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Wstęp

Na Państwa ręce pragniemy złożyć monografię naukową pt. Aspekty 
prawne, polityczne i gospodarcze. Ujęcie teoretyczne i praktyczne. Monografia 
poświęcona została różnorodnym zagadnieniom związanym z problemami 
współczesnego świata. W skład publikacji wchodzi siedem autorskich rozdzia-
łów, które przygotowane zostały przez Naukowców z całej Polski. Jestem pod 
ogromnym wrażeniem sposobu w jaki Autorzy połączyli swoje prywatne zain-
teresowania z problemami naukowymi. Swoje prace przedstawili Naukowcy 
z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, jak również Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Tarnowie.

Celem opracowania niniejszej monografii było interdyscyplinarne ujęcie 
problemów z którymi zmagają się polscy młodzi badacze. Tematyka zawarta 
w pracy niewątpliwie stanowi źródło wiedzy i inspiracji dla studentów nauk 
ekonomicznych i prawnych, ale również dla osób pragnących poszerzyć swoje 
zainteresowania o omawiane zagadnienia.

W imieniu swoim oraz całego komitetu redakcyjnego pragnę przekazać 
należne wyrazy szacunku wszystkim zaangażowanym w prace nad niniejszą 
monografią. Przede wszystkim chciałabym podziękować Autorom za ich 
zaangażowanie w budowanie polskiej nauki. Pragnę również podziękować 
Recenzentom i Wydawnictwu, za wspieranie młodych badaczy swą wiedzą  
i zaangażowaniem.

Wyrażam ogromną nadzieję, że trud wszystkich zaangażowanych osób, 
jak również interdyscyplinarność rozważań przyczyni się do podjęcia dysputy 
naukowej na temat otaczających nas zmian na świecie. Serdecznie zachęcam 
do lektury i pogłębiania wiedzy na temat poruszanych w niej aspektów.

Redaktor 
mgr inż. Dominika Mesinger 
Uniwersytet Morski w Gdyni
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Pedagog w Zespole Szkół Niepublicznych 
im. Jana Bosko w Sosnowcu

Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

CRUELTY AND PARTICULAR  
CRUELTY IN RELATION  

TO SEXUAL MURDERERS

Abstract: This article presents both the typology and characteristics of murde-
rers who commit a crime (murder) of sexual nature together with examples of 
the personality of perpetrators of murders of sexual nature. Special attention 
was paid to the model of the behavior of such persons while committing the 
crime and right after it. Furthermore, this article depicts silhouettes of the 
perpetrators and afflictions of psychological nature that also have an enormous 
influence on such actions of perpetrators of murders of sexual nature. In this 
article, there is also an emphasis on the meaning of murder in the Polish crimi-
nal law with a detailed explanation of the articles of the Penal Code, which tell 
about what is a murder generally and what is the penalty for this type of crime.

Keywords: sexual murderer, cruelty, particular cruelty

INTRODUCTION

In Polish criminal law, murder or sexual murderer is generally vague and 
very difficult to define clearly.

There is no provision pointing to the penalization of sexually-motivated 
murder in Polish criminal law. Murder or sexually motivated murder  
is a category that is related to a category of crimes against life and health 
and was described in detail in the Penal Code in art. 148 §1: „Whoever kills 
a human being shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty for  
a minimum term of 8 years, the penalty of deprivation of liberty for 25 years 
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or the penalty of deprivation of liberty for life.”1. However, §2 of the same 
article states that felony murder is when a person kills a human being: 1) 
with particular cruelty, 2) in connection with hostage-taking, rape, or robbery,  
3) for motives deserving particular reprobation, 4) with the use of firearms 
or explosives, shall be subject to the penalty of the deprivation of liberty 
for a minimum term of 12 years, the penalty of deprivation of liberty for  
25 years or the penalty of deprivation of liberty for life2. According to provision 
148 §2, exceptional cruelty is a form of murder, which deserves particular 
reprobation because in this case, it is possible to see the connection between 
a cruel human act and its character, to motives and premises which show us 
why the crime was committed (Kowalczyk 2014, s. 44). However, taking into 
consideration the exceptional cruelty, under the interpretation of criminal 
law, it is possible to understand the particular acts of the offender, who in his 
or her acts use the most drastic ways aimed at killing the victim with the most 
drastic means, which he needs to forward this aim (Kowalczyk 2014, s. 44).

It is also important to emphasize that in the definition of exceptional 
cruelty, it does not matter for the murderer whether the victim suffers 
psychologically or physically (Kokot 2001, s. 159).

In Anglo-American literature, many definitions interpret murders and 
sexually-motivated murderers in various ways. These definitions consider 
different criteria, for example, in the primary motivation, which drives the 
offender, so-called modus operandi, but also a mixture of personality traits 
and any sadistic tendencies of the perpetrator, which are needed or necessary 
for committing a so-called predatory murder (Kowalczyk 2014, s. 44). That 
is why it is possible to make the classification of offenders to those who kill 
for the sexual satisfaction, so-called lust murder (Ressler 1992, p. 438; Ressler 
1995, p. 242-256; Kowalczyk 2014, p. 44) or sexual murderers (Prentky 1989, 
p. 887-889; Kowalczyk 2014, p. 44), as well as murder with sexual motives 
(Gierowski and Jaśkiewicz-Obydzińska 2003, p. 183; Kowalczyk 2014,  
p. 44), murder with a sexual background (Hanusek and Leszczyński 1995, 
p. 100-101; Kowalczyk 2014, p. 44), or lustful murder as a borderline form 
of sadism. We can also come across a definition of a murder connected with 
sex, a so-called sex-related homicide. This term is used by J. Vernon Geberth 
(Widecki 2006, p. 66-68; Kowalczyk 2014, p. 44).

1 The Act of 6th June 1997, Dz. U. 1997 nr 88, pos. 553.
2 Ibidem.
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Having in regard mental health, as well as a degree and character of 
organization of criminal acts R.K. Ressler, based on conducted interdisciplinary 
research, created a distinction into different types of murderers. However, it 
must also be noticed that, in this case, mixed types also exist according to the 
results of research quoted above (Ressler 1992, p. 438; Kowalczyk 2014, p. 44).

The first distinguished type of a murderer by Ressler was the unorganized 
type. Where a person could be described as a recluse full of complexes who 
harm other people because of many failures in his or her life. This type is 
characterized by the fact that this person lives like a recluse, distances him or 
herself from people either from close or distant surroundings. This person’s 
sexual experiences are pretty limited; they are characterized by a lack of 
correct sexual contact with the opposite sex because these contacts are very 
difficult for him or her. However, this person’s interests include pornography, 
masturbation, peeping, sadomasochistic fantasies. This person’s contact with 
alcohol is limited and seldom. Also, when committing the crime, he does not 
consider alcohol (Szaszkiewicz 2003, p. 183). This type of murderer does not 
act according to a plan. For this reason, the choice of the victim is entirely 
random. Victims can be of different sex, race, and age. While committing 
a crime, a high level of anxiety can be observed in the perpetrator. Assault 
is spontaneous during, for example, an attack of rage that happened to the 
perpetrator of a murder.

The body of the victim bears traces of a fight. Perpetrators’ victims are 
often depersonalized, the effect of which can be seen in beheading, covering 
the face. This happens, for example, because a murderer does not want to 
know who the victim is. For this reason, after the whole act, he or she usually 
carries out such acts as cutting the whole body, especially injury to the victim’s 
belly, neck, hips, breasts, or buttocks. Acts of cannibalism also happen during 
this act. What is worth noting is that murderer during such a crime does 
not think about covering up evidence or hiding the body (Czerwiński and 
Gradoń 2001, p. 52; Szaszkiewicz 2003, p. 184).

A murderer is unable to, in the moment of murder and before it, to 
perform a sexual act with the victim, but does so with the dead victim. 
Often, however, other acts replace it; they are masturbation beside the 
victim, covering different parts of the body with wisps or other objects like, 
for example, drawings or putting other objects into certain bodily parts.  
All of these actions are examples of sexual experimentation. The victim’s body, 
during this act, can be positioned strangely, symbolic for the perpetrator; they 
are positioned with a particular purpose. It is also worth remembering that 
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the perpetrator usually takes some souvenirs from the site of a murder, such 
as clothes, personal objects, or even parts of the victim's body. This is to serve 
the perpetrator as a remembrance of experience for sexual excesses later on 
(Szaszkiewicz 2003, p. 184).

The next type of sexual murderer is the organized type. These are 
perpetrators who, in the past, could have been victims of sexual abuse by  
a member of their family or another person. Alternatively, they could have 
been subjected to other forms of mental or physical harm (Szaszkiewicz 2003,  
p. 184). That person is a collector of sadomasochistic pornography.  
The interests are directed towards all kinds of torture and sadistic fantasies. 
These interests reach brutal and criminal literature, but also such that describe 
all kinds of techniques connected to investigating a crime. There can also be 
tools that allow overpowering the victim in his possession. During the act 
perpetrator usually dominates the victim, overpowers him or her (Szaszkiewicz 
2003, p. 181), ties, does not leave any traces at the crime scene. Always hides 
victims and prepares so that the victim cannot be identified, which also 
protects the offender.

The most important feature of this perpetrator is planning each act of 
crime. The perpetrator, in this case, acts with premeditation and particular 
cruelty under a strong impulse, which had been accumulated in the perpetrator 
for years (Kowalczyk 2014, p. 54). Each next crime committed by this type 
of murderer is more and more perfect and refined. As was mentioned earlier, 
each of the victims is hidden from the surroundings to make for a shocking 
effect while the investigation is being conducted (Kowalczyk 2014, p. 54).

Another quite intricate and detailed characteristic and typology of this 
type of perpetrators of sexually-motivated murders were done by M. Roland, 
Holmes, and E. James DeBurger, who concentrated on motivational criteria 
of the murder and victim and created the following distinction (Kowalczyk 
2014, p. 54):

• The first type is called possessed or visionary it is a type of murderer 
who murders under the influence of so-called higher supernatural 
power, which tells him to act in such a way. Usually, these people 
suffer from some kind of psychosis;

• The second type is the one on a ‘mission’ also called a missionary, 
he murders his victims according to a particular key, a specific rule 
prepared beforehand and acted according to it, offender thinks that 
he or she gets rid of chosen types of people because they are useless 
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for the society. Perpetrator believes that, for example, prostitutes 
deserve this type of death because they lead to the disintegration of 
the whole society.

Another type is a hedonistic murderer type, which consists of three sub-
types, most of all:

• murderer, who commits such an act because of lust (lust killer),  
the perpetrator of murder has problems achieving sexual satisfaction. 
He or she achieves it while harming the victim and making the victim 
suffer badly. Therefore, the perpetrator is very brutal in these acts. Has 
necrophilic tendencies (Czerwiński and Gradoń 2001, p. 66).

• A type of killer who commits murder to give him or herself intense 
thrills is a so-called thrill killer. This offender murders victims to 
experience excitement caused by the new experience. It is similar 
to lust killer; this person’s acts also involve sadism. Nevertheless, his 
acts are not aimed at the sexual act but at committing the crime 
itself. This crime resembles a ritual, and the way it is done is very 
refined (Czerwiński and Gradoń 2001, p. 66).

• A type of killer, who commits the murder for his own comfort by 
getting rid of people who are uncomfortable. This type of killer  
is a so-called comfort killer. In this case, the murder is not an aim in 
itself but has an instrumental character; instead, it gives the perpetrator 
a possibility to achieve mental satisfaction or even material gain. For 
this type of criminal, the course of the crime is not essential, but the 
aim is its end effect (Pospiszyl 2005, p. 41-43).

The last type of killer that will be described is a type referred to by Holmes 
and Deburger. This type of killer is called hungry for power, also called power 
and control. This type of killer murders victims because they are an obstacle, 
and as simple as it is, they are in the way. The main aim of this perpetrator is 
to gain power and absolute control over the victim (Czerwiński and Gradoń 
2001, p. 66).

EXAMPLES OF PERSONALITIES OF PERPETRATORS  
OF SEXUAL MURDERER

When it comes to the personality of sexual murderers, what comes to 
the foreground are the personality and sexual disorders of the perpetrator. 
Gierowski and Jaśkiewicz–Obydzińska claim that among sexually-motivated 
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murderers, there are: factors that disturb social adaptation, trauma as well 
as biological abnormalities (Kowalczyk 2014, p. 54). ADHD syndrome is 
also listed as is enuresis and symptoms of neurosis. Childhood episodes of 
cruelty towards animals of such persons were also observed (Gierowski and 
Jaśkiewicz-Obydzińska 2003, p. 181).

It can also be noted that perpetrators of sexually-motivated murders 
exhibited Macdonald’s triad syndrome, which means actions connected 
to hormonal imbalance. Therefore, in the words of Moir, all crimes are 
committed under the influence of the luteinizing hormone. Because of this 
hormone, gender bias-related disorders can be observed (Moir and Jessel 
1998, p. 235).

Tomographic tests showed dysfunctions in the perpetrators in the areas 
disturbing the functioning of sexual life and abnormalities in the left and 
right temporal lobe, which is responsible for aggressive sadistic behaviors.

In line with computed tomography tests, anomalies can also be connected 
to the amygdaloid nucleus, responsible for the rise of obsessive sexual behaviors 
in a person. In those killers with certainty have a psychopathic personality 
very often occurs disconnection of the area of the brain, which is responsible 
for the sense of guilt and conscience from the limbic system (Moir and Jessel 
1998, p. 237).

The limbic system is part of the nervous system responsible, most of all, 
for memory and emotions3. If it concerns perpetrators of sexually-motivated 
crimes, it needs to be noted that the reasons for these behaviors are organic 
changes, anomalies in the brain's functioning, cognitive deficits, hormonal 
dysfunctions, mental disorders, schizophrenia, affective disorders (Moir and 
Jessel 1998, p. 185).

In most cases, a typical schizophrenic is an introvert indifferent to 
praise or condemnation, with tendencies towards perceptual disorders, often 
suffering from hallucinations on every level. Schizophrenia itself is not  
a reason for aggressive actions. Instead, changes in biological, chemical, or 
neurophysiological factors influence them (Moir and Jessel 1998, p. 187).

Another dysfunction is also worth noting, it is relatively rarely diagnosed, 
where many personalities of perpetrator are called MPD – multiple personality 
disorder. They are all kinds of dissociative disorders in ICD-10 classification, 
 it refers to F44.81. A characteristic feature is an appearance, in one person, 

3 https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/uklad-limbiczny-funkcjonowa 
nie-i-uszkodzenia-aa-A2Ji-JtyP-uLVH.html (accessed on 19.12.2018 r.)
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two or more personalities, but only one of them manifests at a time. Each 
of those personalities has a different character and behavior because of 
 its preferences, and it is rarely aware of the existence of other personalities 
(Lew-Starowicz 2000, p. 230).

Usually, one personality dominates, and it does not have access, however, 
to come back to memories connected to other personalities. The transition 
from one personality to the next usually happens in a sudden manner, where 
characteristic alternative personalities are persecutor (it is a type of antisocial 
and destructive personality), prostprotector (it is a type of defender personality), 
opposite sex personality, or other living or deceased person (Lew-Starowicz 
2000, p. 230).

The occurrence of these disorders is strictly connected to various sexual 
behaviors, which are deemed abnormally related to sexual identification as 
well as sexual promiscuity or also changes in the sexual orientation or other 
disorders appearing against sexual background (Lew-Starowicz 2000, p. 230).

When it comes to analyzing the murder from the clinical psychology 
perspective, emphasis should be put on the personality of all the perpetrators. 
All types of sexually-motivated murderers, because of drastic and sadistic acts 
committed by them, have psychopathic and antisocial disorders ascribed to 
them (Seligman, Walker and Rozenhan 2003, p. 410).

Considering all the diagnostic criteria from DSM-IV, personality 
disorders with antisocial features can be characterized in the following way 
(Seligman, Walker and Rozenhan 2003, p. 410).

