscy oraz niemieccy prawnicy i profesorowie prawa są 
w stanie dobrze porozumiewać się po angielsku. Niestety, język polski jest bardzo 
trudny, skomplikowany i pełen pułapek. Dlatego zaledwie niewielu niemieckich 
prawników jest w stanie nauczyć się go wystarczająco dobrze, aby uczestniczyć 
w debacie prawniczej. Prawdą jest, że vice versa coraz więcej Polaków i prawni-
ków mówi dość dobrze po niemiecku, ale nie można zawsze oczekiwać, że partner 
przystosuje swój język do oczekiwań drugiej strony debaty. Dlatego też, głównie 
z przesłanek praktycznych, zdecydowałem się dziś przemawiać po angielsku. 
Pozwolą Państwo, że podkreślę, że nie chodzi tu o powody historyczne, ani o lęk 
przed resentymentami, przez który miałbym powstrzymać się przed używaniem 
dziś języka niemieckiego. Wiem, że jest to temat delikatny, i że język niemiecki 
nie zawsze jest mile widziany, ale w dłuższej perspektywie Polska i Niemcy, jako 
dwa sąsiadujące ze sobą kraje, będą musiały stworzyć podstawy ku temu, aby 
coraz więcej ludzi – i prawników – poznawało język drugiego kraju na zasadzie 
równości i niedyskryminacji. Jeśli się nie mylę, wola jest ogromna, a pierwsze 
kroki zostały już podjęte.

Z biegiem czasu podczas współpracy z moimi kolegami z Polski stworzy-
łem coś, co nazywam moim „osobistym podejściem” do polsko-niemieckiego 
dialogu prawniczego. Podejście to można podsumować w następujących sło-
wach: to przede wszystkim ludzie, tj. poszczególne osoby lub inaczej – osobo-
wości, odgrywają największą rolę we współpracy transgranicznej, mającej na 
celu budowanie i wspieranie lepszego rozumienia systemów prawnych naszych 
dwóch państw. Politycy i władze myślą zbyt dużo w kategoriach „projektów” 
i „instytucji”, zamiast w kategoriach jednostek, które zasługują na wsparcie za 
swoje inicjatywy i zaangażowanie. Entuzjazm i wysiłki pojedynczych pionierów 
i prekursorów są tym, co odgrywa najważniejszą rolę w promowaniu głębszego 
zrozumienia porządków prawnych naszych sąsiadujących ze sobą państw. Rela-
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cje międzyludzkie to żyzna gleba dla przyszłości polsko-niemieckiego dialogu 
prawniczego. Umowy o współpracy, porozumienia o współpracy i przyjaźni 
akademickiej pozostaną tylko martwymi zapisami na papierze, jeśli nie będą 
wdrażane w życie przez poszczególne osoby, które inwestują swoje umiejętności, 
dobrą wolę i wysiłki, aby takie porozumienia stały się rzeczywistością.

To jeden z aspektów mojego indywidualnego podejścia. Drugi opiera się na 
stwierdzeniu, że prawo nie tylko ogólnie zajmuje się ludźmi i osobami, ale jest 
nieustannie tworzone i rozwijane przez ludzi. Studenci prawa nie przywiązują 
wystarczającej wagi do tego aspektu, ponieważ uczymy ich w nieco jednostronny 
sposób myślenia abstrakcyjnego oraz rozumienia, omawiania i stosowania abs-
trakcyjnych teorii i idei. Kiedy wraz z profesorem Poczobutem pisaliśmy o „życiu 
i pracy” niemieckich prawników, od Friedricha Carla von Savigny’ego do Phi-
lippa Hecka (a myślę, że w przyszłości dołączy do nich jeszcze wielu), to chcie-
liśmy w ten sposób podkreślić, że prawo, a w szczególności nauki prawnicze 
dosłownie żyją i oddychają poprzez pojedyncze osoby. 

Panie i Panowie, przyznanie mi dziś tytułu doktora honoris causa przez 
ten szacowny i cieszący się wspaniałą renomą uniwersytet stanowi dla mnie nie 
tylko wyraz docenienia mojej dotychczasowej działalności, ale także zobowiąza-
nie i zachętę do tego, abym wraz z kolegami kontynuował moją pracę dla dobra 
naszych studentów.

Pozwólcie Państwo, że nie ustanę w wysiłkach na rzecz dalszego pogłębia-
nia badań prawnoporównawczych, które służą identyfikacji różnic i podobieństw 
oraz cech szczególnych systemów i kultur prawnych naszych krajów. Dążmy do 
tego, aby nasze kraje połączyły mocne więzi sąsiedzkiej przyjaźni.

Jestem nadzwyczaj wdzięczny wszystkim Państwu, w szczególności Panu 
Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego, Panu Dziekanowi Wydziału Prawa 
oraz moim kolegom i studentom. Chcę powiedzieć po polsku „dziękuję” nie raz, 
lecz trzy razy: dziękuję, dziękuję, dziękuję. To ostatnie „dziękuję” było za Pań-
stwa uwagę.





In Memoriam





STUDIA IURIDICA LXI

Piotr Winczorek
Uniwersytet Warszawski

CZY NAUKA O PAŃSTWIE JEST NAUKĄ?1

Może jestem staroświecki, ale przemawia do mnie koncepcja podziału nauk 
opracowana pod koniec XIX w. przez Wilhelma Dilthey’a na Geistwissenscha-
ften i Naturwissenschaften. Te, które mają w tytule słowo Geist (duch), to nauki 
o kulturze, takie jak prawoznawstwo, socjologia, filozofia, historia. Odnoszą się 
one do dzieł człowieka. Dzieła człowieka mogą być poznane w drodze analizy 
hermeneutycznej (to już pomysł późniejszy – Gadamera). W największym skró-
cie wiąże się ona z tym, że możemy nawiązać dialog, czy kontakt, z ludźmi będą-
cymi twórcami dzieł kulturowych. Należymy bowiem do tego samego gatunku, 
mamy zbliżoną strukturę mentalną i biologiczną. Możemy zatem wczuć się 
w sens ich dzieł i je rozumieć.

Nauki o naturze to nauki przyrodnicze, jak na przykład astronomia. Obiekty 
tych nauk nie są dziełami ludzkiej kultury. Możemy je poznawać, ale nie rozu-
mieć w tym sensie, co dzieł tworzonych przez człowieka. Można przy tym się 
spierać, w obu zresztą przypadkach, czy nasze poznanie jest obiektywne, czy 
sami nie tworzymy sobie obiektu badań. Ale to już inna sprawa i odłóżmy ją na 
bok.

Gdyby w tych kategoriach spojrzeć na naukę o państwie, to należałoby ją 
uznać za należącą do grupy nauk o duchu (czy kulturze), lub też, korzystając 
z terminologii angielskiej, do moral sciences. Ale nie wyłącznie. Państwo jest 
bowiem czymś więcej niż dziełem człowieka; ma też strony, które je wiążą 
z naturą, z przyrodą.

1 Publikowany tekst jest zapisem nagrania wystąpienia Profesora Piotra Winczorka na se-
minarium naukowym zorganizowanym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego pt. Nauka o państwie: wczoraj – dziś – jutro, które odbyło się 20 stycznia 2014 r. 
z udziałem blisko dwustu uczestników: studentów, pracowników naukowych, sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego, adwokatów i radców prawych. Wydarzenie to stanowiło otwarcie cyklu konfe-
rencji naukowych organizowanych odtąd w ramach Seminarium Nauki o Państwie na WPiA UW. 
W jego trakcie głos zabrali m.in. profesorowie Hubert Izdebski i Tomasz Giaro, a studenci WPiA 
UW przedstawili wyniki przeprowadzonych przez nich badań świadczących o użyteczności wy-
kładania nauki o państwie na uniwersyteckich studiach prawniczych. 

Profesor Piotr Winczorek zdążył przed śmiercią przejrzeć i autoryzować do druku poniższą 
wypowiedź, w opracowaniu redakcyjnym Jana Majchrowskiego, która tym samym staje się Jego 
ostatnim słowem o uprawianej przezeń nauce o państwie. 
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O nauce o państwie można mówić w dwóch ujęciach – ogólnej nauki o pań-
stwie i szczegółowej nauki o państwie2, zwłaszcza, gdy dotyczy ona konkret-
nego państwa, np. Francji, Niemiec czy Polski. Ogólna nauka o państwie została 
określona w połowie XIX w. przez Johanna Caspara Bluntschliego, a później 
przez Franza Oppenheimera, Antona Mengera, Georga Jellinka czy Hansa Kel-
sena jako Allgemeine Staatslehre. Praca Jellinka o takim właśnie tytule została 
w latach dwudziestych ubiegłego wieku wydana po polsku3. Szkoda, że książka 
ta nie została wznowiona. Jest ona wprawdzie już przestarzała, ale ciekawa, także 
z punktu widzenia metodologii nauk o państwie. 

W Niemczech jednym z głównych współczesnych przedstawicieli nauki 
o państwie jest Reinhold Zippelius. Jego książka pt. Allgemeine Staatslehre. Poli-
tikwissenschaft to podręcznik akademicki, który do dziś doczekał się szesnastu 
wydań. Zippelius jest starszym panem, ale jeszcze aktywnym na polu nauk spo-
łecznych i prawnych. Pisuje na temat filozofii i teorii prawa, stosunków między 
państwem a Kościołem, historii myśli politycznej.

Odpowiednikiem Allgemeine Staatslehre w nauce francuskiej jest la théorie 
générale de l’État. Jedną z pierwszych prac, w których tytule nawiązano do tego 
określenia, była praca autorstwa Raymonda Carré de Malberga4. Był to przede 
wszystkim konstytucjonalista. Żył na przełomie XIX i XX w., zmarł w 1935 r. 
Można zatem powiedzieć, że to postać już historyczna. Ujmował on problema-
tykę państwa nieco inaczej niż Niemcy. Podobnie jak on podchodzą do niej też 
współcześni autorzy francuscy. Nachyleni są oni przede wszystkim w kierunku 
nauk prawnych, nauk o prawie publicznym, a w szczególności konstytucyjnym. 
W ich pracach poruszane są nie tylko takie tematy, jak geneza państwowości 
czy istota państwa, ale także takie jak np. formy ustroju państwowego. W nie-
mieckiej natomiast nauce o państwie mamy do czynienia w większym stopniu 
z podejmowaniem problematyki filozoficznej, socjologicznej, psychologicznej, 
ekonomicznej czy geograficznej wiążącej się z naturą i funkcjonowaniem pań-
stwa. Ale też, co naturalne, znajdujemy w niej wątki zaczerpnięte z nauki prawa 
konstytucyjnego. Można powiedzieć, że ich podejście do państwa jest bardziej 
zrównoważone niż Francuzów. 

Nieco inaczej rzecz przedstawia się w obszarze języka angielskiego, gdzie 
o ogólnej teorii państwa mówi się rzadziej. Problematyka, którą się tu zajmu-
jemy, jest tam podejmowana głównie w ramach nauki o rządzeniu czy zarządza-
niu (government). Trudno zresztą pojęcia government czy governance przełożyć 
à la lettre na język polski. Wspomina o tym w swoich pracach profesor Hubert 
Izdebski. 

2 Względnie: „szczególnej nauce o państwie”, jak określano ją w tłumaczeniu prac Georga 
Jellinka [przyp. red.].

3 W roku 1921. Autorem przekładu był prof. Antoni Peretiatkowicz [przyp. red.].
4 Contribution à la Théorie générale de l’État, t. I – 1920 r.
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W Polsce nauka o państwie ma też spore tradycje. Uprawiał ją np. Wacław 
Makowski, którego pracę z 1939 r. Nauka o państwie – część pierwsza – Teo-
ria państwa wznowiło niedawno Wydawnictwo Sejmowe. Wcześniejsza jeszcze, 
bo z 1930 r., jest książka Czesława Znamierowskiego pt. Prolegomena do nauki 
o państwie.

Lecz czy nauka o państwie jest rzeczywiście nauką? Należy zatem ustalić, na 
czym nauka polega, czym jest nauka. Nie jest to wcale łatwe. Kwestia ta należy 
do zakresu ogólnej metodologii nauk, a nawet filozofii. 

Podział, od którego zacząłem tu swoje wywody (Geistwissenschaften i Natur-
wissenschaften), jest też pewnym sposobem ujęcia problematyki metodologicznej 
w naukach. Nawiązując do tego podziału, sądzę, że można powiedzieć, iż nauka 
(jakiś rodzaj czy dział nauk) powinien posiadać swój wyodrębniony przedmiot. 
Tak np. matematyka czy socjologia posiadają takie przedmioty i dość wyraź-
nie przedmiot każdej z tych nauk odróżnia jedną od drugiej, chociaż stosowane 
metody mogą być podobne. Na przykład metody matematyczne są stosowane 
w socjologii. Z kolei chemia i, powiedzmy, historia sztuki mają dość wąskie 
wspólne pole badań. Można się zająć tym, jaki np. był skład chemiczny farb, 
które używał w przeszłości jakiś malarz lub jaki jest skład chemiczny skały, 
z której wykuto słynną rzeźbę, ale rodzaj metod badawczych właściwych chemii 
i historii sztuki jest, co do zasady, odmienny. 

Specyficzna metoda badań lub zespół metod jest drugim elementem, który 
przesądza o istnieniu nauki i o jej wyodrębnieniu. Metoda (zespół metod) 
powinna być adekwatna do przedmiotu, który znajduje się w polu zaintereso-
wań danej nauki. Wiemy, że prawoznawstwo ma swoją bardzo charakterystyczną 
metodę, jaką jest analiza (egzegeza) tekstu. Jest ona jednak właściwa również 
innym naukom charakteryzującym się hermeneutycznym podejściem do wytwo-
rów kulturowych – np. dzieł literackich czy różnego typu dokumentów, które 
znajdujemy w archiwach. Jednakże analiza prowadząca do rozumienia tekstu 
już dziś w naukach prawnych nie wystarcza. Wychodzimy poza nią w kierunku 
studiów nad faktycznymi zachowaniami i przeżyciami podmiotów prawa, nad 
orzeczeniami sądów, motywacjami towarzyszącymi decyzjom ustawodawczym 
itp. Mamy zatem do czynienia z pluralizmem metodologicznym w naukach praw-
nych, będącym odpowiednikiem wielopostaciowości zjawisk prawnych. 

Jak więc wygląda od tej strony nauka o państwie? Czym się ta nauka na ogół 
zajmuje? Gdybym miał czas przedstawić tu spis treści najpopularniejszych pod-
ręczników nauki o państwie, to łatwo można byłoby się przekonać, jak szeroki 
jest ich zakres tematyczny. Zresztą podobnie jest z podręcznikiem, który sam 
kiedyś przygotowałem i który, mam nadzieję, nie wyszedł jeszcze z obiegu5.

5 Wstęp do nauki o państwie i późniejsza Nauka o państwie, które doczekały się dotąd kilku 
wydań, są obecnie głównym lub uzupełniającym podręcznikiem w odniesieniu do wielu wykła-
dów uniwersyteckich, także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 
(przyp. red.). 
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Zaczynając od Platona i Arystotelesa, państwo bywa przedmiotem dociekań 
natury filozoficznej. Oto bardzo skrócony zestaw pytań, które są stawiane przy 
tej okazji: czym jest państwo ze swej natury, co jest istotą państwowości, czym 
państwo różni się od innych wspólnot ludzkich, czy jest tworem koniecznym, czy 
też przypadkowym, czy stanowi wartość, a jeśli tak, czy jest to wartość zasadni-
cza, czy o charakterze instrumentalnym? Czy państwo jest celem (jakim?), czy 
środkiem do celu (jakiego?), jakie zachodzą relacje między dwiema wspólnotami 
ludzkimi – państwem a narodem? To ostatnie pytanie stawia sobie nie tylko filo-
zofia, ale też np. socjologia. 

Na państwo można spojrzeć z perspektywy historycznej, diachronicznej 
– biorącej w rachubę upływ czasu, pytając, jaka jest geneza państwowości, czy 
państwo jest odwieczne, czy też pojawiło się dopiero na jakimś (jakim?) etapie 
rozwoju społeczeństw, jak państwo przekształcało się w dziejach pod względem 
np. swoich form ustrojowych i czy w przekształceniach tych można dostrzec 
jakieś prawidłowości, a jeśli tak, to na czym one polegają? Można też spytać, 
czy państwo jest tworem ogólnoludzkim, czy też przynależnym jedynie określo-
nym czasom i kręgom cywilizacyjnym i czy w ogóle państwo jest tworem jakiejś 
specyficznej cywilizacji, a jeśli tak, to dlaczego właśnie tej, a nie innych? Tu zaś 
wyłania się kolejne pytanie – skierowane bardziej ku przyszłości – a mianowicie, 
czy państwo w ukształtowanej przez dzieje postaci ma jeszcze przed sobą jakąś 
przyszłość? Ten temat jest często poruszany w związku ze współczesnymi proce-
sami integracji kontynentalnej i globalizacji. 

Państwo można ujmować także w sensie geograficznym. Co oczywiste, jest 
ono związane z przestrzenią, z terytorium. Problem przestrzeni, zwłaszcza dla 
polityki, ma znaczenie zasadnicze. Do posiadania odpowiedniego terytorium 
przywiązywano, i nadal się przywiązuje, ogromną wagę. O sile państwa, a nawet 
jego istnieniu, ma decydować rozległość jego ziem, dostęp do mórz, oparcie gra-
nic na naturalnych przeszkodach (łańcuchach górskich, rzekach, lasach, bagnach), 
ułatwiających obronę terytorium państwowego, oraz kontrola nad bogactwami 
naturalnymi (użytecznymi kopalinami, żyznymi glebami) itp. Problem teryto-
rium i jego zasobów jest częstym tematem rozważań geopolitycznych. W tym też 
kontekście, choć to głównie problem demografii i antropologii kulturowej, można 
spojrzeć na liczebność, dynamikę rozwojową i skład etniczny ludności państwa.

Państwo poddaje się także badaniu z perspektywy psychologicznej czy psy-
chospołecznej. Tu mianowicie pojawia się przede wszystkim problem władzy 
w państwie, jej piastuna, sposobów sprawowania, uprawomocnienia (legitymi-
zacji) i przyczyn kwestionowania tej prawomocności. Tą sprawą zajmowało się 
bardzo wielu autorów, od starożytności po nasze dni. Warto tu odnotować np. 
niedawne przetłumaczenie na język polski i wydanie książki pt. Traktat o wła-
dzy francuskiego autora Bertranda de Jouvenel. Powstała ona tuż po II wojnie 
światowej, ale nadal nie traci na wartości. Polecam ją każdemu, kto interesuje się 
niezwykłym fenomenem, jakim jest panowanie jednych ludzi nad innymi. A pań-
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stwo jest przecież strukturą i instrumentem takiego panowania. W szczególności 
pasjonujący może być wątek legitymizacji władzy państwowej, w tym argumen-
tów spotykanych w dyskursie legitymizacyjnym. 

Skoro jesteśmy przy legitymizowaniu władzy państwowej, należy zaintere-
sować się państwem jako tworem, którego istnienie jest ugruntowane prawnie. 
Wspomniany już Hans Kelsen patrzył na państwo jako na strukturę normatywną 
– państwo jest budowlą prawną, opartą w ostatecznej instancji na normie podsta-
wowej. Jurydyczne podejście do państwa wiąże się ze stawianiem takich pytań, 
jak pytanie o rolę państwa w tworzeniu i stosowaniu prawa, o normatywne gra-
nice władztwa publicznego, o prawa i wolności człowieka i obywatela i ich gwa-
rancje, a także o to, co określa się mianem państwa prawnego. 

Państwo może być badane z ekonomicznego punktu widzenia. Jest lub przy-
najmniej bywa ono twórcą dóbr materialnych, jest też uczestnikiem procesu ich 
dystrybucji. Państwo jest instytucją stwarzającą warunki umożliwiające podję-
cie produkcji, handlu, obrotu pieniężnego itp. Dzieje państwa to dzieje instytu-
cji, która była i nadal bywa postrzegana jako, w pewnym sensie, łupieżca (cła, 
podatki), ale także, która jest opiekunem i dostarczycielem środków do życia 
(welfare state). Tu pojawiają się pytania o charakterze bardziej praktycznym: jaka 
powinna być rola państwa w życiu gospodarczym, czy ma być ono, tak jak chcą 
etatyści, wszechobecne, czy też jak uważają libertarianie, wycofane na możliwie 
dalekie i skromne pozycje? 

Państwo jest badane w ujęciu politologicznym. W tym przypadku na pierw-
szy plan wysuwa się problem władzy, jej sprawowania i struktury. Takie przy-
najmniej można odnieść wrażenie, gdy czyta się politologiczne rozważania 
o państwie. W istocie jednak politolodzy mają tendencje do ujmowania tego 
zagadnienia z wielu punktów widzenia, takich, jakie zostały zarysowane już 
uprzednio. Politolodzy patrzą na państwo także jako na uczestnika stosunków 
międzynarodowych oraz członka organizacji między- i ponadnarodowych. 

I na koniec… Czy na państwo nie można patrzeć z perspektywy teologicznej? 
Dlaczego nie? Przecież przez całe stulecia jako oczywisty funkcjonował pogląd, 
że każda władza w społeczności ludzkiej, w tym władza państwowa, pocho-
dzi z Boskiego nadania. Władcy (królowie, cesarze) byli uważani za boskich 
namiestników czy pomazańców, a posłuszeństwo władzy uchodziło za uświę-
coną cnotę. Zresztą także samo państwo, rozumiane jako rodzaj wspólnoty lub 
piramida urzędów, podlegało swoistej deifikacji, było przedmiotem kultu i uwiel-
bienia określanych jako statolatria. W ten sposób własne państwo postrzegali np. 
włoscy faszyści.

Nie można zatem powiedzieć, że gdy państwo jest przedmiotem badań czy 
refleksji, mamy do czynienia z jakąś specyficzną, wyłączną dla niego metodą 
poznania. Czy w związku z tym trafny byłby pogląd, że nauka o państwie nie jest 
nauką? To prawda, że jest ona zbiorem wiadomości z różnych „szuflad”, poukła-
danych w rozmaitych konfiguracjach w zależności od zainteresowań badacza. Do 
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ich sformułowania dochodzi się przy zastosowaniu rozmaitych metod. Ponieważ 
jednak mamy do czynienia w różnych naukach z podejściem wielopłaszczyzno-
wym, odpowiadającym wielobarwności zjawiska, które badamy (vide współcze-
sne prawoznawstwo), dlatego wahałbym się z postawieniem tezy, że w przypadku 
nauki o państwie jego występowanie pozwala na zanegowanie statusu tej nauki 
właśnie jako nauki. Ta wielowątkowość metodologii czy różnych podejść jest 
w nauce (czy – jeśli ktoś woli – naukach) o państwie czymś zupełnie normalnym 
i usprawiedliwionym. 

IS THE THEORY OF THE STATE STILL A SCIENCE?

Summary

Piotr Winczorek’s speech “Is the theory of the state still a science?” was devoted 
to this issue. It was given at the scientific seminar “The Theory of the State: yesterday 
– today ‒ tomorrow”. Professor Winczorek draws our attention to the fact that the theory 
of the state, because of its multi-layered subject of research, cannot be narrowed down 
only to one research method, but should as well gain from the other sciences acquis. 
However, it is not at odds with the theory’s of the state scientific character.
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WSPOMNIENIE O PROFESORZE PIOTRZE WINCZORKU

„Uczniów pewno nie mam wielu” – mówił kilka lat temu Profesor Piotr Hen-
ryk Winczorek, w trakcie uroczystości czterdziestolecia swej pracy naukowej na 
Uniwersytecie Warszawskim1. Chyba się mylił. Wypromował co prawda tylko 
troje doktorów i niezbyt wielu magistrów, bo i prowadzone przezeń seminarium 
z nauki o państwie skupiało zwykle nieliczne, chciałoby się rzec – elitarne, grono 
słuchaczy. Nauczanie to jednak nie tylko formalne promocje i uniwersytecka 
dydaktyka. To także umiejętność oddziaływania na szersze rzesze słuchaczy 
i czytelników: uczonych, decydentów politycznych, obywateli zainteresowanych 
sprawami publicznymi, młodzież. Tę umiejętność Profesor Winczorek posiadł 
niewątpliwie w stopniu bardzo wysokim i korzystał z niej, pisząc swe książki 
i setki artykułów naukowych i publicystycznych. Był tym, który rzeczywiście 
uczył: przekazywał wiedzę i formował poglądy w kręgach daleko wykraczają-
cych poza same sfery akademickie. Realnie oddziaływał w ten sposób na kształt 
polskiego prawa i jego percepcję, zwłaszcza dotyczącą samego konstytucyjnego 
fundamentu naszego obecnego ustroju państwowego. 

Chorował przez wiele lat swego życia, co znosił nadzwyczaj dzielnie. 
Nad jego stanem zdrowia zaciążyło tragiczne dzieciństwo. Przyszedł na świat 
w okupowanej Warszawie 23 sierpnia 1943 r. Przed Jego urodzeniem Niemcy 
zamordowali w obozie koncentracyjnym Jego ojca – inżyniera Edmunda Bauma, 
a Jego mama – Henryka Kamińska, zmarła gdy był niemowlęciem. Mógł ją później 
oglądać tylko dzięki ocalałemu przedwojennemu polskiemu filmowi, w którym 
występowała. Cudem przeżył Powstanie Warszawskie, do którego później 
odnosił się zresztą bardzo krytycznie i był gotów na ten temat prowadzić gorące 
dyskusje. Opiekę i wychowanie zawdzięczał kuzynkom matki, najpierw Janinie 
Winczorek, która Go adoptowała, a później Marii Janiszewskiej. Obie zajęły się 
nim z wielką troską i oddaniem. Dzięki tej opiece mógł nie tylko uczęszczać 

1 Piotr Winczorek, Słowo Jubilata na zakończenie konferencji, [w:] Państwo – prawo- polityka 
w przestrzeni konstytucyjnej. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia 
jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej Prof. zw. dr hab. Piotra Winczorka na Uniwersytecie 
Warszawskim 9 października 2006 r., red. Jan Majchrowski, Warszawa 2007, s. 200. Tam także 
zamieszczono wystąpienia omawiające poszczególne segmenty pracy naukowej Piotra Winczorka. 
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do dobrych warszawskich szkół, ale też otrzymywać lekcje języka francuskiego 
i uczyć się gry na skrzypcach, był bowiem muzykalny, a upodobania właściwe 
prawdziwym melomanom pozostały Mu do śmierci. 

Nigdy nie uskarżał się nad swoim stanem zdrowia. Wielu przyzwyczaiło się, 
że jest chory i pewnie dlatego wiadomość, że znów trafił do szpitala nie wszyst-
kim uświadomiła powagę sytuacji. Bardzo przejął się chorobą żony – Anny, która 
niemal jednocześnie znalazła się w innym szpitalu. Zmarł nagle, 9 lutego 2015 r. 
w swoim warszawskim mieszkaniu, między jednym pobytem w szpitalu a kolej-
nym, który właśnie miał nastąpić. Był przy nim jedyny syn – Jan, socjolog prawa. 
Piotr Winczorek został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powąz-
kach, a msza św., którą wówczas odprawił jego dobry znajomy ks. Józef Maj, 
zgromadziła bardzo licznych przedstawicieli Uniwersytetu, różnych środowisk 
prawniczych, osobistości życia publicznego i przyjaciół, których miał wielu.

Piotr Winczorek był związany z Uniwersytetem Warszawskim przez przeszło 
połowę stulecia. W mury Wydziału Prawa i Administracji UW wstąpił jako stu-
dent w roku 1961, by pozostać w nich jako magister i asystent (1966 r.), doktor 
i adiunkt (1972 r.), doktor habilitowany i docent (1988 r.), profesor UW i wreszcie 
profesor zwyczajny (1997 r.). W 2012 r. zakończył pracę na Uniwersytecie, ale 
nadal uczestniczył w jego życiu naukowym. Dość powiedzieć, że swój ostatni 
w życiu referat naukowy na UW wygłosił 17 listopada 2014 r. na konferencji 
pt. „Czy trzeba na nowo przemyśleć ideę suwerenności państwowej?”, zorgan-
izowanej właśnie przez Wydział Prawa i Administracji UW i Seminarium Nauki 
o Państwie. Czuł się już bardzo źle, ale nie odmówił organizatorom udziału. Jego 
nadzwyczajna solidność, pracowitość, punktualność i rzetelność były bowiem 
powszechnie znane i tworzyły w gronie osób współpracujących z nim na Uniw-
ersytecie szczególny etos pracy, która mniej polegała na formalnym przymusie, 
a więcej na poczuciu obowiązku. 

Profesor Winczorek pełnił rozmaite funkcje na Uniwersytecie Warszawskim, 
w tym kierownicze. Był m.in. dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, 
a następnie przewodniczącym Rady Naukowej tegoż Instytutu. W 1990 r. 
doprowadził do przekształceń organizacyjnych na Wydziale Prawa i Admin-
istracji UW, w wyniku których została utworzona nowa Katedra (początkowo 
Zakład) Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, którą następnie przez wiele lat 
kierował. Przeprowadzone zmiany organizacyjne służyły zmianom w sferze 
naukowo-dydaktycznej. Piotr Winczorek dążył bowiem do restytucji filozofii 
prawa, postulował nowoczesne podejście do zagadnień teorii prawa i wreszcie 
do odrodzenia na Wydziale nauki o państwie. Uczestniczył też w pracach Senatu 
UW, zwłaszcza jego Komisji Prawno-Statutowej. Za tę m.in. działalność został 
uhonorowany Medalem Uniwersytetu Warszawskiego. Należy dodać, że przez 
pewien czas wykładał także na innych uczelniach, w Warszawie i w Ostrołęce.

Piotr Henryk Winczorek był przede wszystkim uczonym, nauczycielem 
akademickim i autorem licznych prac naukowych oraz autorem lub współautorem 
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podręczników poświęconych teorii prawa (Teoria państwa i prawa; Wstęp do 
prawoznawstwa), nauce o państwie (Wstęp do nauki o państwie; Nauka o państ-
wie) i prawu konstytucyjnemu oraz zagadnieniom ustrojowym (Ustrój państ-
wowy Rzeczypospolitej Polskiej; Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej; 
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej; Konstytucyjny system organów 
państwowych). Napisał także komentarz do Konstytucji RP.

Czysto prawnicze zainteresowania łączył zawsze z szerszym spectrum zain-
teresowań o charakterze historyczno-społecznym. To z kolei prowadziło Go do 
zajęcia się zagadnieniami teoretycznoprawnymi i teoretycznopaństwowymi, 
które w konsekwencji wiodły ku nauce o państwie, którą uważał za naukę wyko-
rzystującą różne metody badawcze zaczerpnięte z innych nauk. 

Już w trakcie studiów Piotr Winczorek zwrócił na siebie uwagę doc. dr. hab. 
Wiktora Sucheckiego, zajmującego się właśnie zagadnieniami teoretycznopańst-
wowymi, na którego seminarium magisterskie uczęszczał. W jego ramach 
napisał pracę magisterską o wielopartyjności w ówczesnych państwach soc-
jalistycznych. Wybór tematu nie był przypadkowy, gdyż w trakcie studiów na 
UW Piotr Winczorek wstąpił do Stronnictwa Demokratycznego. Przez dłuższy 
czas wierzył bowiem w możliwość, przy udziale SD, stopniowej demokratyzacji 
ówczesnego ustroju, prowadzącej do większego pluralizmu życia politycznego 
w ramach socjalizmu. W SD nie pełnił zresztą nigdy żadnych istotnych funkcji 
politycznych, choć z jego ramienia bez powodzenia kandydował w wyborach do 
Sejmu w 1989 r. 

Dzięki rekomendacji Wiktora Sucheckiego Piotr Winczorek został asysten-
tem w Katedrze Teorii Państwa i Prawa, którą kierował prof. dr Stanisław Ehrlich. 
Uczestniczył w jego seminarium doktorskim, w ramach którego omawiano różne 
aspekty pluralizmu, także w Polsce. Był to wówczas temat „politycznie pode-
jrzany”, a samo seminarium pozwoliło na wypromowanie doktorów związanych 
później z antykomunistyczną opozycją, jak np. Jarosława Kaczyńskiego. Pod 
kierunkiem prof. dr. Stanisława Ehrlicha Piotr Winczorek napisał pracę doktor-
ską o roli SD w ustroju politycznym PRL. Została ona później wydana drukiem, 
choć w wersji okrojonej przez cenzurę, co współgrało z tytułem książki: Miejsce 
i rola Stronnictwa Demokratycznego w strukturze politycznej PRL. Zagadnie-
nia wybrane. Szersza problematyka dotycząca partii politycznych i ich funkcji 
w ustrojach politycznych państw była odtąd zawsze obecna w pracy naukowej 
Piotra Winczorka.

W późniejszym okresie Piotr Winczorek kontynuował badania nad możliwoś-
ciami reform ustrojowych w ramach państwa socjalistycznego, łącząc je z bada-
niami nad niektórymi rozwiązaniami ustrojowymi funkcjonującymi w Europie 
Zachodniej, np. dotyczącymi samorządu. Bardzo pomocne okazało się tu stypen-
dium na Uniwersytecie Nancy II, dzięki któremu miał sposobność zetknąć się 
z profesorem François Borellą i korzystać z jego wiedzy i nauk. Odtąd francuska 
literatura z zakresu zagadnień prawnoustrojowych stanowiła dlań istotny punkt 
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odniesienia. Stypendium w Jugosławii, która realizowała niezależnie od ZSRR 
swój model socjalizmu, pozwoliło mu z kolei poznać koncepcję tzw. socjalizmu 
samorządowego. W rezultacie jego rozprawa habilitacyjna (Doktryny socjalizmu 
samorządowego we Francji i Jugosławii) łączyła doświadczenia wyniesione z obu 
krajów. Gdy w 1989 r. ukazała się ona drukiem, w Polsce następował przełom, 
który czynił opisane koncepcje już anachronicznymi i szczęśliwie nieadaptowal-
nymi do nowych polskich warunków politycznych.

Przełomowy dla Polski rok 1989 wiązał się także z zasadniczymi zmian-
ami w życiu Piotra Winczorka. Przede wszystkim uczestniczył On z ramienia 
SD w obradach „okrągłego stołu”, biorąc udział w pracach zespołu ds. reform 
politycznych państwa. W jego ramach referował ważne zagadnienie polityczne 
restytucji urzędu Prezydenta w Polsce. W tworzących się nowych środowisk-
ach politycznych dał się wówczas poznać jako osoba bardzo dobrze obeznana 
z problematyką ustrojową. Był to gorący czas budowy zrębów nowego ustroju 
państwowego, kolejnych nowelizacji obowiązujących przepisów konstytucyjnych 
i powstawania projektów nowej ustawy zasadniczej. Nic więc dziwnego, że do 
konstytucyjnej wiedzy Piotra Winczorka sięgano wówczas często w rozmaitych 
gremiach i środowiskach, a czyniono to tym chętniej, że Piotr Winczorek okazy-
wał się znawcą nie tyle uprawianego w PRL „prawa państwowego”, ile właśnie 
odradzającego się prawdziwego prawa konstytucyjnego. Słusznie też powszech-
nie uznano go za wybitnego konstytucjonalistę, choć on sam zachowywał rezerwę 
wobec takich określeń, wskazując raczej na naukę o państwie jako właściwą sobie 
dyscyplinę. Zważywszy jednak, że nauka o państwie bywała dzielona na ogólną, 
zajmującą się zjawiskiem państwowości w ogóle, i szczególną, badającą zagad-
nienia ustrojowe poszczególnych państw, między określeniami tymi nie zacho-
dziła istotna sprzeczność.

Umiejętność klarownej wypowiedzi i wyjaśniania skomplikowanych nieraz 
kwestii prawnokonstytucyjnych w sposób przekonujący i przejrzysty, nawet dla 
nieobeznanego z tą materią odbiorcy, sprawiły, że Profesor Winczorek stał się 
bardzo pożądanym ekspertem, komentatorem i publicystą. Bywały dni, gdy 
odbierał po kilkanaście telefonów od dziennikarzy proszących o jakiś komentarz, 
wypowiedź lub objaśnienie, co stawało się dlań coraz bardziej męczące, a czasami 
irytujące. Przyjął jednak zaproszenie redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” 
i od początku lat dziewięćdziesiątych na długo został stałym współpracownikiem 
tego dziennika, publikując w nim niezliczoną ilość artykułów, przeważnie o tem-
atyce konstytucyjnej i ustrojowej. Publikacje te budziły dyskusje i oddziaływały 
na opinię publiczną, w tym i decydentów politycznych. Zdarzyło się, że jeden 
z byłych prezydentów napisał doń polemiczny list, inny chwycił za słuchawkę 
i osobiście zatelefonował, dopytując o jakąś kwestię, o której przeczytał. W ostat-
nich latach Piotr Winczorek przeniósł swą publicystykę do „Gazety Wyborczej”, 
której linia bardziej odpowiadała jego sympatiom politycznym i poglądom 
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ewoluującym w kierunku socjal-liberalnym. Duża część publicystyki prawnej 
Profesora doczekała się także reedycji w formach książkowych.

Od 1989 r. Piotr Winczorek pełnił również funkcje o charakterze publicznym. 
Został zastępcą członka, a w roku 1991 – członkiem Trybunału Stanu, z której 
to funkcji zrezygnował w roku 1993. Na początku lat dziewięćdziesiątych był też 
przez kilka lat doradcą Generalnego Komisarza Wyborczego. Od 1994 r. zasi-
adał przez cztery lata w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 
Udzielał się jako ekspert komisji sejmowych i autor opinii prawnych dla rozmai-
tych, przeważnie państwowych, instytucji. Nie były to więc funkcje szczególnie 
eksponowane, bo o takie się nie starał, będąc człowiekiem nadzwyczaj skromnym 
i niezabiegającym o własne sprawy, zwłaszcza materialne. Należy wyrazić żal 
i zdziwienie, że żadne gremium polityczne, a z niektórymi miał bliższe kontakty, 
nie wysunęło jego kandydatury na funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 
do której znakomicie się nadawał. Nigdy nie został też „jednoosobowym Trybu-
nałem Konstytucyjnym”, bo jakkolwiek jego opinie były studiowane i poważane, 
to jednak – zwłaszcza w publicystyce prawnej – nie zwykł ferować wyroków, 
wypowiadać się ex cathedra i rzadko stawiał definitywnie kropkę nad „i”. Przed-
stawiając swe zdanie, często pozostawiał natomiast pewien margines dla dalszej 
dyskusji, był bowiem otwarty na poglądy innych i – bez zbytniego, co prawda, 
entuzjazmu – dawał się przekonać do odmiennych racji. 

Niewątpliwie najważniejsza działalność ekspercka Piotra Winczorka wiązała 
się z pracami nad Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Od 
1993 r. był członkiem, a następnie przewodniczącym Zespołu Stałych Ekspertów 
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego i odegrał bardzo ważną rolę 
w przygotowaniu przez Komisję Konstytucyjną ZN jednolitego tekstu projektu 
Konstytucji. Z aktem tym identyfikował się w jego wymiarze aksjologicznym 
i politycznym i występował niejednokrotnie przeciwko różnym jego krytykom. 
Został też jednym z najbardziej znanych i wnikliwych komentatorów nowej 
ustawy zasadniczej. W związku z tą działalnością został odznaczony Krzyżem 
Orderu Odrodzenia Polski: Oficerskim w 1997 r. i Komandorskim w 2014 r. Nic 
więc dziwnego, że w pamięci większości z nas Profesor Piotr Winczorek zapisał 
się jako wybitny polski konstytucjonalista, współtwórca Konstytucji dla Trzeciej 
Rzeczypospolitej. 

Przyjaciele i znajomi nie zapomną jednak, że był jednocześnie dobrym, 
skromnym Człowiekiem, życzliwym innym ludziom, kochającym zwierzęta 
i przyrodę, obdarzonym poczuciem humoru. Będzie nam Go bardzo brakowało. 

Jan Majchrowski
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W niewielkich ramach Kroniki należy zwrócić uwagę na niektóre aspekty 
życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo 
w życiu Uniwersytetu i w międzynarodowym życiu naukowym.

Aktywnie uczestnicząc w życiu Uniwersytetu, Wydział wystąpił z inicjatywą 
nadania przez Uniwersytet tytułu doktora honoris causa profesorowi Michaelowi 
Martinkowi. Podczas uroczystości nadania tytułu w dniu 6 listopada 2013 r. Lau-
dację jako promotor wygłosił prof. dr hab. Jerzy Poczobut.

Wydział należy do inicjatorów powołania ogólnouniwersyteckiego Centrum 
Nauk Sądowych i aktywnie uczestniczy w jego działalności, współpracuje też 
z Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych 
i Społecznych. W Centrum i Kolegium w latach 2013 i 2014 funkcje kierownicze 
pełnili pracownicy naszego Wydziału.

W rankingu Wydziałów Prawa przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą” 
w 2013 r. Wydział zajął I miejsce; w rankingu tygodnika „Wprost” – w 2013 r. 
uzyskał I miejsce jako najlepiej oceniany przez pracodawców. 

W ramach 15. jubileuszowego Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 
2014” Wydział zajął I miejsce na kierunku administracja, a Uniwersytet War-
szawski uznano najlepszą uczelnią wyższą w Polsce; w rankingu wydziałów 
prawa „Dziennika Gazety Prawnej” Wydział uzyskał II miejsce.

W ramach oceny potencjału naukowego przez Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych (tzw. parametryzacji) Wydziałowi w 2014 r. przyznano kategorie „A”.

Na listę czasopism punktowanych MNiSW wpisano serię wydawniczą 
Wydziału „Studia Iuridica” przekształconą w czasopismo, przyznając mu 5 pkt.

W międzynarodowym konkursie Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot zwyciężyła drużyna studentów naszego Wydziału. Finał kon-
kursu odbył się w dniach 24–26 października 2014 r. na Pepperdine University 
(USA). Po raz pierwszy w konkursie, w którym bierze udział kilkadziesiąt dru-
żyn uniwersyteckich z całego świata, pierwsze miejsce zajęła drużyna z kraju 
nieanglojęzycznego, pokonując też rywali z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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W zakresie dydaktyki – przy dużej liczbie studentów – usprawniano proces 
dydaktyczny i metody jego oceniania. Podjęto prace i przygotowano oraz urucho-
miono nowe kierunki studiów – magisterskie dwuletnie studia prawo finansowe 
i skarbowość, studia administracji I stopnia i nowy kierunek studiów interdy-
scyplinarnych z zakresu pomocy humanitarnej, realizowany w trybie wspólnych 
studiów magisterskich we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodo-
wych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz uczelniami part-
nerskimi Network on Humanitarian Action (NOHA).

Kontynuowano działalność szkół prawa obcego, prowadzono liczne studia 
podyplomowe, które cieszyły się zainteresowaniem absolwentów. Uruchomiono 
nowe studium podyplomowe „Prawo Sportowe oraz Organizacja Imprez Sporto-
wych”. Wzrastała też liczba uczestników studiów doktoranckich. 

W ramach popularyzacji nauki Wydział uczestniczył w „Festiwalu Nauki 
Polskiej” w 2013 i 2014 r., organizując cieszące się dużym zainteresowaniem 
wykłady.

I

Władze Wydziału wybrane w 2012 r. pełniły swoje funkcje. Rozszerzono 
grono pełnomocników dziekana. Z dniem 1 października 2013 r. dziekan powo-
łał Pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Wydziału w osobie prof. dr. hab. Pawła 
Czechowskiego. Kierownikiem Studium Doktoranckiego z dniem 1 maja 2014 r. 
został prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk.

Zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej – po zasięgnięciu opinii Rady 
Wydziału – dziekan powołał w Instytutach kierowników katedr i zakładów, któ-
rzy podjęli czynności z początkiem letniego semestru od 15 lutego 2013 r.

W składzie Rady Wydziału zmieniali się reprezentanci studentów, gdyż 
przedstawiciele studentów wybierani są corocznie. W roku 2012/13 studentów 
reprezentowali: Artur Bilski, Paweł Ciemiński, Błażej Ciereszko, Agata Czer-
niak, Karolina Dołęgowska, Iga Gajos, Mateusz Glinka-Rostkowski, Marcin 
Jóżwiak, Klaudia Kaniecka, Daria Łojszczyk, Kamila Mamjedow, Justyna Mań-
kowska, Paweł Michalski, Jędrzej Muśnicki, Aleksandra Orzeł, Adriana Pal-
czewska, Dominika Pietrzyk, Agnieszka Poniecka, Michał Siedlecki, Andrzej 
Sowiecki, Łukasz Stankowski, Piotr Stradomski, Paweł Śliwka, Maciej Toma-
szewski, Kamil Wróblewski. W roku 2013/14 reprezentantami studentów byli: 
Katarzyna Aleksandrowicz, Cyprian Bartoń, Julia Berg, Ewelina Biesiadziń-
ska, Aleksandra Bura, Błażej Ciereszko, Iga Czerniak, Kamila Ferenc, Paulina 
Galewska, Mateusz Glinka-Rostkowski, Marta Janaszek, Michał Jeska, Joanna 
Jużak, Emilia Korytowska, Agnieszka Kot, Monika Koziel, Bartosz Niebrzydow-
ski, Andrzej Osowiecki, Adrian Pokrywczyński, Piotr Połowniak, Aleksandra 
Reszelska, Michał Siedlecki, Edyta Stopyra, Marek Szolc, Krzysztof Wróbel. 
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W gronie pracowników nastąpiły zmiany:
– 13 stycznia 2013 r. zmarł dr hab. Michał Kulesza prof. nadzw. UW;
– w 2014 r. zmarli:
– 22 marca – em. prof. zw. dr hab. Anna Turska;
– 21 czerwca – wykładowca mgr Zygmunt Wiernikowski; 
– 23 listopada – em. doc. dr Jerzy Lapierre;
– z Wydziału odeszli: 
– w 2013 r. – prof. zw. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian, dr Paweł Błasz-

czyk, dr Agnieszka Kacprzak;
– w 2014 r. – prof. zw. dr hab. Lech Gardocki, doc. dr Rudolf Ostrihansky, 

doc. dr Zdzisław Jarosz, dr Katarzyna Karasiewicz, dr Katarzyna Michałow-
ska, dr Krzysztof Wojciechowski, dr Tomasz Kozłowski, dr Janusz Mordwiłko, 
dr Celina Nowak;

– tytuł profesora otrzymali w 2013 r.: prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki, 
prof. UW dr hab. Monika Dąbrowska, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-
-Iwanow, prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, prof. UW 
dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. UW dr hab. Adam Opalski;

– tytuł profesora otrzymali w 2014 r.: prof. UW dr hab. Małgorzata Król-
-Bogomilska, prof. UW dr hab. Michał Romanowski, prof. UW dr hab. Andrzej 
Zakrzewski;

– na stanowisko profesora zwyczajnego zostali powołani w 2013 r. – prof. dr 
hab. Karol Weitz; w 2014 r. – prof. dr hab. Marek Zubik;

– na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony został mia-
nowany prof. dr hab. Adam Opalski;

– na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony zostali 
powołani: w 2013 r. – dr hab. Michał Romanowski, dr hab. Tomasz Stawecki, 
dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska; w 2014 r. – dr hab. Adam Bosiacki, 
dr hab. Marcin Matczak, dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka;

– na stanowisko profesora nadzwyczajnego UW na czas określony zostali 
powołani w 2013 r. – dr hab. Robert Grzeszczak, dr hab. Jacek Jastrzębski, dr hab. 
Michał Królikowski; w 2014 r. – dr hab. Monika Płatek (po raz drugi), dr hab. 
Jacek Wierciński, dr hab. Aleksander Stępkowski;

Wydział nadał stopień doktora habilitowanego: dr. Andrzejowi Wiśniew-
skiemu (14 stycznia 2013 r.), dr. Piotrowi Przybyszowi (18 lutego 2013 r.), 
dr. Pawłowi Wajdzie (18 marca 2013 r.), dr. Zbigniewowi Banaszczykowi 
(13 maja 2013 r.), dr. Leszkowi Boskowi (14 października 2013 r.), dr. Marci-
nowi Wiąckowi (14 października 2013 r.), dr. Marcinowi Dylowi (18 listopada 
2013 r.), dr Marii Boratyńskiej (18 listopada 2013 r.), dr Annie Zawidzkiej-Łojek 
(17 marca 2014 r.), dr Wojciechowi Machale (14 kwietnia 2014 r.), dr. Przemysła-
wowi Konieczniakowi (12 maja 2014 r.), dr Beacie Janiszewskiej (13 października 
2014 r.), dr Monice Latos-Miłkowskiej (17 listopada 2014 r.), dr. Arturowi Nowac-
kiemu (15 grudnia 2014 r.).
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Pracownicy Wydziału otrzymali medale: 
Medal Złoty za Długoletnią Służbę – doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska, 

p. Małgorzata Matysiak, p. Grażyna Michalak, p. Irena Otko;
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – dr Beata Bieńkowska, dr Michal 

Fajst, dr Przemysław Konieczniak, mgr Zygmunt Wiernikowski, mgr Iwona Kło-
sowska, p. Barbara Przyborowska.

Nagrodę Wydziału za wybitne osiągnięcia naukowe w roku 2010/2011 otrzy-
mał prof. dr hab. Andrzej Malinowski.

Pracownicy Wydziału w latach 2013–2014 pełnili wiele funkcji w Uczelni, na 
które zostali wybrani w 2012 r. 

W 2013 r. na stanowisko dyrektora Kolegium Międzyobszarowych Indywi-
dualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych UW został powołany prof. dr 
hab. Marek Wąsowicz, a na lata 1 października 2013 r. – 1 października 2016 r. na 
zastępcę dyrektora Kolegium została powołana doc. dr Anna Rosner. 

Dr Kacper Gradoń został powołany na p.o. dyrektora Centrum Nauk Sądo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego (centrum międzywydziałowe).

Pracownicy pełnili też wiele funkcji poza Uczelnią (objęcie wielu funkcji 
odnotowano w poprzednich Kronikach), otrzymywali odznaczenia i nagrody: 

– prof. dr hab. Tadeusz Ereciński został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski;

– prof. dr hab. Eleonora Zielińska została odznaczona Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski; 

– prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak 
i dr Celina Nowak zostały odznaczone przez Ministra Sprawiedliwości medalem 
resortowym za zasługi dla rozwoju edukacji prawniczej i popularyzacji pro bono;

– prof. dr hab. Hubert Izdebski i prof. dr hab. Marek Wierzbowski zostali 
wybrani do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i prof. Izdebski 
został wybrany Sekretarzem Komisji na lata 2013–2014; 

– Walne Zgromadzenie Instytutu Prawa Europejskiego z siedzibą w Wiedniu 
wybrało prof. dr. hab. Marka Wierzbowskiego do Rady Instytutu; Profesor został 
też członkiem Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta; 

– prof. Hubert Izdebski został redaktorem naczelnym czasopisma „Samorząd 
Terytorialny”;

– prof. dr hab. Maria Szyszkowska została mianowana 21 lutego 2013 r. kon-
sultantem naukowym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Pol-
skiej Akademii Nauk na kadencje 2011–2014;

– prof. UW dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska została powołana 
do grona 12 ekspertów Komisji Europejskiej prowadzącej prace nad stworzeniem 
europejskich standardów wyceny praw własności intelektualnej;

– prof. UW dr hab. Andrzej Kojder został powołany na Członka Zespołu 
Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i Sztuki, panel HSSA 
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do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkur-
sach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5 ogłoszonych przez Centrum Nauki 
w dniu 5 marca 2013 r.;

– prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka została powołana na rzecznika 
dyscyplinarnego Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego na okres czteroletni;

– prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska została członkiem Zespołu ds. 
Dobrych Praktyk Akademickich, powołanego 12 czerwca 2013 r. przez Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

– dr hab. Jan Majchrowski na podstawie porozumienia Szefa Kancelarii 
Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP został powołany do Rady Programowej 
projektu dotyczącego archiwaliów okresu przełomu PRL i III RP;

– dr hab. Karol Karski na Walnym Zgromadzeniu Grupy Polskiej Stowarzy-
szenia Prawa Międzynarodowego (ILA) został wybrany wiceprzewodniczącym 
Grupy na kadencję 2013–2017;

– dr hab. Marcin Wiącek i dr Maksymilian Cherka od Rady Miasta Stołecz-
nego Warszawy otrzymali odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy”;

– dr Adam Bodnar został powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ 
w skład 5-osobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na 
rzecz pomocy ofiarom tortur (Bard of Trustees of the UN Voluntary Fund for 
Victims of Torture); 

– w XLVIII konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne 
i doktorskie I nagrodę otrzymał dr Witold Borysiak za rozprawę pt. „Dziedzicze-
nie – konstrukcja prawna i ochrona”. 

W roku 2014:
– prof UW dr hab. Małgorzata Gersdorf 30 kwietnia 2014 r. otrzymała nomi-

nację na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
– prof dr hab. Karol Weitz 10 grudnia 2014 r. otrzymał nominacje na sędziego 

Sądu Najwyższego;
– prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz została wybrana Prezydentem War-

szawy na kolejną kadencję; 
– prof dr hab. Piotr Winczorek otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odro-

dzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego pań-
stwa prawa;

– prof. dr hab. Marek Wierzbowski został odznaczony Krzyżem Koman-
dorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad 
demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju 
polskiego rynku kapitałowego;

– prof. dr hab. Hubert Izdebski otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworząd-
ności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce;
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– doc. dr Ryszard Piotrowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski;

– prof. dr hab. Lech Gardocki został laureatem nagrody przyznawanej przez 
Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe; 

– prof. dr hab. Marek Safjan został ponownie wybrany na stanowisko Wice-
prezydenta Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego z siedzibą 
w Paryżu na kadencję 2014–2018;

– prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska została mianowana 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przewodniczącą Komisji 
Prawa Autorskiego; 

– prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski otrzymał Złoty Medal Zasługi dla Policji;
– prof. dr hab. Marek Wierzbowski został powołany przez Prezesa Rady 

Ministrów na Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
na okres kadencji do 5 października 2016 r., członkiem tej Komisji jest też prof. 
Izdebski;

– do Rady Legislacyjnej XII kadencji z grona pracowników WPiA zostali 
powołani: prof. UW dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW dr hab. Elżbieta Korn-
berger-Sokołowska, dr Adam Krzywoń, prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzew-
nicka, prof. dr hab. Karol Weitz, dr hab. Marcin Wiącek;

– podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kryminali-
stycznego zostali wybrani: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczą-
cym Rady Naukowej i członkiem Zarządu Głównego PTK; prof. dr hab. Ewa 
Gruza – członkiem Rady Naukowej PTK; prof. dr hab. Piotr Girdwoyń – człon-
kiem Zarządu Głównego PTK;

– prof. UW dr hab. Adam Bosiacki został przyjęty na członka ( fellow) orga-
nizacji Hoover Institution na Uniwersytecie Standforda (USA);

– prof. UW dr hab. Monika Płatek otrzymała Europejską Nagrodę Tolerancji 
(14 listopada 2014 r. w Paryżu);

– prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski został wybrany wiceprzewodni-
czącym stałej Komisji Rady Europy dla przeciwdziałania rasizmowi i nietoleran-
cji (ECRI);

– doc. dr Marek Grzybowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Euro-
pean Law Faculties Association (ELFA);

doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza została wybrana dyrektorem finansowym 
konsorcjum 12 uniwersytetów europejskich NOHA (Network on Humanitarian 
Action) na trzyletnią kadencję; w grudniu 2014 r. została wybrana członkiem 
Rady Doradczej Europejskiego Instytutu Pokoju – organizacji międzynarodowej 
z siedzibą w Brukseli; została przyjęta w poczet członków International Huma-
nitarian Fact Finding Commission – organizacji zajmującej się badaniem zbrodni 
wojennych z siedzibą w Bernie;

– dr Wojciech Brzozowski otrzymał nagrodę naukową w dziedzinie prawa 
im. Leona Petrażyckiego, przyznaną przez Wydział I Nauk Humanistycznych 
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i Społecznych PAN za pracę pt. „Bezstronność światopoglądowa władz publicz-
nych w Konstytucji RP”;

– dr Dorocie Krekorze-Zając przyznano drugą nagrodę w XLIX konkur-
sie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za pracę pt. 
„Prawa do materiału genetycznego człowieka”;

– dr Łukasz Żelechowski i dr Piotr Pomianowski otrzymali granty Narodo-
wego Centrum Nauki w Konkursie SONATA 7; 

– dr Bogusław Lanckoroński został laureatem konkursu „Złote Skrzydła” 
„Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii „Prawo Gospodarcze” za książkę pt. 
„Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenie dóbr”. 

II

W katedrach i zakładach prowadzono badania, przygotowywano opinie, 
ekspertyzy. Publikowano podręczniki, materiały do ćwiczeń, artykuły, recen-
zje, glosy. Opublikowane monografie są ważnym novum w różnych dziedzinach. 
W czasopismach o międzynarodowym zasięgu opublikowano w 2013 r. 17 arty-
kułów, w 2014 r. – 39 artykułów. Wiele opracowań przygotowano, uczestnicząc 
w różnych formach organizowania i finansowania badań. 

W 2013 r. uczestniczono w: 16 grantach, 3 projektach badawczo-rozwojo-
wych, 21 tematach w ramach badań statutowych, 44 – w ramach badań młodych 
naukowców, uzyskano 6 stypendiów badawczych. 

W 2014 r. uczestniczono w: 14 grantach, 3 projektach badawczo-rozwojo-
wych, 13 tematach w ramach badań statutowych, 39 – w ramach badań młodych 
naukowców, uzyskano też 12 stypendiów badawczych.

W ramach grantów podejmowano zarówno badania realizowane w ciągu 
roku, jak i badania wieloletnie, uczestniczono w badaniach międzynarodowych, 
przygotowywano liczne opracowania.

W ramach badań statutowych kontynuowano tematy podjęte w poprzednich 
latach. Do nowo podjętych m.in. należą: Trybunał Kompetencyjny (skład, orga-
nizacja, orzecznictwo), konwergencja anglosaskich i kontynentalnych systemów 
prawnych w warunkach globalizacji – spostrzeżenia i możliwe perspektywy, 
prawa jednostki w tradycji europejskiej kultury prawnej, prawo podmiotowe 
w europejskiej kulturze prawnej, historyczne korzenie europejskiego konstytu-
cjonalizmu, prawo francuskie w Polsce porozbiorowej, europejskie źródła pol-
skiego kodeksu prawa cywilnego, ewolucja statusu prawnego partii politycznych 
w Polsce, procesy konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, ustrój administracji 
publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, administracyjno-prawna kon-
trola w rolnictwie, konstytucyjne granice własności i innych praw majątkowych, 
zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym, prawo intertemporalne pry-
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watne, elementy zobowiązaniowego stosunku prawa medycznego, zakłócenia 
funkcji zasady nullum crimen sine lege, charakterystyka spraw karnych z arty-
kułu 200 k.k., profil sprawcy, profil ofiary, osobowe źródła dowodowe w spra-
wach o zabójstwo, funkcje zespołów znamion typu czynu zabronionego – analiza 
dogmatyczna oraz praktyczna, nowe ujęcia dogmatyki karnoprawnej – analiza 
i krytyka z perspektywy filozofii prawa karnego, zarządzanie czynnościami śled-
czymi w sprawach o zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci oraz bójkę 
lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym, zasady polskiego postępowania admini-
stracyjnego, słownik socjologii prawa. 

Dla młodych naukowców (adiunktów do 35. roku życia) w ramach środków 
przyznanych w 2013 r. na realizacje projektów w roku 2013/2014 przyjęto finan-
sowanie 25 tematów, dla doktorantów – 19 tematów. W ramach środków przy-
znanych w 2014 r. na realizacje projektów w roku 2014/2015 dla adiunktów (do 
35. roku życia) przyjęto finansowanie 18 tematów, dla doktorantów – 23 tematów.

Wydział uczestniczy w publikacji czasopism naukowych. Od wielu lat jest 
wydawany „The Journal of Juristic Papirology” (wydawany wspólnie z Instytu-
tem Archeologii UW i odnotowany na liście ERIH w kategorii INT2) oceniany na 
10 pkt według wykazu czasopism MNiSW; „Praca i zabezpieczenie społeczne” 
– 6 pkt; „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” (wydawca Katedra Krymina-
listyki i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne) – 1 pkt.

Przekształcono dotychczas wydawaną serię „Studia Iuridica” w czasopi-
smo – półrocznik. Zgodnie z wytycznymi MNiSW dziekan mianował redaktora 
naczelnego w osobie prof. Tomasza Giaro, redaktora tematycznego – prof. UW 
dr. hab. Łukasza Pisarczyka, redaktora językowego – prof. Radosława Pawelca, 
sekretarza redakcji – dr. Adama Niewiadomskiego. Uzupełniono skład Rady Pro-
gramowej o członków afiliowanych za granicą i po złożeniu dokumentacji „Stu-
dia Iuridica” wpisano na listę czasopism, przyznając 5 pkt i utrzymano kolejność 
numeracji tomów.

Wyniki wielu badań prowadzonych w Instytutach były prezentowane na kon-
ferencjach naukowych międzynarodowych i krajowych. Podobnie jak w latach 
poprzednich koła naukowe współuczestniczyły w organizowaniu wielu konferen-
cji lub je przygotowywały i aktywnie w nich uczestniczyły (zob. wykaz konferen-
cji zamieszczony w tym tomie).

W roku 2013 XIV Konferencja Wydziałowa pt. „Dziedziny Prawa, dyscy-
pliny i metody prawnicze” odbyła się 1 marca. Konferencję otworzył Rektor UW 
prof. UW dr hab. Marcin Pałys, słowo wstępne wygłosił dziekan Wydziału prof. 
UW dr hab. Krzysztof Rączka. Moderatorem sesji I był prof. dr hab. Jacek Jagiel-
ski, a referaty wygłosili: prof. dr hab. Marek Wierzbowski (Prawo i procedura 
administracyjna); prof. dr hab. Andrzej Malinowski (Logika. Logika prawnicza); 
prof. UW dr hab. Andrzej Kojder (Miejsce socjologii i prawa w edukacji praw-
niczej); prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki (Teoria i filozofia prawa w czasach 
przemian). Moderatorem sesji II była prof. dr hab. Hanna Litwińczuk, a referaty 
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wygłosili: prof. dr hab. Adam Zieliński (Prawo cywilne i metoda cywilistyczna 
w systemie prawa); prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Rola dyscyplin historyczno-
prawnych i metody historycznoprawnej w formowaniu współczesnego prawnika); 
prof. dr hab. Hubert Izdebski (Podstawy prawa publicznego); prof. dr hab. Paweł 
Czechowski (Prawo rolne jako przykład mieszanej metody cywilno- i admini-
stracyjnoprawnej w kontekście krajowym i europejskim. Jego rola jako przed-
miotu obowiązkowego). Moderatorem sesji III był prof. dr hab. Jerzy Poczobut, 
a referaty wygłosili: prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki (Prawo międzynarodowe 
publiczne w kształceniu prawnika); prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Wit-
kowska (Prawo Unii Europejskiej jako autonomiczna dyscyplina prawa); prof. 
UW dr hab. Adam Opalski (Znaczenie prawa prywatnego międzynarodowego we 
współczesnych uwarunkowaniach obrotu); prof. dr hab. Ludwik Florek (Prawo 
wobec wyzwań socjalnych). Moderatorem sesji IV była prof. dr hab. Ewa Gruza, 
a referaty wygłosili: prof. dr hab. Lech Gardocki (Wkład prawa karnego w for-
macje prawnika); prof. dr hab. Piotr Kruszyński (Aktualne projekty zmian w pro-
cedurze karnej); prof. dr hab. Karol Weitz (O znaczeniu nauczania postępowania 
cywilnego); prof. dr hab. Marek Zubik (Nauczanie prawa konstytucyjnego jako 
element formacji prawnika, zachowania demokratycznego ustroju państwa oraz 
„poszanowania przyrodzonej godności człowieka”). W części ostatniej wystąpił 
student WPiA Patryk Gorgol (Głos studencki). Podsumowania konferencji doko-
nał prodziekan Wydziału prof. dr hab. Tomasz Giaro, a dziekan prof. UW dr hab. 
Krzysztof Rączka zamknął konferencję. 

W roku 2014 odbyła się XV Konferencja WPiA pt.: „Ekonomiczna analiza 
prawa” w dniu 7 marca. Konferencję otworzyli dziekan Wydziału prof. UW dr 
hab. Krzysztof Rączka i przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak (Propozycja 
rozwiązań prawnych dla rynku finansowego oraz ich skutki z uwzględnieniem 
kontekstu Unii Europejskiej). Moderatorem sesji I była prof. dr hab. Hanna Litwiń-
czuk, a referaty wygłosili: prof. UW dr hab. Elżbieta Chojna-Duch (Skuteczność 
antykryzysowych regulacji prawnych Unii Europejskiej); Michał Stępniewski 
(KDPW) (Regulacja EMIR jako element zabezpieczenia interesu ekonomicz-
nego inwestorów); prof. UW dr hab. Witold Modzelewski (Ekonomiczna analiza 
materialnego prawa podatkowego – podatek pośredni „nowelizacja optymaliza-
cyjna”); dr hab. Paweł Wajda (Sankcje administracyjne na rynku finansowym – 
analiza ekonomiczno-prawna). Moderatorem sesji II był prof. UW dr hab. Jacek 
Jastrzębski, a referaty przedstawili: prof. UW dr hab. Michał Romanowski (Eko-
nomiczna analiza prawa jako metoda oceny skutków regulacji umowy ubezpie-
czenia na rzecz osoby trzeciej); dr Marcin Olechowski (Czy ekonomiczna analiza 
prawa jest użyteczna dla prawa prywatnego?); dr Rafał Stroiński (Ekonomiczna 
analiza kary umownej jako instrumentu efektywnej alokacji ryzyka niewykona-
nia lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych); mgr Izabela Prager 
(Dylematy pobudzania aktywizmu akcjonariuszy spółek publicznych w świetle 
ekonomicznej analizy prawa). Moderatorem sesji III była prof. UW dr hab. Mał-
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gorzata Gersdorf, a referaty przedstawili: prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska 
(Ekonomiczna analiza międzynarodowego prawa środowiska); prof. UW dr hab. 
Magdalena Szczepańska (Ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym); 
dr Michał Raczkowski (Rola prawa pracy w generowaniu kosztów transakcyj-
nych u małych pracodawców); dr Andrzej Bielecki (Charakter prawny i ekono-
miczny instytucji reasekuracji – geneza i współczesność). Moderatorem sesji IV 
była prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, a referaty przedstawili: prof. UW 
dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka (Koncepcje ścigania przestępstw jako czynnik 
ekonomizacji postępowania karnego); dr Krzysztof Szczucki (Problem przepoło-
wionego typu czynu zabronionego); dr hab. Mariusz Gołecki (WPiA UŁ) (Pra-
wotwórstwo sądowe z perspektywy ekonomicznej analizy prawa); dr Wiesław 
Staśkiewicz (Economics of Law pół wieku później. Przypadek Polski). Podsu-
mowania konferencji dokonał prodziekan Wydziału prof. dr hab. Tomasz Giaro, 
a dziekan Wydziału prof. Krzysztof Rączka zamknął konferencję.

III

W dziedzinie współpracy międzynarodowej kontynuowano zawarte porozu-
mienia (w ramach umów podpisanych przez Uniwersytet) i podejmowano inicja-
tywy celem rozszerzenia współpracy międzynarodowej.

W czerwcu 2013 r. dziekan prof. Krzysztof Rączka podpisał umowę z Wydzia-
łem Prawa Universidad de Chile w Santiago de Chile i w sierpniu 2013 r. umowę 
z Wydziałem Prawa Universidad de los Andes w Santiago de Chile; przepro-
wadzono negocjacje i zawarto umowy z Peking University Law School i China 
University of Political Science and Law. Umowy te obejmują wymianę studentów 
i pracowników naukowych.

W ramach programu Erasmus z programów mobilnościowych w roku 
2013/2014 korzystało 131 studentów Wydziału, 110 osób w ramach krótkotermi-
nowych studiów, 18 studentów w ramach praktyk Erasmusa i 3 osoby z dwustron-
nych umów zawartych na poziomie UW. Wydział dysponuje w ramach Erasmusa 
100 umowami z uczelniami krajów Unii, są też dawniejsze umowy z Rosją. 

W ramach Erasmusa w roku 2013/2014 przyjechało na nasz Wydział 84 stu-
dentów oraz 2 guest students (na zasadzie pełnej odpłatności za realizowane tu 
ECTS) oraz 9 studentów wskazujących WPiA jako drugą jednostkę.

Z grona nauczycieli akademickich wyjeżdżało na wykłady w ramach Era-
smusa (program STA) 7 osób, pracowników administracyjnych (program STT) 
– 5 osób. Przyjęliśmy 9 wykładowców Szkoły Prawa Francuskiego. 

Pracownicy Wydziału uczestniczyli w kongresach, konferencjach, sympo-
zjach (wiele wyjazdów odnotowano poniżej, ale ze względu na objętość Kroniki 
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nie uwzględniono nazwisk doktorantów, którzy bardzo licznie uczestniczyli 
w różnych konferencjach). 

Wydział organizował konferencje międzynarodowe, a w przygotowaniu 
wielu uczestniczyły koła naukowe i szkoły prawa obcego na naszym Wydziale 
(szczegółowy wykaz konferencji w tym tomie).

Szkoła Prawa Niemieckiego wespół z Niemiecką Fundacją Międzynarodowej 
Współpracy Prawnej zorganizowała w dniu 4 kwietnia 2014 r. konferencję pt. 
„Problemy niemieckiego i polskiego prawa zamówień publicznych”. 

Centrum Prawa Amerykańskiego z okazji 15. rocznicy działalności przygo-
towało w dniu 16 czerwca 2014 r. konferencję pt. „Legal Education and Legal 
Profession in the Global World – Polish – American Perspectives”.

Na Wydziale gościliśmy w latach 2013–2014 każdego roku 11 osób, 
w r. 2012/2013 za granicę wyjechało 43 pracowników naukowych i 14 doktoran-
tów, w r. 2013/2014 – 46 pracowników i 17 doktorantów. 

W ramach wykładów gościnnych na Wydziale 11 kwietnia 2014 r. odbył się 
wykład prof. Koena Lenaertsa wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej pt. „European Union Values and Constitutional Pluralism”. 