No respect for other person’s rights, which exists from 15 years old 
onwards, indicated by the following features:

• Refusal to submit to social norms concerning correct behavior;
• No respect to truth, which shows in constant and repeating lies, the 

likelihood of using pseudonyms, exploiting others for personal gains;
• Impulsive behavior and inability to plan;
• Aggressiveness and irritability;
• A careless approach to own safety or safety of others;
• Constant lack of responsibility, keep failing in keeping a job, or all 

kinds of financial liabilities;
• There is no remorse of conscience, with conscience showing 

indifference but also rationalisation of harming others or giving pain 
to others with full consciousness (Seligman, Walker and Rozenhan 
2003, p. 410).
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When the person is at least 18 years old, this behavior does not appear in 
this case during the maniacal episode or confirmed schizophrenia. Behavior 
disorder which appeared in this person before 15 years old, was confirmed 
(Seligman, Walker and Rozenhan 2003, p. 410).

SUMMARY

In conclusion, it must be noted that the personality of the oppressor and 
all typology of perpetrators in sexually-motivated crimes are strictly connected 
to features such as abnormalities at family home since early childhood, till 
puberty, until perpetrator reaches adulthood, inability to accept one’s identity, 
inability to accept one’s sexuality, growing conflicts and problems arising in 
the family house, falling apart of the family because of death or unfortunate 
accident or also a divorce, personality problems of all kinds overt and covert 
psychopathies and other mental disorders, impulsive and aggressive behaviors 
with multiple personalities, and other features also coming from the outside 
environment which also has a significant influence on behaviors found in 
sexually-motivated murderers.

That is why it is essential to use all means possible to prevent and 
isolate these individuals from society because of their unpredictable behavior. 
However, also behavior characterized by widely understood aggression with 
particular cruelty. It should also be pointed out that these persons are very 
eloquent, intelligent, and witty, which makes it difficult to recognize such  
a person in society.
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OKRUCIEŃSTWO I SZCZEGÓLNE OKRÓCIEŃSTWO  
W STOSUNKU DO MORDERCÓW SEKSUALNYCH

Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje zarówno typologię i charakte-
rystykę zabójców, którzy popełniają przestępstwo na tle seksualnym wraz  
z przykładami osobowości sprawców zabójstw seksualnych. Została szczegó-
łowo zwrócona uwaga na model zachowania się takich osób podczas popeł-
niania przestępstwa oraz tuż po nim. Artykuł ten obrazuje sylwetki sprawców 
oraz przypadłości natury psychicznej, które również mają ogromny wpływ na 
właśnie takie działania sprawców morderstw na tle seksualnym. W niniejszym 
artykule podkreślane jest także znaczenie zabójstwa w polskim prawie karnym 
ze szczegółowym wyjaśnieniem artykułów Kodeksu Karnego, które mówią  
o tym czym jest zabójstwo ogólnie i jaka kara jest wymierzana w tego typu 
przestępstwie. Warto również jeszcze raz zauważyć, że znaczenie zabójstwa czy 
też zabójcy seksualnego w polskim prawie karnym ujmowane jest generalnie 
jako pojęcie nieostre oraz bardzo trudne do jednoznacznego ich zdefiniowania 
natomiast w polskim prawie karnym nie odnotowano zapisu odnoszącego się 
do penalizacji zabójstwa seksualnego.

Słowa kluczowe: morderca seksualny, okrucieństwo, szczególne okrucieństwo
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ANNA JARONIEWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego

MAŁŻONEK JAKO TZW. GWARANT. 
GLOSA DO WYROKU SĄDU 

APELACYJNEGO W KRAKOWIE 
 Z DNIA 17 GRUDNIA 2012 R.  

W SPRAWIE O SYGN. AKT: II AKA 196/12

Streszczenie: Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie o sygn. akt: 
II AKa 196/12 oraz zbadanie słuszności zaprezentowanego przez sąd stano-
wiska. Orzeczenie to rozstrzyga kwestie odpowiedzialności za pomocnictwo, 
polegające na zaniechaniu, przez jednostkę posiadającą status gwaranta. Sąd 
odwoławczy musiał odpowiedzieć na pytanie, czy małżonek posiada ten status, 
a także – w przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, czy odnosi się to 
tylko do małżeństw funkcjonujących rzeczywiście czy też wystarcza sam „stan 
prawny związku”. Zapatrywanie sądu zostało przez Autorkę poddane analizie 
dokonanej na podstawie poglądów doktryny oraz judykatury.

Słowa kluczowe: gwarant, odpowiedzialność, pomocnictwo, zaniechanie

WPROWADZENIE

„Odpowiedzialność za pomocnictwo ponosi jedynie tzw. gwarant, a więc nie 
każda osoba. Tyczy to i małżonka. Przyjmując, że art. 23 k.r.o. jest źródłem 
obowiązku z art. 2 k.k., a to że małżonek jest obowiązany prawnie do zapobie-
żenia niebezpieczeństwu grożącemu współmałżonkowi, choćby przez ostrzeżenie  
o niebezpieczeństwie, małżonkowie mogą wzajemnie liczyć na takie ostrzeżenie,  
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ale stosuje się to tylko do małżeństwa funkcjonującego faktycznie, więc nie wystar-
cza stan prawny związku”1.

Celem niniejszej glosy jest rozpatrzenie, w świetle obowiązujących prze-
pisów prawnych, słuszności tezy wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 17 grudnia 2012 r., sygn. akt II AKa 196/12, mającego za przedmiot 
rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności za pomocnictwo z zaniechania przez 
gwaranta, którym w świetle zacytowanej tezy jest małżonek. Sąd Apelacyjny 
stanął na stanowisku, iż źródłem obowiązku prawnego wynikającego z art. 2 
Kodeksu karnego jest, co prawda art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
acz o obowiązku tym decyduje faktyczne funkcjonowanie małżeństwa, a nie 
wystarczy jedynie sam prawny związek. W konsekwencji sąd drugiej instancji 
uznał, że w występującej w omawianej sprawie sytuacji, okoliczność ta wyłą-
czyła u oskarżonej obowiązek gwaranta, który stanowił warunek konieczny 
przypisania jej odpowiedzialności za pomocnictwo z zaniechania. W ocenie 
Autorki wyrażone przez Sąd Apelacyjny stanowisko nie jest w pełni pozba-
wione krytyki, jednak należy uznać je za trafne i prawidłowe. Należy wskazać,  
iż na tle komentowanego orzeczenia formułuje się kilka zagadnień wymaga-
jących omówienia.

STANOWISKO SĄDU APELACYJNEGO

W wyroku z dnia 18 czerwca 2012 r.2 oskarżona L.S. została uznana 
przez Sąd pierwszej instancji za winną pomocnictwa psychicznego w postaci 

„manifestowania solidaryzowania się z zamiarem bezpośrednim sprawcy” zabój-
stwa swojego męża oraz pomocnictwa ułatwienia popełnienia owego czynu 
zabronionego poprzez udostępnienie swojego mieszkania. W wyniku apela-
cji wniesionej przez obrońców oskarżonych, Sąd Apelacyjny (SA) dokonał 
zmiany w zakresie czynu zarzuconego oskarżonej, polegającym na odrzuceniu 
pomocnictwa psychicznego przez zaniechanie, z uwagi na brak możliwości 
przypisania odpowiedzialności oskarżonej w tym zakresie (a zatem wyelimi-
nowanie nastąpiło z przyczyn prawnych, nie zaś dowodowych). Sąd drugiej 
instancji zaznaczył również, iż już w akcie oskarżenia nie wskazano wśród 
zarzutów owego pomocnictwa o charakterze biernym. Tym samym organ 
przypisał oskarżonej wyłącznie pomocnictwo w formie umożliwienia swoje-
mu synowi, który niejednokrotnie komunikował jej chęć zabójstwa swojego 

1 Teza wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17.12.2012 r., sygn. akt: II AKa 196/12 
stanowiąca przedmiot niniejszej glosy.
2 Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2012 r., III K 156/11.
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ojca, dostępu do mieszkania (L.S. w dniu popełnienia zbrodni opuściła miesz-
kanie na prośbę swojego dziecka). W tej kwestii, jak zasygnalizował SA, „Sąd  
I instancji (...) nie wkroczył w zakres dowolności, a stanowisko sądu jest chronione 
treścią przepisu art. 7 k.p.k.”.

Ponadto Sąd Apelacyjny uszczegółowił postać zamiaru oskarżonej, oce-
niając na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego, iż był to 
zamiar ewentualny. W ocenie sądu L.S. przewidywała oraz godziła się na po-
pełnienie przez jej syna przestępstwa zabójstwa.

KOMENTARZ. GWARANT I JEGO ŹRÓDŁA OBOWIĄZKU

Przystępując do rozważań na temat źródeł obowiązku gwaranta zawar-
tych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym3 należy przyjrzeć się zasadom 
odpowiedzialności na gruncie art. 2 Kodeksu karnego4, a także samemu ter-
minowi „gwaranta”, który zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie rozu-
miany jest dość jednoznacznie. Art. 2 stanowi, iż odpowiedzialności karnej 
za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, 
na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi i jest 
on nazywany generalną klauzulą odpowiedzialności gwaranta (Kucwaj 2010, 
s. 125). Komentowany przepis ustanawia szczególną regułę odpowiedzialno-
ści karnej za przestępstwa skutkowe (czyli takie, do których znamion strony 
przedmiotowej zalicza się między innymi skutek przestępny) z zaniechania. 
Można wyróżnić dwa odmienne stanowiska w sprawie kauzalności zaniecha-
nia, od którego zależy, jakie przesłanki przypisywalności skutku przyjmiemy. 
Spełnienie tych warunków jest niezbędne do pociągnięcia sprawcy takiego 
czynu do odpowiedzialności karnej. Część doktryny wychodzi z założenia, że 
zaniechanie nie różni się znacząco od działania. Zaniechanie jest „równorzęd-
ną i obiektywnie istniejącą postacią czynu, która ontologicznie i kauzalnie nie 
różni się od działania” (Kubicki 1975, s. 102–142). Przykładowo A. Marek  
w swoim komentarzu do kodeksu karnego przyjmuje przyczynowość zanie-
chania na równi z przyczynowością działania (Marek 2007, s. 24). Stanowisko 
przeciwne, które wyklucza przyczynowość zaniechania w polskiej doktrynie 
prawniczej, reprezentuje Wolter. Jak wskazuje Autor „To, co chcemy ujmować 
jako przyczynowość zaniechania, jest niczym innym jak tylko nieprzeszkodzeniem 

3 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 Nr 9 poz. 59  
z późn. zm., zwany dalej k.r.o.
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm., 
dalej zwany k.k.
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skutkowi” (Wolter 1973, s. 80). Wynika stąd, iż doprowadzenie do powstania 
opisanego w ustawie skutku nie stanowi źródła i uzasadnienia odpowiedzial-
ności karnej za zaniechanie.

Niezależnie od koncepcji przyczynowości zaniechania, warto w tym 
miejscu zaznaczyć, iż wprowadzenie do k.k. przepisu art. 2 przyznaje praw-
ną, wyrażoną w ustawie podstawę wyznaczenia - zarówno przez naukę prawa, 
jak i judykaturę, przesłanek obiektywnego przypisania skutku w kontekście 
zaniechania (Zoll 2016, art. 2, teza 2). Jak słusznie wskazał Sąd Najwyższy 
w jednym ze swoich wyroków „(...) art. 2 k.k. statuuje normatywny warunek 
odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie. Dla 
przypisania (...) skutku w przypadku zaniechania, owo zaniechanie musi być 
bezprawne, oparte wyłącznie na powiązaniu normatywnym ze skutkiem. Oso-
ba odpowiadająca za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie musi 
się charakteryzować określonymi cechami. Innymi słowy mówiąc, z art. 2 k.k. 
wynika, że sprawca wobec dobra chronionego normą zajmuje pozycję gwaranta 
zapobiegnięcia skutkowi”5.

Jedną z przesłanek przypisywalności owego następstwa jest zatem po-
siadanie przez sprawcę statusu gwaranta6. Przepis prawa nie może każdemu 
człowiekowi nakazać zapobieżenia jakiemuś skutkowi czy opieki nad dobrem, 
które jest zagrożone. Nakaz ten musi odnosić się do oznaczonego grona pod-
miotów, które łączy z dobrem chronionym prawem jakiś istotny, szczególny 
związek (Zoll 2016, art. 2, teza 13). Zobowiązany podmiot musi charaktery-
zować się pewnymi specyficznymi cechami, ponieważ przestępstwo skutkowe 
zawarte w art. 2 jest przestępstwem indywidualnym. Zatem na sprawcy, któ-
ry ową więź i owe cechy posiada, ciąży obowiązek działania, ochrony kon-
kretnego dobra prawnego, powinność udaremnienia skutkowi określonemu 
przez legislatora w ramach danego typu czynu zabronionego. Sąd Apelacyjny  
w Krakowie w innym wydanym orzeczeniu celnie sformułował sens warunku 
przypisania skutku przez zaniechanie: „Art. 2 k.k. uzależnia odpowiedzialność 
za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie od szczególnego obowiąz-
ku prawnego ciążącego na sprawcy niedopuszczenia do tego skutku. Oznacza 
to, że za przestępstwo skutkowe z zaniechania nie może odpowiadać każdy, jak  
to zachodzi przy działaniu, ale tylko ten, kto pełni funkcje gwaranta ochrony  
 

5  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2005 r., V KK 100/05, LEX nr 164374.
6 W polskim piśmiennictwie pojęcia tego używali po raz pierwszy S. Śliwiński (Polskie prawo 
karne materialne. Część ogólna, 1946, s. 98) i W. Wolter (Prawo karne. Zarys wykładu syste-
matycznego, 1947, s. 149). przy. autor.
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danego dobra, kogo obciąża obowiązek prawny, a nie tylko obowiązek społecz-
ny czy moralno-obyczajowy, więc ten kto ma pozycję gwaranta zapobiegnięcia 
skutków”7.

Ważnym aspektem jest również postać obowiązku gwaranta. Wyróżnić 
można jej dwie odmiany. Podstawą pierwszej z nich jest obowiązek ochrony 
konkretnego dobra przed wszystkimi niebezpieczeństwami (np. rodzic zobo-
wiązany do ochrony swojego dziecka). Natomiast druga polega na ochronie 
wszelkich dóbr prawnych przed określonym zagrożeniem (np. właściciel nie-
bezpiecznego psa zobowiązany jest do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu, któ-
re pies może wywołać) (Zoll 2016, art. 2, teza 14).