Wykład prof. dr. Jacka B. Halina (National University, San Diego, USA) pt. 
„Alternative Dispute Resolution – Reflections on Arbitration and Mediation as 
a Form of Protection of Human Rights” odbył się 4 marca 2014 r. Zapraszała 
Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Wykład prof. Ofera Rabana (University of Oregon, USA) pt. „The Rationali-
zation of Policy: On the Relation between Democracy and the Rule of Law” odbył 
się 19 maja 2014 r. Zapraszała Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Wykład prof. Joanny Jemielniak (Uniwersytet w Kopenhadze) pt. „Wykład-
nia porównawcza w międzynarodowym arbitrażu handlowym” odbył się 1 grud-
nia 2014 r. Zapraszała Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie.

Wykład im. Leona Petrażyckiego, organizowany corocznie przez dziekana 
Wydziału, w roku 2013 wygłosił 9 maja Stanley L. Paulsen profesor prawa i filo-
zofii Wydziału Prawa Uniwersytetu Stanu Washington w St. Lous. Wykład miał 
tytuł: „Saving the Pure Theory of Law. The Basic Norm as Regulative Principle”. 
Wykład w dniu 22 maja 2014 pt. „Legal Authority in a Transnational World” 
wygłosił prof. Roger Cotterrell. 

Jednodniowe warsztaty naukowe na WPiA nt. „Rights, Governance and Cli-
mate Change” w dniu 16 listopada 2013 r. były związane z odbywającym się 
w Warszawie tzw. Szczytem Klimatycznym (COP 19). Organizatorami warsz-
tatów – obok Wydziału – były Uniwersytet yale, United Nations Institute for 
Training and Research (UNITAR) i Center for International Sustainable Develop-
ment Law (CISDL). W ramach warsztatów odbyło się pięć dyskusji panelowych 
z udziałem organizatorów i przedstawicieli delegacji rządowych i ekspertów. 
Z ramienia Wydziału udział merytoryczny wzięły prof. dr hab. M. Kenig-Wit-
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kowska i doc. dr H. Machińska, uczestnikami byli też doktoranci i studenci 
piszący prace z zakresu ochrony środowiska.

Na Wydziale od 5 do 11 maja 2014 r. odbywał się „Warsaw – Beijing Forum: 
youth for Business” zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa i Gospodarki 
Chin. Projekt koordynują studentka I roku Marta Katarzyna Formela i dr Piotr 
Grzebyk, dr Marcin Stębelski, dr Paweł Wojciechowski.

IV

INSTYTUT HISTORII PRAWA

Na kadencję 2013–2017 w Instytucie dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Instytutu i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr, zakładów i pracowni. 
Kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego została prof. dr hab. Maria Zabłocka, 
kierownikiem Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa – prof. dr hab. 
Marek Wąsowicz, kierownikiem Zakładu Historii Państwa i Prawa Polskiego – 
prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski; kierownikami pracowni zostali: Pracowni 
Dziejów Kultury Prawnej – prof. M. Wąsowicz, Pracowni Europejskiej Trady-
cji Prawnej – prof. Tomasz Giaro, Pracowni Bibliografii Historyczno-Prawnej 
– prof. UW A. Zakrzewski.

W Instytucie utworzono nowy Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej, którego 
kierownikiem został prof. dr hab. Tomasz Giaro.

W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki oraz podjęto 
nowe tematy w ramach badań własnych. Nowo utworzony Zakład Europejskiej 
Tradycji Prawnej podjął badania dziejów prawa francuskiego w Polsce poroz-
biorowej, praw jednostki w tradycji europejskiej kultury prawnej, europejskich 
źródeł polskiego kodeksu cywilnego, problemu dekodyfikacji i jego konsekwen-
cji dla prawa cywilnego.

Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przeprowa-
dziła w 2013 r. publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Przemysława Czernic-
kiego („Fundusze celowe w III Rzeczypospolitej w latach 1989–2009”).

Instytut uczestniczył w życiu naukowym międzynarodowym i krajowym.
W roku 2013 Katedra Prawa Rzymskiego wespół z Zakładem Papirologii 

Instytutu Archeologii i Fundacją im. Rafała Taubenschlaga była organizatorem 
27. Światowego Kongresu Papirologicznego pod patronatem Prezydenta RP, 
który odbył się w dniach 29 lipca – 3 sierpnia.

Katedra Prawa Rzymskiego w 2013 r. wespół z Komisją Kultury Antycz-
nej PAN zorganizowała cztery Ogólnopolskie Spotkania Romanistów, w 2014 r. 
odbyly się trzy spotkania.
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Instytut wspólnie z Komisją Lituanistyczną przy Komitecie Nauk Historycz-
nych PAN, Instytutem Historii PAN, Instytutem Historii UW był organizatorem 
konferencji pt. „Przekształcenia wewnętrzne w Wielkim Księstwie Litewskim 
w latach 1387–1795”, która odbyła się w dniach 24–25 września 2013 r. 

W dniach 23–24 września 2014 r. zorganizowano konferencję pt. „Wielkie 
Księstwo Litewskie, XV–XVIII w. Nowe źródła, nowe metody, nowe problemy”.

Instytut przygotował międzynarodową konferencję naukową pt. „Świat 
antyczny w oczach Profesora Henryka Kupiszewskiego” w XX-lecie śmierci Pro-
fesora, która odbyła się 3 kwietnia 2014 r. Organizatorem była Katedra Prawa 
Rzymskiego i Antycznego.

Posiedzenie naukowe Instytutu 4 listopada 2014 r. było poświęcone uczczeniu 
100. rocznicy urodzin Profesora Juliusza Bardacha. Wystąpili: prof. M. Wąso-
wicz („Kultura prawna w dorobku Profesora Juliusza Bardacha”); dr R. Sobotka 
(„Profesor Juliusz Bardach jako mediewista”); prof. A. Zakrzewski („Profesor 
Juliusz Bardach jako lituanista”); doc. A. Rosner („Wiek XIX w pracach Profe-
sora Juliusza Bardacha”); doc. R. Kraczkowski („Wiek XX w pracach Profesora 
Juliusza Bardacha”).

Prof. dr hab. Michał Pietrzak na XI Ogólnopolskim Sympozjum Prawa 
Wyznaniowego pt. „Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania” 
przedstawił referat pt. „Polska geneza małżeństwa wyznaniowego ze skutkami 
cywilnymi”, dr Paweł Borecki referat pt. „Przedwojenne ustawodawstwo wyzna-
niowe we współczesnym polskim porządku prawnym”, dr Wojciech Brzozowski 
referat pt. „Konstytucyjne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania regulacji 
uboju rytualnego” (Lublin, 14–17 maja 2014 r.).

Prof. dr hab. Maria Zabłocka na II Seminario eurasiatico di diritto romano 
pzedstawiła referat pt. „Concetti giuridici romani per la formazione dei giuriti nel 
XXI secolo (Turcja: Istanbul dall’Universita di Bahcessehir; 30–31 maj 2014 r.). 

Prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski na XIX Powszechnym Zjeździe History-
ków Polskich referat pt. „Prawo udziału w sejmikach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, XVI–XVIII w.” (Szczecin, 17–21 września 2014 r.); na konferencji pt. 
„Socialinės grupės ir jų poveikis visuomenės raidai XVI–XIX a.” przedstawił 
referat pt. „Przemiany szlachectwa litewskiego, XVI–XVIII w. Prawo a prak-
tyka” (Wilno, 8–9 października 2014 r., Lietuvos istorijos institutas); na konfe-
rencji pt. „Stanisław Kościałkowski pamięci przywrócony” referat pt. „Stanisław 
Kościałkowski a lituanistyka polska XX wieku” (Łodź, 14–15 listopada 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski podczas II Sympozjum Historyków Pań-
stwa i Prawa Polskiego pt. „Ewolucja Prawa” przedstawił referat pt. „Między 
władzą wykonawczą a sądowniczą. Ewolucja rozstrzygania sporów kompetencyj-
nych na ziemiach polskich w XX i XXI wieku” (Katowice, 19 września 2013 r.); 
był współorganizatorem wraz z Katedrą Prawa Handlowego WPiA UW konfe-
rencji pt. „80 lat kodyfikacji polskiego prawa handlowego” i na tej konferencji 
przedstawił referat pt. „Prawo handlowe in statu nascendi II Rzeczypospolitej. 
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Zagadnienia kodyfikacyjne” (Warszawa, 28 listopada 2014 r.); na konferencji pt. 
„Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji” 
przedstawił referat pt. „Dekret walutowy z 1934 r. Geneza, praktyka i znaczenie” 
(Ciechanowiec, 25–27 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „Zatrudnienie nauczy-
cieli akademickich” referat pt. „Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrud-
nienia nauczycieli akademickich w XX wieku” (Supraśl, 11–13 maja 2014 r.); na 
XXV Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Prawa „Nauka i nauczanie prawa 
w przeszłości i współcześnie” referat pt. „Prawo prywatne międzydzielnicowe” 
(Kraków, 22–25 września 2014 r.); na konferencji międzynarodowej „Gospodar-
cza Żelazna Kurtyna. Część I: Reformy rolne i polityka wobec rolnictwa” refe-
rat pt. „Reforma rolna 1944 r. Ustawodawstwo państwa polskiego” (Warszawa, 
25–26 listopada 2014 r.).

Dr hab. Zuzanna Benincasa podczas międzynarodowej konferencji History-
ków Prawa Starożytnego (SIHDA) pt. „Regulae Iuris. Their roots in experience 
and legal logic, their practical consequences” przedstawiła referat pt. „»Nec 
aprum aut cervum quem coeperit proprium domini capit sed fructus aut iure aut 
gentium suos facit« – le regole dell’acquisto della proprietà sulla selvaggina de 
parte dell’usufruttuario” (Neapol, 16–21 września 2014 r.).

Dr hab. Jakub Urbanik na konferencji pt. „Fondamenti storici, analisi teo-
rica, operatività pratica delle ‘regulae iuris’ nella dimensione del diritto euro-
peo” (Neapol, 9 maja 2014 r.) przedstawił referat pt. „Consensus facit nuptias: tra 
idee vecchie e nuove”; podczas Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken 
Rechtsgeschichte Dienst nach Vorschrift? Vergleichende Studien zum „Gnomon 
des Idios Logos” (Wiedeń, 19–20 czerwca 2014 r.) referat pt. „On Roosters and 
Wills (Gnomon § 112)”; na IVth Meeting of young Historians of Ancient Greek 
Law: „Unity and Diversity in the Laws of the Greeks” (Ateny, 4–5 września 
2014 r.) referat pt. „Between the Unity and the Force of Tradition: The Case of 
Ekdosis in Graeco-Roman Egypt”; podczas VI Jornadas de Papirología (Madrid, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales & Fundación Pastor, 11–12 września 
2014 r.) referat pt. „Las reglas jurídicas en el Egipto romano”; na 68ème Ses-
sion de la Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Dro-
its de l’Antiquité (Napoli, 16–20 września 2014 r.) referat pt. „Regole giuridiche 
nell’Egitto romano”; na konferencji Ancient Law in Context (ALC) Workshop 
4: Citizenship and Law (University of Edinburgh, 17–18 października 2014 r.) 
referat pt. „It is best to declare law for them upon the laws of the Egyptians... 
– Non-citizens in the Roman Courts”; podczas Seminario internacional: Derecho 
y religión (Facultad de Letras, Universidad del Pais Vasco, 13 listopada 2014 r.) 
referat pt. „Un divorcio de un cura: sobre el P. Ness. III 57”; na seminarium Oñati 
Seminars (Oñati Institute for the Sociology of Law, 19 listopada 2014 r.) referat pt. 
„Legal principles in Roman Egypt”. 

Doc. dr Anna Rosner na XXV Zjeździe Historyków Prawa przedstawiła refe-
rat pt.: „»Nauka prawa […] stała się nieuchronnie potrzebną nie tylko przez swą 
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użyteczność, lecz obowiązki, jakie nas łączą w obywatelskim stanie« O tradycji 
i nowoczesności w nauczaniu prawa w Księstwie Warszawskim i Królestwie Pol-
skim”; referaty też wygłosili: dr Adam Moniuszko referat pt. „Paweł Garwaski 
a »przygotowanie zawodowe« sędziów sądów szlacheckich u schyłku XVI w.” 
(koreferat z Przemysławem Gawronem z WPiA UKSW), dr Piotr Pomianowski 
referat pt. „Prasa jako medium ułatwiające rozwój nauki prawa w XVIII i XIX 
wieku” (Kraków, 22–25 września 2014 r.); podczas konferencji ku czci prof. 
Z. Rymaszewskiego (Uniwersytet Łódzki, 28 lutego 2014 r.) referat pt. „Od staro-
polskiego prawa do dzisiejszej mediacji”. 

Dr Wojciech Brzozowski na konferencji pt. „Konstytucyjny system źródeł 
prawa – potrzeba zmian?” przedstawił referat pt. „Szczegółowość treściowa 
upoważnienia do wydania rozporządzenia – czy wytyczne nadal są potrzebne?” 
(Warszawa, 23 maja 2014 r.).

Dr Jarosław Kuisz podczas konferencji 14. Dni Tischnerowskie przedstawił 
referat pt. „Z dystansu i na zimno – Józefa Tischnera krytyka Leszka Kołakow-
skiego” (Kraków, Collegium Witkowskiego UJ, 23–26 kwietnia 2014 r.); na XXV 
Ogólnopolskim Zjeździe Historyków Prawa referat pt. „»Prawo i literatura« oraz 
»film i prawo«. O przedmiocie interdyscyplinarnych badań i związkach z naucza-
niem historii prawa” (Kraków, 22–25 września 2014 r.).

Dr Maria Nowak przedstawiła referat pt. „Enfants extramatrimoniaux: droit 
romain et pratique provinciale” na konferencji Metageitnia (Fribourg, l’Univer-
sité de Fribourg, 17–18 stycznia 2014 r.); podczas Les conférences de l’Institut de 
Droit Romain referat pt. „La situation sociojuridique et les manières de décrire les 
enfants comme extraconjugaux” (Paryż, Centre Sainte Barbe – Université Pan-
théon-Assas Paris 2, 24 stycznia 2014 r.); na 3rd Viennese Colloquium on Ancient 
Law: Gnomon of the Idios Logos referat pt. „Between the Fisc and the Bond 
of Blood: Hereditary Rights of Illegitimate Children in the Gnomon” (Wiedeń, 
Österreichische Akademie der Wissenschaften, 19–20 czerwca 2014 r.); na konfe-
rencji Institutions in villages in Egypt from the early Roman to the Fatimid period 
referat pt. „Village or Town: Does it Matter in Legal Terms?” (Londyn, King’s 
College London, 3–4 lipca 2014 r.).

Dr Jan Rudnicki wspólnie z dr. Krzysztofem Koźmińskim podczas Ogól-
nopolskiej konferencji naukowej „Konflikt wartości? O wolności wypowiedzi 
i religii” przedstawili referat pt. „Totalitaryzm oczami sędziów i ustawodawcy 
– kilka uwag o penalizacji propagowania totalitarnego ustroju państwa” (War-
szawa, 10–11 kwietnia 2014 r.); – na tej też konferencji referat pt. „Wolność do 
posłuszeństwa normom religijnym jako element wolności religii” przedstawił 
mgr Mateusz Nocuń. 

Podczas XXth Annual Forum of young Legal Historians referat pt. „Polish-
-Lithuanian Military Law in the 17th Century: Case Law or Statute Law?” wygło-
sił mgr Jan Sowa, dr Piotr Pomianowski referat pt. „Association of young Legal 
Historians – Napoleonic Code in Poland. Problems of Reception of Family Law”, 
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dr Jarosław Kuisz referat pt. „Totalitarian »common law«?: legal strategies against 
political dissidents in the Soviet Bloc countries” (Cambridge, 2–5 kwietnia 2014 r.).

INSTYTUT NAUK O PAŃSTWIE I PRAWIE

Na kadencję 2013–2017 r. w Instytucie dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Instytutu i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr i zakładów. Zostali 
powołani: prof. dr hab. Hubert Izdebski na kierownika Katedry Historii Dok-
tryn Politycznych i Prawnych, prof. dr hab. Marek Zubik na kierownika Kate-
dry Prawa Konstytucyjnego, dr hab. prof. UW Tomasz Stawecki na kierownika 
Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, dr hab. prof. UW Andrzej Kojder na 
p.o. kierownika Katedry Socjologii Prawa, prof. dr hab. Andrzej Malinowski na 
kierownika Zakładu Logiki i Informatyki Prawniczej. 

W ramach badań naukowych zarówno kontynuowano podjęte kierunki, jak 
i podjęto wiele nowych tematów, uczestniczono w grantach i projektach między-
narodowych, krajowych oraz własnych, zbiorowych i indywidualnych.

Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, przeprowa-
dziła publiczne obrony prac doktorskich w roku 2013: mgr. Wawrzyńca Kowal-
skiego („Koncepcje ustrojowe izby wyższej parlamentu w II Rzeczypospolitej”), 
mgr. Jana Podkowika („Wolność umów i jej ograniczanie w świetle Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej”), mgr Iny Szumskiej („Własność prywatna w świado-
mości prawnej. Doświadczenia postradzieckiej Białorusi”); w roku 2014: mgr. 
Daniela Kucia („Nadzór nad fundacjami”), mgr Elżbiety Mreńca („Rządowa pro-
cedura legislacyjna. Ewolucje i propozycje zmian”). 

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym międzynarodowym 
i krajowym, biorąc udział w konferencjach, zjazdach i seminariach, a także je 
organizując.

W dniu 3 czerwca 2013 r. Instytut zorganizował uroczystość wręczenia prof. 
dr. hab. Andrzejowi Malinowskiemu Księgi Jubileuszowej pt. Prawo, język, 
logika (red. S. Lewandowski, H. Machińska, J. Petzel). 

Instytut był organizatorem: 
– konferencji pt. „Wokół filozofii Marii Szyszkowskiej”, podczas której 

„O życiu Marii Szyszkowskiej” mówiła dr Anna Kryniecka-Piotrak, a doc. dr 
Władysław T. Kulesza przedstawił referat pt. „Elita w myśli Marii Szyszkowskiej”; 
doc. dr Ryszard Piotrowski referat pt. „Znaczenie humanistycznej interpretacji 
Konstytucji”; dr Tomasz Kozłowski referat pt. „Książka Marii Szyszkowskiej 
»W opozycji do przeciętności«”, a jubilatka wystąpienie „Moja droga do filozo-
fii” (współorganizatorem konferencji był Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury 
Europejskiej – SEC) (Warszawa, 11 stycznia 2013 r.);

– konferencji pt. „Formality and Informality from Decoupling to Entangle-
ment. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Eco-
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nomy”, podczas której dr Jan Winczorek przedstawił referat pt. „How Formal is 
Formal? Measuring Formality in Judicial Argumentation” (Warszawa,13–14 maja 
2013 r.);

– konferencji pt. „Sztuka skutecznej komunikacji w zawodzie prawnika 
XXI wieku”, podczas której prof. dr hab. Hubert Izdebski przedstawił referat pt. 
„Etyka biznesu a etyka prawnicza”; prof. dr hab. Marek Zubik referat pt. „Zasady 
skutecznej komunikacji między prawnikami w różnych rolach zawodowych”; 
dr Monika Żabicka-Kłopotek referat pt. „W poszukiwaniu idealnego wizerunku, 
czyli wielowymiarowość i wielość narzędzi w zakresie kreowania komunikacji 
w zawodzie radcy prawnego” (10 czerwca 2013 r., konferencja współorganizo-
wana z Okręgową Izbą Radców Prawnych).

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie wraz z Sekcją Polską Między-
narodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR była 
organizatorem VI Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa pt. „Reflek-
syjność w prawie”, podczas której dr Jan Winczorek przedstawił wystąpienie pt. 
„O dwóch ujęciach refleksyjności i o tym, co z nich wynika dla nauki prawa”, 
dr Anna Rossmanith „Archè  myślenia o prawie”; uczestnikiem był prof. UW 
dr Tomasz Stawecki, pracownicy i doktoranci, organizatorami dr K. Kaleta 
i dr P. Skuczyński (Białobrzegi, 12–14 września 2013 r.). 

Pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Konstytucyjnego uczestniczyli w LV 
Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. „Samorządy w Konsty-
tucji RP z 2 kwietnia 1997 roku” (Toruń, 16–18 maja 2013 r.).

Pracownicy i doktoranci Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych uczest-
niczyli w XII Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. „Wolność 
w myśli politycznej i prawnej” (Uniejów, 18–20 września 2013 r.); podczas obrad 
prof. UW dr hab. Adam Bosiacki przedstawił referat pt. „Antynomie wolności 
w teorii i praktyce doktryny Władimira Lenina”.

Pracownicy i doktoranci katedry Prawa Konstytucyjnego uczestniczyli 
w LVI Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego pt. „25 lat transfor-
macji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej” (Lublin, 29–31 maja 
2014 r.); podczas obrad wygłosili referaty: prof. L. Garlicki („Ochrona praw jed-
nostki XXI wieku (globalizacja – standardy lokalne – dialog między sądami) 
i prof. M. Zubik („Równowaga budżetowa. W poszukiwaniu efektywnych mecha-
nizmów ochrony bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”). 

Pracownicy i doktoranci Katedry Doktryn Politycznych i Prawnych uczest-
niczyli w ogólnopolskim Zjeździe Katedr Doktryn Politycznych i Prawnych pt. 
„Myśl polityczno-prawna. Teoria i metodologia” (Kraków, 8–11 czerwca 2014 r.).

Podczas XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa refe-
raty przedstawili: dr Tatiana Chauvin („Solidarne państwo prawne – nowy 
wymiar konstytucjonalizmu?”), dr A. Kryniecka-Piotrak („Urzeczywistnianie 
kantowskiej idei prawa jako warunek prawidłowej demokracji”), dr hab. Jan Maj-
chrowski („Czy i jak finansować partie polityczne w demokratycznym państwie 
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prawnym?”), prof. UW dr hab. Marcin Matczak („Co łączy wszystkie porażki 
Króla Rexa? Wewnętrzna moralność prawa a semantyka języka prawnego”), 
dr Anna Rosmanith („Dialogiczność demokracji”), dr Paweł Skuczyński („Pozy-
tywizm prawniczy, legalność i krytyka prawa”), prof. UW dr hab. Tomasz Sta-
wecki („Teoretyczny konsens wokół zasad wykładni konstytucji jako warunek 
państwa prawa”), prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski („Bezstronne świato-
poglądowo demokratyczne państwo prawne”) (Augustów, 14–17 września 2014). 

Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie 23 maja 2014 r. zorganizowała 
seminarium pt. „The Role of the Jurist: Reflections around Radbruch” z udziałem 
prof. Rogera Cotterrella.

Prof. dr hab. Lech Garlicki uczestniczył w panelu European Perspectives pod-
czas „Sexual Orientation Antidiscrimination Law Forum”, Hong Kong University 
(Hong Kong, 27 kwietnia 2013 r.); podczas kolokwium pt. „Identite des Etats de 
l’Europe” przedstawił referat pt. „La mobilisation de l’identite dans le fonction-
nement des institutions europeennes. Les fonctions dans le cadre de la CEDH” 
(wspólnie z Dagmarą Rajską) (Francja, Aix-en-Provence, 23–24 maja 2013 r.); na 
konferencji Sędziów Sądu Najwyższego Izby Karnej i Izby Wojskowej referat pt. 
„Dorobek orzeczniczy ETPCz. Spojrzenie krytyczne” (Sterdyń, 11–13 czerwca 
2013 r.); podczas międzynarodowego kongresu Stowarzyszenia SIPE referat pt. 
„New Tendencies of State Responsibility in the Case-Law of the ECtHR” (Kra-
ków, 22–23 czerwca 2013 r.); uczestniczył w panelu konferencji „Unconstitutio-
nal Constitutional Amendments” (Boston College, 16 września 2013 r.); podczas 
międzynarodowego sympozjum „The Functis of Judges and Arbitrators in Inter-
national Law” przedstawił „Concluding Remarks” (USA, New york University, 
14 października 2013 r.); na kolokwium pt. „Backsliding into Authoritarianism in 
Europe? Reflections on Hungary and Romania” wystąpienie pt. „Constitutional 
Amendmentes and Departure from Democratic Rule (can a »lawfully adopted« 
constitutional amendment be, nevertheless, »illegitimate«?” (New york, 6 listo-
pada 2013 r.).

Prof. dr hab. Hubert Izdebski podczas konferencji pt. „Wydziały Prawa we 
współczesnej rzeczywistości” przedstawił referat pt. „Doświadczenia w zakresie 
postępowań o nadanie stopni i tytułu naukowego” (Poznań, 7 września 2013 r.); 
wystąpienie pt. „Po co nam nauka o państwie?” na seminarium INoPiP (20 stycz-
nia 2014 r.); referat pt. „Racjonalne koszty urbanizacji – instrumenty prawne” na 
konferencji „O ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej 
urbanizacji w Polsce” (Sejm RP, 30 czerwca 2014 r.). 

Prof. dr hab. Andrzej Malinowski referat pt. „Niedookreśloność spójników 
współrzędnych jako przyczyna wieloznaczności tekstu prawnego” przedstawił 
na ogólnopolskiej konferencji pt. „Język współczesnego prawa: polityka a język” 
(UW, 24 kwietnia 2013 r.).

Prof. dr hab. Maria Szyszkowska na konferencji „Nietolerancja – przejawy 
i przyczyny” przedstawiła referat pt. „Nietolerancja wobec osób homoseksu-
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alnych”, a dr Anna Kryniecka referat pt. „Zasadność nietolerancji – prawne 
i etyczne aspekty” (Tarnów, 7–8 marca 2013 r.); na konferencji pt. „Konteksty 
wolności” referat pt. „Wolność jako warunek kształtowania własnego poglądu 
na świat” (Lublin, 22 marca 2013 r.); na konferencji pt. „Miejsce Innego we 
współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej” referat 
pt. „Kształtowanie światopoglądu jako wyraz autentyzmu Innego” (Poznań, 
8–9 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Spółdzielczość jako forma przeciw-
działania bezrobociu oraz kształtowania integracji i ekonomii społecznej” refe-
rat pt. „Konkurencja czy współpraca – dylemat systemów wartości” (Warszawa, 
20 czerwca 2013 r.); na konferencji „Granice” referat pt. „Granice przyzwoitości”, 
a dr Tomasz Kozłowski referat pt. „Granice prawa a granice człowieka”, dr Anna 
Kryniecka-Piotrak referat pt. „Granice prywatności, granice samotności”, doc. 
dr Władysław Kulesza referat pt. „Demokracja bezpośrednia – idee, instytucje 
i jej granice” (Kuźnica na Helu, 25–28 października 2013 r.); na międzynarodo-
wej konferencji pt. „Znaczenie pacyfizmu oraz braterstwa w czasach liberalizmu 
ekonomicznego”, której była współorganizatorką, referat pt. „Pacyfizm w świetle 
teorii prawnonaturalnych”, a doc. dr W. T. Kulesza referat pt. „Idea pacyfizmu 
w życiu społecznym i politycznym II RP”, dr A. Kryniecka-Piotrak referat pt. 
„Prawne i etyczne podstawy pokoju w filozofii Kanta” (Kuźnica na Helu, 24–27 
października 2014 r.); referat pt. „Negatywne przemiany w sferze wartości jako 
skutek rewolucji informacyjnej” na konferencji „Rewolucja informacyjna a kry-
zys intelektualny” (Komitet Prognoz Polska 2000 Plus, 27 marca 2014 r.); podczas 
I Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej referat pt. „Aksjologiczne 
podstawy inkluzji społecznej”, a dr A. Kryniecka-Piotrak referat pt. „Uwarun-
kowania światopoglądowe inkluzji spolecznej” (Siedlce, 2–4 kwietnia 2014 r.). 

Prof. dr hab. Marek Zubik na konferencji pt. „Constitutionalism-American 
and European Ways. Fundamental Rights and Values in Anglo-Saxon and Con-
tinental Models” przedstawił referat pt. „Some remarks on the heritage and the 
present of the Polish constututionalism” (Budapeszt, 24–26 września 2013 r.); 
wykład pt. „I servizi pubblici in Polonia alla luce della giurisprudenza del Tri-
bunale Costituzionale” na Uniwersytecie w Katanii (Włochy, 4 kwietnia 2014 r.); 
referat pt. „Outline of the Polish pension system” na konferencji The Federalist 
Society, European Judicial Network (Wiedeń, 4–6 czerwca 2014 r.); referat pt. 
„Wolność a prawa człowieka. Kilka aktualnych problemów stosowania starych 
pojęć konstytucyjnych” podczas konferencji „Wolność odrodzona – wolność 
zagrożona” (KNP PAN, 4 grudnia 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Adam Bosiacki na konferencji naukowej pt. „Naučnye 
vozzrenia Profesora G. F. Šeršeneviča w sovremiennych usloviach konvergencii 
častnogo i publičnogo prava (k 150-letju so dnia roždenia)” przedstawił referat 
pt. „Idei i opyt Gabriela Šeršeneviča w Pol’še” (Kazań, Kazański (Nadwołżań-
ski) Uniwersytet, 27 lutego – 3 marca 2013 r. konferencja organizowana przez 
Uniwersytet Kazański, Uniwersytet Warszawski i Stowarzyszenie prawników 
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Rosji); podczas międzynarodowej konferencji „Samorząd terytorialny w Polsce 
i w Niemczech” referat pt. „Self-government as Natural and Legal Concept: Polish 
Background in Comparative Perspective” (Warszawa, 24 maja 2013 r.); na konfe-
rencji pt. „Warsaw Wast European Conference. Tenth Annual Session” przedsta-
wił referat pt. „Post communists Transformations: Towards the Rule of Law and 
Backwards” (Warszawa, 15–18 lipca 2013 r.); na konferencji pt. „Bariery Moder-
nizacji Rosji” referat pt. „Przeszkody modernizacji w systemie prawnym Rosji” 
(Warszawa, 15 listopada 2013 r.); podczas konferencji naukowej pt. „K 20-letiu 
Konstitucii Rossijskoj Federacii. Konstitucionnye prava i svobody v Rossijskoj 
Federacii” referat w języku rosyjskim pt. „Konstitucia Rossijskoj Federacji a ten-
dencji konstitucionalizma post-socialističeskich stran” (Rostów nad Donem, Połu-
dniowy Uniwersytet Federalny, 11–13 października 2013 r.); w ramach Festiwalu 
Nauki Polskiej wykład pt. „Liberalizm, konserwatyzm i kolektywizm w pro-
gramach współczesnych partii politycznych w Polsce” (Warszawa, 29 września 
2013 r.); referat pt. „Za i przeciw teorii Kelsena” podczas międzynarodowej kon-
ferencji pt. „Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa”, której 
był współorganizatorem (Warszawa, 27 maja 2014 r.); referat pt. „Reformy i ewo-
lucja w systemie prawnym Rosji: próba bilansu dwudziestolecia” na konferencji 
pt. „Fenomen Rosji: pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju” (UJ, 29–31 maja 
2014 r.); referat pt. „Aspekty prawne agresji sowieckiej na Polskę w 1939 r.” pod-
czas konferencji „Agresja sowiecka 1939 – aspekty międzynarodowo-polityczne” 
(IH PAN, 30 września 2014 r.); w ramach Festiwalu Nauki Polskiej wykład pt. 
„Koniec wieku ideologii? Prawica, lewica i ich mutacje we współczesnym świe-
cie i we współczesnej Polsce” (23 września 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Andrzej Kojder na konferencji pt. „Myśl Leona Petrażyc-
kiego a współczesna nauka prawa” przedstawił referat pt. „Aktualność myśli 
Leona Petrażyckiego”, a doc. dr Zbigniew Cywiński referat pt. „Rosyjski dualizm 
prawny w myśli Leona Petrażyckiego” (Warszawa – Krasnodar, 24 października 
2013 r.). Organizatorami tej telekonferencji byli WPiA UW i Rosyjska Akademia 
Sprawiedliwości.

Prof. UW dr hab. Marcin Matczak na seminarium Jurisprudence Discussion 
Group przedstawił referat pt. „Legal Text as a Description of a Possible World” 
(Wielka Brytania, Oksford, marzec 2013 r.); na konferencji pt. „The Many Faces 
of Contemporary Philosophy and Theory of Law” referat pt. „Legal Text as 
a Description of a Possible World” (Kraków, 23–24 marca 2013 r.); na konferen-
cji pt. „Speech Acts in Theory and Practice, a workshop on the nature of speech 
action and the methods used in their description” referat pt. „Why Legal Rules are 
not Speech Acts and What Follows from that” (Szczecin, 12–13 grudnia 2013 r.); 
na konferencji European University Institute referat pt. „EU law and CEE judges. 
Administrative judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland ten years 
after accession” (Florencja, 12–13 maja 2014 r.); na konferencji pt. „Legal Inter-
pretation in Practice of International Courts and Tribunals” referat pt. „Seman-
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tic of Openness.Why references to forgein judicial decisions do not infringe the 
sovereignty of national legal systems”, a prof. UW T. Stawecki referat pt. „Legal 
interpretation as an alternative to disputes over validity of laws” (Kopenhaga, 3–6 
czerwca 2014 r.). 

Prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki podczas The 14th International Conference 
on Artifical Inteligence and Law (ICAL) prowadził jedną z sesji i uczestniczył 
w dyskusji (Rzym, 10 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Human rights, rule of 
law and the contemporary Social Challenges in Complex Societies” przedstawił 
referat pt. „Thin constitutionalism and legal theory” (Brazylia, Belo Horizonte, 
21–26 lipca 2013 r.); na konferencji pt. „Bezpieczeństwo w Internecie: Internet 
– granice jawności” referat pt. „Zasada jawności w Internecie a zaufanie” (War-
szawa, 22 maja 2013 r.); referat pt. „»One Wright answer« thesis in the institu-
tional perspective” na konferencji pt. „Normativity and Institution” (Frankfurt, 
26–28 czerwca 2014 r.). 

Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski referat pt. „Rodzina polska – uwagi 
na marginesie polskiego systemu prawnego” przedstawił na Kongresie pt. 
„Rodzina receptą na kryzys” (Warszawa, UKSW, 20 kwietnia 2013 r.); referat pt. 
„Osobowa tożsamość człowieka w świetle współczesnej bioetyki” podczas mię-
dzynarodowej konferencji pt. „Law Bioetics and Human Life” (UKSW, 23 kwiet-
nia 2013 r.); na konferencji międzynarodowej pt. „Chesterton, Dystrybucjonizm 
i Polska”, której był współorganizatorem referat pt. „Dystrybucjonizm jako 
praktyczna realizacja społecznej nauki kościoła a liberalna optyka społeczna” 
(Warszawa, 13 października 2014 r.); podczas międzynarodowej konferencji pt. 
„Rodzina wobec Gender” referat pt. „Kategoria gender w kontekście prawnym 
demokracji liberalnej” (Lublin, KUL, 27 maja 2014 r.). 

Dr hab. Jan Majchrowski podczas konferencji „The Robert Schuman Foun-
dation” pt. „The economic order of the European Union” uczestniczył w debacie 
„The concept of the social market economy” (Estonia, Tallin, 30 maja – 1 czerwca 
2013 r.); referat pt. „Chestertoniański dystrybucjonizm a polska tradycja i kul-
tura” przedstawił na konferencji pt. „Chesterton, Dystrybucjonizm i Polska” 
(Warszawa, 13 października 2014 r.).

Doc. dr Hanna Machińska na konferencji pt. „Erfurt Gespräche” przedstawiła 
referat pt. „Umacnianie demokracji w państwach członkowskich RE na przy-
kładzie Polski” (Erfurt, 7–8 października 2013 r.); referat na temat standardów 
ochrony praw człowieka w pracy sędziego na konferencji Krajowej Rady Sądow-
nictwa (Warszawa, 21 lutego 2013 r.); podczas corocznej konferencji OBWE 
na temat praw człowieka przedstawiła prezentacje dotyczące problemów kary 
śmierci, ochrony i aktywizacji edukacyjnej i zawodowej Romów, problemów 
przemocy wobec kobiet, standardów ochrony praw mniejszości w pracach Rady 
Europy i orzecznictwie ETPCz (Warszawa, 23 września – 4 października 201 r.); 
w 2014 r. uczestniczyła w wielu panelach konferencji organizowanych przez Radę 
Europy, Biuro Rady Europy w Warszawie; podczas ENOHE 11th Annual Confe-
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rence przedstawiła referat pt. „Benefis of Dispute Resolution Systems in Organi-
sations. Example of the University of Warsaw” (wraz z Ewą Gmurzyńską) (UW, 
15–17 maja 2014 r.); referat pt. „Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawno-
ściami we współczesnym społeczeństwie” na konferencji „Pełnoprawna niepeł-
nosprawność” (Poznań, 27 września 2014 r.). 

Doc. dr Ryszard Piotrowski podczas międzynarodowej konferencji pt. „Uni-
wersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania nowe 
rozwiązania” przedstawił referat pt. „Wybrane dylematy powszechności praw 
człowieka”, a prof. Zubik przewodniczył pierwszemu panelowi (Sejm RP, 22–23 
kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Władza sądownicza – cechy, funkcje i sto-
sunek względem innych władz” referat pt. „Status ustrojowy sędziego a zakres 
i charakter zarządzeń nadzorczych prezesów sądów i przewodniczących wydzia-
łów” (Warszawa, 3 czerwca 2013 r.); podczas debaty „Zasady finansowania partii 
politycznych” referat pt. „Demokracja a finansowanie partii politycznych” (Sejm 
RP, 21 lipca 2013 r.); podczas konferencji „Model nadzoru nad działalnością 
sądów i pracą orzeczniczą sędziów” referat pt. „Nadzór nad działalnością sądów 
powszechnych w świetle Konstytucji RP” (Senat RP, styczeń 2014 r.); na kon-
ferencji pt. „Gwarancje Ochrony Konstytucyjnych Praw i Wolności Jednostki” 
referat pt. „Ochrona konstytucyjnych praw i wolności jednostki w praktyce funk-
cjonowania sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego”, a dr hab. M. Wią-
cek referat pt. „Ochrona wolności i praw w praktyce sądów administracyjnych 
(aktualne problemy)” (Senat RP, 23 maja 2014 r.). 

Doc dr Jacek Petzel w 2013 i 2014 r. uczestniczył w konferencjach Europej-
skiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (ELFA), w The Scottish Informatics 
and Computer Science Alliance (SICSA) Summer School on Argumentation: 
Computational and Linguistic Perspectives, University of Dundee (Wielka Bry-
tania, 4–8 września 2014 r.).

Dr Krzysztof Koźmiński podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Polski 
język prawny: perspektywa europejska” przedstawił referat pt. „Język Konstytu-
cji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997”, a dr Sławomir Lewandowski 
referat pt. „Preambuła w prawodawstwie polskim XX i XXI wieku” (UW, 7 maja 
2014 r.).

Dr Adam Krzywoń na konferencji pt.: „200 anos de los Sentimientos de la 
Nacion” przedstawił referat pt. „La constitution polaca del 3 de mayo de 1791 
sobre el fondo de ostros documentos de la epoca de la Ilustacion” (Ciudad de 
Mexico, 17 września 2013 r.); na konferencji pt. „CPG Second Winter School on 
Human Rights” (Bangkok, 21 listopada 2013 r.) referat pt. „Freedom of Expres-
sion – Limits Established in the Jurisprudence of the European Court of Human 
Rights”; na konferencji pt. „Konstytucyjny system źródeł prawa – potrzeba 
zmian?” referat pt. „Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy wobec możliwo-
ści jej rewalizacji we współczesnym systemie źródeł prawa”, a prof. M. Zubik 
referat pt. „Ustawa a bieżące potrzeby prowadzenia polityki państwa” (Rada 
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Legislacyjna, 23 maja 2014 r.); referat pt. „Ocena rządowego procesu legislacyj-
nego” podczas konferencji pt. „Proces legislacyjny a wymiar sprawiedliwości 
w Polsce” (Warszawa, 30 czerwca 2014 r.). 

Dr Marcin Stębelski referat pt. „Stanowienie prawa w praktyce orzeczniczej 
Trybunału Konstytucyjnego” przedstawił na konferencji pt. „Lobbing w demo-
kratycznym procesie tworzenia prawa” (Warszawa, Akademia L. Koźmińskiego, 
19 kwietnia 2013 r.); staż związany z projektem „Nowoczesny Uniwersytet 
– kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej UW” 
w Peking University Law School (PKULS), a w nim dwie prelekcje: „Judicial 
Power within Transformation in Poland” (wprowadzenie do dyskusji w ramach 
cotygodniowego spotkania seminaryjnego profesorów prawa konstytucyjnego 
i administracyjnego PKULS) i „Collective vs. Individual. Dispute over Defini-
tion” (wykład dla studentów uczestniczących w seminarium z prawa konstytu-
cyjnego i administracyjnego oraz dla doktorantów).

Dr Marcin Wiącek na konferencji pt. „Jednolitość orzecznictwa. Standard 
– Instrumenty – Praktyka” przedstawił (wspólnie z dr. Sławomirem Żółtkiem) 
referat pt. „Niekonstytucyjność normy ustalonej w drodze orzecznictwa Sądu 
Najwyższego” (Warszawa, 21 listopada 2013 r.).

Dr Jan Winczorek na konferencji pt. „Power, Privilege, and the Pursuit of 
Justice: Legal Challenges in Precarious Times, Annual Law & Society Meeting, 
Law & Society Association” przedstawił referat pt. „Why Do Procedures Have 
Unexpected Outcomes?” (USA, Boston, 30 maja – 2 czerwca 2013 r.); na konfe-
rencji pt. „Sociology of Law and Political Action, International Congress of RCSL/
ISA” wystąpienia pt. „Adjudication of Polish Constitutional Tribunal 1986–2009: 
Empirical Evidence and Cultural Context” oraz „Towards an Empirical Model of 
Legal Aid in Poland” (z Pawłem Maranowskim) (Tuluza, 3–6 września 2013 r.); 
na Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych referat pt. „CAQDA 
w analizie treści uzasadnień orzeczeń sądowych”( Łódź, 10–12 czerwca 2013 r.); 
na konferencji pt. „Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej 
w Polsce” referat pt. „Rynek usług prawnych w Polsce w świetle badań socjo-
logicznych” (Warszawa, 27 września 2013 r.); podczas 2013 Scandinavian Luh-
mann Network Anual Meeting wystąpienie „Keynote Speech Pornography and 
Access to Justice” (Sztokholm, 8 grudnia 2013 r.); na 4th ISA Forum of Socio-
logy referaty pt. „Why do Procedures Have Unexpected Outcomes?” oraz (razem 
z M. Araszkiewiczem) pt. „Legal Costs Insurance (LCI) – an Attempt at Compa-
rative Analysis” (Jokohama, 13–19 lipca 2014 r.). 

INSTYTUT NAUK PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH

Na kadencję 2013–2017 dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu 
i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr i zakładów. Zostali powołani: 
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prof. dr hab. Ludwik Florek na kierownika Katedry Prawa Pracy i Polityki Spo-
łecznej, prof. dr hab. Marek Wierzbowski na kierownika Katedry Prawa Admini-
stracyjnego i Postępowania Administracyjnego, prof. dr hab. Hanna Litwińczuk 
na kierownika Katedry Prawa Finansowego, prof. dr hab. Paweł Czechowski na 
kierownika Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności, prof. dr hab. 
Inetta Jędrasik-Jankowska na p.o. kierownika Katedry Prawa Ubezpieczeń, dr hab. 
prof. UW Hanna Gronkiewicz-Waltz na kierownika Zakładu Prawa Administra-
cyjnego Gospodarczego i Bankowego, dr hab. prof. UW Mirosław Wyrzykowski 
na kierownika Zakładu Praw Człowieka, prof. dr hab. Jacek Jagielski na kuratora 
Zakładu Nauki Administracji, dr hab. prof. UW Małgorzata Korzycka-Iwanow 
na kierownika Pracowni Prawa Żywnościowego, dr hab. prof. UW Małgorzata 
Gersdorf na kierownika Pracowni Pozapracowniczych Stosunków Zatrudnienia.

W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki i podejmowano 
nowe tematy, uczestniczono w projektach międzynarodowych, grantach. Publi-
kowano podręczniki, monografie, komentarze, opinie dla legislacji.

Instytut nadał stopień doktora nauk prawnych w roku 2013: mgr. Sebastia-
nowi Zubikowi („Egzekucja administracyjna należności pieniężnych z nierucho-
mości jako instrument władztwa państwowego”), mgr. Arturowi Borkowskiemu 
(„Wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/92/
WE z 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego w krajowy 
porządek prawny”), mgr Agnieszce Dzięcielskiej („Egzekucja z nieruchomo-
ści jako środek egzekucyjny w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym 
dotyczącym należności pieniężnych”), mgr Beacie Rogalskiej („Podatkowe reje-
stry podmiotowe w polskim systemie prawnym”), mgr. Krzysztofowi Radzikow-
skiemu („Prawnopodatkowe skutki wadliwości czynności cywilnoprawnych. 
Problematyka przedmiotu opodatkowania”), mgr. Pawłowi Chybowi („Suk-
cesja administracyjnoprawna w reglamentowanej działalności gospodarczej 
w procesie łączenia się krajowych spółek prawa handlowego”), mgr. Andrze-
jowi Bińkowskiemu („Zakres regulacji specjalistycznych funduszy inwesty-
cyjnych w porządku prawym Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa 
Luksemburg”), mgr. Michałowi Grabowskiemu („Instrumenty płatnicze w pra-
wie polskim”), mgr Anecie Olędzkiej („Utrata możliwości korzystania z pojazdu 
a odpowiedzialność ubezpieczyciela w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywil-
nej”), mgr. Tomaszowi Sucharowi („Odpowiedzialność za straty majątkowe spo-
wodowane zgodnymi z prawem działaniami administracji publicznej”); w roku 
2014: mgr. Robertowi Suszko („Polski model świadczeń pieniężnych z tytułu 
choroby na tle rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej – rozważania de lege 
ferenda”), mgr Paulinie Będżmirowskiej („Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007–2013 – problematyka prawno-organizacyjna”), mgr. Wojciechowi 
Ostaszewskiemu („Odpowiedzialność uzupełniająca pracodawcy”), mgr Kata-
rzynie Barańskiej („Rozwój lokalny. Nowe podejście regulacyjne”), mgr Beacie 
Bińkowskiej-Artowicz („System wymiany informacji o zobowiązaniach pienięż-
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nych”), mgr. Pawłowi Żydowo („Instytucja urzędowej interpretacji przepisów 
prawa podatkowego jako instrument ochrony praw podatnika”), mgr Agnieszce 
Zwolińskiej („Pracowniczy obowiązek pracy” – z wyróżnieniem), mgr Rena-
cie Mianowanej-Kubiak („Bankowy rachunek wspólny dla osób fizycznych”), 
mgr. Arturowi Murynowiczowi („Wpływ miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na użytkowanie nieruchomości rolnych w ramach użytkowa-
nia wieczystego na obszarach zurbanizowanych”), mgr. Tomaszowi Gasiorowi 
(„Kontrola finansowania komitetów wyborczych. Zagadnienia prawno-admi-
nistracyjne”), mgr. Andrzejowi Dmowskiemu („Opodatkowanie pochodnych 
instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawnych”), mgr 
Dorocie Leśniak („Nadzór ubezpieczeniowy nad zarządem i radą nadzorczą Kra-
jowego Zakładu Ubezpieczeń”), mgr. Michałowi Jabłońskiemu („Rola tzw. mięk-
kiego prawa w działaniu administracji publicznej w sferze zewnętrznej”), mgr 
Marcie Madej („Technologie komunikacyjne a stosunek pracy”), mgr. Pawłowi 
Widawskiemu („Aspekty prawne świadczenia usług płatniczych”), mgr Joannie 
Małkowskiej („Dostosowanie krajowej terminologii podatkowej do terminologii 
podatkowej dyrektyw unijnych a prawidłowość ich implementacji na przykładzie 
Polski”), mgr Annie Dubowik („Mianowanie w prawie urzędniczym”).

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym krajowym i między-
narodowym.

Katedra Prawa Finansowego była organizatorem konferencji pt. „Kierunki 
ewolucji ustawodawstwa podatków pośrednich. Dwudziestolecie podatku od 
towarów i usług oraz akcyzy” (5 lipca 2013 r.) i konferencji pt. „Podatki docho-
dowe: ocena ewolucji, przyczyny kryzysu, kierunki zmian” (15 listopada 2013 r.).

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 21 marca 2013 r. zorganizowała 
konferencję upamiętniającą osobę i dorobek naukowy Profesora Zbigniewa 
Salwy; konferencję pt. „Konstytucyjność zmian w OFE” (19 grudnia 2013 r.). 

Katedra Prawa Ubezpieczeń wraz z Kołem Naukowym zorganizowali ogól-
nopolską konferencję pt. „Ubezpieczenia dla biznesu” (26–27 kwietnia 2013 r.).

Zakład Praw Człowieka był organizatorem międzynarodowej konferencji 
pt. „Role of International Organizations in Shaping Business and Human Rights 
Relations” (Warszawa, 23 stycznia 2013 r.); współorganizatorem konferencji pt. 
„Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji” (Wrocław, 8–9 marca 2013 r.); kon-
ferencji międzynarodowej pt. „Narodowy, Międzynarodowy i Globalny System 
Wartości Praw Podstawowych” (Viadrina University, 30–31 maja 2013 r.); konfe-
rencji pt. „Global Antisemitism: A Crisis of Modernity” (Warszawa, 26 listopada 
2013 r.); konferencji pt. „Effective Criminall Demence as a Fundamental Basis 
to Fair Trial” (Warszawa, 31 października 2013 r.); konferencji pt. „Rekonstruk-
cja czy dekonstrukcja? O kondycji mediów w Polsce” (Warszawa, 15 stycznia 
2013 r.); VII Dorocznej Konferencji Zakładu Praw Człowieka pt. „Tolerancja 
i jej wrogowie” (Warszawa, 12 kwietnia 2013 r.); konferencji pt. „20 lat ochrony 
praw obywateli i obywatelek Unii Europejskiej: Osiągnięcia i wyzwania na przy-
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szłość” (Poznań, 23 października 2013 r.); konferencji pt. „Swoboda wypowiedzi 
w działalności naukowej i artystycznej” (Lublin, 16. grudnia 2013 r.).

Na XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dzie-
sięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej” (Szczecin, Berlin, 21–24 
września 2014 r.) dr hab. Piotr Przybysz wygłosił referat pt. „Udzielanie wzajem-
nej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej w dochodze-
niu niektórych należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej 
(uwagi w związku z dziesięcioleciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej)”, 
a dr Dorota Pudzianowska referat pt. „Multiple Citizenship in Poland”, dr Marek 
Szubiakowski referat pt. „Local Administration and Common Good in EU”, 
mgr Piotr Gołaszewski referat pt. „Podstawowe zagadnienia międzynarodowego 
prawa postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego”. W Zjeź-
dzie uczestniczyli prof. M. Wierzbowski, pracownicy i doktoranci Katedry.

Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności była współorganiza-
torem międzynarodowej konferencji pt. „Ekonomiczne i prawne mechanizmy 
wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii 
Europejskiej” (Warszawa, 23–24 października 2014 r.), podczas której prof. dr 
hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow i dr Paweł Wojciechowski przedstawili refe-
rat pt. „Wymagania prawa żywnościowego w gospodarstwie rodzinnym na przy-
kładzie produkcji »cydru«”; dr Piotr Wojciechowski referat pt. „Gospodarstwo 
rodzinne a gospodarstwo ekologiczne”; prof. dr hab. Paweł Czechowski referat 
pt. „Modele prawne kształtujące gospodarstwo rolne”; dr Adam Niewiadomski 
referat pt. „Rodzinne gospodarstwo rolne wobec ochrony środowiska w prawie 
polskim i europejskim”.

Katedra Prawa Finansowego była organizatorem konferencji pt. „Nowa Ordy-
nacja podatkowa – debata o koncepcji” (Warszawa, 17 stycznia 2014 r.); „Dzie-
sięciolecie zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce 
– podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpreta-
cyjnej” (Warszawa, 6 czerwca 2014 r.); „Opodatkowanie dotacji unijnych” (War-
szawa, 5 grudnia 2014 r.).

Na XIII Regionalnej Konferencji Prawa Pracy „Zatrudnianie nauczycieli aka-
demickich” prof. dr hab. Ludwik Florek wygłosił referat pt. „Ustanie stosunku 
pracy nauczyciela akademickiego”, dr Monika Latos-Miłkowska referat pt. „Czas 
pracy nauczycieli akademickich”, dr Dorota Dzienisiuk referat pt. „Instrumenty 
służące zapewnianiu jakości kształcenia w stosunkach pracy nauczycieli aka-
demickich”, dr Piotr Grzebyk referat pt. „Węzłowe problemy stosunków pracy 
nauczycieli akademickich (czas pracy, wynagrodzenie, dodatkowe zatrud-
nienie)”, Marta Madej referat pt. „Odwołanie od okresowej oceny nauczyciela 
akademickiego”, Aleksandra Ziętek-Capiga referat pt. „Rozwiązanie stosunku 
pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z »innych ważnych przyczyn« 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego” (Supraśl, 11–13 maja 2014 r.).
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Zakład Nauki Administracji był organizatorem konferencji pt. „Prywatność 
a jawność – bilans 25-lecia” pod patronatem Prezydenta RP (24 listopada 2014 r.), 
podczas której doc. dr Arwid Mednis przedstawił referat pt. „Prywatność od 
epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja?”.

Zakład Praw Człowieka w 2014 r. zorganizował konferencje międzynaro-
dowe: „Nic nie usprawiedliwia tortur. Dwudziestolecie ratyfikacji przez Pol-
skę Konwencji o Zapobieganiu Torturom” z referatem wprowadzającym prof. 
M. Wyrzykowskiego pt. „Nic nie usprawiedliwia tortur” (Warszawa, 16 paździer-
nika 2014 r.) i „Zmierzch praw człowieka na Wschodzie” (Warszawa, 21 listopada 
2014 r.) i konferencje krajowe. 

Doroczną konferencję Zakładu pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka na funkcjonowanie biznesu” (14 listopada 2014 r.) poświęcono pamięci 
prof. Jerzego Starościaka (1914–1974), m.in. referaty wygłosili: prof. dr hab. Lech 
Garlicki („Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka a standarty Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka”), doc. dr Hanna Machińska („Przestrzeganie 
standardów ochrony środowiska przez korporacje w świetle orzecznictwa Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka”), dr Adam Bodnar („Wzajemne przeni-
kanie się standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału 
Sprawiedliwości UE w zakresie kształtowania zasad regulacji biznesu w UE”).

Konferencję pt. „Kamienie milowe – 65 lat Rady Europy” zorganizowano 
14 maja, konferencję pt. „Dobre Praktyki Więzienne. Leczenie objawowe” 
– 27 listopada, konferencję pt. „Przeciwdziałanie przemocy domowej – między 
prawem a praktyką” – 8 grudnia 2014 r.

Prof. dr hab. Paweł Czechowski podczas konferencji „Deutsch-Polnische 
Tagung zum Agrarrecht” wygłosił referat pt. „Die rechtlichen Regelungen der 
staatlichen landwirtschaftlichen Flache in Polen und Deutschland nach 1989 
– Ahnlichkeiten und Unterschiede” (współautor dr Adam Niewiadomski) 
(Getynga, 26–27 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Podstawowe pojęcia i kon-
strukcje prawa rolnego – potrzeba redefinicji?” przedstawił referat pt. „Wybrane 
pojęcia i konstrukcje prawa rolnego w perspektywie europejskiego prawa rol-
nego” (współautor dr A. Niewiadomski), a dr Konrad Marciniuk referat pt. 
„Problematyka rolna w świetle umowy handlowej UE – USA” i dr Paweł Woj-
ciechowski referat pt. „Rolnik jako podmiot działający na rynku spożywczym” 
(Supraśl, 19–20 września 2013 r.). 

Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska podczas konferencji „System ubezpie-
czeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” wygłosiła referat 
pt. „Jak sytuacja społeczno-ekonomiczna determinuje zmiany prawa o ubez-
pieczeniach społecznych?” (Lublin, 3–4 kwietnia 2014 r.); referat pt. „System 
zabezpieczenia emerytalnego a członkostwo w OFE” na konferencji pt. „Zabez-
pieczenie emerytalne” (Wrocław, 6–7 listopada 2014 r.). 

Prof. UW dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska na konferencji „Źródła 
finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach praw-
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nych” wygłosiła referat pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne z wykorzystaniem 
środków europejskich – projekty hybrydowe” (Uniwersytet Gdański, 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Witold Modzelewski na konferencji pt. „Kierunki ewolucji 
ustawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich. Dwudziestolecie podatku od 
towarów i usług oraz akcyzy” wygłosił referat pt. „Wyłudzenia zwrotów oraz 
uchylanie się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług – przyczyny 
i skala zjawiska” (Warszawa, WPiA, 5 lipca 2013 r.), referat pt. „Kodyfikacja 
podatków dochodowych: czy podział na trzy podatki ma jakikolwiek sens?” na 
konferencji: „Podatki dochodowe: ocena ewolucji, przyczyny kryzysu, kierunki 
zmian” (Warszawa, 15 listopada 2013 r.), referat pt. „Zła wiara w tworzeniu mate-
rialnego prawa podatkowego” na Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatko-
wego „Ordynacja Podatkowa – ewolucja czy rewolucja” (Kraków, 5–6 kwietnia 
2014 r.), referat pt. „Sposoby wyłudzania zwrotów podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego – istota, przyczyny, skala i okoliczności sprzyjające 
zjawisk” na konferencji „Dziesięciolecie zharmonizowanego podatku od towa-
rów i usług oraz akcyzy w Polsce – podsumowanie dorobku ustawodawstwa, 
judykatury oraz praktyki interpretacyjnej” (Warszawa, 6 czerwca 2014 r.), refe-
rat pt. „Podmiotowość prawnopodatkowa jednostek samorządu terytorialnego” 
podczas Bałtyckiej Konferencji Finansów i Prawa Finansowego JST pt. „Źródła 
finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach praw-
nych” (Gdańsk, 15–16 września 2014 r.), referat pt. „Rządy w złej wierze, czyli 
o polityce gospodarczej sprzecznej z interesem publicznym” na konferencji „Pol-
ska 2000 plus” (Warszawa, PAN, 29 października 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski referat pt. „Konstytucyjne deter-
minanty tolerancji” wygłosił na konferencji pt. „Inność, tolerancja, uprzedzenia” 
(Warszawa, NRA, 12 kwietnia 2014 r.); referat pt. „ECRI jako instrument kon-
troli wykonania zobowiązań państw członkowskich Rady Europy” na konferencji 
„Kamienie milowe – 65 lat Rady Europy” (UW, 14 maja 2014 r.); referat pt. „Rów-
ność, dyskryminacja, nienawiść” na konferencji „Przeciw mowie nienawiści 
– myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie” (Warszawa, 27 czerwca 2014 r.); 
referat pt. „Granice skuteczności aktywności ECRI w zapewnieniu równości 
dostępu do konwencyjnych praw i wolności” podczas „VIII Międzynarodowego 
Seminarium Warszawskiego: Równość w dostępie do praw gwarantowanych 
w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
– aktualny stan i wyzwania” (Warszawa, 24 października 2014 r.).

Dr hab. Magdalena Natalia Szczepańska podczas konferencji pt. „System 
prawny ubezpieczeń obowiązkowych – przesłanki i kierunki reform” przedsta-
wiła referat pt. „Obowiązkowe ubezpieczenia osobowe” (UMK, 15 maja 2014 r.). 

Dr hab. Paweł Wajda podczas VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Pro-
jektowanie, budowa i utrzymanie Infrastruktury w transporcie szynowym” 
INFRASZyN, wygłosił referat pt. „Instytucja odstępstwa od przepisów tech-
niczno-budowlanych – aspekty proceduralne” (2014 SITK Radom), referat pt. 
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„Decyzja KNF o zakazie wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego” na 
III Polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych (FinReg 2014; Warszawa, 
Instytut Allerhanda, 15–16 października 2014 r.), referat pt. „Grande Stevens 
i inni przeciwko Włochom – rewolucja w zakresie odpowiedzialności w zakre-
sie przestępstw insider trading oraz manipulacji giełdowych?” na konferencji 
pt. „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu 
(2014)” (Warszawa, 14 listopada 2014 r.), referat pt. „Instytucja e-doręczenia pism 
w postępowaniu podatkowym” na konferencji pt. „Dokumenty a prawo” (WPiA, 
28 listopada 2014 r.); referat pt. „Bezczynność organu oraz przewlekłe prowadze-
nie postępowania administracyjnego jako bariery dla efektywnego zarządzania 
pracami rewitalizacyjnymi i inwestycyjnymi w obszarze infrastruktury kolejo-
wej” na konferencji pt. „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w trans-
porcie szynowym 2014” (SITK Kraków, 3–5 grudnia 2014 r.).

Doc. dr Marek Waluga przedstawił referat: „Katalog zasad podatkowych 
Edwarda Strasburgera (1882–1923)” na Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej „Magistri Nostri skarbowości i prawa skarbowego w Polsce do 1939 roku” 
(Poznań, 6 marca 2014 r.). 

Dr Michał Bitner na konferencji „Dotacje z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego – stan obecny i kierunki pożądanych zmian” wygłosił referat 
pt. „Prawne determinanty samodzielności wydatkowej jednostki samorządu 
terytorialnego” (Warszawa, 23 czerwca 2014 r.), referat pt. „Ewolucja dochodu 
budżetu UE opartego na VAT” na konferencji „Dziesięciolecie zharmonizowa-
nego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce – podsumowanie dorobku 
ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjnej (Warszawa, 6 czerwca 
2014 r.).

Dr Adam Bodnar – uczestnik, organizator, panelista wielu konferencji – 
referat pt. „Quality of Democracy and Rule of Law After 25 years – Have We 
Established Them Strong Enough?” wygłosił na konferencji pt. „Legacy of Tota-
litarianism Today” (Praga, 12–13 czerwca 2014 r.), referat nt. udziału organiza-
cji pozarządowych w procedurze występowania do Komitetu Ministrów Rady 
Europy na seminarium w Tbilisi (4–5 lipca 2014 r.), referat pt. „Shaping Judical 
Independence Standarts by the European Cort of Human Rights. Comment on 
Baka v. Hangary judgment” podczas „International Conference on Judical Inde-
pendence: Judical Impartiality and Independence” (Osnabrueck, 24–26 paździer-
nika 2014 r.); referat pt. „The Charter of Fundamental Rights of the European 
Union: a Landmark in the Protection of Social Rights in Europe” na konferen-
cji SIPE pt. „The Future of the Constitutional Welfare State” (30 października 
–1 listopada 2014 r.); referat pt. „The Role of the Charter within the EU Legal Fra-
mework and Its Relevance for the National Legal Order” podczas „The Charter 
of Fundamental Rights of the European Union in Practice – seminar for judges, 
lawyers and practitioners” (Ryga, 20–21 lutego 2014 r.); referat pt. „The Char-
ter of Fundamental Rights in the ECJ Jurisprudence” na seminarium Akademii 
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Prawa Europejskiego w Trewirze (17–18 września 2014 r.); referat pt. „Kontakty 
rodziców z dziećmi a standardy praw człowieka w świetle Konwencji o Prawach 
Dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” podczas konferencji 
„Prawa dziecka. Lubię to” (Poznań, 18 listopada 2014 r.); referat pt. „Kryzys na 
granicach Europy »przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości«. Od 
identyfikacji do ochrony i rehabilitacji ofiar tortur” na konferencji pt. „Poprawa 
opieki nad ofiarami tortur przekraczającymi granice w Europie” (Warszawa, 19 
listopada 2014 r.); referat pt. „Źródła zagrożeń wolności jednostki” podczas kon-
ferencji KNP PAN pt. „Wolność odzyskana – wolność zagrożona” (Warszawa, 
10 grudnia 2014 r.); referat pt. „Model organu nadzoru nad służbami specjal-
nymi w Polsce” na konferencji pt. „Jak daleko sięgnie państwo? Retencja danych, 
bilingi, inwigilacja a gwarancje praw i wolności obywatelskich” (Warszawa, 
NRA i KRRP, 10 grudnia 2014 r.).

Dr Maksymilian Cherka na konferencji z cyklu „Między ortodoksją a kre-
acją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny” wygłosił referat pt. „Przestrzeń 
publiczna Warszawy – punkty widzenia” (9 kwietnia 2013 r.), na kolejnej kon-
ferencji referat pt. „Nowelizacja prawa budowlanego – nowe otwarcie czy stare 
kłopoty?” (Warszawa, 22–23 października 2014 r.).

Dr Dorota Dzienisiuk przedstawiła referat pt. „Kwalifikacja osoby migru-
jącej, jako wykonującej pracę najemną lub na własny rachunek w celu ustale-
nia ustawodawstwa właściwego” na II Europejskim Kongresie Mobilności Pracy 
(Kraków, 8 kwietnia 2014 r.), referat pt. „Wyłączenie stosowania ulg w spłacie 
w odniesieniu do składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących 
płatnikami składek” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „»Ułatwienia« 
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne”(Toruń, 22 września 2014 r.), 
referat pt. „Niektóre problemy związane z pojęciem wypadku przy pracy” na 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pt. „Ubezpieczenie społeczne z tytułu 
wypadków przy pracy”(Toruń, 20–21 listopada 2014 r.).

Dr Filip Elżanowski podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Infrastruktura 
i ochrona środowiska w sektorze energetycznym” przedstawił referat pt. „Możli-
wości lokalizacji na polskich obszarach morskich” (Poznań, 16 kwietnia 2013 r.).

Dr Piotr Grzebyk wygłosił referat pt. Transnational Contracts of Employment. 
Social dumping in Europe. 跨国个别劳动合同：欧洲的社会倾销, 21 maja 2014 r. 北京大
学法学院 Peking University Law School – wykład na zaproszenie prof. ye Jingyi 
叶静漪 kierownika Instytutu Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Szkoły Prawa 
Uniwersytetu w Pekinie; referat pt. Conflicts of Law in Employment in Europe, 
30 maja 2014 r. 中国政法大学 (China University of Political Science and Law) na 
zaproszenie prof. Xu Shenjiana v-ce dziekana Szkoły Prawa CUPL; referat pt. 
„Legal nature of collective actions in European Labour Law w ramach 7th Semi-
nar for young researchers on European Labour Law and Social Law” (Wydział 
Prawa Uniwerystetu w Ghent, 8–11 maja 2014 r.) na zaproszenie prof. Teuna 
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Jaspersa (Utrecht University), prof. Józsefa Hajdú (University of Szeged) oraz 
prof. Wolfharda Kohte (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) – organi-
zatorów seminarium; referat pt. „Transnational Employment Relations” wygło-
szony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy, 
18 marca 2014 r. na zaproszenie prof. Mariany Finkovej; referat główny pt. 
„Transformation of Collective Labour Law System in Poland. From Communism 
to Democracy. Can Our Story Serve as an Instructive Lesson on the Rule of Law 
in China?” na międzynarodowej konferencji pt. „Governing the Nation Accor-
ding to Law and Rule of Law China” zorganizowanej 8–9 listopada 2014 r. przez 
Institute of Law of Chinese Academy of Social Science (CASS).

Dr Piotr Karwat na konferencji „Opodatkowanie dotacji unijnych” wygłosił 
referat pt. „Czy dotacja podlega opodatkowaniu VAT?” (Warszawa, 5 grudnia 
2014 r.).

Dr Monika Latos-Miłkowska na konferencji „Dylematy prawne ochrony dóbr 
osobistych pracodawcy” wygłosiła referat pt. „Ochrona dórb osobistych praco-
dawcy a interes pracodawcy”.

Dr Arwid Mednis na konferencji pt. „Wykorzystanie danych z rejestrów 
publicznych budowanych w ramach 7. Osi PO IG” przedstawił referat pt. „Wyko-
rzystanie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną w rejestrach publicznych 
w ramach 7. Osi PO IG” (17 września 2013 r.); wystąpienie pt. „Kierunki regu-
lacji prawnej monitoringu wizyjnego w Polsce” na konferencji Rzecznika Praw 
Obywatelskich (22 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Nowela prawa teleko-
munikacyjnego z 16 listopada 2012 r.” przedstawił referat pt. „Ochrona danych 
osobowych” (Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, 17 stycznia 2014 r.); na konferen-
cji pt. „Prywatność w cyfrowym świecie” referat pt. „Waga edukacji w ochro-
nie prywatności i danych osobowych” (Generalny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych, Rada Europy, 28 stycznia 2014 r.); na konferencji pt. „Praktyczne 
aspekty zarządzania ochroną danych osobowych w Grupie Kapitałowej” referat 
pt. „Decyzje GIODO w poszczególnych sprawach związanych z ochroną danych 
osobowych” (Warszawa, 11 marca 2014 r.); na konferencji pt. „Jawność i tajność 
a sprawność administrowania” referat pt. „Jawność jako bariera sprawności 
działania administracji rządowej” (Warszawa, 23 maja 2014 r.); na konferencji 
pt. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków 
wyznaniowych” referat pt. „Ochrona danych osobowych apostatów na tle prak-
tyki GIODO i orzecznictwa sądów administracyjnych” (Uniwersytet Łódzki, 
30 maja 2014 r.).

Dr Adam Niewiadomski referat pt. „European Ecological Network Nature 
2000 – Opportunites and Threats” przedstawił na Conference on Ecosystems, 
Environment and Sustainable Development (Londyn, 5–6 września 2013 r.); na 
International Conference on Urban and Regional Studies referat pt. „The Lingu-
istic and Legal Term »Real Estate« in the Polish Law and Literature” (Londyn, 
5–6 września 2013 r.); podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Język 
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współczesnego prawa: polityka a język, edukacja”, której był organizatorem 
przedstawił referat pt. „Znaczenie definicji legalnych w prawie na przykładzie 
pojęcia nieruchomość” (26 kwietnia 2013 r.); referat pt. „Europejska Sieć Eko-
logiczna Natura 2000 – wybrane problemy prawne” na konferencji „Działania 
Administracji Publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju” (Białystok, 10 maja 
2013 r.); na konferencji „Polski język prawny – perspektywa europejska”, której 
był głównym organizatorem, przedstawił referat pt. „Definicje legalne w prawie 
europejskim na przykładzie definicji nieruchomości”, a dr Paweł Wojciechowski 
referat pt. „Różnice w znaczeniu wybranych pojęć unijnego prawa żywnościo-
wego na tle prawa polskiego” (Warszawa, 7 maja 2014 r.).