Przyznanie sprawcy pozycji gwaranta zależy od wskazania podstawy jego 
odpowiedzialności. Polski prawodawca nie wypowiada się na temat tych źró-
deł zobowiązania, dlatego też niejednokrotnie mamy do czynienia z odmien-
nymi poglądami w doktrynie i judykaturze na temat tego, co możemy uznać za 
impuls owej odpowiedzialności oraz kogo możemy objąć takim obowiązkiem. 
Jednakże wprowadzenie ograniczeń, co do charakteru prawnego i szczególnego 
obowiązku gwaranta (w uzasadnieniu projektu k.k. zawiera się stwierdzenie: 

„Obowiązek gwaranta przeszkodzenia skutkowi musi mieć charakter prawny, tzn. 
wynikać bądź wprost z normy prawnej, bądź z aktu mającego znaczenie praw-
ne - umowy, nominacji. Obowiązek ten musi mieć też charakter szczególny, tzn. 
musi być adresowany do oznaczonej bliżej grupy osób”) pozwala wywnioskować,  
że do źródeł odpowiedzialności karnej należy ustawa, rozstrzygnięcie sądu  
(np. orzeczony przez sąd obowiązek alimentacji), umowa, zajmowane stano-
wisko, a nawet zaistniała sytuacja faktyczna (kto podjął się chociaż tymczaso-
wej opieki nad dzieckiem, np. podczas wycieczki szkolnej, przyjął na siebie 
funkcję gwaranta) (Marek 1999, s. 14). Wskazanie w każdym przypadku 
genezy prawnego i swoistego obowiązku działania gwaranta jest niezwykle 
istotne z punktu widzenia nienaruszenia zasady nullum crimen sine lege, która 
została określona w art. 1 k.k. Sąd Apelacyjny w Krakowie w zawartej na 
wstępie tezie stanął na stanowisku, że źródłem owego obowiązku jest kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Pewność ustawy jako takiego źródła jest niekwestio-
nowana, wątpliwości budzi jednak czy „niekarne” zobowiązanie może być 
uznane za powinność gwaranta. K.r.o. statuuje obok niebudzącego zastrzeżeń 
w literaturze gwarancyjnego obowiązku rodziców do ochrony ich dzieci, rów-
nież inny prawny szczególny obowiązek. Mamy tutaj na myśli art. 23 k.r.o., 

7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10 maja 2012 r., II AKa 48/12, KZS 2012, 
nr 7-8, poz. 49.
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który nakłada na małżonków wzajemną pomoc. Zgodnie z tym przepisem: 
„Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do 
wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla 
dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. Ustawodawca obliguje zatem 
małżonków do dokonywania pewnej wiązki powinności, m.in. wzajemnej po-
mocy. W doktrynie uznaje się (w przeciwieństwie do sugestii komentatora, 
który ogranicza owo szeroko ujęte zobowiązanie tylko do „udzielania współ-
małżonkowi pomocy moralnej w jego zamierzeniach, trudnościach i troskach 
życiowych” oraz „współdziałania w zaspokajaniu potrzeb materialnych” (Do-
brzański 1975, s. 286), że obowiązek małżonków ma wieloaspektowy zakres. 
L. Kubicki, jeden z przedstawicieli owego poglądu, wskazuje, iż zobowiąza-
nie do wzajemnej pomocy ma zdecydowanie szerszy wymiar niż powszechny 
obowiązek udzielania pomocy osobie, znajdującej się w położeniu grożącym 
bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, zawarty w art. 164 k.k. (Kubicki 1975, s. 167-168). Pogląd ten 
nie jest odosobniony w doktrynie. Podobne stanowisko zajmuje A. Zoll8,  
M. Kucwaj (Kucwaj 2010, s. 143) oraz M. Kliś, który dodatkowo zwraca 
uwagę, że art. 23 k.r.o. określa krąg podmiotów, a także nakaz podejmowa-
nia pewnych działań (Kliś 1999, s. 178). W kontekście tego przepisu pojęcie 

„pomoc” należy rozumieć jako obowiązek troszczenia się o osobę narażoną 
na niebezpieczeństwo (Kubicki 1975, s. 168), co w połączeniu z wyjątkową 
więzią łączącą małżonków przesądza o istnieniu warunku nadzwyczajności zo-
bowiązania. Omawiany przepis zawiera się w akcie normatywnym rangi usta-
wowej, czyli spełnia przesłankę obowiązku prawnego. Wszystko to sprowadza 
nas do jednoznacznego wniosku – uznania współmałżonków za wzajemnych 
gwarantów ich życia, zdrowia i mienia, a „zaniechanie podjęcia działań od-
wracających szkodliwy skutek dla wskazanych dóbr traktować należałoby jako 
delictum per omissionem commissum” (Kubicki 1975, s. 168). Orzeczenie Sądu 
Apelacyjnego w Krakowie nie odbiega od zaprezentowanych wyżej zasadnych 
poglądów, a wręcz się na nich opiera. Można zatem stwierdzić, że teza wyroku 
w swej pierwszej części jest w zupełności słuszna.

Większe wątpliwości budzi zasadność przyjętego przez Sąd sformułowa-
nia, dotyczącego zakresu zastosowania art. 23 k.r.o. jako źródła obowiązku 
z art. 2 k.k. Sąd Apelacyjny przyjął, że dotyczy to tylko małżeństwa funk-
cjonującego faktycznie, stan prawny związku w tym wypadku nie wystarcza. 

8 Zoll pisze: „Wydaje się, że art. 23 k.r.o. jest źródłem obowiązku prawnego, o którym mowa 
w art. 2 [k.k. dop. M.K.]” (Zoll 2004).



25

MAŁŻONEK JAKO TZW. GWARANT....

Konstruktywną konstatację sąd oparł na poglądach przeważającej części dok-
tryny prawniczej, która wskazuje, że obowiązek gwarancyjny, o którym mowa, 
związany jest z rzeczywiście funkcjonującym (a nie tylko prawnie istniejącym) 
małżeństwem. Jednakże zagadnienie to pozostaje w dalszym ciągu proble-
matyczne, gdyż art. 23 k.r.o. nasuwa wiele niełatwych kwestii interpretacyj-
nych. Odpowiedzi na pytania, czy zobowiązania małżonków ciążą na nich  
w sytuacji trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz czy dotyczą one tyl-
ko osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, udzieliła judykatura 
zachodnioniemiecka. Uznano, że status gwaranta posiadają wyłącznie mał-
żonkowie, którzy faktycznie pozostają we wspólnym pożyciu, odpowiada-
jąc twierdząco wyłącznie na drugie z pytań. Jest to natomiast tylko próba 
jednej z wielu wykładni (Kubicki 1975, s. 168). Tego zdania jest również  
M. Kliś oraz A. Zoll, którzy przyjmują, iż obowiązek gwaranta związany jest  
z obustronnym przeświadczeniem małżonków o możliwości liczenia na wspar-
cie ze strony współmałżonka. Pierwszy z Autorów dodatkowo postuluje, że 
do zaistnienia obowiązku gwaranta potrzebna jest rzeczywista możność jego 
wykonania, której nie ma w wypadku trwałego rozkładu pożycia (Kliś 1999, 
s. 172; Zoll 2004, s. 83).

Jednakże należy mieć na uwadze, że art. 23 k.r.o. nie rozgranicza mał-
żeństw na faktyczne i prawne (Majewski 2004, s. 125). Jest to przekonanie 
wykształcone przez doktrynę i naukę prawa karnego. W tym miejscu warto 
przywołać pogląd M. Kucwaj na ten temat. Uważa ona, że powoływanie się 
przez M. Klisia na faktyczną możliwość wykonania obowiązku gwarancyj-
nego małżonka nie jest uzasadnione. Należy badać go w płaszczyźnie obiek-
tywnego przypisania skutku, a nie w kontekście stanu małżeństwa. Ponadto 
wprowadzenie, m.in. przez A. Zolla, wymogu możliwości liczenia na pomoc 
ze strony współmałżonka może budzić wątpliwości. Przy przyjęciu owych 
stanowisk o odpowiedzialności karnej decydowałyby kryteria oceny (Kucwaj 
2010, s. 145). Porównując ze sobą te dwie koncepcje łatwiej zgodzić się z pierw-
szą, jednocześnie przyznając rację sformułowanej przez Sąd Apelacyjny tezie  
w rozpatrywanym stanie faktycznym. W przypadku trwałego rozkładu pożycia 
nie możemy nałożyć na małżonka obowiązku zapobieżenia niebezpieczeństwu 
grożącemu współmałżonkowi, choćby przez ostrzeżenie przed takim niebez-
pieczeństwem. Zakładając, iż art. 23 k.r.o. faktycznie nie ogranicza swojego 
zastosowania do małżeństw funkcjonujących i że obowiązek w przypadku ist-
nienia wyłącznie stanu prawnego związku nadal znajdzie zastosowanie, to brak 
jest podstaw do uznania owego obowiązku za szczególny. W sytuacji ustania 
małżeństwa, separacji bądź toczącego się procesu rozwodowego nie istnieje już 
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wyjątkowa więź między współmałżonkami, niekiedy nie ma już żadnej więzi, 
małżonkowie stają się dla siebie osobami obcymi, mimo że łączy ich praw-
nie zatwierdzony związek dwóch osób. Biorąc pod uwagę dodatkowo fakt, że  
w realiach polskiego sądownictwa sprawy rozwodowe mogą toczyć się wiele lat, 
nie można nakładać na małżonków w tym okresie statusu gwaranta. Idąc za 
doktryną, nie ma faktycznej możliwości wykonania obowiązku gwarancyjnego 
ani żaden z małżonków nie liczy na pomoc drugiego. Można to przyrównać 
do rodzica całkowicie pozbawionego władzy rodzicielskiej, który traci funkcję 
gwaranta, aż do jej ewentualnego przywrócenia (Kucwaj 2010, s. 141). Przypi-
sując odpowiedzialność karną osobie, która nie zapobiegła, bądź nie ostrzegła 
o grożącym niebezpieczeństwie współmałżonka po rzeczywistym rozpadzie po-
życia, moglibyśmy powołać się jedynie na elementarną normę międzyludzkiej 
solidarności, która w opinii wielu prawników często nie wystarcza, gdyż funk-
cjonuje poza prawem pozytywnym. Nie stanowi ona bowiem źródła prawnego 
szczególnego obowiązku, o którym mowa w art. 2 k.k.

PODSUMOWANIE

Podsumowując powyższe rozważania należy uznać, że teza przedsta-
wiona przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 
roku w sprawie sygn. akt II AKa 196/12, nie jest niepodważalna, jednakże 
po przeprowadzonej analizie poglądów doktryny i nauki prawa karnego oraz 
praktyki życiowej – w ocenie Autorki, należy uznać ją za słuszną. Oskarżonej 
bez wątpienia można przypisać odpowiedzialność karną za ułatwienie zabój-
stwa przez udostępnienie mieszkania, aczkolwiek jej zachowanie nie realizo-
wało znamion pomocnictwa psychicznego. Nie można jej, albowiem przy-
pisać statusu gwaranta. Co prawda oskarżona L.S. oraz zabity przez jej syna  
Z.S. pozostawali w związku małżeńskim, jednakże z ustaleń faktycznych po-
czynionych przez sąd w sposób jednoznaczny wynikało, iż małżeństwo to ist-
niało wyłącznie prawnie – małżonkowie w chwili zdarzenia byli w trakcie 
rozwodu. W tym przypadku o zobowiązaniu gwaranta do zapobiegnięcia za-
grożeniu chronionego dobra rozstrzyga rzeczywiste funkcjonowanie małżeń-
stwa. W rezultacie na oskarżonej nie ciążył formalny i ustanowiony prawem 
obowiązek podjęcia jakichkolwiek działań mających na celu powiadomienie 
współmałżonka o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Brak było przesła-
nek do przypisania oskarżonej czynu w postaci pomocnictwa z zaniechania.  
Niemniej jednak udostępnienie przez nią mieszkania stanowiło przestępstwo  
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polegające na działaniu, za które mogła ponieść odpowiedzialność niezależnie 
od tego, czy miała ona status gwaranta.
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THE SPOUSE AS THE SO-CALLED GUARANTOR.  
GLOSS TO THE JUDGMENT OF THE COURT OF APPEAL 

IN KRAKOW OF 17 DECEMBER 2012, FILE NUMBER:  
II AKA 196/12

Abstract: The aim of this chapter is to present the judgment of the Court of 
Appeal in Kraków of 17 December 2012 in case file number: II AKa 196/12 
and to examine the validity of the position presented by the court. This ru-
ling resolves the liability issues for aiding and abetting by omission by an en-
tity with guarantor status. The appellate court had to answer the question  
of whether the spouse enjoys this status and, if the answer was yes, whether 
 it applies only to actual functioning marriages or whether the mere “legal 
status of the relationship” is sufficient. The author analyzed the court's opinion 
based on the doctrine and judicature.

Keywords: guarantor, responsibility, aiding, omission, legal welfare
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Akademia Pomorska w Słupsku

FUNKCJONOWANIE PROGRAMU 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

„MOS-T W PRZYSZŁOŚĆ”  
W DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY BRANŻOWEJ 

I STOPNIA „RZEMIOSŁO” W SŁUPSKU 
– DONIESIENIE Z BADAŃ

Streszczenie: Prezentowany artykuł porusza zagadnienie kształcenia zawodo-
wego młodzieży. Od wielu lat postuluje się i wypracowuje zróżnicowane ścież-
ki kształcenia zawodowego mając na uwadze atrakcyjność oferty edukacyjnej 
dla młodzieży oraz zapotrzebowanie na konkretne kwalifikacje ze strony rynku 
pracy, a szczególnie pracodawców. Jedną z możliwych opcji jest kształcenie 
zawodowe młodzieży powiązane z nauką zawodu jako młodociany pracow-
nik bezpośrednio u pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników badań 
można powiedzieć, że badana młodzież chętnie korzysta z pogłębionej oferty 
kształcenia zawodowego, posiada wysoką gotowość do współtworzenia takiego 
programu oraz posiada świadomość pracy i rozwijania sfery dotyczącej kom-
petencji społecznych.

Słowa kluczowe: edukacja zawodowa, kwalifikacje zawodowe, kształcenie  
w rzemiośle

WPROWADZENIE

Prezentowana publikacja bazuje na wypracowanym innowacyjnym 
modelu zawodowego kształcenia dualnego „Programu MOS-t”, który zo-
stał opracowany w ramach projektu „MOS-t w przyszłość. Wypracowanie no-
wych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków 
Socjoterapii”.
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Badania przeprowadzono w Szkole Branżowej I stopnia „Rzemiosło”  
w Słupsku w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. w ramach pilotażowych 
badań dotyczących wypracowanych 6 lat wcześniej dwóch filarów projektu 

„MOS-t w przyszłość” tzn. Program szkolenia zawodowego z przyuczeniem do 
wykonywania pracy „Asystenta w zawodzie (...)” i Trening Alternatyw Życio-
wych. W tym miejscu należy wspomnieć o istotnych zmianach, które doko-
nały się w ciągu ostatnich lat w systemie edukacji. Największe znaczenie miała 
zmiana dotycząca likwidacji gimnazjów i zastąpienie ich 8 letnią szkołą pod-
stawową. Inną zmianą mającą znaczenie, ale głównie w warstwie semantycz-
nej, było zastąpienia zasadniczych szkół zawodowych, szkołami branżowymi  
I stopnia. Jednak podstawowe założenie, w ocenie badacza, nie uległo zmianie, 
tzn. wiek młodzieży biorącej udział w programie oraz wyzwania dydaktyczne 
i wychowawcze, z którymi trzeba się mierzyć podczas kształcenia zawodo-
wego. Podstawowym celem prowadzonego pilotażu była weryfikacja założeń 
ogólnych programu poprzez poszukiwanie odpowiedzi szczegółowych na na-
stępujące pytania badawcze:

P1. Czy program „MOS-t w przyszłość” jest w sposób istotny obecny  
w działaniach dydaktycznych i wychowawczych Szkoły Branżowej  
I stopnia w Słupsku?

P2. Czy wypracowane w programie „MOS-t w przyszłość” działania przyno-
szą oczekiwane rezultaty w działaniach dydaktycznych i wychowawczych 
Szkoły Branżowej I stopnia w Słupsku?

PROJEKT „MOS-t w przyszłość”

Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków 
„Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” powstało z myślą o młodzieży gim-
nazjalnej, która z różnych powodów (najczęściej są to zaburzenia rozwojo-
we, trudności szkolne, rodzinne lub środowiskowe) trafia do Młodzieżowych 
Ośrodków Socjoterapii (Krawczonek 2002, s. 10). Młodzież ta potrzebuje 
wsparcia w postaci specjalnych metod nauki i wychowania. W Ośrodku prze-
bywa najczęściej do 18. roku życia. Powrót podopiecznych MOS do społe-
czeństwa (i pełnionych w nim ról) poprzez udział w „Programie MOS-t” ma 
być dla nich łatwiejszy, a to dzięki zwróceniu ich uwagi na potrzebę i ko-
nieczność kontynuowania nauki czy podjęcie pracy zawodowej. Zaprojekto-
wane działania wykraczają poza samą instytucję MOS i wymagają współpracy 
z innymi instytucjami. Realizację pilotażu „Programu MOS-t” poprzedzały 
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różnorodne działania własne MOS w Ustce, takie jak: badanie aktywności za-
wodowej byłych wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii czy 
też analiza raportów dotyczących wejścia młodych ludzi na rynek pracy (Parol 
2013, s. 212-214).