Dr Magdalena Niziołek na konferencji pt. „Prawo prasowe wobec wyzwań 
współczesności” przedstawiła referat pt. „Wykonywanie prawa do informacji 
publicznej przez dziennikarzy” (21 czerwca 2013 r.); podczas Zjazdu Prawników 
Administratywistów wygłosiła referat pt. „Prawo do rzetelnego postępowania 
administracyjnego jako element prawa do dobrej administracji” (Szczecin, wrze-
sień 2014 r.).

Dr Dorota Pudzianowska podczas XXXI Dni Praw Człowieka pt. „Prawa 
człowieka w perspektywie socjologicznej. Pamięci Profesor Hanny Waśkiewicz 
(1919–1993)” przedstawiła referat pt. „Dyskryminacja a uprzedzenia w działa-
niach władzy publicznej” (Lublin, 12–13 grudnia 2013 r.); na konferencji Polsko-
-Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów pt. „Dyskryminacja mniejszości w Polsce 
i w Niemczech” referat pt. „Dyskryminacja na tle rasowym i ze względu na orien-
tację seksualną w Polsce” (26–28 września 2013); na konferencji „Understanding 
Hate Crime: Research, Policy and Practice” (z Piotrem Godziszem) przedstawiła 
referat pt. „Defining Natural: Do Some Identities Deserve More Protection than 
Others?” (Bighton, 8–9 maja 2014 r.); na konferencji „Rights on the move. Rain-
bow families in Europe” referat pt. „Enforcing the Rights of Rainbow Families 
through strategic litigation in Poland” (Trydent, 16–17 października 2014 r.); na 
konferencji „First global forum on statelessness” referat pt. „Statelessness in 
Poland” (Haga, Tilburg University,15–17 września 2014 r.); podczas Seminarium 
„Formation à l’accueil et l’accompagnement des victimes d’infractions liées à l’o-
rientation sexuelle, à l’identité de genre ou l’état de santé, Réseau d’assistance aux 
victimes d’agressions et discriminations”, referat pt. „Contentieux stratégique et 
les droits de couples homosexuelles en Pologne” (28 listopada 2014 r., UFR de 
Médecine Paris Diderot w Paryżu); podczas Seminarium „Droit à la santé et dro-
its reproductifs: le cas Polonais, organizator: Le Centre de Recherche Droits et 
Perspectives du Droit”– referat wprowadzający: „Droit à la santé et droits repro-
ductifs: le cas Polonais” (Uniwersytet Lille 2 Droit et Santé, 17 kwietnia 2014); 
na konferencji „60 rocznica uchwalenia Konwencji o statusie bezpaństwowców” 
– referat pt. „Niepewność i brak rozwiązań – sytuacja prawna bezpaństwowców 
w Polsce” (UNHCR, 26 września 2014 r.); na konferencji „Transgraniczne spory 
prawne w sprawach rodzinnych” – referat pt. „Władza rodzicielska i obowią-
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zek alimentacyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” 
(Szczawno-Zdrój, 10 października 2014 r.); na konferencji „Understanding Hate 
Crimes in Central and Eastern Europe. Perspectives, Research, Policy” – referat 
pt. „Hate Crimes in Poland” (30 września 2014 r.); na konferencji „Prawa wybor-
cze dla cudzoziemców – tak czy nie? Prezentacja wyników badań” – referat pt. 
„Czy nadanie praw wyborczych migrantom w RP wymaga zmiany Konstytucji?” 
(Warszawa, 21 października 2014).

Dr Michał Raczkowski na konferencji pt. „Mediacja oraz inne polubowne 
formy rozwiązywania sporów pracowniczych” wygłosił referat pt. „Rozwią-
zywanie sporów pracowniczych z perspektywy ekonomicznej analizy prawa. 
Forma sądowa a formy polubowne” (Warszawa, 23 października 2014 r.).

Dr Dawid Sześciło podczas dorocznej konferencji NISPACee w Belgradzie 
przedstawił referat pt. „Market-Based Mechanisms in Public Service Delivery 
in Polish Local Goverment” (16–18 maja 2013 r.); na konferencjach Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przedstawił referaty pt. „Sieciowe zarządza-
nie w wymiarze sprawiedliwości” (Warszawa, 15 stycznia 2014 r.) i pt. „Wspól-
noty praktyków w wymiarze sprawiedliwości” (Warszawa, 10 grudnia 2014 r.).

Dr Maria Supera-Markowska referat pt. „Główne problemy podatkowe zwią-
zane z dotacjami unijnymi na gruncie przepisów ustaw o podatkach dochodo-
wych oraz ustawy o podatku od towarów i usług” przedstawiła na konferencji pt. 
„Opodatkowanie dotacji unijnych” (WPiA, 5 grudnia 2014 r.).

Dr Adam Szafrański wykład pt. „Wolność, Prawo, Energia” w ramach Festi-
walu Nauki na UW, 25 września 2013 r., poprowadził razem z dr. Marcinem Stę-
belskim i dr. Pawłem Wojciechowskim.

Dr Karolina Tetłak na konferencji Centre for International Sports Law, Staf-
fordshire University przedstawiła referat pt. „Introduction to International Sports 
Tax Law” (Wielka Brytania, Stoke-on-Trent, 14 lutego 2014 r.); referat pt. „Key 
Issues in International Sports Taxation” na konferencji Summer Programme on 
International Sports Law: Is sport playing by the Rule of Law? (Holandia, Haga, 
30 czerwca – 4 lipca 2014 r.); wystąpienie dotyczące planowanowania podatkowego 
w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej na konferencji „The planning, symbolism 
and legacy of mega events” (Kraków, 18–22 sierpnia 2014 r.); referat pt. „Article 
17 (Entertainers and Sportspersons) of the OECD Model Tax Convention” na kon-
ferencji „The OECD Model Convention’s Article 17 (Artistes and Sportspersons)” 
(Brazylia, Sao Paulo, 1 września 2014 r.); referat pt. „Sports and Taxation” podczas 
warsztatów Sports and Taxation – Where do these subjects meet? (Brazylia, Sao 
Paulo, 9 września 2014 r.); referat pt. „Taxation of International Sportspersons” na 
konferencji IFA Academy (Indie, Delhi, 18 października 2014 r.); referat pt. „Key 
Issues in International Sports Taxation” podczas kongresu 20th Worldwide Sports 
Law Congress (Grecja, 11–13 grudnia 2014 r.); referat nt. problematyki międzyna-
rodowego wymiaru opodatkowania sportu na konferencji „Współczesne wyzwa-
nia prawa sportowego: pomiędzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa” 
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(Warszawa, 20–21 marca 2014 r.); referat pt. „Podatkowe aspekty kandydowania 
do goszczenia Igrzysk Olimpijskich” podczas konferencji „Igrzyska Olimpijskie 
2022: zagadnienia prawno-organizacyjne” (Kraków, 3 kwietnia 2014 r.); referat pt. 
„Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym a koszty uzyskania przychodów” 
na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Podatkowego (Kraków, 5–6 kwietnia 
2014 r.); referat pt. „Kiedy sport staje się biznesem na gruncie prawa podatko-
wego” podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego (Gdańsk, 9 maja 
2014 r.); referat nt. wybranych problemów kontroli podatkowej o kontroli skarbo-
wej podczas II Podkarpackiej Konferencji pt. „Współczesne problemy procedury 
podatkowej” (Przemyśl, 21–22 listopada 2014 r.). 

Dr Paweł Wojciechowski podczas Konferencji Rady Eksperckiej KRSiO 
przedstawił referat pt. „Urzędowa kontrola żywności – dlaczego system nie zdaje 
egzaminu? (problem nierównego traktowania podmiotów na rynku)” (Warszawa, 
12 września 2013 r.); na konferencji pt. „Global Food Law and Quality” przedstawił 
referaty pt. „The Structure and Functions of the Official Food Control in Poland” 
i „Administrative and Criminal Liability of Food Business Operators in Poland” 
(Viterbo, Tuscia University, 2–15 lutego 2014 r.); podczas Kongresu Klastra Inno-
wacji w Agrobiznesie „Bezpieczeństwo Żywności”, referat pt. „Odpowiedzial-
ność kadry kierowniczej” (Warszawa, 11–12 września 2014 r.); na ogólnopolskiej 
konferencji naukowej: „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii” 
referat pt. „Wolność religii a ubój rytualny” (Warszawa, 10–11 kwietnia 2014 r., 
Koło Naukowe Utriusque Iuris, działające na WPiA UW, oraz Koło Naukowe Ti 
Estin Aletheia, działające na WPiA UJ).

INSTYTUT PRAWA CYWILNEGO

Na kadencję 2013–2017 w Instytucie dziekan – po zasięgnięciu opinii 
Rady Instytutu i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr. Zostali powo-
łani: dr hab. prof. UW Maciej Kaliński na kierownika Katedry Prawa Cywil-
nego, dr hab. prof. UW Wojciech Kocot na kierownika Katedry Prawa Cywilnego 
Porównawczego, dr hab. prof. UW Krystyna Szczepanowska-Kozłowska na kie-
rownika Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych, prof. dr 
hab. Krzysztof Pietrzykowski na kierownika Katedry Prawa Handlowego, prof. 
dr hab. Tadeusz Ereciński na kierownika Katedry Postępowania Cywilnego.

W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki, podejmowano 
nowe zadania, uczestnicząc w projektach, grantach.

Instytut Prawa Cywilnego nadał stopień doktora nauk prawnych w roku 
2013: mgr. Krzysztofowi Semczukowi („Pozagiełdowe pochodne instrumenty 
finansowe – charakter prawny i ograniczenia obrotu”), mgr. Bartoszowi Dege-
nerowi („Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sprawach dotyczących 
naruszenia uczciwej konkurencji”), mgr. Szymonowi Zychowi („Wspólność 
praw patentowych”), mgr Dorocie Krekorze-Zając („Prawo do materiału gene-
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tycznego człowieka” – doktorat z wyróżnieniem), mgr Aleksandrze Prokopek 
(„Wykonywanie praw akcjonariuszy spółek publicznych w prawie niemieckim, 
amerykańskim i polskim z uwzględnieniem problematyki kolizyjnoprawnej”), 
mgr. Łukaszowi Superze („Ochrona uzasadnionych oczekiwań a wsteczne dzia-
łanie wykładni orzeczniczej w prawie cywilnym”), mgr Angelinie Stokłosa 
(„Pojęcie interesu spółki handlowej”), mgr. Jakubowi Pawliczakowi („Reje-
strowany związek partnerski a małżeństwo w prawie cywilnym” – doktorat 
z wyróżnieniem), mgr Joannie Kaczmarek („Ewolucja odrębnej własności lokalu 
w spółdzielni mieszkaniowej”), mgr. Krzysztofowi Grabowskiemu („Dyrek-
tywa o prawach akcjonariuszy (2007 /36/ WE). Studium tworzenia prawa”); 
w roku 2014: mgr Magdalenie Marusze-Jaworskiej („Charakter prawny pod-
pisu elektronicznego w obrocie cywilnoprawnym”), mgr Ewelinie Kajkowskiej 
(„Wielostopniowe klauzule rozstrzygania sporów w świetle wybranych obcych 
porządków prawnych”).

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym międzynarodowym 
i krajowym, biorąc udział w konferencjach, zjazdach i seminariach.

Instytut przygotował uroczystość Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr. 
hab. Jana Błeszyńskiego połączoną z wręczeniem Księgi Jubileuszowej pt. Oblicza 
prawa cywilnego pod red. K. Szczepańskiej-Kozłowskiej (22 listopada 2013 r.). 

Katedra Prawa Cywilnego zorganizowała konferencję ku czci Prof. Toma-
sza Dybowskiego, połączoną z uroczystą prezentacją DZIEŁ ZEBRANyCH 
PROFESORA TOMASZA DyBOWSKIEGO. Podczas konferencji obszerny 
referat o życiu i twórczości Prof. Dybowskiego przedstawił prof. UW dr hab. 
Maciej Kaliński, o działalności i twórczości prof. Dybowskiego mówił prof. dr 
hab. Marek Safjan. Uczestnicy uroczystości otrzymali egzemplarz książki (UW, 
19 grudnia 2013 r.)

Katedra Prawa Cywilnego była organizatorem międzynarodowej konferen-
cji pt. „Europejska umowa ubezpieczenia”, podczas której prof. dr Helmut Heiss 
przewodniczący Restatement Group przedstawił aktualny stan prac nad projek-
tem europejskiej umowy ubezpieczenia (UW, 9 października 2013 r.).

W roku 2014 pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Cywilnego uczestni-
czyli w V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów organizowanym przez katedrę 
Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM (Poznań, 
26–27 września 2014 r.). Podczas obrad referaty wygłosili prof. UW dr hab. Jacek 
Jastrzębski, dr hab. Marcin Krajewski, dr hab. Kamil Zaradkiewicz. 

Pracownicy Katedry Prawa Handlowego uczestniczyli w IX Ogólnopolskim 
Zjeździe Katedr Prawa Handlowego (Gdańsk, 26–28 września 2013 r.). Podczas 
obrad wygłosili referaty: prof. UW Katarzyna Bilewska („Europeizacja prawa 
spółek osobowych – stan obecny i perspektywy”), prof. dr hab. Michał Roma-
nowski („Wpływ najnowszych europejskich reform corporate governance na 
kształtowanie modeli zarządzania spółką akcyjną”), dr Łukasz Gasiński („Euro-
peizacja prawa handlowego na przykładzie wybranych regulacji dotyczących 
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zagranicznych spółek dopuszczonych do obrotu na rynku Giełdy Papierów War-
tościowych w Warszawie S.A.”).

Katedra Prawa Handlowego była organizatorem (wspólnie z Zakładem Histo-
rii Państwa i Prawa Polskiego) konferencji pt. „80 lat kodyfikacji polskiego prawa 
handlowego”, podczas której prof. dr hab. Józef Okolski i doc. dr Jerzy Modrze-
jewski wygłosili referat pt. „Kodeks handlowy non omnis moriar” (UW, 28 listo-
pada 2014 r.).

Katedra postępowania cywilnego była organizatorem międzynarodowej kon-
ferencji pt.: „Colloquium of the procedural law. The functions of the Supreme 
Court – issues of process and administration of justice” (Warszawa, 11–13 
czerwca 2014 r.).

Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych zorganizo-
wała konferencję pt.: „Wpływ systemu patentu jednolitego na sytuację prawną 
podmiotów w Polsce”, podczas której prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-
-Kozłowska przedstawiła referat pt. „Wpływ systemu patentu jednolitego na 
sytuację prawną podmiotów w Polsce”, Michał Bohaczewski referat pt. „Reżim 
językowy jednolitej ochrony patentowej”, a Agnieszka Sztoldman referat pt. 
„Zakres ochrony patentowej na podstawie patentu europejskiego o jednolitym 
skutku – patent o jednolitym skutku, ale nie o jednolitej treści?” (Warszawa, 
3 października 2014 r.). 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński na konferencji pt. „Prawo prasowe między wymo-
gami prawa, nakazami etyki, a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego 
modelu dziennikarstwa” przedstawił referat pt. „Prawo prasowe – meandry legi-
slacji” (Warszawa, 5 czerwca 2014 r.); na konferencji pt. „Perspektywy i kierunki 
rozwoju prawa własności przemysłowej” referat pt. „Stan i perspektywy pol-
skiego prawa autorskiego w świetle postępu techniki” (17 czerwca 2014 r.); na 
konferencji pt. „Non omnis moriar. Prawne zagadnienia pochówku, dóbr osobi-
stych zmarłego, wybrane aspekty prawa spadkowego oraz swobody działalności 
funeralnej” referat pt. „Ochrona autorskich dóbr osobistych w prawie polskim. 
Tradycje – stan obecny – perspektywy”, a doc. dr Teresa Grzeszak referat pt. 
„Dysponowanie wizerunkiem mortis causa” (Wrocław, 21 listopada 2014 r.).

Prof. dr hab. Monika Dąbrowska na konferencji „Zjazd środowiska nauko-
wego zajmującego się zagadnieniami własności intelektualnej” przedstawiła 
referat pt. „Wybrane zagadnienia dotyczące zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi na tle prawa unijnego” (Kraków Przegorzały, 15–17 06. 2014 r).

Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski na konferencji pt. „Prawo cywilne 
– stanowienie, stosowanie i wykładnia” przedstawił referat pt. „Spółdzielcze 
prawo mieszkaniowe – ewolucja, stan obecny i przyszłość” (Lublin, 20–21 
listopada 2014 r.).

Prof. dr hab. Jerzy Rajski na konferencji pt. „Evidence in Arbitration” przed-
stawił referat pt. „Evidence in Arbitration (Key Note Speech)” (UW, 13 lutego 
2013 r.); referat pt. „Zasady prawa o arbitrażu handlowym” wygłosił podczas kon-
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ferencji pt. „Wyrok arbitrażowy” (Kraków, 7 listopada 2013 r.); referat wprowa-
dzający na konferencji „Current Trends in Arbitration Rulet and Laws” (WPiA 
UW, 12 lutego 2014 r.) i referat podsumowujący obrady konferencji pt. „Diagnoza 
arbitrażu – Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki zmian” (Warszawa, 
18 września 2014 r.).

Prof. dr hab. Marek Safjan podczas polsko-niemieckiej konferencji pt. „Naro-
dowy, Międzynarodowy i Globalny System Wartości Praw Podstawowych” wygło-
sił wykład pt. „Karta praw podstawowych i konstytucje narodowe. Konflikt czy 
przyjazna konwergencja” (Słubice i Frankfurt nad Odrą, 30–31 maja 2013 r.); na 
konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Etyki i Nauki wykład pt. 
„Verite’ et justice. La verte objective contre le relativisime du juge” (Paryż, 25–26 
października 2013 r.); podczas konferencji Fundacji Promocji Prawa Europejskiego 
wygłosił wykład pt. „Dylematy wyboru właściwego standardu ochrony w zakresie 
praw podstawowych” (Warszawa, 8 listopada 2013 r.); na konferencji pt. „Judicial 
Cooperation in Fundamental Rights” przedstawił referat pt. „Fields of Application 
of the Charter of Fundamental Rights and Constitutional Dialogues in the European 
Union” (Florencja, l’European University Institute, 9–10 maja 2014 r.); podczas 
konferencji „Central European Judges under the EU Influence: The Transformative 
Power of Europe Revisited on the 10th Anniversary of the Enlargement” przedsta-
wił referat pt. „Central and Eastern European Constitutional Courts Facing New 
Challanges – 10 years of Experience” (Florencja, 12–13 maja 2014 r.); przedstawił 
wykład pt. „Complémentarité, cohérence et autonomie de la protection juridiction-
nelle effective dans l’Union Européenne” w ramach seminarium doktoranckiego 
Centre d’études juridiques de droit européen et comparé l’Université de Paris Ouest 
Nanterre- La Défense (13 czerwca 2014 r.); na konferencji pt. „Niewykorzystany 
potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw 
podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich” referat pt. „Dialog czy 
konflikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytu-
cyjnych, w dziedzinie zastosowania praw podstawowych” (Warszawa, NSA, 23–24 
czerwca 2014 r.); na konferencji pt. „Prawo w działaniu, stosowanie europejskiego 
prawa cywilnego: wyzwania dla sądów polskich” referat pt. „Dlaczego dialog 
sędziów bywa trudny? O relacjach sądów krajowych i Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości” (Warszawa, 29 października 2014 r.).

Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska na konferencji pt. „Ustawa 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych po 20 latach – podsumowanie per-
spektywy” przedstawiła referat pt. „20 lat obowiązywania ustawy o prawie autor-
skim – o potrzebie równoważenia interesów” (Poznań, 20 listopada 2014 r.); na 
konferencji pt. „Postępowanie arbitrażowe” referat pt. „Autonomia woli stron 
a organizacja postępowania arbitrażowego” (Łódź, 6 listopada 2014 r.); na zebra-
niu naukowym Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ referat pt. „Przedaw-
nienie roszczeń w prawie własności przemysłowej. Uwagi na tle najnowszego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego” (Kraków, 24 października 2014 r.).
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Prof. dr hab. Karol Weitz na konferencji pt. „Konsekwencje wejścia w życie 
w Polsce i innych państwach europejskich Rozporządzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa 
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowie-
nia europejskiego poświadczenia dziedziczenia” przedstawił referat pt. „Jurys-
dykcja krajowa w sprawach spadkowych w świetle rozporządzenia nr 650/2012” 
(Katowice, 30 września 2014 r.); na konferencji pt. „Postępowanie arbitrażowe” 
referat pt. „O braku związania sądu polubownego przepisami o postępowaniu 
przed sądem państwowym” (Łódź, 6 listopada 2014 r.). 

Prof. UW dr hab. Jacek Jastrzębski podczas sesji pt. „Spotkania Naukowe 
Cywilistów” przedstawil referat pt. „Nietypowe kary umowne. Swoboda kształ-
towania sankcji kontraktowych i ich reżym prawny” (11 grudnia 2013 r.); na 
V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów referat pt. „Konstrukcje prawa obcego 
a ustalone zwyczaje przy wykładni klauzul umownych” (Poznań, 26–27 wrze-
śnia 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Wojciech J. Kocot referat pt. „Bezpieczeństwo umów zawie-
ranych w Internecie” wygłosił podczas V konferencji naukowej „Bezpieczeństwo 
w Internecie. Internet –Granice Jawności” (UKSW, 22 maja 2013 r.).

Prof. UW dr hab. Jacek Wierciński na konferencji poświęconej pamięci 
Gabriela Szerszeniewicza wygłosił referat pt. „Zgoda na uprowadzenie lub zatrzy-
manie dziecka. Cywilnoprawne aspekty urowadzenia dziecka za granicę” (Rosja, 
Kazań, 27 marca – 1 kwietnia 2013 r.); na XVI Kongresie Sędziów Rodzinnych 
w Polsce „Sądownictwo rodzinne – pozycja i zadania w perspektywie zmian 
legislacyjnych” przedstawił referat pt. „Kontakty z dzieckiem przepisy i prak-
tyka” (Zakopane, 21–15 września 2014 r.); na konferencji organizowanej przez 
Radę Izby Notarialnej w Warszawie 18 listopada 2014 r. referat pt. „Brak świado-
mości lub swobody przy dokonywaniu czynności prawnych dokumentowanych 
przez notariusza ze szczególnym uwzględnieniem testamentów”; na konferencji 
pt. „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia – w setną rocznicę 
urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (1914–1997)” referat pt. „Orzekanie o ali-
mentach dla dziecka” (Lublin, 20–21 listopada 2014 r.).

Dr hab. Maria Boratyńska na konferencji „Bioetyka wobec śmierci i umiera-
nia” przedstawiła referat pt. „O potrzebie unormowania oświadczeń pro futuro 
w prawie polskim” (Warszawa, 5–6 grudnia 2014 r.); na „9th International EBHC 
Symposium, HTA for Healthcare Quality Assurance” referat pt. „Uwagi o jakości 
prawa medycznego” (Kraków, 15–16 grudnia 2014 r.).

Dr hab. Leszek Bosek podczas konferencji pt. „Skarga konstytucyjna” przed-
stawił referat pt. „Prawo Unii Europejskiej jako przedmiot pytania prawnego 
sądu do Trybunału Konstytucyjnego” (Poznań, 15 października 2013 r.); referat 
pt. „Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach leka-
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rza i lekarza-dentysty – analiza formalna” na konferencji pt. „Wolność sumienia 
w paktyce zawodów medycznych” (Lublin, KUL i UM, 28 listopada 2013 r.). 

Dr hab. Andrzej Grzegorz Harla na konferencji pt. „Informatyzacja sądowego 
postępowania egzekucyjnego. Stan aktualny. Perspektywy rozwoju. Ogólnopol-
ska konferencja naukowa pod patronatem Ministra Sprawiedliwości” przedstawił 
referat pt. „Ogólnosystemowe uwarunkowania informatyzacji cywilnego postę-
powania egzekucyjnego” (Warszawa, 24 października 2014 r.).

Dr hab. Beata Janiszewska na konferencji „Praktyka likwidacji szkód 
w pojazdach z umowy ubezpieczenia OC na etapie przedsądowym i przed sądem” 
przedstawiła referat pt. „Zasada indywidualizacji odpowiedzialności za szkodę 
majątkową z tytułu ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych” (Warszawa, 
23 września 2014 r.); na konferencji „Jesienne Dni Prawa Medycznego. Prawne 
oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej” referat pt. „Ciężar 
dowodu w procesach medycznych” (Pałac Wojanów, 16–17 października 2014 r.).

Dr hab. Marcin Krajewski referat pt. „Ubezpieczenia ochrony prawnej a ubez-
pieczenie odpowiedzialności cywilnej” przedstawil na konferencji pt. „Ubez-
pieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej w Polsce” (Warszawa, 
27 września 2013 r.); referat pt. „Przydatność i treść pojęcia ochrony ubezpiecze-
niowej” podczas II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji „Ubezpieczenia 
w państwach europejskich” (Kraków, 28–29 listopada 2013 r.); na V Ogólno-
polskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu referat pt. „Pierwotna niemożliwość 
świadczenia – pomiędzy dwoma rozwiązaniami”, a dr hab. Kamil Zaradkiewicz 
referat pt. „Prawo zabudowy” (Poznań, 26–27 września 2014 r.); podczas konfe-
rencji „Prawo cywilne – stanowienie, stosowanie i wykładnia” – w setną rocznicę 
urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza (1914–1997) referat pt. „Zasiedzenie użyt-
kowania wieczystego a zasiedzenie własności nieruchomości” (Lublin, 20–21 
listopada 2014 r.).

Dr hab. Kamil Zaradkiewicz referat pt. „Problemy orzecznictwa TK w proce-
sie stosowania prawa przez sądy” przedstawił na konferencji pt. „Wykonywanie 
orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów pań-
stwa” (Wrocław, 27 listopada 2013 r.).

Doc. dr Teresa Grzeszak na konferencji z okazji 20-lecia ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych przedstawiła referat pt. „Prawo do wizerunku 
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wnioski ze sprawy Gortat 
przeciwko Sfinksowi (wyrok SA w Warszawie z dnia 29 lipca 2014)” (Poznań, 
20 listopada 2014 r.).

Dr Łukasz Gasiński podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Banko-
wego „Bankowość de novo. Nowe miejsce i rola sektora bankowego we współcze-
snym świecie” wygłosił referat pt. „Due diligence w procesie łączenia banków” 
(Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.).

Dr Lech Jaworski na konferencji pt. „Prawo prasowe między wymogami 
prawa, nakazami etyki a oczekiwaniami rynku. W poszukiwaniu nowego modelu 
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dziennikarstwa” przedstawił referat pt. „Wolność wyrażania poglądów a wol-
ność środków społecznego przekazu w Konstytucji RP” (Warszawa, 5 czerwca 
2014 r.).

Dr Rafał Morek podczas konferencji pt. „Making a Success out of a Construc-
tion Project: International FIDIC Standards and their Implementation in Ukraine” 
przedstawił referat pt. „Dispute Avoidance and Resolution dunder FIDIC Rulet 
and Procedure: Polish Experience” (Kijów, 20 lutego 2013 r.): na konferencji pt. 
„Encouraging Cross-border Mediation, ADR &ODR” dwa referaty: „Learning 
from the experence of others: what incentives for mediation are given? Country 
Profiles: Poland and Czech Republic” oraz „Confidentiality in medation” (Trewir, 
24–25 kwietnia 2013 r.).

Dr Marcin Olechowski referat pt. „Kontrola przez KNF zmian w akcjona-
riacie banku a transakcje M&A. Uwagi na tle praktyki stosowania art. 25 i n. 
pr. bank.” przedstawił podczas V Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Bankowego 
(Warszawa, 23 kwietnia 2013 r.); referat pt. „Faktyczne przekreślenie zasady swo-
body umów w relacjach z klientem mającym status konsumenta ze względu na 
wulgaryzację praktyki dotyczącej klauzul niedozwolonych” podczas II Kongresu 
Regulacji Rynków Finansowych FINREG 2013 (Warszawa, 16–17 października 
2013 r.).

Dr Konrad Osajda na konferencji pt. „Dwa lata obowiązywania nowelizacji 
prawa o szkolnictwie wyższym” przedstawił referat pt. „O kształt studiów dokto-
ranckich w Polsce” (KNP PAN, 14 grudnia 2013 r.); na konferencji pt. „Zadość-
uczynienie w razie śmierci osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.)” przedstawił referat 
pt. „Zadośćuczynienie w razie śmierci osoby bliskiej” (Sterdynia, 10 czerwca 
2014 r.); podczas Festiwalu Nauki referat pt. „Współczesne problemy prawa spad-
kowego” (Jabłonna, 21 września 2014 r.).

Dr Piotr Rylski podczas „Post-Doctoral Summer School on European and 
Comparative Procedural Law”, przedstawił referat pt. „Criteria for allocation civil 
cases to non-litigious proceedings in European countries” (Luxemburg, 22 lipca 
2014 r.); na konferencji „Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu 
cywilnym”, referat pt. „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego” (Warszawa, Konferencja 
Okręgowej Izby Radców Prawnych, 28 października 2014 r.); na konferencji 
„Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i prak-
tyczne” referat pt. „Postępowanie kasacyjne – uwagi de lege ferenda” (wspólnie 
z prof. K. Weitzem) (Katowice, 5 grudnia 2014 r.).

Dr Jarosław Turłukowski referat pt. „Uniwersalne i syngularne następ-
stwo we współczesnym polskim prawie cywilnym” przedstawił na konferencji 
pt. „Poglądy naukowe Prof. G. Szerszeniewicza we współczesnych warunkach 
konwergencji prywatnego i publicznego prawa (z okazji 150. rocznicy urodzin 
Prof. G. Szerszeniewicza)” (Wydział Prawa Uniwersytetu w Kazaniu, 28 lutego 
– 2 marca 2013 r.); referat pt. „Freedom and consequences of acceptance and rejec-
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tion of esteta in Polish and Russian Succession Law” podczas międzynarodowej 
konferencji pt. „Britain in Europe, Europe in Britain” (University of Edinburgh, 
3–6 września 2013 r.); na międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej 
przez Society of Legal Scholars UK Judging in the 21st Century wygłosił referat 
pt. „Regional »Changing Law« in the Crimea Region: Theory and Practice from 
European View” (University of Nottingham, 9–12 września 2014 r.); na konfe-
rencji pt. „Ochrona prywatnych praw: zagadnienia teorii i praktyki” referat pt. 
„Юридическая природа неустойки в польском гражданском праве” (Irkuck, 
19–20 września 2014 r.); podczas EURO-ASIAN LAW CONGRESS „Współdzia-
łanie narodowych systemów prawnych: współczesne formy i tendencje” referat pt. 
„Kodyfikacja prawa cywilnego w Polsce” (Jekatierinburg, 22–23 maja 2014 r.); 
podczas International academic and research conference „Legal science and edu-
cation in the XXI century” (devoted to the 210th anniversary of Kazan Univer-
sity) referat pt. „Rozwój regulacji spółki cywilnej w polskim prawie cywilnym” 
(Kazań, 25–26 września 2014 r.); na konferencji pt. „Non omnis moriar. Prawne 
zagadnienia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, wybrane zagadnienia dzie-
dziczenia oraz swoboda działalności funeralnej” referat pt. „Instytucja polecenia 
testamentowego w prawie polskim i krajów WNP” (Wrocław, 21 listopada 2014 r.).

Dr Krzysztof Wojciechowski przedstawił referat pt. „Użytek publiczny 
w międzynarodowym i europejskim prawie autorskim – zarys pola manewru dla 
polskiego ustawodawcy” na konferencji „Modele użytku publicznego na przykła-
dzie zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych” (Warszawa, 9 czerwca 2014 r.).

Dr Tadeusz Zembrzuski na „Podyplomowym Studium Prawa Konkuren-
cji Instytut Nauk Prawnych PAN” przedstawił referat pt. „Postępowanie przed 
Sądem Najwyższym” (Warszawa, 10 maja 2014 r.); na konferencji „Aktualne 
problemy postępowania cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego” referat pt. „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w latach 
2012–2014. Zasądzenie kwoty pieniężnej w egzekucji świadczeń niepieniężnych” 
(Warszawa, 15 października 2014 r.); na konferencji „Nadzwyczajne środki 
zaskarżenia w postępowaniu cywilnym” referat pt. „Skuteczność nadzwyczaj-
nych środków zaskarżenia” (Warszawa, 28 października 2014 r.); na konferencji 
pt. „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i prak-
tyczne” referat pt. „Pełnomocnik w postępowaniu przed Sądem Najwyższym 
– teoretyczne i praktyczne problemy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania” 
(Katowice, 5 grudnia 2014 r.); na konferencji pt. „Środki zaskarżenia w postępo-
waniu cywilnym. Stan obecny i perspektywy zmian” referat pt. „Komplementar-
ność nadzwyczajnych środków zaskarżenia” (Łódź, 12 grudnia 2014 r.).

Dr Łukasz Żelechowski na konferencji pt. „Towards a New Limitation Infra-
structure in EU Trademark Law” przedstawił referat pt. „Freedom of Competi-
tion as a Basis for a New Limitation Infrastructure” (Amsterdam, 20–21 sierpnia 
2014 r.); na konferencji pt. „Dzień Prawa Internetu” referat pt. „Prawo do bycia 
zapomnianym – wątpliwości i perspektywy (z uwzględnieniem problematyki 
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mediów społecznościowych)” (Warszawa, 24 lutego 2014 r.); na II Polskim Kon-
gresie Prawa Własności Intelektualnej. Przemysł Gier Komputerowych, referat 
pt. „Zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich związanych 
z grami komputerowymi na terenie Unii Europejskiej” (Warszawa, 10 czerwca 
2014 r.); na konferencji pt. „Current issues in IP Law from the EU and US per-
spective” referat pt. „Scope of Exclusive Trade Mark Rights in the EU: Current 
Dilemmas and Perspectives” (Poznań, 9 września 2014 r.); na 33. Seminarium 
Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych – referat pt. „Ochrona niezarejestro-
wanych znaków towarowych w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji” 
(Cedzyna, 17 września 2014 r.).

INSTYTUT PRAWA KARNEGO

Na kadencję 2013–2017 w Instytucie dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Instytutu i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr i zakładów. Zostali 
powołani: prof. dr hab. Lech Gardocki na kierownika Katedry Prawa Karnego 
Materialnego, z dniem 1 października 2014 r. kierownikiem Katedry Prawa Kar-
nego została prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska, prof. dr hab. Eleonora Zie-
lińska na kierownika Katedry Prawa Karnego Porównawczego, prof. dr hab. Piotr 
Kruszyński na kierownika Katedry Postępowania Karnego, prof. dr hab. Tadeusz 
Tomaszewski na kierownika Katedry Kryminalistyki, prof. UW dr hab. Monika 
Płatek na kierownika Zakładu Kryminologii, prof. UW dr hab. Maria Rogacka-
-Rzewnicka na kierownika Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego. 

W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki, podejmowano 
nowe zadania, uczestniczono w międzynarodowych programach naukowych, 
przygotowano wiele opinii i ekspertyz. 