Badanie losów zawodowych byłych wychowanków MOS-ów uwidocz-
niło następujące potrzeby: konieczność przygotowania zawodowego, promo-
wania skutecznych sposobów znajdowania pracy, informowania o możliwych 
formach pomocy w tym względzie (przez przygotowane do tego instytucje), 
podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych.

Wychowankowie MOS po ukończeniu nauki w Ośrodku (na poziomie 
gimnazjum) często nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą 
jej, stanowiąc tym samym grupę osób mających problemy z adaptacją na ryn-
ku pracy. Brak przygotowania zawodowego, właściwego stosunku do pracy  
i jednocześnie niski poziom wiedzy ogólnej – w dużej mierze uniemożliwiają 
im efektywne wejście na rynek pracy i skazują na pozostanie w grupie wyso-
kiego ryzyka, tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Młodzież przebywająca w MOS, trafiając do Ośrodka, ma na ogół trud-
ności szkolne (Konopczyński 2008, s. 27). Wynikają one z nawarstwiają-
cych się problemów szkolnych, będących wynikiem zaburzonych zachowań 
oraz niechętnego stosunku do nauki. Zadaniem MOS jest pomoc młodzieży  
w eliminowaniu przyczyn przejawianych zaburzeń i przygotowanie ich do ży-
cia zgodnego z normami społecznymi i prawnymi.

Produktem finalnym „Programu MOS-t” jest rozwijanie potencjału 
młodych ludzi - podopiecznych MOS - po to, aby w przyszłości mogli oni 
odnosić sukcesy, kontynuując edukację lub podejmując karierę zawodową  
w swoim miejscu zamieszkania, do którego powrócą po pobycie w MOS. Aby 
osiągnąć ten cel, zaplanowano realizację zadań (programów: TAŻ i Szkolenia 
Zawodowego) uwzględniających dwa kluczowe aspekty: rozwijanie i odkry-
wanie nowych predyspozycji osobowościowych, które pozwoliłyby uczest-
nikom programu (wychowankom MOS) dokonywać wyborów sprzyjają-
cych rozwojowi ich potencjałów, a także wykorzystywaniu tych potencjałów  
w przyszłości poprzez udział w Treningu Alternatyw Życiowych (TAŻ) oraz 
przyuczenie do zawodu, realizowane w ramach „Programu szkolenia zawodo-
wego z przyuczeniem do wykonywania pracy „Asystenta w zawodzie…”.
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METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 

Badania przeprowadzono w okresie od 7 października do 13 grudnia 
2019 r. wg. określonego planu i zatwierdzonego harmonogramu. Poniżej 
przedstawiono kolejne etapy pracy badawczej:

• opracowanie koncepcji badawczej - ustalenie problematyki, celu, za-
kresu i pytań kluczowych,

• przygotowanie narzędzi badawczych,
• zbieranie danych i informacji w oparciu o zaprojektowane narzędzia,
• analiza danych,
• zredagowanie wniosków,
• opracowanie rekomendacji z badań.

Analizie poddano stosowanie wypracowanego innowacyjnego modelu 
zawodowego kształcenia dualnego „MOS-t w przyszłość”, a w szczególności 
Programu Szkolenia Zawodowego. Celem badania było oszacowanie rezul-
tatów programu, jego aktualności w stosunku do potrzeb kolejnych poten-
cjalnych uczestników oraz stopnia osiągnięcia zakładanych celów w świetle 
wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Ewaluacja „Programu MOS-t 
w przyszłość” pozwoli na ocenę wyników podjętych działań i rezultatów. Do-
datkowym celem było sprawdzenie spójności wszystkich realizowanych w pro-
gramie zadań, co pozwoli na określenie stanu faktycznego, tj. da odpowiedź 
na pytanie: czy cele projektu zostały osiągnięte, a oczekiwania organizatorów  
i uczestników spełnione. Badacz przyjął, iż w badaniu skoncentruje się na 
uzyskaniu odpowiedzi na szczegółowe pytania badawcze. Założono bowiem, 
że odpowiedź na nie umożliwi wypracowanie rzetelnych rekomendacji na 
przyszłość. Plan działań badawczych opisany powyżej miał za zadanie pomóc  
w odpowiedzi na pytania, które postawił przed sobą badacz, a w szczególności:

1. Czy koncepcja „Programu „MOS-t” jest znana, analizowana, mody-
fikowana oraz przedstawiana wychowankom MOS, nauczycielom, 
rodzicom, pracodawcom?

2. Czy oferta Szkoleń Zawodowych spełnia oczekiwania wychowan-
ków biorących udział w programie?

3. Czy program rozwija potencjały wychowanków i ich zainteresowa-
nia zawodowe?

4. Czy udział w programie zaspokaja wcześniej artykułowane potrzeby 
wychowanków?
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5. Czy nauczyciele i wychowawcy MOS widzą sens wdrażania „Progra-
mu MOS-t”?

6. Jak układa się współpraca (MOS i praktykantów) z pracodawcami?
7. Jak oceniają wartość praktyk dla rozwoju ich kompetencji zawo-

dowych wychowankowie, biorący udział w programie „Asystent 
zawodowy…”?

8. Czy pracodawcy są zainteresowani przygotowaniem „Asystentów za-
wodowych …” wywodzących się z wychowanków MOS?

9. Czy udział wychowanków w „Programie MOS-t” ma wpływ na ich 
zachowanie: relacje z pozostałymi wychowankami, funkcjonowanie 
w grupie, kulturę osobistą, rozwiązywanie konfliktów, motywację 
do uczenia się, stosunki z nauczycielami i wychowawcami?

10. Czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane cele „Programu MOS- t”?

Badanie zostało zrealizowane w dniach od 15 października do 30 listo-
pada 2019 roku. Aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania badawcze, 
wykorzystano następujące metody:

• dwa zogniskowane wywiady grupowe,
• badania ankietowe.

Zogniskowane wywiady grupowe miały na celu dotarcie do tych infor-
macji, których uzyskanie nie było możliwe poprzez ankietowanie. Wywia-
dy potraktowane zostały jako narzędzie pomocnicze. Przeprowadzono je  
w dwóch grupach uczestników programu TAŻ. Kolejny wywiad grupowy 
(grupa liczyła 22 osób) przeprowadzono z realizatorami programu, tj.: trene-
rami, koordynatorami, specjalistą ds. szkoleń, psychologiem. Kolejnym narzę-
dziem pomocniczym był wywiad z przedstawicielami pracodawców, tj.: koor-
dynatorem programu z ramienia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza 
Środkowego w Słupsku oraz Starszym Cechu Rzemiosł Różnych w Słupsku.

Badania ankietowe umożliwiają uzyskanie od respondentów informacji 
dotyczących oceny lub opinii w związku z badanym zjawiskiem. W programie 
badań ewaluacyjnych uwzględniono tę metodę. Ankiety skierowane były do 
uczestników „Programu MOS-t”, uczniów nieobjętych programem, praco-
dawców, wychowawców i nauczycieli szkoły. Łącznie w badaniu wzięło udział 
184 osób. Szczegóły przedstawiono na rysunku 1.
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Rys.1. Graficzna ilustracja rozkładu badanych osób w poszczególnych grupach

Źródło: badania własne

Badania ewaluacyjne zostały tak zaplanowane, aby nie dezorganizowały 
pracy szkoły. Terminy spotkań, analiza dokumentacji, spotkania z poszcze-
gólnymi grupami, klasami uwzględniały plan i były uzgodnione z dyrekcją 
placówki. Badaniem objęto 114 uczniów Szkoły Branżowej I Stopnia „Rze-
miosło” w Słupsku, którzy wzięli udział w realizacji TAŻ i Szkoleniu Zawo-
dowym. Ponadto w badaniu uczestniczyli realizatorzy „Programu MOS-t”, 
tj.: czterech trenerów TAŻ, koordynator programu, specjalista ds. promo-
cji, specjalista ds. szkoleń, osoba wspierająca - psycholog. O zdanie zapytano 
również 7 pracodawców, u których odbywali praktyki i uczyli się zawodu 
podopieczni MOS. Zasięgnięto również opinii: wychowawców i nauczycieli 
spoza programu oraz 41 uczniów szkoły nieobjętych programem. W grupie 
badawczej biorącej udział w programie rozkład płci przedstawiał się następu-
jąco: kobiety reprezentowało 50 osób natomiast mężczyzn 64 osoby, ilustrację 
graficzną stanowi rysunek 2.

Rys.2. Graficzna ilustracja rozkładu grupy uczniów biorących udział w programie z podziałem 
płeć

Źródło: badania własne
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WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

Pierwszy filar „Programu MOS-t” nazwany w skrócie „Szkoleniem za-
wodowym (SZ)” odbywał się u siedmiu pracodawców. Reprezentowali oni 
pięć zawodów: fryzjer, stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, me-
chanik pojazdów samochodowych, cukiernik. Praktyki rozpoczęły się 1 wrze-
śnia 2018 roku i trwały do 30 sierpnia 2019 roku. Do programu zrekruto-
wano łącznie 119 osób. Całość ukończyło ostatecznie 114 osób. Na rysunku  
3 przedstawiono zróżnicowanie zawodów oraz liczbę uczniów.

Rys.3. Graficzna ilustracja zawodów oraz udziału w poszczególnych grupach uczniów z podzia-
łem na płeć

Źródło: badania własne

Z rozmów z koordynatorem programu oraz specjalistą ds. promocji 
„Programu MOS-t” wynika, że momentem krytycznym dla udziału w pro-
jekcie był moment pojawienia się problemów wychowawczych. Cztery osoby 
zrezygnowały z udziału, jedna została przeniesiona do innej szkoły decyzją 
rady pedagogicznej szkoły.

Jak wynika ze sprawozdania specjalisty ds. kształcenia zawodowego, 
praktyki poprzedziły wizyty uczestników w miejscach ich odbywania, po to, 
aby przyszli uczniowie poznali miejsce pracy. Odbyło się także spotkanie sied-
miu pracodawców z realizatorami projektu w budynku szkoły. Celem tych 
spotkań było omówienie kwestii organizacyjnych oraz zasad współdziałania 
pracodawców ze specjalistą ds. szkoleń, odpowiedzialnym za uczniów. Prak-
tyki odbywały się dwa razy w tygodniu, od godziny 8:00 do 14:00 (6 godzin). 
Uczniowie nie mieli w tych dniach zajęć szkolnych.

W celu poznania odpowiedzi na pytania szczegółowe (umieszczone poni-
żej) przeprowadzono wśród uczestników szkolenia zawodowego ankietę „Oce-
na Praktyki i Szkolenia Zawodowego (OPISZ)”. Poniżej pytania badawcze 
szczegółowe, na które chciano uzyskać odpowiedź w ankiecie:
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1. Czy oferta Szkoleń Zawodowych spełnia oczekiwania wychowan-
ków biorących udział w programie?

2. Czy program rozwijał ich zainteresowania zawodowe i jakie?
3. Jak układała się współpraca praktykantów z pracodawcami?
4. Jak wychowankowie oceniają wartość praktyk dla rozwoju ich kom-

petencji zawodowych?

W badaniu ankietowym wzięło udział 114 osób – 50 kobiet i 64 męż-
czyzn. Dwie osoby nie były obecne w dniu prowadzenia badań. Ankieta była 
anonimowa. Składała się z dwóch części. W pierwszej z nich (część A) respon-
denci wypowiadali się na temat odbywanych praktyk (23 pytania). W drugiej 
części (część B) proszono ich o opinię na temat odbywanych u pracodawcy 
szkoleń, niezbędnych w szkoleniu zawodowym (przepisy BHP i PPOŻ, zasa-
dy ochrony środowiska, rysunek zawodowy). Ta część składała się z 8 pytań. 
Ankieta zawierała zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Nie wszyscy an-
kietowani, mimo omówionej instrukcji, wypełniali ankietę starannie. Zdarza-
ły się braki odpowiedzi (BO) lub braki uzasadnień wyborów.

W tej części rozdziału przedstawione zostaną wyniki z części A. Na pyta-
nie: dlaczego zdecydowałaś/łeś się wziąć udział w „Programie MOS-t w przy-
szłość”? dziewczęta (49) odpowiedziały: „bo jest przydatne do życia”, „odkry-
cie umiejętności”, „przeszkolenie się”. Jedna kobieta nie udzieliła odpowiedzi 
(BO-1). Dla chłopców najważniejszą zachętą były: możliwość zarobku (40), 
następnie - ciekawość (32), zainteresowanie (21) i chęć nauczenia się czegoś 
nowego (20). Jeden z nich dostrzegał dla siebie „nowe możliwości”. Jeden 
respondent nie udzielił odpowiedzi (BO-1).

Kolejne pytanie brzmiało - czy praktyki zawodowe spełniły Twoje ocze-
kiwania?, a uzyskano następujące odpowiedzi. Praktyki spełniły oczekiwania 
50% dziewcząt i 90% chłopców. Raczej tak - odpowiedziało 50% dziewcząt 
i 10% chłopców. Innych odpowiedzi nie wybrano. Poniżej na rysunku 4 i 5 
przedstawiono graficznie uzyskane wyniki badań.

Zdaniem wszystkich chłopców długość praktyk była wystarczająca, 25% 
dziewcząt uznało, że raczej tak. Pytanie brzmiało: czy długość praktyk była 
wystarczająca do przyuczenia cię do określonej pracy?

Kolejne pytanie było następujące: czy pracodawca przedstawił Ci cele i 
określił zadania, które musiałaś/łeś realizować w związku z wybranym zawo-
dem? Okazało się, że 15% kobiet i 10% mężczyzn nie zostało zapoznanych z 
celami i zadaniami związanymi z nauczanym zawodem. Szczegóły przedsta-
wiają rysunki oznaczone numerami 6 i 7.
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Rys.4. Graficzna ilustracja wyników dotyczących oczekiwań z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Rys.5. Graficzna ilustracja wyników dotyczących zadowolenia z długości praktyk z podziałem 
na płeć

Źródło: badania własne

Rys.6. Graficzna ilustracja wyników dotyczących przedstawienia przez pracodawcę celów z 
podziałem na płeć

Źródło: badania własne
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Rys.7. Graficzna ilustracja wyników dotyczących określenia przez pracodawcę zadań z podzia-
łem na płeć

Źródło: badania własne

W odniesieniu do pytania dotyczącego napotkanych trudności. Jedna 
dziewczyna i dwóch chłopców napotkało trudności. Dziewczyna nie podała, 
jaki był to rodzaj trudności, chłopcy podali uzasadnienie: „przykręcenie koła”, 

„miałem problemy z pracownikiem i nie wykonywałem jego poleceń”.
Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy satysfakcję czerpali z „zadowolenia 

z praktyk”, co świadczy, że sam udział w nich był dla nich gratyfikacją. Na 
możliwość nauki zwróciły uwagę dziewczyny. Dla chłopców ważne było to, 
że stają się samodzielnymi pracownikami, są w tym, co robią, coraz bardziej 
sprawni, szybko przyswajają wiedzę, mają możliwość wykazania się i zarobku. 
Szczegółowy rozkład procentowy przedstawia rysunek 8.

Rys.8. Graficzna ilustracja wyników dotyczących rodzaju satysfakcji podczas praktyk z podzia-
łem na płeć

Źródło: badania własne
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Sześć procent osób chciałoby zmiany. Dziewczyny sygnalizują potrzebę 
większej ilości zajęć, chłopcy natomiast chcieliby zmienić zawód i miejsce prak-
tyk. Graficzną ilustrację uzyskanych wyników badań prezentuje rysunek 9.

Rys.9. Graficzna ilustracja wyników dotyczących chęci zmiany z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Wszyscy uczestnicy stwierdzili, że podczas praktyk panowała dobra at-
mosfera, co ilustruje rysunek 10.

Rys.10. Graficzna ilustracja wyników dotyczących atmosfery panującej podczas praktyk z po-
działem na płeć

Źródło: badania własne

Na pytanie: wymień trzy (lub więcej) umiejętności, które zdobyłaś/łeś 
podczas praktyk? odpowiedzi nie udzieliły dwie dziewczyny i dwóch chłop-
ców. Dziewczęta, które odpowiedziały, skupiły się na umiejętnościach za-
wodowych, wymieniając następujące: modelowanie, nakręcanie włosów na 
wałki, robienie fal, obcinanie. Chłopcy, oprócz umiejętności zawodowych 
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charakterystycznych dla określonej profesji wymieniali jeszcze te, które zwią-
zane były z rozwojem osobistym i cechami charakteru, takie jak: cierpliwość, 
współpraca, dokładność, uczynność, pracowitość.

Poniżej zaprezentowano zebrane umiejętności wskazane przez chłopców, 
z podziałem na zawody:

• stolarz: rozróżnianie rodzaju drewna, obróbka i cięcie; cierpliwość  
i współpraca;

• mechanik: przegląd samochodów, obsługa maszyn, wymiana części, 
wymiana oleju;

• cukiernik: szprycowanie; pieczenie, wykańczanie, krojenie ciast, na-
bijanie kasztanków; składanie ciast - miodownik, robienie ciasteczek 
np. baletek i bitek, dokładność, uczynność, pracowitość.

W kontekście pytania dotyczącego opisania siebie jako pracownika, uzy-
skano zróżnicowane odpowiedzi. Dziewczyny opisały siebie jako pracownika, 
używając określenia „bardzo dobrze” i nie wyjaśniając tego, co miały na my-
śli. Inne określiły siebie jako pracownika zaangażowanego, pisząc: „bardzo 
się starałam”. Chłopcy widzą w sobie pracownika, który jest: zaangażowany, 
ambitny, stawiający nowe cele, cierpliwy, odpowiedzialny, solidny, rzetelny,  
z trudnościami w komunikacji międzyludzkiej. Dziewięćdziesiąt procent  
z nich opisało siebie: „dobrze”.

Na kolejne pytanie - jakie dostrzegasz korzyści wynikające z tytułu uczest-
niczenia w praktykach, co z nich wynika dla Ciebie? - otrzymano następujące 
odpowiedzi: po pierwsze: „zarobek”, po drugie: „przyuczenie się do zawodu” 
i łatwiejszy start w dorosłym życiu. Dzięki praktykom - jak piszą - wzrosła 
ich „świadomość bycia pracowitym”. Uczestnictwo w praktykach sprawiło, że 
mieli „urozmaicony czas”.

Kolejne pytanie brzmiało: Czy odpowiadał Ci sposób przekazywania 
przez pracodawcę wiedzy i zdobywania umiejętności zawodowych? Odpowie-
dzi nie udzieliła jedna dziewczyna. Pozostałe badane kobiety były zadowolone 
z formy przekazu. Jedna z nich podała uzasadnienie: „ponieważ robił to do-
kładnie i z cierpliwością”. Jedna z dziewcząt nie była zadowolona ze sposo-
bu przekazywania tej wiedzy. Jako przyczynę podała: „bo prawie z szefową 
nie rozmawiałam”. Chłopcy nie mieli zastrzeżeń do sposobu przekazywania 
im wiedzy i kształtowania umiejętności. Podkreślali, że pracodawcy robią to  
w sposób prosty, zrozumiały i bez pośpiechu.

W odniesieniu do pytania: czy podczas praktyk potrzebowałeś/łaś po-
mocy? jedna z dziewcząt potrzebowała pomocy w zakresie „tłumaczenia”  
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i zazwyczaj nikt jej w tym nie pomagał. Czterech chłopców podało, że po-
trzebowało pomocy. Trzech w zakresie „instruktarzu”, jeden „w przeglądach”. 
Pomocy udzielał im pracownik.

Z kolei na problem opisany pytaniem: czy podczas praktyk pracodawca 
wyrażał swoją opinię na temat Twojej pracy? Jedna z badanych nie udzieliła 
odpowiedzi, dwie dziewczyny napisały, iż pracodawca nie wyrażał opinii na 
temat ich pracy, jedna z dziewcząt usłyszała na swój temat niepochlebną opi-
nię, dotyczącą jej umiejętności zawodowych. Cytuję: „że nie nadaję się do 
pracy fryzjerki”. Na pogłębienie pytania (Czy w Twoim odczuciu pomagało 
Ci to w pracy?), w odczuciu trzech dziewcząt, które udzieliły na to pytanie 
odpowiedzi, zarówno brak opinii na temat ich pracy, jak i wyrażanie opinii 
negatywnej nie pomagało im w pracy. Chłopcy mieli zróżnicowane zdanie 
co do braku opinii na temat ich pracy. Dwaj uważali, że to im nie pomaga  
w pracy, kolejni dwaj, że dzięki temu jest „niewielka kontrola” i „miałem 
luz”. Ci, którzy wskazali, że pracodawca wyrażał opinie na temat ich pracy, 
uważali, że to im pomagało w zdobyciu wiedzy, a także odczuwali satysfakcję 
i przyjemność. Zdaniem badacza można uznać, że były to opinie pozytywne.

W odniesieniu do pytania: jakie umiejętności zdobyte podczas praktyki 
są dla Ciebie szczególnie ważne z punktu widzenia przyszłej kariery zawodo-
wej? - dla dziewcząt szczególnie ważne (100% na nie wskazało) okazały się 
te umiejętności, które pozwalają na lepsze kontakty z ludźmi, są związane  
z przyuczanym zawodem (określone w ankiecie jako umiejętności zawodowe) 
oraz dają doświadczenie zawodowe. Następne w rankingu (75% wyborów) są: 
praca zespołowa, wiedza zawodowa, praca z klientami, praca z ludźmi oraz 
znajomość procedur.

Odpowiedzi chłopców różnią się nieco od odpowiedzi dziewcząt. Dla 
nich najważniejsza jest praca zespołowa, umiejętności zawodowe i doświad-
czenie w zawodzie (80% respondentów je wybrało). Kolejne co do ważności 
umiejętności (70% wyborów) to: praca z ludźmi, wiedza zawodowa oraz te 
umiejętności, które pozwalają na lepsze kontakty z ludźmi. Połowa chłopców 
uważa, że ważna jest znajomość procedur, a tylko 30%, że praca z klientami. 
Ma to zapewne związek z przyuczanym zawodem. Szczegóły przedstawia ry-
sunek 11.
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Rys.11. Graficzna ilustracja wyników dotyczących wartości zdobytych umiejętności z podzia-
łem na płeć

Źródło: badania własne

Wszyscy chłopcy byli bardzo zadowoleni z praktyk. Tylko jedna spośród 
dziewcząt wykazała się podobnym entuzjazmem, podczas gdy trzy pozostałe 
stwierdziły, że były raczej zadowolone z uczestnictwa w nich, patrz rysunek 12.

Rys.12. Graficzna ilustracja wyników dotyczących stopnia zadowolenia z praktyk z podziałem 
na płeć

Źródło: badania własne
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Odpowiedzi na pytanie: czy zamierzasz uczyć się dalej w tym zawodzie, 
w którym odbywałaś/łeś praktyki? – 80% spośród odbywających praktyki 
dziewcząt, chce kontynuować naukę w tym zawodzie. Jedna uzasadnia swoją 
deklarację tym, że już się czegoś nauczyła. Kolejna, która nie chce uczyć się 
zawodu dalej, jako powód podaje brak cierpliwości. Dziewięćdziesiąt procent 
chłopców chce uczyć się poznanego zawodu, podając jako uzasadnienie to, 
że „zawód się spodobał”, jest zgodny z zainteresowaniami, a praktykant po-
siadł już „umiejętność pracy w tym zawodzie”. Czterech chłopców, którzy 
nie zamierzają kontynuować nauki w zawodzie, uzasadnia to wyborem szkoły  
o innym profilu, brakiem chęci, innymi planami.

Czterdzieści procent dziewcząt chciałoby być zatrudnione przez obecne-
go pracodawcę, bo znają jego wymagania, 10% z dziewcząt nie, ponieważ ma z 
nim zły kontakt. Sześćdziesiąt procent chłopców chciałoby być zatrudnionych 
przez obecnego pracodawcę, ponieważ znają pracodawcę i zakład, mają dobry 
kontakt z pracodawcą, z powodu dobrej atmosfery i znajomości pracowników. 
Ci, którzy nie chcieliby (jest to 12%), jako powód podają odległość od domu 
oraz odmienne preferencje zawodowe.

Połowa dziewcząt rozmawiała z pracodawcami o przyszłości w ich fir-
mie. Jedna z tych, które nie rozmawiały, uzasadnia to „brakiem okazji”. Trzy-
dziestu ośmiu chłopców rozmawiało z pracodawcami dlatego, że „pracodaw-
ca sam o to zapytał”, „z ciekawości”, rozmawiali o wolnych etatach. Sześciu  
z nich nie podjęło takiej rozmowy z powodu „braku czasu”, nie mieli chęci 
oraz „odległości zakładu od miejsca zamieszkania”.

Propozycje pracy przyjęłoby 9 dziewczyn na dziesięć, bo odpowiada im 
atmosfera. Jedna nie, ale nie podała uzasadnienia. Połowa chłopców zatrud-
niłaby się u obecnego pracodawcy, gdyż: są zadowoleni z miejsca pracy, przy-
zwyczaili się, a także ze względu na „zarobek”. Pięciu pozostałych nie. Powody, 
które wymieniają, to: odległość od domu, brak chęci.

Na pytanie: czy podjęłabyś/podjąłbyś jeszcze raz praktykę u tego same-
go pracodawcy? twierdząco odpowiedziało 90% dziewczyn i 95% chłopców. 
Nie chciałoby praktykować 5% chłopców i 10% dziewczyn. Chłopcy wyrażali 
taką chęć, ponieważ są zadowoleni z miejsca pracy, z praktyk oraz „praco-
dawca jest dobry”. Dziewczęta cenią sobie dobrą atmosferę i kontakt z praco-
dawcą. Chłopcy decyzje o tym, że nie chcieliby praktyk mieć u tego samego 
pracodawcy, uzasadniają odległością od domu i trudnościami w pracy.

Zdecydowana większość (85%) dziewczyn chce podjąć naukę w przyu-
czanym zawodzie, te które nie chcą kontynuować nauki wskazują, że już się 
tym znudziły, ale próbowałaby swoich sił w podobnym zawodzie. Dziesięć 
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procent chłopców zmieniło zdanie i nie deklaruje już chęci nauki w tym 
samym zawodzie, wybierając opcje brak odpowiedzi, 90% trwa przy swojej 
decyzji, chcąc się uczyć, bo jest to zgodne z ich zainteresowaniami. Ci, któ-
rzy nie chcą (10%), uzasadniają to innymi planami, chęcią podjęcia praktyki  
w innym zawodzie (sprzedawca), innymi planami edukacyjnymi.

W tym miejscu przedstawione zostaną wyniki z części B. Na pytanie: 
które z treści szkolenia teorii zawodowej przydały Ci się w trakcie praktyk? 
uzyskano następujące odpowiedzi: wiedza teoretyczna z zakresu szkolenia za-
wodowego, której uczyli się w MOS, przydała się im podczas praktyk, szcze-
gólnie z zakresu rysunku zawodowego (skorzystało z niej 80% chłopców  
i tylko 20% dziewcząt) z przepisów BHP i p. poż. 100% kobiet, jak i męż-
czyzn. Ponad ¾ uczniów korzystało z wiedzy dotyczącej zasad ochrony środo-
wiska. Szczegóły przedstawia rysunek 13.

Rys.13. Graficzna ilustracja wyników dotyczących wykorzystania teorii podczas odbywanych 
praktyk z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Kolejne pytanie dotyczyło oczekiwań w odniesieniu do teorii zawodowej. 
Zdecydowanie pozytywnie wypowiedziała się większość uczniów (90% dziew-
cząt i 98% chłopców), po 2% zapytanych nie udzieliło odpowiedzi. Czterech 
chłopców uzasadniło swoją ocenę, wskazując na: poszerzenie wiedzy, chęć na-
uki, dobre prowadzenie praktyk. Graficzną ilustrację otrzymanych wyników 
badań przedstawia rysunek 14.
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Rys.14. Graficzna ilustracja wyników dotyczących stopnia zadowolenia z teorii zawodowej  
z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Ważnym wydaje się być pytanie dotyczące ustalenia tego z jakimi treścia-
mi teorii zawodowej było najwięcej kłopotów (patrz rysunek 15). Wszystkie 
dziewczęta (100%) wskazały, że najwięcej kłopotów przysparzał im rysunek 
zawodowy, pozostałe treści nie były już tak trudne jednak także wskazywano 
na pewne problemy, w przypadku BHP i p. poż. wskazało 30% a na ochronę 
środowiska 10%. Chłopcy również mieli kłopoty z rysunkiem (50%), wska-
zując na: trudności w dokładnym ich wykonaniu i brak umiejętności ryso-
wania. Mniej trudności sygnalizowali w przyswajaniu wiedzy z zakresu BHP  
i p. poż (30%) oraz ochroną środowiska – 10%.

Rys.15. Graficzna ilustracja wyników dotyczących oceny teorii zawodowej sprawiającej trud-
ności z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Na pytanie: których treści teorii zawodowej powinno być więcej? uzyska-
no następujące odpowiedzi – mimo, że respondenci mieli najwięcej trudności 
z rysunkiem zawodowym, to właśnie tych zajęć życzyliby sobie więcej (100% 
dziewcząt i 70% chłopców). Blisko połowa badanych chciałaby poznać lepiej 
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przepisy BHP (50% kobiet i 30% mężczyzn), natomiast w odniesieniu do 
zasad ochrony środowiska chciałoby pogłębić swoją wiedzę po 20% respon-
dentów w obu grupach zróżnicowanych kategorią płci. Szczegóły przedstawia 
rysunek 16.

Rys.16. Graficzna ilustracja wyników dotyczących stopnia zapotrzebowania na dodatkowe za-
jęcia z teorii zawodowej z podziałem na płeć

Źródło: badania własne

Uczniów zapytano także o to jaką wartość stanowi dla nich praca. Pra-
ca według dziewcząt, które udzieliły odpowiedzi, daje możliwość osiągnięcia 
sukcesu. Według chłopców praca stanowi sama w sobie „dużą wartość”, daje 
bezpieczeństwo finansowe, samodzielność, możliwość współpracy.

W odniesieniu do pytania: Czego byś potrzebował/a, aby zdobyć w przy-
szłości upragniony zawód, jaki? żadna z dziewcząt nie udzieliła odpowiedzi, 
chłopcy do zdobycia upragnionego zawodu potrzebują: wykształcenia, pienię-
dzy, sprzętu, ukończenia szkoły, możliwości oraz szczęścia.

Na pytanie: co jest Ci potrzebne do Twojego rozwoju jako przyszłe-
go pracownika? dziewczyny najczęściej odpowiadały, że jeszcze nie wiedzą. 
Chłopcy najczęściej potrzebowali: praktyki, pieniędzy, wiedzy i nauki.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Oferta programu szkolenia zawodowego, na który składały się prakty-
ki oraz zajęcia teoretyczne realizowane w szkole, spełniły oczekiwania 90% 
chłopców i 50% dziewcząt. Pozostali respondenci stwierdzili: raczej tak, co 
też stanowi wysoki wskaźnik. Innych odpowiedzi nie udzielono. Z praktyk 
bardzo zadowolonych było 75% uczestników, raczej zadowolonych 25%.
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Program rozwinął zainteresowania zawodowe uczniów, ponieważ zdecy-
dowana większość respondentów chce uczyć się dalej w zawodzie, w którym 
odbywało praktykę.

Współpraca z pracodawcami, zdaniem praktykantów, układała się do-
brze, tylko jedna z uczestniczek, nie potrafiła porozumieć się ze swoją praco-
dawczynią. Wszyscy wychowankowie wskazywali, że podczas praktyk pano-
wała dobra atmosfera. Zadowoleni byli również ze sposobu przekazywania 
wiedzy oraz umiejętności. Aż 71% ankietowanych deklaruje, że chciałoby być 
zatrudnionych przez swojego pracodawcę, podając, że mają z nim dobry kon-
takt oraz z powodu dobrej atmosfery w pracy.