Instytut Prawa Karnego nadał stopień doktora nauk prawnych w roku 2013: 
mgr. Mateuszowi Woińskiemu („Prawnokarne aspekty zwalczania rasizmu i kse-
nofobii a wolność słowa”), mgr. Markowi Bełdzikowskiemu („Wykorzystanie luk 
prawnych w działalności zorganizowanej przestępczości w Polsce w latach 1989–
–2010 na przykładzie oszustw związanych z mieniem przesiedleńczym i obrotem 
paliwami silnikowymi”), mgr Oldze Piaskowskiej („Znaczenie prejudycjalne roz-
strzygnięć administracyjnych w procesie karnym”), mgr. Rafałowi Kierzynkowi 
(„Wzajemne uznawania środków probacyjnych i kar alternatywnych w Unii Euro-
pejskiej”), mgr. Adamowi Grajewskiemu („Zastosowanie osiągnięć archeologii 
w pracy technika kryminalistyki”), mgr Blance Stefańskiej („Zatarcie skazania 
w polskim i hiszpańskim prawie karnym”), mgr. Pawłowi Łabuzowi („Przestęp-
czość zorganizowana w aspekcie prawnokryminalistycznym”), mgr Małgorzacie 
Czarkowskiej („Formy działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości 
i innych instytucji w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet w rodzinie”), mgr. 
Grzegorzowi Miśkiewiczowi („Podmiot przestępstwa spowodowania wypadku 
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komunikacyjnego”), mgr Katarzynie Furman-Łajszczak („Dowód z DNA w pol-
skim systemie prawnym”), mgr. Konradowi Buczkowskiemu („Oszustwo aseku-
racyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej”); w roku 2014: 
mgr. Krzysztofowi Szczuckiemu („Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronio-
nych w polskim prawie karnym”), mgr. Dariuszowi Pożaroszczykowi („Czynno-
ści sprawdzające a proces karny. Wzajemne związki i relacje”), mgr Małgorzacie 
Dziewanowskiej („Age of consent – wiek zgody. Kryminologiczno-prawna pro-
blematyka uregulowania kryminalizacji stosunków seksualnych z dzieckiem”), 
mgr. Maciejowi Zaleskiemu („Rozwój przestępczości zorganizowanej we Wło-
szech oraz jej wpływ na przestępczość zorganizowaną na świecie”), mgr. Wojcie-
chowi Jasiakiewiczowi („Bezpieczeństwo imprez masowych. Wybrane aspekty 
prawne i kryminalistyczne”), mgr. Michałowi Kaczmarskiemu („Przeciwdziała-
nie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwal-
czania prania pieniędzy w Polsce”), mgr Magdalenie Tomaszewskiej („Prawne 
i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej”), mgr. 
Piotrowi Sierakowskiemu („Powody kasacyjne w polskim procesie karnym. Uję-
cie dogmatyczne i empiryczne”), mgr. Wojciechowi Macutkiewiczowi („Krymi-
nalistyczna problematyka wykrywania i zapobiegania przestępczości personelu 
w restauracjach”), mgr. Markowi Domagale („Prawnokarna ochrona dostępu do 
informacji publicznej”), mgr. Marcinowi Szewczykowi („Zakaz reformationis in 
peius w polskim postępowaniu karnym”).

Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym międzynarodowym 
i krajowym, biorąc udział w konferencjach, zjazdach i seminariach.

Katedra Kryminologii była organizatorem konferencji pt. „Dziewczęta sto-
sujące przemoc – interwencja i prewencja”, na której prof. UW dr hab. Monika 
Płatek przedstawiła referat pt. „Dziewczęta stosujące przemoc – prewencja w kie-
runku unikania praktyk prawnych i władczych reprodukujących przemoc i pato-
logię” (28 maja 2013 r.).

Katedra Prawa Karnego była organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 
Prawa Karnego i Kryminologii, podczas którego prof. UW dr hab. Małgorzata 
Król-Bogomilska przedstawiła referat pt. „Wzrost znaczenia prawa administra-
cyjnego w sferze penalizacji naruszeń: liberalizacja czy zaostrzenie represyjno-
ści?”, a doc. dr Piotr Kładoczny przedstawił referat pt. „Przestępstwa przeciwko 
czci – perspektywa dekryminalizacyjna”; prof. UW dr hab. Monika Płatek mery-
torycznie przygotowała panele: „Przemoc w ujęciu kryminologicznym” i „Kry-
minologiczne aspekty współczesnych zmian w prawie karnym wykonawczym” 
(Warszawa, 19–21 września 2014 r.).

Katedra Kryminalistyki była organizatorem międzynarodowej konferncji 
(LiSS) WG 4 Public Policy and the Regulation of Surveillance Workshop, podczas 
której dr Paweł Waszkiewicz przedstawił referat pt. „Like Fish in Water? Surve-
illance in Post-Communist Societies” (współautor F. Bjorklund i O. Svenonius) 
(Warszawa, 8–9 kwietnia 2013 r.); międzynarodowego seminarium „What are you 
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looking at?” Modern Societes under Enhancet Surveillance (Warszawa, 9 kwiet-
nia 2013 r.); współorganizatorem konferencji (z PWPW) „Prawo a dokumenty” 
(V konferencja, 28 listopada 2014 r.) oraz współorganizatorem (z CLKP i PTK) 
III Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Fizykochemiczne badania śladów kry-
minalistycznych w aspekcie prawa i postępowania karnego”, podczas której prof. 
dr hab. Ewa Gruza przedstawiła referat pt. „Projekt ustawy o biegłych”, a prof. dr 
hab. Piotr Girdwoyń referat pt. „Opinie kryminalistyczne w nowych warunkach 
procesowych” (Jachranka, 19–21 listopada 2014 r.).

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń na konferencji pt. „Reformy prawa karnego w Pol-
sce na tle tendencji europejskich i światowych” przedstawił referat pt. „Dowody 
naukowe a ewolucja procesu karnego” (Warszawa, 7 marca 2013 r.); na XI Ogól-
nopolskim Zjeździe Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych referat 
pt. „Znaczenie oceny ryzyka dla postępowania sądowego” (Mikorzyn k. Konina, 
10 czerwca 2013 r.); podczas Szkolenia Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku Bia-
łej referat pt. „Dowód z opinii biegłego we współczesnym postępowaniu karnym 
– problematyka kryminalistyczna” (Zakopane, 26 września 2013 r.); na XIII Inte-
raktywnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Innowacje w prewencji i kon-
troli zakażeń szpitalnych. Badania – Technologie – Prawo” referat pt. „Negocjacje 
czy wyroki – nowe możliwości rozstrzygania skarg pacjentów” (Stare Jabłonki k. 
Ostródy, 7 października 2013 r.); na konferencji pt. „Ślady kryminalistyczne i ich 
znaczenie w postępowaniu przygotowawczym” referat pt. „Nowelizacja kodeksu 
postępowania karnego a dowód z opinii biegłego” (Kraków, 16 października 
2013 r.); na konferencji „Nowoczesne technologie obrazowania i ich zastosowa-
nia w kryminalistyce” referat pt. „Prawne aspekty zastosowania nowoczesnych 
technik obrazowania w kryminalistyce” (Warszawa, 18 marca 2014 r.); w ramach 
Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 
referat pt. „Przyczyny błędów w opiniach biegłych” (ORA Warszawa, 18 marca 
2014 r.); na X ogólnopolskim seminarium kryminalistycznym „Nauki sądowe 
wobec kontradyktoryjnego procesu karnego” referat pt. „Planowanie postępowa-
nia przygotowawczego a kontradyktoryjność” (Prokuratura Okręgowa w Zielonej 
Górze, Jesionka, 16 maja 2014 r.); na Sympozjum Szkoleniowym Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Katowicach referat pt. „Dowód z opinii biegłego w perspektywie 
nowelizacji k.p.k.” (ORA Katowice, Wisła, 24 maja 2014 r.); na XIV Interak-
tywnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa 
pt. „Innowacje w profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych” referat pt. „Hospi-
talizacja pacjenta z grupy wysokiego ryzyka powikłań – jak zabezpieczyć się 
przed roszczeniem” (Stare Jabłonki, 6 października 2014 r.); podczas III Ogólno-
polskiej Konferencji pt. „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych 
w aspekcie prawa i postępowania karnego” referat pt. „Opinie kryminalistyczne 
w nowych warunkach procesowych” (Jachranka, 19 listopada 2014 r.).

Prof. dr hab. Ewa Gruza na konferencji pt. „Postęp w kryminalistyce” przed-
stawiła referat pt. „Postęp w metodach identyfikacji człowieka” (Łódź, 16–17 maja 
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2013 r.); podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Polski język prawny – perspek-
tywa europejska” referat pt. „Przychodzi biegły do sądu – czyli kilka słów o »gięt-
kim« języku opinii biegłych” (współautor Piotr Karasek) (UW, 7 maja 2014 r.); 
na XVI Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma referat pt. „Ekspertyza doku-
mentów po amerykańsku” (współautor D. Mańkowski) (Wrocław, 4–6 czerwca 
2014 r.); na VIII Zjeździe Katedr Kryminalistyki „Paradygmaty dawnej i współ-
czesnej kryminalistyki” referat pt. „Ewolucja procesu poszlakowego w polskim 
procesie karnym” (współautor D. Mańkowski) (Kraków, 15–17 września 2014 r.); 
na VII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej referat pt. „Opinia biegłego 
psychologa w znowelizowanej procedurze karnej” (Kraków, 11–12 października 
2014 r.); podczas III Ogólnopolskiej konferencji pt. „Fizykochemiczne badania 
śladów kryminalistycznych w aspekcie prawa i postępowania karnego” referat pt. 
„Projekt ustawy o biegłych” (Jachranka, 19–21 listopada 2014 r.); na Międzyna-
rodowej Konferencji „Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych” 
referat pt. „Dokąd zmierza AFIS” (współautor M. Goc) (Szczytno, 8–10 grudnia 
2014 r.).

Prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska na konferencji pt. „Ekonomiczna 
analiza prawa” przedstawiła referat pt. „Wprowadzenie do problematyki ekono-
micznej analizy prawa w płaszczyźnie prawa karnego – główne problemy badaw-
cze” (Warszawa, 7 marca 2014 r.).

Prof. dr hab. Piotr Kruszyński podczas konferencji pt. „Bradley-Wolter Col-
loquium in Comparative Criminal Law & Procedure” przedstawił referat pt. 
„»Equality of Arms« between Prosecution and Defence – Delusion or Truth?” 
(Bloomington, Indiana, 3–7 września 2014 r.); na XVII Konferencji „Przestęp-
czość Ubezpieczeniowa 2014. Przeciwdziałanie przestępczości z punktu widzenia 
klienta” referat pt. „Granice odpowiedzialności karnej za przestępstwo rozpo-
wszechniania informacji z postępowania karnego z punktu widzenia działalności 
ubezpieczeniowej” (współautorstwo z J. Jurzyk) (Szczecin, 2–4 kwietnia 2014 r.). 

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski podczas konferencji pt. „Kryminali-
styka – nauka – praktyka” (40-lecie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycz-
nego) przedstawił referat pt. „Nowe kierunki badań dokumentów w projektach 
rozwojowych UW i PTK” (współautor M. Goc), a prof. dr hab. Ewa Gruza refe-
rat pt. „Niekończąca się opowieść czyli drugie dziesięciolecie prac nad ustawą 
o biegłych sądowych” (Warszawa, 23–24 maja 2013 r.); na Zjeździe Katedr Kry-
minalistyki „Współczesna Kryminalistyka – wyzwania i zagrożenia” referat pt. 
„»Nie« dla biegłego jasnowidza”(współautor prof. dr hab. Piotr Girdwoyń), a prof. 
dr hab. Ewa Gruza referat pt. „»Dauberyzacja« polskiego prawa dowodowego” 
(Szczytno, 9–10 września 2013 r.); na Ogólnopolskim Seminarium Kryminali-
stycznym „Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu karnego” referat 
pt. „Dowód z opinii biegłego przed sądem” (Jesionka, 14–16 maja 2014 r.); na 
Zjeździe Katedr Kryminalistyki referat pt. „Pomiarowe narzędzia wspomagające 
analizę pisma ręcznego i podpisów – komuniakt z realizacji projektu rozwojo-
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wego nr DOBR-BIO4/038/13297/2013” (współautorzy: M. Goc i A. Łuszczuk) 
i referat pt. „Uniwersyteckie nauczanie kryminalistyki w Polsce” (współautorzy: 
P. Girwoyń i A. Ozdoba) (Uniwersytet Jagielloński, 15–17 września 2014 r.); na 
konferencji pt. „Prawo a Dokumenty” referat pt. „E-listonosz w postępowaniu” 
(UW, 28 listopada 2014 r.); na konferencji Prokuratury Generalnej pt. „Ana-
liza Śledcza” referat pt. „Dylematy współczesnej kryminalistyki” (Warszawa, 
17 listopada 2014 r.); podczas konferencji Word Forensic Festiwal „New Hori-
zon in Forensic Sciences” plakat: Recosntruction of the Course of Events based 
on Bloodstain Pattern Analysis (współautorzy: P. Girdwoyń i R. Sitnik) (Korea, 
Seul, 15–17 października 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Monika Płatek (uczestniczka paneli, debat, występująca 
z wieloma wykładami) przedstawiła referat pt. „Female Juvenile – Victim and 
Offender, Law in Poland” podczas konfrencji Daphne III (Oslo, 10–13 lutego 
2013 r.); referat pt. „Good Practice – Combatting Violance against Women” na 
European Institute for Gender Equality (Wilno, 10–11 kwietnia 2013 r.); referat 
pt. „Różnica między kosztami przemocy i nakładami na zapobieganie przemocy 
wobec kobiet i przemocy w rodzinie” na konferencji pt. „Costs of Violence aga-
inst Women in Poland 2013” (Warszawa, 27–28 maja 2013 r.); referat pt. „Drug 
Policy and Context of Corruption” na konferencji o takim samym tytule (Kijów, 
26 czerwca 2013 r.); referat pt. „New Trends in Criminalizing Sexual Offences 
in Polish Criminal Law – between Engendering and Edagering” na 41st Annual 
Conference of the European Group for the Study of Deviange and Social Con-
trol (Oslo, 29 sierpnia –1 września 2013 r.); referat pt. „Local Participation in 
Doing Justice” na konferencji pt. „What is Justice, the Howard League for Prison 
Reform” (Oxford University, 1–2 października 2013 r.); na konferencji pt. „Sankcja 
a prawo” referat pt. „Sankcje karne a sprawiedliwość naprawcza” (Bielsko Biała, 
9–10 maja 2013 r.); na konferencji pt. „Pierwsze ofiary kryzysów – osoby chore 
psychicznie” referat pt. „Prawo jako źródło potencjalnych nadużyć w psychia-
trii” (Warszawa, 11 czerwca 2013 r.); na konferencji pt. „Granice kryminalizacji 
i penalizacji” referat pt. „Współczesne zagadnienia kryminalizacji i penalizacji 
przestępstw seksualnych” (Olsztyn, 19–20 września 2013 r.); referat pt. „Nielet-
nie matki i nieletni ojcowie – prawo a rzeczywistość” na konferencji pt. „Roz-
wój i przyszłość, zmiany w resocjalizacji nieletnich – teoria, projekty, praktyka” 
(Zakopane, 22–25 września 2013 r.); referat pt. „Instytucjonalno-prawne wyzwa-
nia związane z wdrożeniem Konwencji Rady Europy do polskiego porządku 
i praktyki” na konferencji pt. „Standardy Rady Europy dotyczące przemocy 
wobec kobiet oraz przemocy domowej w polskim prawie i w praktyce” (UW 
WPiA, 14 października 2013 r.); na konferencji nt. najnowszych kierunków kry-
minologii referat pt. „Ciemna strona kryminologii, o zagrożeniach z wykorzysta-
nia wiedzy kryminologicznej dla uzasadnienia partykularnych interesów władzy 
do karania i arbitralnego pozbawiania ludzi wolności” (Uniwersytet Gdański, 
16 października 2013 r.); referat pt. „Sankcje karne a sprawiedliwość naprawcza” 
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na konferencji pt. „Międzynarodowy Dzień Mediacji” (Bydgoszcz, 17 paździer-
nika 2013 r.); referat pt. „Człowiek w systemie penitencjarnym w świetle Euro-
pejskich Reguł Więziennych. Co można osiągnąć dzięki wdrożeniu ERW dla 
lepszej jakości pracy funkcjonariuszy więziennych” na Kongresie penitencjar-
nym „Blaski i cienie współczesnej przestrzeni penitencjarnej, człowiek a system” 
(Kalisz, 13 listopada 2013 r.); referat pt. „Edukacja seksualna – obowiązek wła-
dzy czy prawa rodziców – aspekty prawne” podczas międzynarodowej konferen-
cji pt. „Edukacja seksualna – stan uwarunkowania – dobre praktyki” (UW – UZ, 
28–29 listopada 2013 r.); referat pt. „Appearance of Prevention – Child Sexual 
Abuse in Polish Criminal Law” podczas konferencji pt. „Critical Perspectives: Cri-
minology and Social Justice” (Kanada, Carlton University, 10–12 czerwca 2014 r.); 
referat pt. „Przemoc wobec kobiet – perspektywa prawna” na konferencji polsko-
-wenezuelskiej (Warszawa, 24 października 2014 r.); referat pt. „Policja i narko-
tyki” na konferencji międzynarodowej pt. „Czy restrykcyjne prawo narkotykowe 
jest skuteczną metodą przeciwdziałania uzależnieniom” (Collegium Civitas, 
13 stycznia 2014 r.); referat pt. „Demon zalegalizowany” na konferencji pt. „Gen-
der czyli ile diabłów mieści się na łebku szpilki” (Sejm RP, 17 stycznia 2014 r.); 
referat pt. „25 lat przemian prawa w zakresie niedyskryminacji kobiet i mężczyzn” 
(Kongres Kobiet, 10 maja 2014 r.): referat pt. „Wiedza o sprawcy z perspektywy 
prawnika a oczekiwania względem psychiatrii i psychologii” na VII seminarium 
pt. „Środki zabezpieczające w psychiatrii” (Warszawa, 25 listopada 2014 r.); pod-
czas VI Lubelskiego Seminarium Karnistycznego pt. „Eutanazja” referat pt. „Eti-
kettschwindel a prawo do dobrej śmierci” (UMCS, 8 grudnia 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka na konferencji pt. „Kultury 
penalne. Reforma prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i świa-
towych” przedstawiła referat pt. „Kulturowe i cywilizacyjne przeobrażenia pro-
cesu karnego. Perspektywa historyczna i współczesna” (Warszawa, 7–8 marca 
2013 r.); na konferencji pt. „Przestępca niebezpieczny” referat pt. „Przestępca nie-
bezpieczny w orzecznictwie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i Naczel-
nego Sądu Administracyjnego” (Warszawa, 29 listopada 2013 r.).

Doc. dr Piotr Kładoczny na seminarium pt. „Przypadki poniżającego i nie-
ludzkiego traktowania przez funkcjonariuszy Policji – przyczyny, charaktery-
styka, rozwiązania” przedstawił referat pt. „Rozpatrywanie spraw dotyczących 
przypadków nieludzkiego i poniżającego traktowania przez funkcjonariuszy 
Policji – perspektywa ofiar” (Warszawa, 17–18 grudnia 2013 r.); referat pt. „Pro-
blemy wokół stosowania ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii” podczas szko-
lenia dla prokuratorów (Białystok, 6 grudnia 2013 r.); na konferencji pt. „Dobre 
praktyki więzienne – leczenie objawowe?” (Warszawa, 27 listopada 2014 r.) refe-
rent w panelu pt. „Dobre praktyki więzienne a problemy systemowe polskiego 
więziennictwa”.

Doc. dr Hanna Gajewska-Kraczkowska na konferencji pt. „Odpowiedzial-
ność karna i karnoskarbowa członków zarządu” przedstawiła referat pt. „Czło-
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nek zarządu jako podmiot odpowiedzialności” (Warszawa, 28 marca 2013 r.); na 
konferencji nt. ,,Skutki czynności procesowych w świetle standardów europej-
skich” referat pt. „Przewlekłość tymczasowego aresztowania na tle orzecznictwa 
europejskiego” (Sandomierz, kwiecień 2014 roku); na konferencji nt. nowelizacji 
kodeksu postępowania karnego – referat pt. „Obrońca i prokurator w znowelizo-
wanej procedurze karnej” (Warszawa, czerwiec 2014 r.).

Dr Magdalena Błaszczyk na konferencji pt. „Prawne aspekty wykonywania 
zawodu dziennikarza na przykładzie tajemnicy dziennikarskiej i konsekwencji 
zniesławienia” przedstawiła referat pt. „Penalizacja zniesławienia – prawne unor-
mowania i postulaty na przyszłość” (18 września 2014 r.).

Dr Michał Fajst na konferencji pt. „Beyond Punitiveness: Crime and Crime 
Control in Europe in a Comparative Perspective” przedstawił referat pt. „Execu-
tion of Life Sentence in Poland. Result of Research” (wspólnie z M. Niełaczną 
i M. Ejchart), a dr Agnieszka Gutkowska referat pt. „Honor Killing as an Example 
of Culturally Motivated Violence” (Budapeszt, 4–8 września 2013 r.); na konfe-
rencji pt. „Kultury penalne. Reformy prawa karnego w Polsce na tle tendencji 
europejskich i światowych” referat pt. „Problemy wykonania kary pozbawienia 
wolności wobec osób starszych” (Warszawa, 7–8 marca 2013 r.); referat pt. „Kara 
dożywotniego pozbawienia wolności na świecie” na konferencji pt. „Wykonać 
karę i co dalej? Wyniki badań nad wykonaniem kary dożywotniego pozbawie-
nia wolności w polskich zakładach karnych 2011–2012” (Warszawa, 11 września 
2013 r.).; podczas „Festiwalu Nauki 2013” referat „Pitawal Warszawski” (wspól-
nie z A. Gutkowską) (WPiA, 11 września 2013 r.); na konferencji pt. „Crimino-
logy of Europe: Inspiration by Diversity” referat pt. „Foreigners in Polish Prisons 
– Problems and Challenges”, a dr A. Gutkowska referat pt. „Foreigners in Polish 
Prisons. Do Cultural Differences Master?” (Praga, 10–13 września 2014 r.); pod-
czas konferencji pt. „Normy, dewiacje i kontrola społeczna – procesy, zjawi-
ska i problemy analizy” referat pt. „Cudzoziemcy w warszawskich więzieniach 
– różnice kulturowe i problemy dnia powszedniego” (razem z dr A. Gutkow-
ską) (Warszawa, 11 kwietnia 2014 r.); podczas „Festiwalu Nauki 2014” wykład 
pt. „Subkultura grypsujących w Polsce w świetle badań kryminologicznych” 
(WPiA, 23 września 2014 r.). 

Dr Katarzyna Girdwoyń na konferencji European-American Consortium for 
Legal Education General Principles of Law: The Role of the Judiciary przedsta-
wiła referat pt. „The Judiciary and Social Changes in Poland” (Parma, 19–21 maja 
2014 r.).

Dr Kacper Gradoń na IV Międzynarodowym Sympozjum Wywiadu Krymi-
nalnego „Analiza Kryminalna: kierunki, wyzwania, zagrożenia” przedstawił refe-
rat pt. „The Use of Modern Technologies by the Offenders – Strategic Analisys of 
the Phenomenon” (Jurata, 23–26 kwietnia 2013 r.); na IX Ogólnopolskim Semina-
rium Kryminalistycznym „Kryminalistyka w świecie wirtualnej zbrodni” referat 
pt. „Internet. Aktualne i przyszłe trendy w przestępczości i terroryzmie” (Jesionka, 
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15–17 maja 2013 r.); na konferencji pt. „Future of Forensics and Network Security” 
referat pt. „Internet – the Battleground of the Future” (Warszawa, 2–3 lipca 2013 r.); 
na „The 7th International Crime Science Conference »Engineering Emerging 
Technologies for Our Future Cities«” referat pt. „Defending against Lone Actor 
Extremist Events” (Londyn, 16 lipca 2013 r.); na konferencji szkoleniowej UCL 
SECRET wykład pt. „New Trends in Digital Crime” (Londyn, 18 lipca 2013 r.); 
podczas 13th Annual Conference of European Society of Criminology EuroCrim 
2013 „Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative 
Perspective” referat pt. „New Technologies and the Future of Crime” (Budapeszt, 
4–7 września 2013 r.); podczas XVII Festiwalu Nauki Polskiej na UW wykład pt. 
„Przestępcy i Detektywi w Internecie” (25 września 2013 r.); na Lorand Eotvos 
(ELTA) University wykład pt. „Internet – zagrożenia i wyzwania” (Budapeszt, 
14 grudnia 2013 r.); podczas stażu naukowo-badawczego w John Jay College of 
Criminal Justice wykład pt. „New Technologies and Open Source Intelligence 
in Combating Extremist Events” (City University of New york, 15–19 września 
2014 r.); na konferencji i warsztatach szkoleniowych dla funkcjonariuszy pionu 
kryminalnego „Oględziny miejsca zdarzenia” wykład pt. „Profilowanie niezna-
nego sprawcy przestępstwa w sprawach zabójstw i prowadzenie warsztatów oglę-
dzinowych” (Poznań, 5–7 marca 2014 r.); na konferencji międzynarodowej „Legal 
Education and Legal Profession in the Global World – Polish-American Perspec-
tives” wykład pt. „Hands-on Crime Scene Investigation Course at the Faculty of 
Law. CSI: Warsaw” (UW, 6 czerwca 2014 r.); podczas Konferencji pt. „Platforma 
Usług Elektronicznych dla Społeczności Regionu” referat pt. „Otwarta Przestrzeń 
Innowacji” (UW, 17 grudnia 2014 r.). 

Dr Agnieszka Gutkowska referat pt. „Prawo karne wobec wyzwań wielokul-
turowości. Przymusowe małżeństwa jako przykład przemocy motywowanej kul-
turowo” przedstawiła na konferencji pt. „Przewodnie idee nowelizacji Kodeksu 
Karnego – w 80-lecie pierwszej kodyfikacji Polski Odrodzonej” (Kraków, 
18 czerwca 2013 r.); referat pt. „Czy rzeczywiście jest się czego bać? Rodzina 
z nieco kryminologicznej perspektywy” na konferencji pt. „Młodzi dla Polski 
– Polska dla Młodych” (UW, 25 maja 2013 r.); referat pt. „Cudzoziemcy w zakła-
dach karnych w Polsce – kulturowe aspekty detencji karnej cudzoziemców” pod-
czas międzynarodowej konferencji pt. „Atomizacja czy integracja europejska? 
– transgraniczność w perspektywie (wielo)pedagogiki” (Wrocław, 22–23 paź-
dziernika 2014 r.).

Dr Szymon Pawelec na konferencji pt. „Criminal law protection of the Euro-
pean Union’s financial interests: a shared constitutional responsibility of the EU 
and its Member States?” przedstawił referat pt. „Impications of Enhanced Coope-
ration for the EPPO Model and its Functioning” (Haga, 9 września 2013 r.); na 
XVI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Krymi-
nologii pt. „Medycyna sądowa i prawo – wspólne działania, jeden cel” referat pt. 
„Sposób określania przedmiotu i zakresu ekspertyzy jako źródło wadliwego opi-
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niowania medycznego w sprawach karnych” (Karpacz, 11–13 września 2013 r.); 
na II Ogólnopolskim Zjeździe Młodych Karnistów „Nullum crimen sine lege” 
referat pt. „Problem reprezentacji praw osoby podejrzanej a rola profesjonalnego 
pomocnika na wczesnym etapie postępowania przygotowawczego” (wraz z Alek-
sandrą Komar) (Poznań, 10 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Pokrzywdzony 
w procesie karnym” referat pt. „Pokrzywdzony w procesie karnym – wprowadze-
nie do dyskusji” (Warszawa, 13 stycznia 2013 r.).

Dr Katarzyna Syroka-Marczewska podczas Fourth European Conference on 
Health Law przedstawiła referat pt. „Patients’ Right in Poland” (Coimbra, 11 paź-
dziernika 2013 r.); na konferencji „Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony 
praw człowieka” referat pt. „Prawa człowieka z punktu widzenia praw pacjenta: 
nowe wyzwania, nowe rozwiązania” (Warszawa, 22–23 kwietnia 2013 r.); referat 
pt. „Dziecko w ujęciu prawnokarnym” na IX konferencji Fundacji Medei dot. 
zaniedbywania dzieci (Warszawa, 23 listopada 2013 r.).

Dr Anna Walczak-Żochowska na konferencji pt. „Przewodnie idee noweli-
zacji Kodeksu Karnego – w 80-lecie pierwszej Kodyfikacji Polski Odrodzonej” 
przedstawiła referat pt. „Wiek odpowiedzialności karnej” (Kraków, 16–18 maja 
2013 r.).

Dr Paweł Waszkiewicz podczas 13th Annual Conference of the European 
Society of Criminology przedstawił referat pt. „Like Fish in Water: An Internatio-
nal Survey of Surveillance in Post-Communist Societes” (współautorzy: F. Bjor-
klund i O. Svenonius) (Budapeszt, 7 września 2013 r.): na seminarium Akademii 
Prawa Komputerowego przedstawił referat pt. „Skuteczność prewencyjna moni-
toringu wizyjnego” (Warszawa, 31 lipca 2013 r.); na konferencji pt. „Monitoring 
wizyjny w przestrzeni publicznej – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne” 
referat pt. „Efekty wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego – założenia 
teoretyczne i wyniki badań” (Poznań, 11 września 2013 r.); na konferencji The 
6th Biannual Surveillance and Society/SSN Conference Barcelona referaty pt. 
„Surveillance and Different Aspects of Trust in a Low Trust Setting” (współ-
autorzy: F. Bjorklund i O. Svenonius),  „Post Communism: What Does It Mean 
in a Surveillance Studies Perspective?” (współautorzy: F. Bjorklund i O. Sve-
nonius) (Barcelona, 24–25 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „Rutgers School 
of Criminal Justice” prezentację pt. „Methodology of Research on Homicide 
Investigations” (Newark, NJ, 5 maja 2014 r.); na konferencji pt. „Major Crimes 
Unit, Essex County Prosecutors Office” prezentację pt. „Initial Actions During 
Death Investigations” (Newark, NJ, 17 czerwca 2014 r.); podczas 21st Annual 
Advanced Homicide Investigation Conference wykład pt. „First 48h. Homicide 
investigations effectiveness” (Princeton University, 25 czerwca 2014 r.); podczas 
70th Annual Conference The American Society of Criminology prezentacja pt. 
„Effectiveness in Homicide Investigations” (San Francisco, 19 listopada 2014 r.).

Dr Anna Zientara podczas konferencji pt.: „Przestępcy niebezpieczni” przed-
stawiła referat pt.: „Niebezpieczność sprawców przestępstw gospodarczych” 



 KRONIKA WyDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UW 2013–2014 515

(Warszawa, 29 listopada 2013 r.); na Konferencji „Nowelizacja prawa karnego 
materialnego i procesowego” referat pt. „Nowelizacja kodeksu karnego” (War-
szawa, 7 marca 2014 r.); na Konferencji „Ochrona zwierząt wykorzystywanych 
do celów naukowych – wady i zalety proponowanych zmian obowiązujących 
regulacji krajowych w świetle rozwiązań europejskich” referat pt. „Nowe regu-
lacje unijne dotyczące zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych – cele 
i wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 
22 września 2010 r.” (6 października 2014 r.).

Dr Sławomir Żółtek podczas konferencji organizowanej przez Sąd Najwyż-
szy pt. „Jednolitość Orzecznictwa Standard – Instrumenty – Praktyka” wspólnie 
z dr. Marcinem Wiąckiem wygłosili referat pt. „Niekonstytucyjność normy usta-
lonej w drodze orzecznictwa Sądu Najwyższego” (21 listopada 2013 r.).

INSTYTUT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

Na kadencję 2013–2017 w Instytucie dziekan – po zasięgnięciu opinii Rady 
Instytutu i Rady Wydziału – powołał kierowników katedr i zakładów. Zostali powo-
łani: prof. dr hab. Jerzy Poczobut na kierownika Katedry Międzynarodowego Prawa 
Prywatnego i Handlowego, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska na 
kierownika Katedry Prawa Europejskiego, dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa 
na kierownika Zakładu Prawa Lotniczego i Kosmicznego, dr hab. Karol Karski na 
kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego.

Decyzją z dnia 24 listopada 2014 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
przyznała Instytutowi uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych 
w dyscyplinie prawo.

W ramach badań naukowych kontynuowano podjęte kierunki, podejmowano 
nowe zadania, uczestniczono w sieciach naukowych i grantach.

Rada Naukowa Instytutu, działając jako komisja Rady Wydziału, prze-
prowadziła obrony prac doktorskich w 2013 roku: mgr Agaty Marcinkowskiej 
(„Zawarcie, ważność i skutki małżeństwa w prawie międzynarodowym Polski 
i Wenezueli”), mgr. Michała Żółtowskiego („Ochrona i restytucja mienia pry-
watnego w świetle norm prawa międzynarodowego”); w 2014 roku: mgr. Piotra 
Kobielskiego („Wywłaszczenie majątku cudzoziemca w świetle orzecznictwa 
trybunałów międzynarodowych”), mgr Alicji Hrycaj („Powództwo zbiorowe 
jako instrument ochrony akcjonariuszy spółek publicznych”), mgr Arletty Ewy 
Brzozowskiej („Satelitarny system kontroli zbrojeń w świetle prawa międzyna-
rodowego”), mgr Vity Zahurovskiej („Status Tatarów krymskich w prawie mię-
dzynarodowym i prawie krajowym”), mgr. Mateusza Armińskiego („Zasady 
usuwania kolizji między prawem Unii Europejskiej a zobowiązaniami między-
narodowymi państw członkowskich”), mgr. Łukasza Baumgarta („Kontynuacja 
i sukcesja organizacji międzynarodowych. Studium prawnomiędzynarodowe”).
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Pracownicy Instytutu uczestniczyli w życiu naukowym międzynarodowym 
i krajowym, biorąc udział w konferencjach, zjazdach i seminariach.

Instytut zorganizował konferencję jubileuszową z okazji 70. urodzin prof. 
Zdzisława Galickiego i wręczenia mu księgi pamiątkowej pt. Prawo międzyna-
rodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy pod redakcją E. Mikos-Skuzy, 
K. Myszony-Kostrzewy, J. Poczobuta (8 kwietnia 2013 r.). 

Instytut zorganizował ogólnopolską konferencję naukową pt. „50 lat kon-
wencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni 
powietrznej i kosmicznej” (17–18 października 2013 r.), podczas której zostały 
przedstawione referaty prof. UW dr. hab. Zdzisława Galickiego („Ewolucja Kon-
wencji Tokijskiej – od Tokio do Pekinu”), dr. hab. Karola Karskiego („Prawnomię-
dzynarodowe aspekty wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych”), 
dr hab. Katarzyny Myszony-Kostrzewy („Bezpieczeństwo międzynarodowe 
wobec rozwoju techniki satelitarnej”).

Katedra Prawa Europejskiego w związku z odbywającym się w Warszawie 
tzw. Szczytem Klimatycznym (COP19) zorganizowała jednodniowe warsztaty 
naukowe „Rights, Governance and Climate Change” na WPiA oraz seminarium 
(z udziałem 37 gości zagranicznych) nt. „Rule of Law” (16 listopada 2013 r.).

Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego był organizatorem ogólno-
polskiej konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodo-
wego”, podczas której dr hab. Karol Karski przedstawił referat pt. „Konflikt na 
Ukrainie jako wyzwanie dla prawa międzynarodowego”, a dr Tomasz Kamiński 
referat pt. „Zatoki historyczne w orzecznictwie sądów krajowych i międzynaro-
dowych” (Warszawa, 3–4 kwietnia 2014 r.).

Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego był organizato-
rem międzynarodowej konferencji pt. „Working as a humanitarian in a religiously 
diverse Word” (wspólnie z ISM WDiNP i WGiSR UW oraz Uppsala Univer-
sity, 7–13 września 2013 r.); konferencji krajowej pt. „Międzynarodowe prawo 
kosmiczne a polska strategia kosmiczna” (Warszawa, 24 czerwca 2013 r.); mię-
dzynarodowej konferencji „Humanitarian Principles and Implementation of Inter-
national Standards for Better Humanitarian Aid?” (wspólnie z ISM WDiNP UW 
i WGiSR UW oraz Uniwersytetem Bochum z Niemiec, 6–12 listopada 2014 r.); 
konferencji pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w prawie międzynarodo-
wym” (Warszawa, 25–27 czerwca 2014 r.) oraz konferencji pt. „Ochrona dzie-
dzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego 
i krajowego. 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II” wspólnie z Mini-
sterstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (21–22 października 2014 r.). 

Prof. dr hab. Maria M. Kenig-Witkowska podczas „Study Space VI Planning 
for Disaster: Place, Population, Cultue and the Environment” przedstawiła referat 
pt. „EU approach to environmentally inducend migration” (Stambuł, 31 marca 
– 6 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Beyond Affordable Housing: An Inter-
disciplinary Multi-National Approach to Adequate Housing Options” przedsta-
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wiła referat pt. „Right to Housing in European Union Law” (Barcelona, 5–9 maja 
2014 r.); referat pt. „Foreign Law and Legal Systems: To Teach or Not to Teach” na 
Conference on Legal Education and Legal Profession in the Global World: Polish-
-American Perspectives (Warszawa, 16 czerwca 2014 r.). 

Prof. dr hab. Adam Opalski podczas IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 
Prawa Handlowego przedstawił referat pt. „Refleksje na temat europeizacji prawa 
spółek i jej wpływu na prawo polskie” (Sopot, 26–28 września 2013 r.); na konfe-
rencji pt. „System rejestracji przedsiębiorców w Polsce – stan obecny i propozycje 
zmian” referat pt. „Wybrane aspekty funkcjonowania systemu ujawniania danych 
o przedsiębiorcach w KRS” (Kancelaria Senatu, 3 grudnia 2013 r.); na konferencji 
pt. „Wettbewerb der Gesellschaftsrechtsordnungen in Ostmitteleuropa?” wygłosił 
referat pt. „The Draft Law on Modernising the Financial Structure of the Polish 
LLC” (Budapeszt, 22–23 maja 2014 r.).

Prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki referat pt. „Access to Nationality and the 
Effective Implementation of the European Convention on Nationality. Contribu-
tion by Profesor Zdzisław Galicki” wygłosił na zebraniu Council of Europe, Par-
liamentary Assembly, Committee on Legal Affairs and Human Rights (Paryż, 
18 marca 2013 r.); na konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa 
międzynarodowego” referat pt. „Zasada aut dedere aut iudicare” (Warszawa, 
3–4 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa 
w prawie międzynarodowym” referat pt. „Międzynarodowa przestępczość zor-
ganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania” 
(Warszawa, 25–27 czerwca 2014 r.); na konferencji pt. „Ochrona dziedzictwa kul-
tury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 
60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II” referat pt. „Pomoc humanitarna 
a międzynarodowa ochrona praw człowieka” (Warszawa, 21–22 października 
2014 r.).

Prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak podczas konferencji „Quiritentreffen 
Deutsch-polnischer Quiritenkreis” wygłosił referat pt. „Belarus und die Euro-
päische Union” (Wilno, 13–15 kwietnia 2013 r.); referat pt. „Otwarta Metoda 
Koordynacji jako element nowego rządzenia w UE” przedstawił podczas 103. 
sesji plenarnej Komitetu Regionów (współautor: Piotr Bogdanowicz) (Bruk-
sela, 7–9 października 2013 r.); referat pt. „Proces jurydyzacji praw człowieka 
w Unii Europejskiej” przedstawił na konferencji pt. „Uniwersalny i regionalny 
wymiar ochrony praw czlowieka. Nowe wyzwania – nowe rozwiązania” (Sejm, 
22–25 kwietnia 2013 r.); na konferencji pt. „Nietolerancja – przejawy i przyczyny” 
referat pt. „Tolerowanie nietolerancji na przykładzie sportu” (Tarnów, 7–8 marca 
2013 r.); na konferencji pt. „Kwoty płci na stanowiskach kierowniczych” referat 
pt. „Regulacja kwot płci w organach spółek wobec zasady pomocniczości Unii 
Europejskiej” (Sejm, 15 kwietnia 2013 r.); na konferencji The five years ahead: 
a new Action Plan for Europe’s financial markets? 2014 ECMI Annual Confe-
rence przedstawił referat pt. „Financial Crisis – Polish Point of View” (Bruksela, 



518 KRONIKA WyDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UW 2013–2014

National Bank of Belgium, 29 października 2014 r.); referat pt. „Kultura pokoju 
– zapomniany fundament integracji europejskiej” na konferencji pt. „Znaczenie 
braterstwa i pacyfizmu w warunkach liberalizmu ekonomicznego” (Hel, Kuź-
nica, 24–27 października 2014 r.); referat pt. „Konstytucjonalizacja i jurydyzacja 
prawa UE” na I Kongresie Europeistów (Warszawa, 18–20 września 2014 r.); refe-
rat pt. „Dynamika prawa Unii Europejskiej jako reakcja na problemy globalne” 
na Zjeździe Katedr Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europej-
skiego pt. „Prawo organizacji międzynarodowych wobec wyzwań współczesnego 
świata” (Kroczyce, 14–16 maja 2014 r.); referat pt. „O polskim wkładzie w prawo 
Unii Europejskiej” na Międzyuczelnianej Ogólnopolskiej Konferencji im. Man-
freda Lachsa pt. „Polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego” (Warszawa, 
10 stycznia 2014 r.); referat pt. „System paralelnej ochrony praw podstawowych 
w UE – strukturalna niespójność i efektywna ochrona” na VI Międzynarodo-
wej Konferencji pt. „Modele ochrony praw człowieka: europejski i amerykański. 
Aksjologia – instytucje – efektywność” (Sejm RP, 9–11 kwietnia 2014 r.); referat 
pt. „Rola parlamentu narodowego w sprawach UE po wejściu w życiu Traktatu 
z Lizbony” na konferencji pt. „Śniadania Naukowe – Parlamenty narodowe jako 
strażnicy zasady pomocniczości” (Warszawa, Akademia Koźmińskiego, 28 paź-
dziernika 2014 r.); referat pt. „System równoległej ochrony praw podstawowych 
w Unii Europejskiej – niespójność strukturalna i skuteczna ochrona” na konfe-
rencji pt. „Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych” 
(Wrocław, Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta, 24–25 listopada 2014 r.); 
referat pt. „Ideał prawa i prawnika” na konferencji pt. „Znaczenie ideałów” (Nałę-
czów, 4 czerwca 2014 r.); referat pt. „Refleksje nad tendencjami rozwoju prawa 
Unii Europejskiej. Od unifikacji i konstytucjonalizacji do fragmentacji i rena-
cjonalizacji prawa” na konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa 
międzynarodowego” (Warszawa, 3–4 kwietnia 2014 r.); referat pt. „Die Europäi-
sierung von Staat und Recht” na konferencji pt. „Das Ende des Nationalstaates? 
Transnationale Räume in Europa” (Wrocław, Centrum Studiów Niemieckich 
i Europejskich, 28–31 maja 2014 r.); referat pt. „Vor der Europawahl in Deutsch-
land und Polen” na konferencji pt. „Gedächtnispolitik in Polen und Deutschland” 
(Kraków, 4–6 kwietnia 2014 r.); referat pt. „Die Selbstgefährdung: Gesundheits-
gefährdendes Verhalten als Legitimation für Schlechterstellungen” na konferen-
cji pt.: „Diskriminierung aufgrund der Gesundheit in alternden Gesellschaften: 
Deutschland und Polen vor neuen Herausforderungen” (Warszawa, INP PAN, 
9–10 maja 2014 r.).

Dr hab. Karol Karski podczas międzynarodowej konferencji pt. „Czynno-
ści konsularne we współpracy z sądami i prokuraturą – problemy praktyczne. 
Polsko-litewska wymiana doświadczeń” przedstawił referat pt. „Opieka dyplo-
matyczna wobec krajowych osób prawnych” (Sejny, 16–17 maja 2013 r.); referat 
pt. „Ludobójstwo a czystka etniczna” na konferencji Międzynarodowego Prawa 
Humanitarnego pt. „Ludobójstwo jako zbrodnia prawa międzynarodowego” 
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(Gdańsk, 24 maja 2013 r.); referat pt. „Zasada nieretroaktywności w międzynaro-
dowym prawie karnym” na konferencji pt. „Europejskie i Międzynarodowe Prawo 
Karne” (Katowice, 24–25 października 2013 r.); na Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowej: „Політичні кризи в державах та регіонах Європи: внутрішні 
передумови та зовнішні виклики у ХХ – на початку ХХІ століть” (The poli-
tical crises in the countries and regions of Europe in XX–XXI century: the inter-
nal preconditions and external challenges) przedstawił referat pt. „International 
Legal Definition of Aggression” (współautor prof. UKSW dr hab. Elżbieta Kar-
ska) (Ukraina, Użgorod, 16–17 października 2014 r.); na konferencji pt. „Kryzys 
ukraińsko-krymski – prawo i praktyka”; referat pt. „Status prawnomiędzyna-
rodowy Tatarów krymskich na tle bieżących wydarzeń” (Białystok, 7 kwiet-
nia 2014 r.); na Konferencji Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego z okazji 
Jubileuszu Profesora Tadeusza Jasudowicza referat pt. „O potrzebie i prawnych 
możliwościach ustanowienia Wspólnej Polityki Prorodzinnej Unii Europejskiej” 
(Olsztyn, 8–9 maja 2014 r.); na Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Czy trzeba na 
nowo przemyśleć ideę suwerenności państwowej?” referat pt. „Suwerenność 
z punktu widzenia prawa międzynarodowego” (Warszawa, 17 listopada 2014 r.).

Dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa podczas konferencji pt. „Prawa 
dziecka w prawie międzynarodowym” przedstawiła referat pt. „Prawa dziecka 
w prawie międzynarodowym” (UKSW, 22 marca 2013 r.); na konferencji pt. 
„Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego” referat pt. „Kie-
runki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego” (Warszawa, 3–4 kwiet-
nia 2014 r.); na konferencji pt. „Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w prawie 
międzynarodowym” referat pt. „Bezpieczeństwo międzynarodowe w przestrzeni 
powietrznej i przestrzeni kosmicznej” (Warszawa, 25–27 czerwca 2014 r.).

Dr hab. Andrzej W. Wiśniewski na konferencji pt. „Dochodzenie rosz-
czeń przed sądami polubownymi” przedstawił referat pt. „Problemy związane 
z umową pomiędzy arbitrem a instytucją arbitrażową – kilka uwag na tle polskiej 
praktyki” (Wrocław, 16 maja 2014 r.).

Doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza podczas konferencji „20 years of Noha 
– Round Tables with Humanitarian Leaders” przedstawiła refrat pt. „Complex 
issues in humanitarian action – from crisis to crisis” (Bruksela, 15 października 
2013 r.); na „14th Bruges Colloquium: Vulenrabilities in Armed Conflicts – Selec-
ted Issues” referat pt. „Vulnerabilities in Detention – Selected Isssues” (Brugia, 
17–18 października 2013 r.); na „Regional Meeting on International Humanitarian 
Law” referat pt. „Strengthening legal protection for victims of armed conflicts” 
(Sarajewo, 24–25 października 2013 r.); podczas międzynarodowej konferencji 
szkoleniowej „Working as a humanitarian in a religiously diverse world” refe-
rat pt„International humanitarian law in a religiously diverse world” (Warszawa, 
7–13 września 2013 r.); na międzynarodowej konferencji „Seminar on Internatio-
nal Humanitarian Law of Armed Conflicts” przedstawiła referaty pt. „Notion of 
protected persons” i „Implementation of international humanitarian law”( Belgia, 
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Bruksela, 28–30 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „15th Bruges Colloquium: 
Detention in Armed Conflict” referat pt. „Detention in International Armed Con-
flicts” (Belgia, Brugia, 16–17 października 2014 r.); na międzynarodowej kon-
ferencji „Second Contemporary Challenges of International Environmental Law 
Conference” referat pt. „Fair and Equitable Treatment Standard in the Context of 
Environmental Protection”, a Barbara Skardzińska referat pt. „Fair and Equita-
ble Treatment Standard in the Context of Environmental Protection” (Słowenia, 
Ljublana, 5–7 czerwca 2014 r.); na międzynarodowej konferencji szkoleniowej 
„Introductory Seminar on International Humanitarian Law of Armed Conflicts” 
referaty pt. „Categories of Protected Persons”, „Detention of Protected Persons”, 
„Conduct of Hostilities – Protection of Civilians against the Effects of Hostilities”, 
„Implementation of International Humanitarian Law” (Natolin, 2–4 kwietnia 
2014 r.); na VII Konferencji Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „Nowe 
technologie na współczesnym polu walki” referat pt. „Specyficzne problemy 
fact-finding w przypadku naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego 
związanych z użyciem statków bezzałogowych” (Gdynia, 6 czerwca 2014 r.); na 
międzynarodowej konferencji szkoleniowej „International Protection of Human 
Rights – Rights of National Minorities” referat pt. „International Humanitarian 
Law of Armed Conflicts” (Poznań, 1–10 września 2014 r.); na międzynarodo-
wej konferencji szkoleniowej „Humanitarian Principles and Implementation of 
International Standards for Better Humanitarian Aid?” referat pt. „Introduction 
to International Law Governing Humanitarian Action – International Humanita-
rian Law” (Warszawa, 6–12 września 2014 r.); na konferencji pt. „Istota źródeł 
prawa międzynarodowego” referat pt. „Rola sądów międzynarodowych w roz-
woju międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych” (Brzeg 
Opolski, 24–26 września 2014 r.); na konferencji „Ochrona dziedzictwa kultury 
w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego. 60 lat 
konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II” referat pt. „Współczesna interpretacja 
prawa okupacji wojennej a ochrona dóbr kultury” (Warszawa, 21–22 paździer-
nika 2014 r.); na warszawsko-toruńskim kolokwium naukowym praw człowieka 
i międzynarodowego prawa humanitarnego referat pt. „Miedzynarodowe komisje 
śledcze jako nowe forum orzekania o naruszeniach prawa humanitarnego i praw 
człowieka – nonsens czy rzeczywistość?” (Toruń, 4–5 grudnia 2014 r.).

Dr Dobrochna Bach-Golecka referat pt. „Problematyka współzależno-
ści i hierarchizacji praw człowieka” przedstawiła na konferencji pt. „Globalne 
problemy ochrony praw człowieka” (UMK i UKSW, 28–29 listopada 2013 r.); 
na konferencji pt. „50 lat Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych 
– praktyka i aktualne wyzwania” referat pt. „Konwencja wiedeńska o stosunkach 
konsularnych w praktyce dyplomatycznej Unii Europejskiej” (UJ, 15 listopada 
2013 r.); referat pt. „Prawo do życia dzieci nienarodzonych w prawie miedzy-
narodowym” na konferencji pt. „Prawa dziecka w prawie międzynarodowym” 
(UKSW, 22 marca 2013 r.); na konferencji pt. „National Security and Public 
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Health: Exceptions to Human Rights?” przedstawiła referat pt. „Public Health 
and Private Health. The Impact of EU Law on Healthcare in the Member Sta-
tes” (Londyn, 29 maja 2014 r.); referat pt. „Zasady współczesnych konfliktów 
zbrojnych. Stany Zjednoczone Ameryki wobec haskiej Konwencji o ochronie 
dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego” na konferencji pt. „Ochrona dzie-
dzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego 
i prawa krajowego. 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II” (Warszawa, 
21–22 października 2014 r.); referat pt. „Prawo do ochrony zdrowia w prawie 
międzynarodowym” na konferencji pt. „Prawo organizacji międzynarodowych 
wobec wyzwań współczesnego świata” (Kroczyce, 14–16 maja 2014 r.); referat 
pt. „Współczesne dylematy ochrony zdrowia w prawie międzynarodowym” na 
konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego” 
(Warszawa, 3–4 kwietnia 2014 r.); referat pt. „Dyskrecjonalność a zasada trans-
parentności w prawie administracyjnym” na konferencji pt. „Dyskrecjonalność 
w prawie administracyjnym” (Poznań, 2 kwietnia 2014 r.).

Dr Piotr Bogdanowicz na konferencji pt.: „The National Interest in EU Law 
and Governance” przedstawił referat pt. „National Interest in the EU Energy Law 
– is Any Role to Play?” (Budapeszt, 3–4 lipca 2014 r.); na konferencji pt. „Quo 
Vadis Europo IV: 10 lat Polski w Unii Europejskiej” referat pt. „Pojęcie aktu regu-
lacyjnego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości” (Warszawa, 25 kwietnia 
2014 r.); na konferencji pt. „Współczesne wyzwania prawa sportowego – pomię-
dzy kulturą, biznesem a potrzebą bezpieczeństwa” referat pt. „Sport a rynek 
wewnętrzny Unii Europejskiej – próba syntezy” (Warszawa, 20–21 marca 2014 r.).

Dr Aleksander Gubrynowicz podczas konferencji pt. „Polish Lithuanian 
Experience in Antycommunist Dissent: European Memory of Communism ver-
sus Interests of Forgein Policy of Both Countries” wygłosił referat pt. „Making 
History an Allay in Polish – Lithuanian Relationships: Peaceful Winners against 
Communism and Successful Democracies” (Wilno, 24 października 2013 r.); na 
konferencji „Konflikty wartości? O wolności wypowiedzi i religii” przedstawił 
referat pt. „Wolność wypowiedzi a religia, czy prawo o zmiennej treści?” (War-
szawa, 2 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego 
prawa międzynarodowego” referat pt. „Wpływ zachodzących przemian demogra-
ficznych na kierunki rozwoju prawa międzynarodowego” (Warszawa, 3–4 kwiet-
nia 2014 r.).

Dr Katarzyna Karasiewicz na konferencji pt. „Nowelizacja Ustawy o Ochro-
nie Konkurencji i Konsumentów 2013. Nowe szanse i ryzyka dla przedsiębiorstw” 
przedstawiła referat pt. „Kontrola Koncentracji (system dwufazowy; nowe odej-
ście do joint ventures; sposób obliczania obrotu, jawność decyzji i inne proce-
dury)” (15 maja 2013 r.); referat pt. „Obowiązki informacyjne w polskim prawie 
ochrony konkurencji” na konferencji pt. „Prawo do dostępu do informacji wobec 
organów władzy publicznej” (24 maja 2013 r.); referat pt. „Wymagania prawne 
i organizacyjne zabezpieczające strony” na konferencji pt. „Inteligentne relacje 
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międzysektorowe w biznesie – tworzenie wspólnych ofert produktowych” (Grupa 
MMC POLSKA, 30 października 2013 r.).

Dr Paweł Marcisz na konferencji pt. „Alternative Dispute Resolution a Local 
Factor in Global Competition – Germany, Poland, and the Ukraine in Focus” 
przedstawił referat pt. „Expectations Towards the Judiciary from the Perspec-
tive of the Arbitration Practice. The Polish Perspective” (Monachium, Institut 
für Ostrecht München, 18–19 listopada 2014 r.); na konferencji pt. „Quo Vadis 
Europo IV: 10 lat Polski w Unii Europejskiej” referat pt. „Orzeczenia uznawane 
na gruncie rozporządzenia 44/2001” (Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.).

Dr Magdalena Słok-Wódkowska podczas „Imperium Juris: Governance, 
Trade, Resources, ILA Regional Conference” przedstawiła referat pt. „Most-
-Favoured Nation and National Treatment in the EU and USA Regional Trade 
Agreements: Tools for Equal or Discriminatory Treatment?” (Grecja, Cape 
Sounion, 29–31 sierpnia 2013 r.); na regionalnej konferencji International Law 
Association była współautorem referatu wygłoszonego przez prof. J. Menkesa 
pt. „Challenges of »Investor-State Dispute Settlement Mechanism« in TTIP” 
(Lizbona, 11–12 wrześ nia 2014 r.); na konferencji European Trade Study Group 
była współautorem referatu wygłoszonego przez K. Śledziewską pt.: „Anatomy 
of Investment Agreements of the European Union and Its Member States”) 
i przedstawiła referat pt. „Architecture of the EU Regional Trade Agreements: 
Are They Still about Trade” (Monachium, 10–12 września 2014 r.); na konfe-
rencji pt. „European Society of International Law” była współautorem referatu 
z K. Śledziewską: „European Bilateral Investment Agreements – Is There a Real 
Value Added?” (Wiedeń, 3–6 września 2014 r.); na konferencji pt. „Istota źródła 
prawa międzynarodowego” referat pt. „Wybrane problemy kształtowania i ewo-
lucji mechanizmów rozstrzygania sporów »państwo-państwo« oraz »inwestor-
-państwo« z perspektywy źródeł prawa” (SGH, referat wygłoszony wspólnie 
z J. Menkesem,) (Wrocław, 24–26 września 2014 r.); na konferencji „Wyzwania 
Gospodarki Globalnej” referat pt. „Anatomy of Investment Agreements of the EU 
and Its Member States” (referat wygłoszony wspólnie z K. Śledziewską) (Gdańsk, 
22–23 maja 2014 r.); na konferencji „Prawo organizacji międzynarodowych wobec 
wyzwań współczesnego świata” referat pt. „Czy WTO jest jeszcze potrzebne? 
O regionalizmie w handlu międzynarodowym” (Katowice, 14–15 maja 2014 r.); 
na konferencji pt. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego” 
referat pt. „Regionalizacja w handlu międzynarodowym – czy to zagrożenie dla 
WTO?” (Warszawa, 3–4 kwietnia 2014 r.).

Dr Maciej Taborowski podczas konferencji „20 lat ochrony praw obywatelek 
i obywateli Unii Europejskiej. Osiągnięcia i wyzwania na przyszłość” przedsta-
wił referat pt. „Skutki zasady niedyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową dla praw socjalnych i uprawnień majątkowych” (Poznań, INP PAN, 
23 października 2013 r.); na konferencji pt. „Quo Vadis Europo IV: 10 lat Pol-
ski w Unii Europejskiej” przedstawił referat pt. „Granice wzajemnego zaufania 
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państw członkowskich w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwo-
ści” (Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.); na konferencji pt. „Konstytucyjne aspekty 
członkostwa w Unii Europejskiej – analiza porównawcza/Verfassungsrechtliche 
Aspekte der Mitgliedschaft in der Europäischen Union im deutsch-polnischen 
Vergleich” przedstawił referat pt. „integracja Europejska i tożsamość konstytu-
cyjna” (Warszawa, Kancelaria Sejmu RP i Institut für Ostrecht der Universität 
Köln, 17–18 marca 2014 r.).

V

W zakresie dydaktyki prowadzono intensywne prace na podstawie uchwały 
Rady Wydziału z 14 czerwca 2010 r. „Zasady studiowania na Wydziale Prawa 
i Administracji” i uchwały Rady Wydziału z 13 maja 2013 r. „w sprawie systemu 
zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administra-
cji UW”, do której – w załączniku – dołączono zasady systemu zapewniania 
i doskonalenia jakości kształcenia na WPiA. Kontrolę nad prawidłowością funk-
cjonowania systemu jakości kształcenia powierzono Wydziałowemu Zespołowi 
Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

W roku akademickim 2012/2013 i 2013/2014 zrealizowano za pośrednictwem 
systemu USOS wydziałową ankietę studencką, w ramach której studenci oce-
niali dydaktykę, program nauczania i warunki studiowania. W roku 2012/2013 
uzyskano 1000 ankiet wypełnionych internetowo w semestrze zimowym i 956 
w semestrze letnim, w roku 2013/2014 – 1422 w semestrze zimowym i 820 
w semestrze letnim. Studenci wysoko ocenili formalną dyscyplinę zajęć, wzrosła 
liczba studentów, którzy stwierdzili, że ich zajęcia odbyły się zgodnie z planem, 
choć część z wyznaczonym zastępstwem, potwierdzono punktualność rozpoczy-
nania zajęć. Do zaliczenia zajęć podstawą były obecności, w drugiej kolejności 
– kolokwia i w trzeciej – aktywność na zajęciach, na którą zwracano uwagę bar-
dziej niż w latach poprzednich. Ponad połowa respondentów wysoko oceniła spo-
sób prowadzenia zajęć, podobnie jak w roku 2012 studenci pozytywnie ocenili 
jasność i obiektywizm kryteriów zaliczania zajęć przez prowadzących. W ocenie 
programu nauczania opinie były zróżnicowane, ale w stosunku do lat poprzed-
nich wzrosła liczba oceniających program jako ciekawy, uczący interpretacji 
prawa, promujący samodzielność studiowania, przydatny w zawodzie, powią-
zany z praktyką, ale nie brakowało też ocen programu jako promującego wiedzę 
podręcznikową. W ramach oceny warunków studiowania studenci wysoko oce-
nili życzliwość pracowników naukowych i pracę biblioteki wydziałowej.

W ankiecie dotyczącej jakości kształcenia i warunków studiowania w roku 
2013/2014 na studiach doktoranckich przeprowadzonej metodą audytoryjną 
w dniu 31 maja 2014 r. wzięło udział 86 doktorantów (22 ze studiów stacjo-
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narnych). Z danych okazało się, że w gronie respondentów tylko 7% nie łączy 
studiów z pracą zarobkową (w roku 2009/2010 było to 40%). W ocenie ankie-
towanych w zakresie metod kształcenia największe znaczenie miał indywidu-
alny kontakt z promotorem. Uczestnictwo w seminarium okazało się dwukrotnie 
ważniejsze dla ankietowanych ze studium niestacjonarnego niż stacjonarnego. 
Stwierdzono, że wzrosły wymagania stawiane uczestnikom seminarium dokto-
ranckiego. Wysunięto postulat zwiększenia zajęć warsztatowych poświęconych 
pisaniu rozpraw i publikacji naukowych. Wysoko oceniono życzliwość i pomoc-
ność pracowników biblioteki wydziałowej i administracji.

Uchwałami Rady Wydziału w 2014 r. określono zasady odbywania studiów 
doktoranckich i szczegółowe warunki rekrutacji na studia doktoranckie w roku 
akademickim 2014/2015.

W latach akademickich 2012/2013 i 2013/2014 przeprowadzono ankiety 
w wersji papierowej, obejmujące pracowników podlegających ocenie w danym 
roku akademickim. Te Arkusze Studenckiej Oceny Pracownika w wersji papiero-
wej są przekazane do teczek osobowych pracowników, których dotyczą, w wersji 
elektronicznej są w systemie USOS dostępne dla zainteresowanych i dyrektorów 
ich instytutów. Podobnie jak w latach poprzednich przeprowadzano hospitacje 
zajęć dydaktycznych we wszystkich instytutach – zwłaszcza na zajęciach tych 
osób, które podlegają okresowej ocenie – a zgromadzone sprawozdania doku-
mentują jakość hospitowanych zajęć. 

W zakresie dydaktyki w I edycji uniwersyteckiego Plebiscytu na najlepszego 
nauczyciela akademickiego UW w kategorii nauk społecznych I miejsce zajął 
dr Andrzej Bielecki z Instytutu Historii Prawa.

Lata 2013 i 2014 w zakresie dydaktyki to nie tylko zmiany i unowocześnia-
nie treści w ramach istniejących od paru lat form, tworzenie nowych studiów 
podyplomowych, ale i opracowanie i uruchomienie nowych kierunków studiów. 
W roku 2013/2014 prowadzono 27 studiów podyplomowych – w tym nowo utwo-
rzone studium „Prawo sportowe i organizacja imprez sportowych”, na studiach 
podyplomowych studiowało 760 osób.

W roku 2013/2014 na kierunku administracja – po przygotowaniu programu 
i zasad studiowania – uruchomiono studia niestacjonarne administracji I stopnia 
i przyjęto 131 osób, na studia administracyjne niestacjonarne II stopnia przyjęto 
237 osób.

W 2013 r. podjęto prace nad przygotowaniem nowego kierunku „Prawo 
finansowe i skarbowość” – studia II stopnia niestacjonarne. Opracowano zasady 
studiowania, program obejmujący przedmioty podstawowe i grupę przedmiotów 
do wyboru (wykłady specjalizacyjne i konwersatoria) przyjęte uchwałami Rady 
Wydziału 18 listopada 2013 r. i 17 marca 2014 r. Po uzyskaniu zgody Senatu UW 
rozpoczęto studia, przyjmując w drodze rekrutacji na 2014/2015 r. 91 osób. Jest 
to nowy unikalny kierunek studiów kończonych uzyskaniem stopnia magistra. 
Pomysłodawcą i kierownikiem jest prof. UW dr hab. Witold Modzelewski.
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W 2014 r. podjęto prace w celu utworzenia nowego kierunku studiów 
interdyscyplinarnych z zakresu pomocy humanitarnej, realizowanego w try-
bie wspólnych studiów magisterskich, we współpracy z Instytutem Stosunków 
Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz 
z uczelniami partnerskimi Network on Humanitarian Action (NOHA). Zawarto 
porozumienie z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, przygoto-
wano program. Rada Wydziału na posiedzeniu 15 grudnia 2014 r. jednomyślnie 
podjęła uchwałę w sprawie utworzenia tego nowego kierunku studiów. Jest to 
jedyny program wspierany przez Komisję Europejską, która przyznała na ten cel 
środki, a w Polsce brak takich studiów. Dyplom ukończenia jest uznawany we 
wszystkich państwach europejskich. Są to studia elitarne (do 25 osób), a rekruta-
cja studentów będzie na rok akademicki 2015/2016. 

Samorząd studencki prowadził ożywioną działalność, prezentowano wobec 
władz Wydziału interesy studentów, uczestniczono w pracach Rady Wydziału, 
prowadzono zapisy studentów na dyżury pani prodziekan i brano w nich udział. 
Prowadzono także działalność socjalną i kulturalną, organizowano jak corocz-
nie otrzęsiny, mikołajki, połowinki, akcje „Dni krwiodawstwa” i „Student Prawa 
Mikołajem”. Dobrze prowadzona strona internetowa Samorządu pozwala w pełni 
na informowanie studentów o jego działalnośći, a zainteresowanym studentom na 
włączanie się w tę działalność. Samorząd bardzo aktywnie włączył się w prace 
nad zmianami programu studiów, jego unowocześnianiem, przygotowując wiele 
propozycji dla komisji powołanej przez Radę Wydziału na początku tej kadencji.

Samorząd jest wydawcą pisma studentów pt. „Lexus”, bardzo ciekawie reda-
gowanego, ale wydawanie wersji papierowej napotyka na trudności.

Rada Kół Naukowych, a także wiele kół naukowych mają swoje strony inter-
netowe, dzięki którym jest znana ich działalność i ukazana droga dla zaintere-
sowanych włączeniem się w ich „życie naukowe”. Aktywność kół jest związana 
ściśle z zainteresowaniami ich członków.

Pod opieką Rady jest wydawany „Przegląd Prawniczy”, w którym wielu stu-
dentów publikuje artykuły.

Klinika Prawa nadal prowadziła ożywioną działalność.
W roku akademickim 2013/2014 Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego 

kontynuowała swoją działalność, świadcząc pomoc osobom niezamożnym. Reali-
zowała jednocześnie misję edukacyjną związaną z przygotowaniem przyszłych 
adeptów prawa do wykonywania zawodu, jak również uwrażliwianiem ich na 
problemy społeczne. 

Łącznie przyjęto 915 klientów, których problemy prawne oscylowały najczę-
ściej wokół prawa cywilnego, rodzinnego, jak również prawa karnego. W pracę 
Kliniki Prawa zaangażowanych było prawie 130 studentów. 

W Klinice działały następujące sekcje: sekcja prawa medycznego – karna 
(koordynator: prof. dr hab. E. Zielińska, Kierownik Kliniki Prawa), sekcja 
prawa medycznego – cywilna (koordynator: dr hab. M. Boratyńska), sekcja prawa 
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cywilnego I (koordynator: dr hab. Z. Banaszczyk), sekcja prawa cywilnego II 
(koordynator: dr hab. M. Boratyńska), sekcja ds. osób osadzonych (koordyna-
tor: dr P. Kładoczny), sekcja sądownictwa międzynarodowego (koordynatorzy: 
dr. P. Kładoczny oraz dr B. Namysłowska-Gabrysiak), sekcja prawa pracy (koor-
dynator: doc. dr M. Barzycka-Banaszczyk), sekcja ds. cudzoziemców (koordy-
nator: dr C. Nowak), sekcja prawa karnego – ofiary przemocy i dyskryminacji 
(koordynatorka: dr B. Namysłowska-Gabrysiak), sekcja redukcji szkód (koordy-
nator: dr Katarzyna Furman-Łajszczak). 

W 2014 r., w związku z zapotrzebowaniem, została uruchomiona sekcja 
prawa administracyjnego, której koordynacja została powierzona prof. dr. hab. 
Jackowi Jagielskiemu oraz dr Katarzynie Syroce-Marczewskiej. Powstanie tej 
sekcji pozwoliło objąć pomocą większą niż dotychczas grupę klientów. 

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego gościła uczestników European 
Pro Bono Forum, które w październiku 2013 r. odbyło się w Warszawie. Wizyta 
studyjna uczestników Forum z całej Europy towarzyszyła również spotkaniu 
założycielskiemu Europejskiego Stowarzyszenia na Rzecz Klinik Prawa (Euro-
pean Network for Clinical Legal Education). Doktor Katarzyna Furman-Łajsz-
czak weszła w skład zarządu tego Stowarzyszenia. 

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. 
W ramach tych działań, Klinika Prawa UW we współpracy z Fundacją Uniwer-
syteckich Poradni Prawnych, ze środków współfinansowanych przez Unię Euro-
pejską, korzystając z Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 22 kwietnia 
2013 r. zorganizowano konferencję poświęconą konsultacjom modelu poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego.

Dnia 14 maja 2014 r. we współpracy z Pracownią Badania Dorobku Praw-
nego Rady Europy, Zakładem Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Biurem Rady Europy w Warszawie Klinika 
Prawa zorganizowała debatę panelową „Kamienie Milowe Integracji Europej-
skiej. 65-lecie Rady Europy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej”, w której uczest-
niczyła m.in. wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka. 

Pracami sekretariatu Kliniki Prawa kierowała pani Elżbieta Pawlak, pracow-
nikiem sekretariatu zaś była – jak w latach ubiegłych – pani Monika Dubielecka. 