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta wskazują na szereg umiejętności za-
wodowych, które opanowali podczas praktyk, charakterystycznych dla okre-
ślonego zawodu (np. modelowanie włosów, obróbka drewna, wymiana części, 
robienie ciastek, itp.) oraz niezbędnych do dobrego funkcjonowania społecz-
nego, jak: umiejętność współpracy w zespole.

Uczestnicy badania zdają sobie również sprawę, że dzięki szkoleniu za-
wodowemu posiedli takie umiejętności, które są ważne z punktu widzenia ka-
riery zawodowej, na przykład: umiejętność kontaktu z ludźmi, doświadczenie 
zawodowe, umiejętności zawodowe wyżej wymienione, praca zespołowa oraz 
wiedza zawodowa.

Mają także świadomość swoich potrzeb zawodowych, z których najważ-
niejsze to: wykształcenie, wiedza, praktyka, pieniądze, sprzęt, nauka i ukoń-
czenie szkoły.

Praca dla nich jest wartością samą w sobie i daje następujące możliwości: 
osiągnięcia sukcesu, poczucie bezpieczeństwa finansowego, samodzielności 
oraz możliwość współpracy.

Podsumowując uzyskane opinie uczniów biorących udział w dodatko-
wym programie kształcenia zawodowego pozwalają stwierdzić, że program 
spełnił pokładane w nim nadzieje. Dodatkowo można powiedzieć, że warto 
byłoby w przyszłości zrealizować badania pogłębione, które pozwolą na jesz-
cze lepsze przygotowanie uczniów szkół branżowych I stopnia do pełnienia ról 
zawodowych zarówno na polu merytorycznego przygotowania zawodowego, 
jak i przygotowania do wchodzenia w interakcje, role społeczne i gotowości 
do dalszego rozwoju zawodowego oraz osobistego.
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Functioning of the vocational educational 
program "MOS-t into the future" in the activities 
of the 1st degree trade school "Craft" in Słupsk - 

research report 

Abstract: The presented article deals with the issue of vocational training for 
young people. For many years, it has been postulated and developed various 
paths of vocational education, bearing in mind the attractiveness of the educa-
tional offer for young people and the demand for specific qualifications on the 
labor market, especially employers. One of the possible options is vocational 
training for young people linked to apprenticeship as a juvenile worker direc-
tly with the employer. Based on the research results obtained, it can be said 
that the surveyed youth willingly use the in-depth vocational education offer, 
are highly willing to co-create such a program, and are aware of their work and 
development of the sphere of social competencies.

Keywords: vocational education, vocational qualifications, training in crafts
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SYSTEM SPRAWOWANIA  
WŁADZY WYKONAWCZEJ  

W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono jak sprawowana jest 
władza wykonawcza w Polsce, która jest wykonywana przez Prezydenta  
i Radę Ministrów. Nie realizuje ona żadnego klasycznego modelu sprawo-
wania władzy wykonawczej, ale zawiera elementy rozwiązań przyjmowa-
nych w systemie prezydencjalnym, gabinetowym oraz kanclerskim. Wybór 
modelu władzy wykonawczej warunkowany jest często opowiedzeniem się 
przez ustrojodawcę za określonym systemem rządów. Model organizacyjny 
władzy wykonawczej uregulowany w Konstytucji RP nie prezentuje żadne-
go ze znanych w nauce prawa i politologii modeli, a stanowi jedynie eklek-
tyczne połączenie niektórych z nich. Najważniejsze wnioski autor zawarł  
w podsumowaniu.

Słowa kluczowe: Polska, Prezydent, Rada Ministrów, władza wykonawcza, 
system kanclerski

WPROWADZENIE

Tematyka ustroju państwowego rozumiana jako całokształt organizacji 
państwa i metod działania władzy państwowej (Banaszak 2017, s. 11) jest 
jednym z głównych obszarów badań naukowych konstytucjonalistów i polito-
logów. Z punktu widzenia politologii szczególnie ważne jest korzystanie z do-
robku nauk prawnych (Chodupski 2013, s. 54). Dla obu tych nauk jednym 
z ważniejszych zadań jest badanie ustroju państwowego, czyli norm regulują-
cych pozycję państwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych, podmiot 
władzy w państwie i przysługujące jej prawa oraz wolności, a także obowiązki, 
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zasady organizacji i funkcjonowania organów państwowych oraz relacje mię-
dzy nimi (Banaszak 2017, s. 5). W porządkach prawnych większości państw 
aktem określającym powyższe kwestie jest Konstytucja.

Ustawa zasadnicza jest aktem prawnym, który nie powinien być często 
zmieniany, jednak powstają dyskusje na temat jego korekty. Ważną propozy-
cją jest określenie sposobu sprawowania władzy wykonawczej. Obecna Kon-
stytucja przewiduje istnienie dualistycznej egzekutywy. Władzę wykonawczą 
w Polsce sprawuje Prezydent i Rada Ministrów. Nie realizuje ona klasycznego 
modelu sprawowania władzy wykonawczej, ale zawiera elementy rozwiązań 
przyjmowanych w systemie prezydencjalnym, gabinetowym oraz kanclerskim. 
Dualistyczna egzekutywa nie musi być jednolita pod względem politycznym. 
Może się zdarzyć, że prezydent wywodzi się z obozu politycznego, który jest  
w opozycji do tego, który posiada większość mandatów w parlamencie. Zja-
wisko to określa się mianem koabitacji (Banaszak 2017, s. 504). Przyjęcie ta-
kiego modelu często prowadzi do eklektyzmu władzy wykonawczej (Banaszak 
i Zbieranek 2011, s. 33). Z tego powodu może dojść do poważnych kryzysów 
politycznych i sporów kompetencyjnych. Jeżeli zdecydowano by się na zmia-
nę konstytucji to należałoby wprowadzić konsekwentnie jeden ze sprawdzo-
nych w państwach demokratycznych modeli egzekutywy. Należy zauważyć, 
że wybór modelu władzy wykonawczej warunkowany jest często opowiedze-
niem się przez ustrojodawcę za określonym systemem rządów.

Trzeba zadać sobie pytanie czym jest władza wykonawcza. Należy ją ro-
zumieć jako „działalność polegającą na wykonywaniu zadań państwowych mają-
cych na celu realizację dobra ogólnego, interesu publicznego. Zadania te z reguły 
określane są przez władzę ustawodawczą, przy czym wypełnianie ich przez władzę 
wykonawczą odbywa się przez zastosowanie specyficznych form organizacyjnych 
i proceduralnych” (Banaszak 2017, s. 500). Wyróżnić można monokratyczny, 
dualistyczny oraz departamentalny model władzy wykonawczej. W ramach 
dualistycznej egzekutywy należy wyróżnić system gabinetowy, kanclerski,  
resortowy oraz prezydencjalny.

W swoich rozważaniach opieram się głównie na dwóch metodach ba-
dań, metodzie dogmatycznej oraz porównawczej. Są to dwie metody, które  
w nauce o ustroju państwa mają największe znaczenie. Metoda prawno- 
dogmatyczna jest podstawą badań. Polega ona na analizie przepisów prawnych 
dotyczących funkcjonowania egzekutywy. Natomiast za pomocą metody praw-
no-porównawczej, można zestawić modele wykonywania władzy wykonawczej 
w wybranych państwach oraz dokonać interpretacji wyników porównań (Ba-
naszak 2017, s. 9-11). Posłużę się również metodą behawioralną i historyczną,  
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ponieważ z punktu widzenia politologii analizując daną instytucję, warto od-
nieść się do jej genezy.

W systemie monokratycznym władzę wykonawczą sprawuje jednooso-
bowy organ. W jej ramach nie ma żadnych podziałów wewnętrznych. Nie 
występuje żaden samodzielny, kolegialny organ posiadający kompetencje wy-
konawcze. Osoby kierujące poszczególnymi działami administracji, są tylko or-
ganami pomocniczymi, nie odpowiadają politycznie przed parlamentem, a ich 
powołanie na stanowisko zależy głównie od zaufania organu np. (monarchy 
lub prezydenta) (Banaszak 2012a, s. 398). W klasycznej postaci model ten wy-
stępuje w Stanach Zjednoczonych i jest to jedyny przykład tego reżimu wśród 
skonsolidowanych demokracji (Antoszewski i Herbut 2001, s. 320–321).

W modelu dualistycznym władza wykonawcza pełniona jest przez głowę 
państwa i rząd. Głowa państwa może zostać wybrana w wyborach powszech-
nych, przez parlament lub piastować swoje funkcje na podstawie dziedzicze-
nia (Banaszak 2012a, s. 398). Rząd w większości państw demokratycznych 
jest powoływany w celu kierowania realizacją podstawowych funkcji państwa  
i koordynowania działalności organów wchodzących w skład egzekutywy. 
Jego rola ustrojowa i zadania oraz pozycja osoby stojącej na jego czele, zależą 
od przyjętego w danym państwie modelu organizacyjnego władzy wykonaw-
czej (Banaszak 2011, s.134).

Wzajemna relacja pomiędzy głową państwa a rządem może być różnie 
określana. Ze względu na nią oraz na zasady wewnętrznej organizacji i funk-
cjonowania rządu można wyróżnić cztery systemy dualistycznej egzekutywy: 
system gabinetowy, system kanclerski, system resortowy oraz system prezy-
dencjalny (Banaszak 2017, s. 504).

System gabinetowy powstał w Anglii, w wyniku ewolucji, kiedy to król 
tracił swoje liczne kompetencje na rzecz rządu (gabinetu). Władzę wykonaw-
czą sprawują głowa państwa i rząd. Na czele rządu stoi premier, który jest 
jego szefem, wyznacza kierunki działalności rządu, wskazuje kandydatów na 
ministrów i odpowiada politycznie przed Parlamentem. Ministrowie kierują 
działami administracji rządowej i są w dużym stopniu niezależni od premiera 
i pozostałych ministrów, ale muszą działać w ramach linii politycznej wyzna-
czone przez prezesa rady ministrów. Rząd ma prawo inicjatywy ustawodaw-
czej (Banaszak 2017, s. 501).

System kanclerski jest odmianą systemu gabinetowego. W modelu tym 
szef rządu posiada bardzo silną pozycję ustrojową, uzyskiwaną min, dzięki szcze-
gólnemu sposobowi powoływania go na ten urząd oraz odpowiedzialności jego 
przed parlamentem. Prezydent RFN nie odgrywa szczególnej roli w systemie 
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ustrojowym tego państwa, gdyż jego uprawnienia ograniczają się w zasadzie 
do wykonywania tradycyjnych funkcji reprezentacyjnych (Bożyk i Grzybowski 
2012, s. 151). Model ten został po raz pierwszy wprowadzony w niemieckiej 
Ustawie Zasadniczej z dnia 23 maja 1949 roku (Banaszak 2012a, s. 404).

System resortowy był bardzo popularny w latach dwudziestych  
XX wieku, w Europie, w państwach, gdzie przyjęto parlamentarny system rzą-
dów. Model ten obecnie występuję bardzo rzadko (wiele jego cech występuje  
w Czechach) (Banaszak 2012a, s. 407).

System prezydencjalny wiąże się o z prezydencko- parlamentarnym sys-
temem rządów. Występuje on wyłącznie w państwach republikańskich (Anto-
szewski i Herbut 2001, s 320) min, we Francji, w Rosji na Litwie i na Ukrainie.

Model departamentalny jest związany z parlamentarno-komitetowym 
system rządów. Współcześnie występuje on w Szwajcarii (Banaszak 2012a, 
s.411).

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZPOSPOLITEJ

Polska jest państwem z ponad dwustuletnią tradycją konstytucyjną, 
mimo to po transformacji ustrojowej w 1989 roku, uchwalenie nowej kon-
stytucji nie było łatwym zadaniem. Gdy Polska odzyskała swą niezależność 
i była w stanie decydować o swej przyszłości, uchwalenie nowej konstytucji 
stało się nieuniknione. Zdaniem Tadeusza Mazowieckiego zasadniczą kwe-
stią było dostosowanie realiów do obecnej sytuacji politycznej, społecznej  
i gospodarczej.

Na początku 1989 roku zmieniła się rola parlamentu, uległa zmianie tak-
że nazwa państwa, a niektóre przepisy poprzedniej konstytucji zostały usunię-
te. Gdy został powołany nowy parlament, pojawił się nowy konflikt politycz-
ny w przedmiocie konstytucji. Nie był to już konflikt odnoszący się do kwestii 
instytucjonalnych, ale polityczny spór, mający związek z tym, że większość 
parlamentarna należała do grup politycznych, które były zakorzenione w sta-
rym systemie komunistycznym. Główny spór polityczny, który towarzyszył 
tworzeniu konstytucji nie był powiązany z systemem politycznym, czy insty-
tucjami demokratycznymi, lecz koncentrował się na znaczeniu przypisanemu 
rożnym symbolom. Główna kwestia dotyczyła Preambuły, która wprawdzie 
nie jest nader znaczącą prawnie częścią konstytucji, ale nadaje ton konstytucji, 
jej interpretacji i wyraża wartości istotne dla danego systemu, podobnie jak 
podstawę aksjologiczną (Serban-Rosen 2003, s. 15-18).
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Konstytucja RP szczegółowo reguluje pozycje Prezydenta w rozdziale V1. 
Zgodnie z art. 126 Prezydent RP jest najwyższym przedstawicielem Rzeczy-
pospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa on nad 
przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa 
państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez naród w wyborach po-
wszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Wybór pre-
zydenta w głosowaniu powszechnym podkreśla jego silną legitymację i jest 
elementem prezydencjalnym sprawowania egzekutywy. Kadencja głowy pań-
stwa trwa 5 lat i może być ponownie tylko raz odnowiona. Na Prezydenta 
Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Dolna 
granica biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich jest najwyższa 
ze wszystkich wyborów. Przesłanką dla tego rozwiązania jest przekonanie, że 
prezydent powinien być doświadczony życiowo i mieć ukształtowane poglądy. 
Kandydata zgłasza co najmniej 100 tysięcy obywateli mających prawo wybie-
rania do Sejmu. Zebranie 100 tysięcy podpisów nie gwarantuje kandydatowi 
na prezydenta minimalnego poparcia. Można się podpisać na listach wielu 
kandydatów, dlatego to przyszłych wyborców do niczego nie zobowiązuje (Ba-
naszak 2012b, s 725-736). W wyborach prezydenckich z 2020 roku pięcioro 
kandydatów uzyskało mniej niż 100 tysięcy głosów. Wybory Prezydenta Rze-
czypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej 
niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędu-
jącego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta 
Rzeczypospolitej nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, 
wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu  
60 dni od dnia zarządzenia wyborów. W czasie obowiązującej Konstytucji tyl-
ko raz został opróżniony urząd Prezydenta, na skutek śmierci Lecha Kaczyń-
skiego w 2010 roku. Wtedy to obowiązki głowy państwa zgodnie z Konstytu-
cją przejął marszałek Bronisław Komorowski i zarządził wybory prezydenckie.

Na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który 
otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandyda-
tów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym gło-
sowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W ponownym głosowaniu 
wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głoso-
waniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.



54

MARCIN DUDEK

dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze 
lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza 
się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym 
głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się  
o dalszych 14 dni. Na urząd Prezydenta wybrany zostaje ten, który w ponow-
nym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Tylko Prezydentowi Aleksandrowi 
Kwaśniewskiemu, udało się wygrać wybory w pierwszej turze. Uzyskanie ta-
kiego wyniku na tle pozostałych kandydatów tym bardziej podkreślało jego 
silny mandat. Natomiast Aleksander Kwaśniewski i Andrzej Duda zostali wy-
brani na urząd Prezydenta dwukrotnie. Ani Konstytucja ani ustawa o wyborze 
Prezydenta RP nie regulują sytuacji, w której obaj kandydaci w drugiej turze 
lub co najmniej trzech kandydatów w I turze uzyskałoby tę samą liczbę gło-
sów. Taka sytuacja wydaje się być mało prawdopodobna, ale mimo wszystko 
ustawodawca powinien ją uregulować. Kadencja Prezydenta Rzeczypospoli-
tej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu i złożenia przez niego 
przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego. Złożenie przysięgi przez nowo 
wybranego prezydenta odbywa się w ostatnim dniu urzędowania ustępują-
cego prezydenta, a jeżeli został on wybrany w wyborach przedterminowych 

– w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Uchwały Sądu 
Najwyższego o stwierdzeniu ważności wyborów2. Odmowa złożenia przysięgi 
powoduje tymczasowe przejęcie obowiązków prezydenta przez Marszałka Sej-
mu do czasu wyboru nowego prezydenta. Prezydent elekt, od dnia ogłoszenia 
wyników wyborów do dnia zaprzysiężenia nie posiada żadnych kompetencji 
prezydenckich Może otworzyć tymczasowe biuro w czym często wspiera go 
kancelaria ustępującego prezydenta.

Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyż-
szy. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu 
przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach okre-
ślonych w ustawie. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rze-
czypospolitej przeprowadza się nowe wybory, w takim trybie, jakby ten urząd 
został opróżniony. Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego 
innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które 
są związane ze sprawowanym urzędem. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie 
może przejściowo sprawować urzędu, zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, 
który tymczasowo przejmuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy 
Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie zawiadomić Marszałka Sejmu 

2 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U.2020.0.1319, art. 291 ust. 1 i 3.
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o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o stwierdzeniu przeszkody  
w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej rozstrzyga Trybu-
nał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania przejściowej 
niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Trybu-
nał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie 
obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej (Radajewski 2016, s. 11-14). Gdy 
urząd prezydenta zostanie opróżniony Marszałek Sejmu tymczasowo, do cza-
su wyboru nowego Prezydenta Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezy-
denta Rzeczypospolitej. Przyczyny opróżnienia urzędu są jasno sprecyzowane 
w art. 131, ust. 2 Konstytucji. Należą do nich:

1. śmierć Prezydenta Rzeczypospolitej,
2. zrzeczenie się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3. stwierdzenie nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub 

innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,
4. uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezy-

denta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan 
zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów usta-
wowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

5. złożenie Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybu-
nału Stanu.

Takie enumeratywnie wyliczenie zapobiega sytuacji, w której Prezydent 
zostaje odwołany przez Zgromadzenie Narodowe z przyczyn politycznych.

Zgodnie z art. 131 ust. 4 Konstytucji osoba wykonująca obowiązki Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie może postanowić o skróceniu Kadencji 
Sejmu.

Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta 
Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu. Taka sytuacja 
miała miejsce w dniu 8 lipca 2010, kiedy Marszałek Bronisław Komorowski, 
ze względu na wygrane wybory prezydenckie, zrezygnował z pełnienia urzę-
du. W następstwie Jego decyzji zgodnie z Konstytucją tymczasowe obowiązki 
wykonywał Marszałek Senatu Bohdan Borusewicz. Pełnił tę funkcję, zaledwie 
przez około 10 godzin, do czasu, gdy Sejm powołał Grzegorza Schetynę na 
urząd Marszałka Sejmu.

Art. 134, ust. 1 reguluje, że Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym 
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 146 
ust. 4, pkt. 8 stanowi, że Rada Ministrów w zakresie i na zasadach określo-
nych w Konstytucji i ustawach sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie 
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obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do 
czynnej służby wojskowej. Niektóre kompetencje w zakresie polityki wojsko-
wej, obronnej i zagranicznej Prezydent wykonuje na wniosek Prezesa Rady 
Ministrów lub ministra, albo za pośrednictwem właściwego ministra.

Zgodnie z art. 189 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga 
spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi i konstytucyjnymi organami 
państwowymi. W 2008 roku ówczesny Prezes Rady Ministrów Donald Tusk 
zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem dotyczącym sporu 
kompetencyjnego w sprawie określenia centralnego konstytucyjnego organu 
państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej 
w posiedzeniach Rady Europejskiej.

Trybunał orzekł w postanowieniu z dnia 20 maja 2009 roku, że istotą 
realnego sporu są dwie funkcjonalnie powiązane kompetencje: - „określanie” 
centralnego konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej, uprawnionego do re-
prezentowania państwa na posiedzeniach Rady Europejskiej; - „prezentowa-
nie” (przedstawianie) na posiedzeniach Rady Europejskiej stanowiska Rze-
czypospolitej. Problem powstaje w sytuacji, gdy Prezydent Rzeczypospolitej 
wyrazi zamiar wzięcia udziału w posiedzeniu Rady Europejskiej, podczas gdy 
udziału tego nie przewidywała Rada Ministrów.

Oficjalna decyzja dotycząca udziału Prezydenta w konkretnym posiedze-
niu Rady Europejskiej winna być efektem współdziałania między określonymi 
w art. 133 ust. 3 konstytucji organami państwa. Może być ogłoszona jako 
rezultat uzgodnienia, a nawet - jako wspólna decyzja Prezydenta Rzeczypo-
spolitej i Rady Ministrów reprezentowanej przez Premiera. Współdziałanie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa Rady Ministrów i właściwego mini-
stra w ramach art. 133 ust. 3 konstytucji oznacza obustronną otwartość na 
współpracę i efektywną gotowość jej podjęcia. Ustrojodawca objął dyrekty-
wą współdziałania wszystkie formy aktywności Prezydenta, Rady Ministrów  
i Prezesa Rady Ministrów skierowane „na zewnątrz” Rzeczypospolitej Polskiej. 
Współdziałanie określone w art. 133 ust. 3 konstytucji dotyczy w pierwszym 
rzędzie sytuacji, gdy Prezydent zgłosi zamiar uczestniczenia - ze względu na re-
alizację zadań określonych w art. 126 ust. 2 konstytucji - w posiedzeniu Rady 
Europejskiej. Założeniem jest, iż Rzeczpospolitą Polską reprezentuje na posie-
dzeniu Rady Europejskiej Prezes Rady Ministrów lub wyznaczony minister 
(członek Rady Ministrów); przedstawia on stanowisko Rzeczypospolitej Pol-
skiej ustalone przez Radę Ministrów. Uzgodnienie pomiędzy Prezesem Rady 
Ministrów i właściwym ministrem, a Prezydentem Rzeczypospolitej może do-
puścić inne formy przedstawiania wskazanego tu stanowiska Rzeczypospolitej, 
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obejmujące udział Prezydenta w tych czynnościach. Prezydent Rzeczypospo-
litej może zgłaszać uwagi do stanowiska Rzeczypospolitej na posiedzenie Rady 
Europejskiej w zakresie, który uzna za celowy dla realizacji jego konstytucyj-
nych zadań, niezależnie od uczestnictwa w posiedzeniu.

Zgodnie z art. 134 „Prezydent RP jest najwyższym zwierzchnikiem Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Wynika z tego, że funkcjonują również 
inni, „niżsi” niż głowa państwa, zwierzchnicy sił zbrojnych. Uwzględniając 
strukturę najwyższych organów państwowych należy do nich zaliczyć Radę 
Ministrów (zgodnie z art. 146 ust. 4 pkt. 7 i 9 zapewnia ona bezpieczeń-
stwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz porządek publiczny), Prezesa 
Rady Ministrów i ministra obrony narodowej, któremu zostało przekazane 
faktycznie kierowanie siłami zbrojnymi oraz dowodzenie nimi, realizowane 
przy wykorzystaniu wojskowych struktur dowodzenia. To właśnie za jego 
pośrednictwem, zgodnie z art. 134 ust. 2 ustawy zasadniczej, Prezydent spra-
wuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi w czasie pokoju (Banaś 2016,  
s. 55). Prezydent wykonując swoje uprawnienia wydaje akty urzędowe. Dla 
swej ważności wymagają one podpisu Prezesa Rady Ministrów, który ponosi 
za nieodpowiedzialność przed Sejmem.

Są niektóre kompetencje głowy państwa, które nie wymagają kontrasy-
gnaty szefa rządu, to tzw. prerogatywy prezydenckie. Zalicza się do nich tra-
dycyjne funkcje głowy państwa, wydawanie aktów prawnych, uprawnienia 
związane z funkcjonowaniem parlamentu i rządu i sądów (Frankiewicz 2010, 
s. 159). Art. 144, ust. 3 enumeratywnie wymienia te kompetencje. Należą do 
nich:

1. zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu,
2. zwoływanie pierwszego posiedzenia nowo wybranego Sejmu i Senatu,
3. skrócenie kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
4. inicjatywa ustawodawcza,
5. zarządzanie referendum ogólnokrajowego,
6. podpisywanie albo odmowa podpisania ustawy,
7. zarządzanie ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej  

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
8. zwracanie się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia 

Narodowego,
9. złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
10. złożenie wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę 

Kontroli,
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11. desygnowanie i powoływanie Prezesa Rady Ministrów,
12. przyjmowanie dymisji Rady Ministrów i powierzanie jej tymczaso-

wego pełnienia obowiązków,
13. złożenie wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności 

przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
14. odwoływanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
15. zwoływanie Rady Gabinetowej,
16. nadawanie orderów i odznaczeń,
17. powoływanie sędziów,
18. stosowanie prawa łaski,
19. nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie 

się obywatelstwa polskiego,
20. powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
21. powoływanie Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
22. powoływanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
23. powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Na-

czelnego Sądu Administracyjnego,
24. złożenie wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Ban-

ku Polskiego,
25. powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej,
26. powoływanie i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego,
27. powoływanie członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
28. nadawanie statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 

oraz powoływanie i odwoływanie Szefa Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej,

29. wydawanie zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
30. zrzeczenie się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Kontrasygnowanie aktów przez premiera oraz prerogatywy prezydenckie 
są elementami gabinetowego modelu sprawowania egzekutywy.

Głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed Sejmem. 
Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za popeł-
nienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Try-
bunałem Stanu. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia 
może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego, podjętą większością co 
najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego 
na wniosek co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego. Z dniem 
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podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarże-
nia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej ulega zawieszeniu, a jego obowiązki przejmuje Marszałek Sejmu  
i zarządza wybory na urząd Prezydenta3. Prezydent RP ponosi natomiast peł-
ną odpowiedzialność za dokonane wykroczenia. Charakter immunitetu nie 
pozwala na uprzywilejowanie w tym zakresie Prezydenta. Wydaje się być 
trudnym wyegzekwowanie tej odpowiedzialności. Zasadnym jest więc przy-
jęcie, że to Trybunał Stanu jest właściwy w kwestii prezydenckich wykroczeń 
(Dąbrowski 2017, s. 120).

Drugim członem egzekutywy w Polsce jest Rada Ministrów. Jej pozycja 
ustrojowa została uregulowana w rozdziale VI Konstytucji RP. Rada Mini-
strów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP oraz kieruje admini-
stracją rządową. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie za-
strzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego.

Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów, ale  
w jej skład mogą być powołani również wiceprezesi Rady Ministrów oraz 
przewodniczący komitetów określonych w ustawach. Konstytucja nie określa 
z ilu członków ma składać się Rada Ministrów. Decyzja ta należy do organu 
powołującego, ale nieformalny wpływ ma na to również premier, który pro-
ponuje skład Rady Ministrów. Premier i wicepremier mogą pełnić również 
funkcje ministra. Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności 
sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi. Rada Ministrów na zasadach 
zgodnie z Konstytucją i ustawami:

1. zapewnia wykonanie ustaw,
2. wydaje rozporządzenia,
3. koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4. chroni interesy Skarbu Państwa,
5. uchwala projekt budżetu państwa,
6. kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie ra-

chunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7. zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek 

publiczny,
8. zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi 

państwami i organizacjami międzynarodowymi,

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., rozdział V.
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10. zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz za-
twierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,

11. sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz 
określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby 
wojskowej,

12. określa organizację i tryb swojej pracy.

Zgodnie z art. 146 to Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną  
i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 133, ust. 3 stanowi, że Prezy-
dent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem 
Rady Ministrów i właściwym ministrem. Problem może eskalować zwłaszcza 
wtedy, kiedy Prezydent i Rada Ministrów wywodzą się z dwóch różnych obo-
zów politycznych.

Rząd działa kolegialnie. Organizację i tryb swojej pracy określa w regu-
laminie. Posiedzenia Rady Ministrów zwołuje Prezes Rady Ministrów. Ustala 
on porządek prac i im przewodniczy. Posiedzenie Rady Ministrów przygo-
towuje i obsługuje sekretarz Rady Ministrów. Członkowie Rady Ministrów 
realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów.

Rada Ministrów może powoływać swoje organy wewnętrzne, konieczne 
dla usprawnienia jej działania. Należą do nich: Stałe Komitety RM, Komitety 
do rozpatrzenia określonej sprawy, Rady i zespoły, Komisje wspólne, Rada 
Legislacyjna, Rządowe Centrum Legislacji, Komisje do opracowania projek-
tów Kodyfikacji.

Do zadań Prezesa Rady Ministrów zgodnie z Konstytucją należy:

1. reprezentowanie Rady Ministrów,
2. kierowanie pracami Rady Ministrów,
3. wydawanie rozporządzeń,
4. zapewnienie wykonywania polityki Rady Ministrów i określenie 

sposobów jej wykonywania,
5. koordynowanie i kontrola pracy członków Rady Ministrów,
6. sprawowanie nadzoru nad samorządem terytorialnym w granicach  

i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
7. zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami administracji rządowej,
8. zwierzchnictwo nad korpusem służby cywilnej.
Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej. 

Korpus służby cywilnej działa w urzędach administracji rządowej w celu za-
pewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego 
wykonywania zadań państwa.
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Prezes Rady Ministrów może sprawować jednocześnie funkcję ministra 
i przewodniczącego komitetu, może być posłem lub senatorem Nie może 
natomiast sprawować urzędu Prezydenta RP oraz innych wysokich urzędów 
państwowych.

Zgodnie z Ustawą o Radzie Ministrów w razie nieobsadzenia stanowi-
ska ministra lub jego czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków, 
ministra zastępuje go Prezes Rady Ministrów lub inny wskazany przez Preze-
sa Rady Ministrów członek Rady Ministrów. W razie nieobecności Prezesa 
Rady Ministrów lub w innym wypadku czasowej niemożności wykonywania 
przez niego obowiązków w Radzie Ministrów, pracami Rady Ministrów kie-
ruje wiceprezes Rady Ministrów wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów 
lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie został powołany. 
Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypeł-
niają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania 
ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy. Mi-
nister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, Rada Ministrów może uchylić rozporządze-
nie lub zarządzenie ministra. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy, 
sekretarza, podsekretarzy stanu gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora 
generalnego urzędu. Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego 
ustalonym lub podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.

Rada Ministrów jest powoływana w trzech trybach. Jest to typowy mo-
del dla systemu gabinetowego, gdzie głowa państwa powołuje rząd.

W pierwszym trybie Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady 
Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospoli-
tej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Mi-
nistrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia 
dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo 
powołanej Rady Ministrów. Warto podkreślić, że nie zawsze na Prezesa Rady 
Ministrów desygnowany jest lider zwycięskiej partii. Gdy funkcję przewodni-
czącego partii i funkcje premiera pełnia dwie różne osoby, może to prowadzić 
do dezorientacji ich środowiska politycznego, którzy nie są pewni do czyich 
wytycznych politycznych mają się stosować.

Prezes Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Mi-
nistrów (tzw. expose) z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum 
zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów.
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Jeżeli Prezydent nie powoła Rady Ministrów albo Sejm nie udzieli jej 
wotum zaufania, to w drugim trybie Sejm przejmuje inicjatywę. Sejm po 
upływie wyżej wymienionych terminów wybiera Prezesa Rady Ministrów 
oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 
Prezydent Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera 
przysięgę od jej członków.

Jeżeli w tej procedurze nie da się powołać Rady Ministrów to pozostaje 
jeszcze trzeci tryb. Inicjatywa znowu przechodzi do głowy państwa. Prezy-
dent RP w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek 
pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm 
w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rze-
czypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Widać więc, że w trzecim trybie rząd jest powoływany tylko zwykłą więk-
szością głosów. To może doprowadzić do pewnego paraliżu, bo z jednej stro-
ny większość sejmowa nie będzie popierała projektów rządowych, a z drugiej 
strony nie będzie w stanie odwołać obecnego rządu i powołać nowego.