Studenci uczestniczyli w różnych konkursach i otrzymywali nagrody:
– laureatką Programu Stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza II” została 

mgr Anna Marie Weber doktorantka prof. UW dr. hab. Michała Romanowskiego 
(Katedra Prawa Handlowego);

– w II edycji programu „Diamentowy Grant” nagrodzeni zostali: p. Artur 
Bilski za projekt pt. „Funkcje i rola instytucji trustu w systemie prawa Common 
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Law. Wykorzystanie trustów w planowaniu podatkowym, postępowaniu egzeku-
cyjnym i postępowaniu spadkowym. Trusty offshore. Trusty a prawo polskie”; 
p. Jędrzej Muśnicki za projekt pt. „Mechanizmy implementacji a kwestia bez-
pośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej w państwach członkowskich”;

– w X edycji konkursu ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP za prace na 
temat własności intelektualnej uzyskali nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa 
Wyższego za prace magisterskie: mgr Norbert Banaczek (praca pt. „Umowa 
o ghostwriting”), mgr Paweł Jadczak (praca pt. „Internet a pola eksploatacji”), 
mgr Agnieszka Sztoldman (praca pt. „Wspólność patentu i prawa do patentu”), 
mgr Alicja Zalewska (praca pt. „Odpowiedzialność internetowych serwisów 
aukcyjnych za naruszenie znaków towarowych”), a wyróżnienie otrzymał mgr 
Jerzy Bombczyński (praca pt. „Ochrona symboli graficznych jako wzorów prze-
mysłowych”), nagrodę firmy BUMAR sp. z o.o. – mgr Marcin Kroll (praca pt. 
„Techniczny charakter rozwiązania jako jedna z przesłanek zdolności patento-
wej”), nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Anna Eysymont (studentka 
IV roku) (praca pt. „Krajowe znaki jakości z oznaczeniami geograficznymi z per-
spektywy swobody przepływu towarów wewnątrz Unii Europejskiej”);

– drużyna w składzie: Karolina Alama-Osmólska, Jakub Barański, Anna Rak 
znalazła się w ćwierćfinale VII Międzynarodowego Konkursu Mediacji Gospo-
darczych, organizowanego przez International Chamber of Commerce w Paryżu 
w dniach 8–13 lutego 2013 r.

– w III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską 
o prawach człowieka, organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka 
zwycięzcą konkursu został mgr Łukasz Lasek (praca pt. „Ograniczenia dostępu 
do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej”, napisanej pod kierunkiem 
prof. UW dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego), II miejsce zajął mgr Robert Ryb-
ski (praca pt. „Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych”, pod kierow-
nictwem prof. Marka Zubika), III miejsce – mgr Marta Aleksandrowicz (praca 
pt. „Naruszenie wizerunku osób publicznych w reklamie”, pod kierunkiem prof. 
Wyrzykowskiego).

– drużyna WPiA w zakończonym 27 października 2013 r. konkursie Forgein 
Direct Investment International Arbitration Moot zajęła 3 miejsce w klasyfika-
cji ogólnej oraz 3 miejsce w rozgrywkach ustnych. Na podium nasza drużyna 
stanęła obok Monach University (Australia), Harvard Law School i New york 
University (ex equo 3 miejsce z UW).

– studentka p. Katarzyna Marchocka, uczestnicząc w XVI Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej dla studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa 
sądowego w sprawach podatkowych” (Łódź, 10 grudnia 2013 r.), za glosę do 
wyroku WSA w Warszawie (III SA/Wa 3009/12) otrzymała nagrodę II stopnia;

– w konkursie Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na najlepszą 
pracę magisterską z dziedziny prawa konkurencji w 2013 r. pierwszą nagrodę 
zdobył absolwent naszego Wydziału mgr Jan Polański (praca pt. „Instytucja ugód 
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kartelowych w prawie Unii Europejskiej”, pod kierownictwem doc. dr. Rudolfa 
Ostrihansky’ego); 

– w 2013 r. drużyna WPiA zajęła I miejsce w ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Historyczno-prawnej im. Prof. Michała Sczanieckiego, która się odbyła na 
UKSW.

W 2014 r.:
– w XII edycji konkursu za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską 

oraz pracę magisterską na temat własności intelektualnej, organizowanego 
przez Urząd Patentowy RP, nagrody otrzymali m.in.: dr hab. Wojciech Machała 
nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę pt. „Utwór. Przed-
miot prawa autorskiego”, mgr Anna Górska nagrodę Związku Banków Polskich 
za pracę pt. „Bezwzględne przeszkody rejestracji nazwiska jako znaku towaro-
wego”, mgr Aleksander Zieliński nagrodę Patpol Kancelarii Patentowej za pracę 
pt. „Prawo używacza uprzedniego znaku towarowego”

– grupa studentów: Anita Garnuszek, Dominika Jędrzejczyk, Kamila Mróz, 
Maciej Troć, Agnieszka Wisła pod opieką naukową mgr. Oktawiana Kucia dostała 
się do finału rundy krajowej konkursu 2014 Philip C. Jessup International Law 
Moot Cort Competition i zajęła II miejsce; grupa studentów uzyskała I nagrodę 
za najlepiej przygotowane pismo procesowe, a studentka p. D. Jędrzejczyk została 
wyróżniona jako najlepszy mówca tegorocznej edycji krajowej;

Drużyna WPiA zwyciężyła w międzynarodowym Konkursie Forgein Direct 
Investment International Arbitration Moot, którego finał odbył się 24–26 paź-
dziernika 2014 r. na Pepperdine University (USA). Po raz pierwszy zwyciężyła 
drużyna kraju nieanglojęzycznego i jest to prawdopodobnie największy sukces 
studentów prawa polskiej uczelni w konkursie tej rangi. W skład złotej drużyny 
weszli: Dominika Jędrzejczyk (dodatkowo – nagroda indywidualna), Aleksandra 
Orzeł, Katarzyna Lubianiec, Marek Szolc, Wojciech Rzepiński.

Drużyna została utworzona pod opieką Centrum Rozwiązywania Sporów 
i Konfliktów przy WPiA, a trenerami drużyny byli absolwenci współpracujący 
z Centrum: Monika Diehl aplikant adwokacki, Natalia Kabacińska aplikant rad-
cowski i Marek Neuman doktorant WPiA. 

Stowarzyszenie Absolwentów rozwijało działalność, organizując spotkania 
i imprezy integracyjne, współpracowano z Klubem Absolwenta UW. Konty-
nuowano działalność wydawniczą. Dzięki staraniom Stowarzyszenia w 2013 r. 
wydano publikacje książkowe: 

– Interes prywatny a interes publiczny, red. Tomasz Giaro;
– Rolf Stober, Prawo administracyjne gospodarcze, tłum. Adam Szafrański, 

Maria Szpor.
W 2014 r. nakładem Stowarzyszenia ukazały się książki:
– Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze, red. Tomasz Giaro;
– Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku, red. Zdzisław 

Galicki, Aleksander Gubrynowicz;
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– Kompensata strat twórców, artystów wykonawców i producentów egzem-
plarzy utworów kopiowanych w ramach własnego użytku osobistego za pomocą 
urządzeń cyfrowych, red. Joanna Błeszyńska-Wysocka, Katarzyna Myszona-
-Kostrzewa;

– Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administra-
cji, red. Dawid Sześciło, Arwid Mednis, Jowanka Jakubek-Lalik, Magdalena 
Niziołek (uczniowie prof. Michała Kuleszy).

W roku 2013 Stowarzyszenie było zaangażowane w przygotowanie konferen-
cji: „Arbitration and Business in Warsaw” (24–25 stycznia), „Dziedziny prawa, 
dyscypliny i metody prawnicze” (1 marca), „Kierunki ewolucji ustawodawstwa 
dotyczącego podatków pośrednich. Dwudziestolecie podatku od towarów i usług 
akcyzy” (5 lipca), VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Refleksyj-
ność w prawie” (12–14 września), „Kompensata strat twórców, artystów, wyko-
nawców i producentów egzemplarzy utworów kopiowanych w ramach własnego 
użytku osobistego za pomocą urządzeń cyfrowych” (4 października), „Aktualne 
problemy postępowania cywilnego w perspektywie ostatnich zmian” (21 paź-
dziernika), „Podatki dochodowe: ocena ewolucji, przyczyna kryzysu, kierunki 
zmian” (15 listopada), „Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda” 
(9 grudnia).

W roku 2014: „Ekonomiczna analiza prawa” (7 marca), „Quo Vadis Europo 
IV – 10 lat Polski w Unii Europejskiej” (25 kwietnia), „Zasady określania i pobie-
rania opłat od producentów i importerów urządzeń umożliwiających utrwalenie 
utworom w ramach własnego użytku osobistego” (30 maja 2014), „Dziesięciolecie 
zharmonizowanego podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce – pod-
sumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki interpretacyjnej” 
(6 czerwca), „The functions of the Supreme Court – issues of process and admi-
nistration of justice” (11–13 czerwca), „Aktualne problemy postępowania cywil-
nego w orzecznictwie sądów powszechnych” (22 października), „Status twórców 
utworów wkładowych w utworach audiowizualnych” (29 października), „Pry-
watność i jawność: bilans 25 lecia” (24 listopada).

Stowarzyszenie w ramach rozwijania współpracy z Wydziałem Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW oraz Fundacją Rozwoju Informatyki, było partne-
rem organizacyjnym wydarzeń naukowych.

W roku 2013:
29 czerwca – 4 lipca – Finały w Akademickich Mistrzostwach Świata w Pro-

gramowaniu Zespołowym (The ACM ICPC 2013 World Finals);
25–27 października – Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu 

Zespołowym (AMPPZ 2013);
15–17 listopada – Mistrzostwa Europy Środkowej w Programowaniu Zespo-

łowym (Central Europe Regional Programming Contest – CERC 2013).
W roku 2014:
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22–26 czerwca – „Finały Akademickich Mistrzostwach Świata w Programo-
waniu Zespołowym (The ACM ICPC 2014 World Finals);

24–26 października – Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu 
Zespołowym (AMPPZ 2014); 

7–11 listopada – Mistrzostwa Europy Środkowej w Programowaniu Zespoło-
wym (Central Europe Regional Programming Contess – CERC 2014).

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2012/2013 i wręczenia dyplo-
mów ukończenia studiów tegorocznym Absolwentom Wydziału odbyła się 
1 lipca 2013 r. w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas uroczy-
stości wystąpili JM Rektor UW prof. dr hab. Marcin Pałys i Prezes BRE Banku 
dr Cezary Stypułkowski. 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 rozpoczynająca 206 
rok nauczania prawa na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się 30 wrze-
śnia 2013 r. w Auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. Pod-
czas uroczystości wykład inauguracyjny pt. „Niezależność sądów– niezawisłość 
sędziów” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Ereciński Prezes Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego.

Uroczystość zakończenia roku akademickiego 2013/2014 i wręczenia dyplo-
mów ukończenia studiów tegorocznym absolwentom Wydziału odbyła się 
30 czerwca 2014 r w Sali Katalogowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Podczas uro-
czystości wystąpili JM Rektor UW prof. dr hab. Marcin Pałys i Pierwsza Prezes 
Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 rozpoczynająca 207 
rok nauczania prawa na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się 30 września 
2014 r. w Auli im. Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum. Podczas uro-
czystości wykład inauguracyjny pt. „Praca i prawo” wygłosił prof. dr hab. Ludwik 
Florek. Pierwszy raz studenci I roku nie otrzymali indeksów, a tylko mają swoje 
logo w elektronicznym systemie obsługi studentów.

Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali w roku akademickim 2012/2013 stu-
denci:

Maciej Balcerowski, Aleksandra Bącal, Joanna Berzyńska, Maciej Białek, 
Marta Boguska, Michał Bohaczewski, Beata Bolimowska, Eliza Borek, Alek-
sander Borkowski, Diana Bożek, Łukasz Burakowski, Adam Chmura, Wojciech 
Chodkowski, Piotr Chylicki, Anna Ciećwierz, Beata Cieszyńska, Katarzyna 
Cioch, Marcin Czaplicki, Wojciech Czyżewski, Sylwia Ćwik, Kinga Ćwiklińska, 
Anna Danilewicz, Marcin Dąbrowski, Katarzyna Dębska, Bartłomiej Dębski, 
Ludmiła Domaradzka, Katarzyna Duszyńska, Joanna Falkiewicz, Katarzyna For-
tuna, Bartłomiej Frankowski, Michał Gajdus, Katarzyna Gajewska, Aleksandra 
Głuszkowska, Katarzyna Górecka, Daria Górnicka, Karolina Grabarek, Alek-
sander Grabecki, Anna Grochowska, Maciej Gruchot, Angelika Grzelachow-
ska-Witkowska, Marek Grzywacz, Anna Hadziewicz, Joanna Jabłońska, Sylwia 
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Janas, Elżbieta Janiszewska, Jakub Jankowski, Małgorzata Jaskulska, Sebastian 
Kaleta, Anna Kalicka, Małgorzata Kasprzak, Dawid Kędzierski, Kamila Kin-
dracka, Ewa Kizner, Michał Klimowicz, Agata Koczorowska, Michał Koenig, 
Joanna Konderla, Irmina Kondraciuk, Joanna Koprowska, Artur Kordel, Joanna 
Kornaszewska, Maria Korniluk, Jolanta Kowalczyk, Marta Kozłowska, Beata 
Krokos, Maja Królikowska, Artur Kruszewski, Katarzyna Krześnicka, Wik-
tor Krzymowski, Katarzyna Kublicka, Ivo Kucharczyk, Anna Kujawa, Joanna 
Kupniewska, Małgorzata Kurowska, Piotr Kuźnicki, Piotr Kwasiborski, Grze-
gorz Larek, Katarzyna Lizut, Agnieszka Ludwińska, Rafał Łapiński, Tomasz 
Makolądra, Natalia Maksanty, Julia Malinowska, Łukasz Mamiński, Marta 
Matynia, Magdalena Medyńska, Marcin Michalik, Iwona Miedzińska, Dorota 
Mierzejewska, Adriana Mikołajczyk, Piotr Modzelewski, Anna Mosiej, Olga 
Mrowiec, Krzysztof Muciak, Andrzej Murawski, Karol Muszyński, Magdalena 
Nogal, Izabela Nowicka, Marcin Obłoza, Karolina Obrępalska, Anna Obrzuto-
wicz, Aleksandra Obuchowicz, Agata Oleńska, Tomasz Orłowski, Rafał Osetek, 
Marta Osowska, Joanna Pajuro, Waldemar Pasik, Karolina Pasko, Beata Pato-
leta, Ewelina Perka, Katarzyna Piekutowska, Dominik Piórkowski, Maciej Pisz, 
Grzegorz Pizoń, Adam Ploszka, Marek Płaska, Jan Polański, Piotr Prawda, Paula 
Pul, Bartosz Pyzder, Mateusz Radajewski, Małgorzata Roszkowska, Aleksandra 
Rudzińska, Marta Rybacka, Natalia Ryng, Piotr Rysiak, Magdalena Sadowska, 
Daria Schlabs, Maciej Skorecki, Marek Skrzetuski, Marek Smaroń, Katarzyna 
Sobczak, Katarzyna Solarz, Wojciech Somerski, Kinga Stefańska, Aleksandra 
Sudak, Monika Swaczyna, Sylwia Swoboda, Adrian Sypnicki, Izabela Syta, 
Michał Szałas, Magdalena Szewczyk, Zofia Szmigiel, Michał Szwast, Marcin 
Szwed, Agnieszka Szydłowska, Łukasz Targoszyński, Dominika Tomaszewska, 
Jetmira Velaj, Anna Walkowiak, Adrian Wasilewski, Piotr Wawrzeniuk, Olga 
Wiśniewska, Jakub Wiśniewski, Karolina Witkowska, Marlena Wojno, Bartło-
miej Woźniak, Katarzyna Woźniak, Angelika Wróbel, Martyna Wurm, Joanna 
Zagrajek, Marek Zaniewski, Katarzyna Zawadzka, Ewelina Zdunek, Aleksandra 
Ziuzia, Katarzyna Zych, Radosław Żuchowski.

Studenci, którzy otrzymali dyplom z wyróżnieniem w roku akademickim 
2013/2014: 

Kamil Adamski, Karolina Alama, Katarzyna Andronik, Walery Arnaudow, 
Adam Artypowicz, Kacper Bańbura, Marcin Barański, Adam Bielecki, Adrian 
Bielecki, Agnieszka Biernacka, Mateusz Blocher, Magdalena Brodawka, Domi-
nika Brzezińska, Krzysztof Chmielewski, Adam Chmura, Aleksandra Chodecka, 
Adrian Ciszowski, Wojciech Czajka, Anna Czerkawska, Patrycja Dados, Wiktor 
Danielak, Jolanta Dąbrowicz, Olga Dąbrowska, Tomasz Denko, Karolina Dobro-
wolska, Karolina Ernt, Paweł Fedorowicz, Marcin Fiałka, Iga Gajos, Maciej 
Gniewosz, Małgorzata Gołębiowska, Maciej Gorgol, Anna Górska, Krzysztof 
Góźdź, Martyna Grudzień, Marcin Gruszka, Klaudia Grzesik, Dominik Hincz, 
Magdalena Homenda, Aleksandra Iskra, Justyna Jawor, Szymon Jednacz, Karo-
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lina Jesionowska, Monika Jóźwiak, Rafał Kaczmarczyk, Agnieszka Kałwa, 
Piotr Kamiński, Maciej Kensicki, Alicja Kierszniaka, Magdalena Kluska, Piotr 
Kmiecik, Grzegorz Knap, Paweł Koperek, Karol Korszuń, Beata Kostecka, 
Jakub Kowalczyk, Witold Kowalczyk, Barbara Kowalska, Monika Kowara, 
Michał Krajewski, Anna Krzanicka, Maciej Krzysiak, Joanna Kuc, Karolina 
Kuleta, Maciej Kułak, Łukasz Kumkowski, Anna Lech, Konrad Leszko, Maciej 
Lewicki, Agnieszka Lisowska, Aleksander Łożykowski, Piotr Majewski, Kata-
rzyna Marchocka, Jakub Marcinkowski, Jędrzej Maśnicki, Marta Michalczyk, 
Paweł Michalski, Angelika Mieciek, Rafał Mierkiewicz, Michał Mieszkowski, 
Katarzyna Niemiec, Tomasz Olejek, Krzysztof Olszak, Katarzyna Oracka, Alek-
sandra Orzeł, Bartosz Ostrzechowski, Aleksandra Ozdoba, Aleksandra Pergoł, 
Joanna Perzyna, Natalia Pielka, Roksana Pietrzak, Karolina Pilawska, Teresa 
Pilecka, Mariusz Pisarczyk, Bartosz Płatek, Joanna Popławska, Edyta Prociak, 
Mateusz Prokopiuk, Dariusz Rajkiewicz, Maciej Rakowski, Angelika Rejmanow-
ska, Radosław Rózga, Krystian Saks, Miłosz Siuda, Karol Słoma, Piotr Sobczyk, 
Katarzyna Soboń, Michał Stobnicki, Stanisław Strejmer, Błażej Stromczyński, 
Aleksandra Struska, Emilia Sulisz, Aleksandra Surma, Kamila Szczygieł, Tomasz 
Szekalski, Katarzyna Szwajka, Anna Szymańska, Paulina Szymczak-Kamiń-
ska, Monika Świrta, Marta Teodorowicz, Mateusz Tusznio, Andrzej Wapowski, 
Sebastian Wieczorek, Rafał Wojno, Anna Wójcik, Joanna Wymiatał, Aleksander 
Zarzeka, Monika Zuzaniuk, Adrian Zwoliński, Jakub Żelazny, Piotr Żelek.

Grażyna Bałtruszajtys
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W 2013 ROKU

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

1. „Role of international organizations in shaping business and human rights’ 
relations”
Organizator: Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Instytut Allerhanda
Data: 23 stycznia 2013 r.

2. Konferencja polsko-szwajcarska: „Arbitration and business in Warsaw”
Organizator: WPiA UW, SAWPiA, Swiss Chambers’ Arbitration Institution, Pol-
ska Izba Gospodarcza
Data: 24–25 stycznia 2013 r.

3. „Evidence in arbitration”
Organizatorzy: WPiA UW, Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów 
WPiA UW
Data: 14 lutego 2013 r.

4. „TK, ETPC, ETS, MTS, MTK: współpraca w zakresie ochrony w teorii i praktyce”
Organizator: Ius Gentium Zespół prawa Międzynarodowego, ELSA
Data: 25 lutego 2013 r.

5. „Ochrona pracodawcy przed nielojalnymi pracownikami”
Organizator: ELSA
Data: 26 lutego 2013 r.

6. „Promowanie praw kobiet w Polsce i Rosji”
Organizatorzy: Zakład Praw Człowieka WPiA UW, Katedra Prawa Konstytu-
cyjnego WPAiE UW, Fundacja im. Heinricha Bölla, Institute of Law and Public 
Policy, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN
Data: 8–9 marca 2013 r.
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7. Spotkanie: „O karaniu śmiercią na Białorusi”
Organizator: Koło Naukowe Studenckie Forum Praw Człowieka WPiA UW
Data: 11 marca 2013 r.

8. Spotkanie z prof. Calogero Pizzolo pt. „Current problems of constitutionalism 
in Argentina”
Organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Legislator
Data: 25 marca 2013 r.

9. Wykład prof. dr. Jakoba Fortunato Stagla (Università di Friburgo in Brisgovia) 
pt. „L’anticipazione del sistema pandettistico nel »sistema didattico« di Gaio”
Organizator: Katedra Prawa Rzymskiego Instytutu Historii Prawa
Data: 9 kwietnia 2013 r.

10. „Saving the Pure Theory of Law: The Basic Norm as regulative Principle”
Organizator: WPiA UW
Data: 9 maja 2013 r.

11. „Formality and Informality from Decoupling to Entanglement. Workshop on 
the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy”
Organizatorzy: WPiA UW, Polskie Towarzystwo Socjologiczne: Socjologia Sek-
cji Prawa, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Data: 13–14 maja 2013 r.

12. „Towards European Constitutionalism”
Organizator: WPiA UW, Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Data: 20–21 maja 2013 r.

13. Konferencja polsko-niemiecka: „Prawo dostępu do informacji wobec orga-
nów władzy publicznej”
Organizatorzy: WPiA UW, Szkoła Prawa Niemieckiego przy WPiA UW, Nie-
miecka Fundacja Międzynarodowej Współpracy Prawnej
Data: 24 maja 2013 r.

14. Kongres: „27th International Congress of Papyrology in 2013 r.”
Organizatorzy: Chair of Roman Law and the Law of Antiquity of the University 
of Warsaw, Institute of Archaeology of the University of Warsaw, Raphael Tau-
benschlag Foundation (publisher of „The Journal of Juristic Papyrology”)
Data: 29 lipca – 3 sierpnia 2013 r. 

15. Konferencja naukowa Komisji Lituanistycznej: „Przekształcenia wewnętrzne 
w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1387–1795”
Organizator: Instytut Historii Prawa WPiA UW wespół z Instytutem Historii 
PAN i Instytutem Historycznym UW
Data: 24–25 września 2013 r. 
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KONFERENCJE KRAJOWE

1. „Wokół filozofii Marii Szyszkowskiej”
Organizator: WPiA UW, Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej 
(SEC)
Data: 11 stycznia 2013 r.

2. Seminarium: „Kontrola prawa Unii Europejskiej przez krajowy Trybunał Kon-
stytucyjny”
Organizator: WPiA UW, Katedra Prawa Europejskiego WPIA UW
Data: 13 stycznia 2013 r.

3. „Rekonstrukcja czy dekonstrukcja? O kondycji mediów w Polsce”
Organizator: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Zakład Praw Człowieka UW
Data: 15 stycznia 2013 r.

4. „Sprawa Trynkiewicz – i co dalej? Czyli stosowanie postpenalnych środków 
zabezpieczających w polskim prawie”
Organizator: Koło Naukowe „Dobro Wspólne” WPiA UW
Data: 15 stycznia 2013 r.

5. Ogólnopolskie spotkania romanistów z referatami: ref. prof. dr. Witolda Wołod-
kiewicza „Gaius Veroneński Odzyskiwany”, ref. dr Dobromiły Nowickiej „Kilka 
uwag o relacjach między »calumnia« i »iniuria« w kontekście zagadnienia znie-
sławienia w prawie rzymskim”
Organizator: Katedra Prawa Rzymskiego Instytut Historii Prawa
Data: 16 stycznia 2013 r.

6. Seminarium: „Zakres zastosowania prawa unijnego dla potrzeb stosowania 
zasad ogólnych w nowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości”
Organizator: Katedra Prawa Europejskiego Instytut Prawa Międzynarodowego 
WPiA
Data: 16 stycznia 2013 r.

7. „Akademia Liderów Samorządowych”
Organizator: WPiA UW, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Data: 25 stycznia 2013 r

8. „Biologiczne uwarunkowania uboju zwierząt wg norm religijnych a normy 
etyczne i obowiązujące standardy prawne”
Współorganizator: Instytut Historii Prawa WPiA UW
Data: 4 lutego 2013 r.

9. Konferencja Wydziałowa „Dziedziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze”
Organizator: WPiA UW
Data: 1 marca 2013 r.
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10. Spotkanie z mec. Sylwestrem Pieckowskim „Choice of Law and Dispute Res-
olution Clauses in International Commercial Agreements”
Organizator: Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlo-
wego WPiA UW
Data: 5 marca 2013 r.

11. XIV Prawnicze Targi Pracy
Organizator: ELSA 
Data: 6 marca 2013 r.

12. Spotkanie z prof. Pawłem Grzegorczykiem pt. „Postepowanie grupowe 
w praktyce, sukces czy rozczarowanie?”
Organizator: Koło Naukowe Prawa procesowego WPiA UW 
Data: 14 marca 2013 r.

13. Seminarium Warsztatowe: Prawnicze Targi Pracy i Praktyk
Organizator: WPiA UW, BCSystems
Data: 19–20 marca 2013 r.

14. Debata: „Prywatność w nowych technologiach”
Organizatorzy: WPiA UW, GIODO, KIRP, PIIT
Data: 20 marca 2013 r.

15. „Konferencja upamiętniająca osobę i dorobek naukowy Pana Profesora Zbi-
gniewa Salwy”
Organizator: WPiA UW
Data: 21 marca 2013 r.

16. Ogólnopolskie spotkania romanistów z referatami: ref. dr hab. Anny Tarwac-
kiej pt. „Obrócić prawo w żart. Odniesienia do instytucji prawnych w zbiorze 
dowcipów antycznych »Philogelos«”; ref. dr. hab. Piotra Niczyporuka, prof. UwB 
pt. „Bankierzy publiczni i prywatni w źródłach prawa rzymskiego”
Organizator: Katedra Prawa Rzymskiego Instytut Historii Prawa
Data: 25 marca 2013 r.

17. Spotkanie: „Nadużycia instytucji tymczasowego aresztowania w polskim sys-
temie prawnym”
Organizator: Dobro Wspólne Koło Naukowe WPiA UW
Data: 4 kwietnia 2013 r.

18. Jubileusz: 70. urodzin prof. Zdzisława Galickiego
Organizator: WPiA UW, Instytut Prawa Międzynarodowego
Data: 8 kwietnia 2013 r. 
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19. VIII Doroczna Konferencja Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego „Tolerancja i jej wrogowie”
Organizator: Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Data: 12 kwietnia 2013 r.

20. Warsztaty: „Argumentacja i logika w pracy adwokata” z udziałem gościa 
dr. Sławomira Lewandowskiego − adwokata, adiunkta w Zakładzie Logiki 
i Informatyki Prawniczej WPiA UW
Organizator: Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW, Koło Naukowe 
Logiki Prawniczej WPiA UW
Data: 15 kwietnia 2013 r. 

21. VII Ogólnopolskie Dyktando Prawnicze
Organizatorzy: WPiA UW, Koło Naukowe Lingua Iuris UW
Data: 24 kwietnia 2013 r.

22. „Stan polskiego systemu penitencjarnego”
Organizator: ELSA, Temida
Data: 13 maja 2013 r.

23. Spotkanie z mecenasem dr. Jakubem Pawelcem pt. „Tworzenie spółek z udzia-
łem kapitału zagranicznego – procedura, aspekty prawne”
Organizator: Koło Naukowe Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlo-
wego
Data: 15 maja 2013 r.

24. Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. A. Malinowskiemu
Organizator: WPiA UW, Instytut Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW
Data: 3 czerwca 2013 r.

25. Seminarium naukowe: „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”
Organizator: UW, MAiC
Data: 7–8 czerwca 2013 r.

26. Ogólnopolskie spotkania romanistów z referatami: ref. dr. Jerzego Krzynówka 
pt. „Historia prawa rzymskiego w świetle koncepcji »pamięci kulturowej« Jana 
Assmanna”; ref. dr. Jakuba Urbanika pt. „»Łatwiej wielbłądowi…«: emfiteuza 
między ekonomią ziemską i niebiańską”
Organizator: Katedra Prawa Rzymskiego Instytut Historii Prawa
Data: 12 czerwca 2013 r.

27. „Kierunki ewolucji ustawodawstwa dotyczącego podatków pośrednich. Dwu-
dziestolecie podatku od towarów i usług oraz akcyzy”
Organizator: WPiA UW, Koło Naukowe Prawa Podatkowego, SAWPiA UW
Data: 5 lipca 2013 r.
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28. „Refleksyjność w prawie” VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa
Organizator: WPiA UW, Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie UW, SAW-
PiA
Data: 12–14 września 2013 r.

29. „Kompensata strat twórców, artystów i producentów egzemplarzy utworów kopio-
wanych w ramach własnego użytku osobistego za pomocą urządzeń cyfrowych”
Organizator: WPiA
Data: 4 października 2013 r.

30. „Standardy Rady Europy dotyczące przemocy wobec kobiet oraz przemocy 
domowej w polskim prawie i praktyce”
Organizator: WPiA UW, Centrum Praw Kobiet
Data: 14 października 2013 r.

31. „50 lat Konwencji Tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspek-
tywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej”
Organizator: WPiA UW, Instytut Prawa Międzynarodowego WPiA UW, MSZ
Data: 17–18 października 2013 r.

32. „Europejskie standardy dotyczące niedyskryminacji”
Organizator: Pracownia Badań Dorobku Prawnego Rady Europy WPiA, Cen-
trum Europejskie
Data: 26 października 2013 r.

33. „Zmiana europejskiego paradygmatu prawa”
Organizator: Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Instytut Nauk Prawnych 
PAN
Data: 8 listopada 2013 r. 

34. „Podatki dochodowe: ocena ewolucji, przyczyny kryzysu, kierunki zmian”
Organizatorzy: WPiA, Koło Prawa Podatkowego UW
Data: 15 listopada 2013 r.

35. Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Błeszyńskiego 
Organizator: Instytut Prawa Cywilnego WPiA
Data: 22 listopada 2013 r.

36. „Komisja Prawa Autorskiego de lege lata i de lege ferenda”
Organizator: WPiA
Data: 9 grudnia 2013 r.

37. „Konstytucyjność zmian w OFE”
Organizator: Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA
Data: 19 grudnia 2013 r.

oprac. Larysa Myrgorodska
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KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

1. Wykład: Lord Anthony Lester QC pt. „Wolność słowa współcześnie”
Organizator: WPiA UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Open Society 
Foundations
Data: 18 lutego 2014 r.

2. Wykład: prof. Koen Lenaerts pt. „ European Union Values and Constitutional 
Pluralism”
Organizator: WPiA UW
Data: 11 kwietnia 2014 r.

3. „Quo Vadis Europo IV: 10 lat Polski w Unii Europejskiej”
Organizator: WPiA UW, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Kancela-
ria Piontek i Wspólnicy, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, Kancelaria Allen 
& Overy, Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, MSZ 
Data: 25 kwietnia 2014 r. 

4. XIV wykład im. Leona Petrażyckiego, prof. Roger Cotterreell pt. „Legal 
Authority in a Transnational World”
Organizator: WPiA UW
Data: 22 maja 2014 r. 

5. „Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa”
Organizator: WPiA UW, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej Ius et Civitas
Data: 27 maja 2014 r.

6. „The functions of the Supreme Court – issues of process and administration of 
justice”
Organizator: WPiA UW, KRS, SN
Data: 11–13 czerwca 2014 r.
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7. „G.K. Chesterton, Distributism & Poland”
Organizator: Katedra Historii Doktryn Politycznych i Prawnych WPiA UW
Data: 13 października 2014 r.

8. „»Nic nie usprawiedliwia tortur«. 20. rocznica ratyfikacji przez Polskę Kon-
wencji o zapobieganiu torturom oraz 25. rocznica CPT”
Organizator: Zakład Praw Człowieka WPiA UW, MSZ, Europejski Komitet ds. 
Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo 
Karaniu Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pracownia Badań Dorobku Praw-
nego Rady Europy
Data: 16 października 2014 r.

KONFERENCJE KRAJOWE

1. „Nowa Ordynacja podatkowa – debata o koncepcji” 
Organizator: WPiA UW
Data: 17 stycznia 2014 r.

2. „Rynek, konkurencja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług 
publicznych” 
Organizator: WPiA UW
Data: 5 marca 2014 r.

3. XV Konferencja Wydziałowa „Ekonomiczna analiza prawa”
Organizator: WPiA UW
Data: 7 marca 2014 r.

4. „Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego” 
Organizator: WPiA UW 
Data: 3–4 kwietnia 2014 r.

5. „Dobre Prawo Sprawne Rządzenie”
Organizator: WPiA UW, MAIC
Data: 13 czerwca 2014 r.

6. „Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r.” 
Organizator: WPiA UW, Stowarzyszenie Prokuratorów RP
Data: 30 maja 2014 r.

7. „Zasady określania i pobierania opłat od producentów i importerów urządzeń 
umożliwiających utrwalanie utworów w ramach własnego użytku osobistego” 
Organizator: WPiA UW, Katedra Prawa Właności Intelektualnej i Dóbr Niema-
terialnych 
Data: 30 maja 2014 r.
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8. „Dzięsięciolecie zharmonizowania podatku od towarów i usług oraz akcyzy 
w Polsce – podsumowanie dorobku ustawodawstwa, judykatury oraz praktyki 
interpretacyjnej”
Organizator: WPiA UW
Data: 6 czerwca 2014 r.
9. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii
Organizator: WPiA UW, Instytut Prawa Karnego WPiA UW
Data: 19–21 września 2014 r.
10. „Wpływ systemu patentu jednolitego na sytuację prawną podmiotów  
w Polsce”
Organizator: WPiA UW
Data: 3 października 2014 r.
11. „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa mię-
dzynarodowego i krajowego – 60 lat konwencji haskiej i 15 lat jej protokołu II”
Organizator: WPiA UW
Data: 16 października 2014 r.
12. „Status twórców utworów wkładowych w utworach audiowizualnych”
Organizator: WPiA UW
Data: 29 października 2014 r.
13. IX Doroczna konferencja Zakładu Praw Człowieka pt. „Wpływ Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu”; pamięci prof. Jerzego 
Śtarościaka (1914–1974)
Organizator: Zakład Praw Człowieka WPiA UW
Data: 14 listopada 2014 r.
14. „Prywatność i jawność: bilans 25-lecia”
Organizator: WPiA UW, CyberLaw, GIODO
Data: 24 listopada 2014 r.
15. „Dokumenty a Prawo”
Organizator: WPiA UW, PWPW
Data: 28 listopada 2014 r.
16. „80 lat kodyfikacji polskiego prawa handlowego” 
Organizator: WPiA UW
Data: 28 listopada 2014 r.
17. Seminarium: „Opodatkowanie dotacji unijnych – ocena regulacji prawnych 
oraz identyfikacja głównych problemów w występujących w praktyce i analiza 
możliwości ich rozwiązania”
Organizator: WPiA UW 
Data: 5 grudnia 2014 r.

oprac. Larysa Myrgorodska