Jeżeli w trzecim trybie Sejm też nie udzieli wotum zaufania Radzie Mini-
strów to Prezydent RP skraca kadencję Sejmu i zarządza nowe wybory.

Ważną konstrukcją wyłonioną z kanclerskiego modelu egzekutywy jest 
konstruktywne wotum nieufności. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum 
nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez 
co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady 
Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypo-
spolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm 
nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków 
Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. To bardzo wzmacnia pozy-
cję premiera i całego rządu. Sejm, aby przeprowadzić taką procedurę musi 
uzyskać wymaganą większość i mieć kandydata na premiera, który uzyska 
poparcie większości sejmowej. Rozwiązanie to chroni przed pochopnym od-
wołaniem Rady Ministrów przez Sejm i tym samym zabezpiecza przed desta-
bilizacją systemu politycznego.

Mechanizm konstruktywnego wotum nieufności stanowi nie tylko tryb 
odwoływania, ale jest także trybem powoływania rządu. Swoista kompilacja 
procedur prawnych w pewnym sensie, że łączy on w sobie elementy funkcji 
kontrolnej oraz funkcji kreacyjnej parlamentu (Achtenberg 1984, s. 480).
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Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym 
posiedzeniu nowo wybranego Sejmu oraz w przypadku nieuchwalenia przez 
Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów bądź wyrażenia Radzie Ministrów 
wotum nieufności. Premier sam może również złożyć rezygnację, ale Prezy-
dent może takiej dymisji odmówić.

Myślę, że wartym podkreślenia jest fakt, że Konstytucja w żaden spo-
sób nie reguluje procedury w przypadku śmierci Prezesa Rady Ministrów. 
Uważam, że powinny być przewidziane rozwiązania konstytucyjne na tę 
okoliczność.

Prezydent przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze spra-
wowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.

Członkowie Rady Ministrów ponoszą polityczną odpowiedzialność przed 
Sejmem (Dziemidok-Olszewska 2010, s. 209-226), który może wyrazić mini-
strowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być 
zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Prezydent odwołuje ministra, któremu 
Sejm wyraził wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. 

„Instytucja indywidualnego wotum nieufności jest elementem przyjętego w Kon-
stytucji z 1997 r. zracjonalizowanego systemu parlamentarno-gabinetowego. Jej 
znaczenie wiąże się z możliwością kontrolowania członków rządu, a nawet dopro-
wadzenia do usunięcia z gabinetu ministra (lub innego członka Rady Ministrów), 
którego działalność została negatywnie oceniona. W świetle obowiązujących regu-
lacji konstytucyjnych winna to być instytucja wykorzystywana w szczególnych oko-
licznościach, wkracza bowiem w uprawnienia prezesa Rady Ministrów do kształ-
towania osobowego składu gabinetu. Praktyka polityczna pokazuje jednak, że jest 
to instytucja często wykorzystywana w rozgrywkach politycznych, zmierzająca do 
destabilizacji prac rządu” (Juchniewicz 2016, s. 39).

Sejm może udzielić Radzie Ministrów również absolutorium. Jest to 
akt Sejmu uznający prawidłowość działalności Rady Ministrów w okresie 
roku budżetowego. Konstytucja nie określa negatywnych skutków nieudzie-
lenia absolutorium, ale może być przyczyną udzielenia przez Sejm wotum 
nieufności.

Członkowie Rady Ministrów ponoszą również odpowiedzialność przed 
Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestęp-
stwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Uchwałę o pocią-
gnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed Trybunałem 
Stanu. Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co naj-
mniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów4.

4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, Rozdział VI
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UWAGI KOŃCOWE

Przez wiele dekad system polityczno-prawny państw był przedmiotem 
badań naukowych. Tematyka ustroju państwowego, modeli władzy wzbudza 
zainteresowania już od czasów Oświecenia. Przyczynił się do tego rozkwit in-
telektualny tego okresu oraz coraz większy dostęp do informacji o innych 
państwach. Proces ten współcześnie nadal się pogłębia, dzięki intensyfikacji 
kontaktów politycznych, społecznych i ekonomicznych pomiędzy poszczegól-
nymi krajami. Stymuluje to wzrost zainteresowania rozwiązaniami ustrojowy-
mi istniejącymi w innych państwach. Ma to wpływ również na rozwój badań 
naukowych nad formami sprawowania egzekutywy na płaszczyźnie wewnętrz-
nej i komparatystycznej (Banaszak 2012a, s. 21).

Podzielam opinię Profesora Bogusława Banaszaka, iż model organiza-
cyjny władzy wykonawczej uregulowany w Konstytucji RP nie prezentuje 
żadnego ze znanych w nauce prawa i politologii modeli, a stanowi jedynie 
eklektyczne połączenie niektórych z nich. Powoduje to duże utrudnienia  
w funkcjonowaniu naczelnych konstytucyjnych organów państwa, szczegól-
nie w okresie koabitacji. Profesor Banaszak podkreśla, że należy uwzględnić 
polskie tradycje ustrojowe, włączając w to I Rzeczpospolitą z silnym Sejmem.

Jego zdaniem najlepszym modelem egzekutywy w RP byłby system 
kanclerski, ponieważ jest to parlamentarno-gabinetowy system rządów, który 
zapewniałaby sprawne funkcjonowanie władzy wykonawczej. Byłoby to tak-
że korzystne z punktu widzenia miejsca Polski wewnątrz Unii Europejskiej. 
Mimo zwiększenia w traktacie lizbońskim roli parlamentów krajowych, to 
rządy odgrywają główną rolę na szczeblu unijnym.

Wprowadzenie modelu kanclerskiego stanowiłoby osłabienie pozycji 
Prezydenta RP przez co pozbawiłoby go większości prerogatyw i inicjatywy 
ustawodawczej, ale zachowałby on jednak prawo weta, które jest tradycyj-
nie przynależne głowie państwa. Powinno to być weto zawieszające, mimo że  
w takich demokratycznych państwach jak czy Austria czy Wielka Brytania 
ma ono charakter absolutny. Odrzucenie weta powinno odbywać się w trybie 
trudniejszym niż uchwalenie ustawy (Banaszak i Zbieranek 2011, s. 32-33),  
w przeciwnym wypadku będzie ono odrywało marginalne znaczenie, ponie-
waż ustawa i tak zostanie uchwalona tylko, że w nieco późniejszym terminie.

Konstytucja RP z 3 maja 1791 roku regulowała, że co 25 lat od jej 
uchwalenia zbierać się ma Sejm Konstytucyjny, w celu rozpatrzenia zmian 
w konstytucji. W tym roku będziemy obchodzić właśnie jubileusz 25-lecia 
uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji. Czy nie jest to odpowiedni 
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moment na postawienie sobie pytania, czy obecna Konstytucja w dzisiejszych 
czasach spełnia swoja rolę, czy jest dostosowana na obecne czasy, czy uwzględ-
nia członkostwo Polski w UE.

Uważam, że obecny jubileusz nie musi być powodem do zmiany Kon-
stytucją, ale powinien być przynajmniej okazją do rozważań nad niektórymi 
propozycjami rozwiązań ustrojowych. Należałoby się skupić na do określeniu 
relacji między Prezydentem RP, a Prezesem Rady Ministrów, w szczególności 
w zakresie polityki obronnej, wojskowej i zagranicznej. Rozwiązania te bez 
wątpienia usprawniłyby funkcjonowanie państwa.
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THE SYSTEM OF EXERCISING EXECUTIVE POWER  
IN THE REPUBLIC OF POLAND

Abstract: This article presents how the executive power is exercised in Poland 
which is exercised by the President and the Council of Ministers. It does not 
implement any classical model of exercising executive power, but it contain-
selements adopted from the presidential, cabinet and chancellor systems. The 
choice of a model of executive power is often conditioned by constitutional 
legislator's advocacy for a specific government system. The organizational sys-
tem of the executive power, regulated by the Constitution of the Republic of 
Poland. He states that the aforementioned system does not reflect any system 
known to political or law science but it serves as an eclectic combination of 
certain systems. The author presented the most important conclusions in the 
summary.

Keywords: Poland, President, Council of Ministers, executive power, chan-
cellor system
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KONTROLA GOSPODARKI 
FINANSOWEJ GMINY W PROCEDURZE 

ZATWIERDZANIA WYKONANIA 
BUDŻETU ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM ROLI 
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

Streszczenie: Niniejsza praca poświęcona jest problematyce roli regionalnej 
izby obrachunkowej w kontroli gospodarki finansowej gminy w procedurze 
zatwierdzania wykonania budżetu. Praca skupia się na przedstawieniu regio-
nalnych izb obrachunkowych jako samoistnych organów kontroli zewnętrznej, 
uczestniczących w przedmiotowej procedurze z uwzględnieniem problematyki 
definicji, wątpliwości wynikających z niedostatecznego sprecyzowania obo-
wiązków organu wykonawczego gminy oraz kompetencji regionalnych izb ob-
rachunkowych do opiniowania lub wyrażania stanowisk co do poszczególnych 
dokumentów. Analiza poruszanego tematu pozwala także na odpowiednie 
sklasyfikowanie grup opinii wydawanych przez regionalną izbę obrachunkową 
w omawianej procedurze oraz na ich służebny charakter względem procedury 
absolutoryjnej.

Słowa kluczowe: regionalne izby obrachunkowe, kontrola gospodarki finan-
sowej, wykonanie budżetu, opinia;

WPROWADZENIE

Regionalne izby obrachunkowe, co stanowi art. 1 ust. 1 i 2 ustawy  
o regionalnych izbach obrachunkowych1, są organami nadzoru i kontroli 

1 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2137, z 2021 r. poz. 1927 (dalej: ustawa o r.i.o.; u.r.i.o.).
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gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe umo-
cowanie regionalnych izb obrachunkowych znajduje swoje potwierdzenie 
w ustawach dotyczących jednostek samorządu terytorialnego2. Treść tychże 
przepisów jest natomiast ewidentnym powtórzeniem treści przepisu art. 171 
ust. 2 Konstytucji RP3, który powierza nadzór nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych regionalnym izbom 
obrachunkowym.

Doniosłość funkcji jaką pełnią w systemie kontroli gospodarki finan-
sowej, regionalne izby obrachunkowe (RIO) nie ulega wątpliwości, nie  
w pełni jednak pozostaje omówiona lub niedostatecznie podkreślona rola RIO  
w procedurze zatwierdzania wykonania budżetu. Niniejsze opracowanie czyni 
więc zadość wypełnieniu tej niewielkiej, acz znaczącej luki. Po pierwsze nie-
zbędnym jest wskazanie na samodzielność i niezależność instytucji kontroli 
gospodarki finansowej od funkcji i kompetencji nadzorczych. Następnie re-
konstruując procedurę zatwierdzania wykonania budżetu należy dokonać oce-
ny, czy opinie RIO w zakresie sprawozdań i informacji z realizacji wykonania 
budżetu pełnią funkcję służebną w stosunku do instytucji absolutorium oraz 
czy RIO władne są do badania dokumentów także pod kątem proceduralnym, 
by wreszcie móc odpowiedź, czy RIO jako organ kontroli zewnętrznej współ-
uczestniczy w procedurze zatwierdzania wykonania budżetu, tak w trakcie 
roku budżetowego, jak i w stadium końcowym – absolutorium.

PROBLEMATYKA KONTROLI FINANSOWEJ  
JAKO NIEZALEŻNEJ OD NADZORU INSTYTUCJI

Zatem, tytułem wprowadzenia należy zauważyć, że już z Konstytu-
cji wynika wprost kreacja nadzorcza regionalnych izb obrachunkowych,  
w ustawie o r.i.o. ustawodawca zaś nadaje im także kreację kontrolną, o czym 
wspomniano wyżej, to jednak dla tym dobitniejszego potwierdzenia upraw-
nień kontrolnych należy zaznaczyć, iż kontrola przysługuje organom nadzoru 
jako jego niezbędny element. Zatem nawet, gdyby ustawodawca nie wska-
zał funkcji kontrolnej po stronie regionalnych izb obrachunkowych, to nie 

2 Art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372, 1834 (dalej: u.s.g.); art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834; art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z 2021 r. poz. 
1038, 1834.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 
483, z 2001 r. nr 28, poz. 319, z 2006 r. nr 200, poz. 1471, z 2009 r. nr 114, poz. 946.



71

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY...

spowodowałoby to jej braku, gdyż kontrola jest immanentnym etapem pro-
cedury nadzoru, poprzedza bowiem ewentualne zastosowanie jego środków. 
Nadto dorobek doktryny w tym zakresie wydaje się być jednolity i spójny, 
więc kompetencje o charakterze kontroli państwowych organów nadzorczych  
w każdym razie powinny pozostać niekwestionowane. Dla przykładu warto 
tutaj przytoczyć pogląd, wedle którego kontrola jako zespół czynności, cha-
rakteryzuje się brakiem dyspozycji środków bezpośredniej ingerencji władczej 
służącej do korygowania nieprawidłowości wskazywanych w wyniku kontroli 
(Lisowski 2013, s. 111). Przy czym brak dyspozycji może być całkowity lub 
jedynie ograniczony – np. gdy kontrolującym jest także organ nadzoru, któ-
remu zebrane dane w toku kontroli posłużyć dopiero mogą jako podstawa 
zastosowania właściwych środków nadzoru. Z przytoczonej charakterystyki 
wynika, że kontrola to zespół czynności, których celem jest dokonanie zesta-
wienia stanu, który istnieje w rzeczywistości z tym, co przewidują odpowied-
nie wzorce i normy postępowania (Dawidowicz 1970, s. 34), a ponadto wy-
danie zaleceń przewidujących przeciwdziałanie potencjalnym rozbieżnościom  
w przyszłości. Ze wskazanego poglądu wynika również, iż kontrola pełni, 
będąc także jego częścią, służebną rolę do nadzoru. Skoro bowiem kontrola 
charakteryzuje się „brakiem dyspozycji środków bezpośredniej ingerencji”, które 
służyć mogą „korygowaniu nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli”, 
to oznacza, że kontrolujący wykazane nieprawidłowości, tj. efekt dokonanych 
czynności, przekazuje organowi nadzoru. Tylko wówczas można opowiedzieć 
się za skutecznością konstrukcji, zgodnie z którą ustalenia pokontrolne znaleźć 
mogą pewną, rzeczywistą egzekwowalność w razie zaistnienia nieprawidłowo-
ści. Odmienne stanowisko czyniłoby proces kontroli pozbawionym sensu.  
W istocie więc organ nadzoru jest uprawniony tak samo do dokonywania 
kontroli, będącej etapem procedury nadzoru, jak jest uprawniony do stoso-
wania środków nadzorczych w zakresie w jakim zgodnie z przepisami jest wła-
ściwy. W ostateczności o przynależności prawa do przeprowadzania kontroli 
przez organ nadzoru do zakresu uprawnień nadzorczych przesądził Trybunał 
Konstytucyjny4, podkreślając przy tym jednocześnie dla wzmocnienia stano-
wiska, że organ nadzoru posiada wówczas możliwość wiążącego wpływania na 
podmiot przez siebie nadzorowany.

Ustawodawca w u.r.i.o. nadał więc regionalnym izbom obrachunkowym 
uprawnienia kontrolne, nie tyle po to, aby podkreślić czy przesądzić o ich 

4 Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1994 r., sygn. akt W. 1/94,  
Dz. U. 1994 Nr 113 poz. 551.
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istnieniu w ramach nadzoru, ale by skonstruować osobną instytucję kontroli, 
zawężoną do gospodarki finansowej. Tego rodzaju kontrola finansowa jest 
samodzielna, niezależna od nadzoru oraz nie może być z nim powiązana, po-
mimo iż podmiot kontroli i nadzoru jest tym samym. Doprecyzowując zatem 
tak rozumianą kontrolę, dla której nie przewidziano ścisłej definicji legalnej, 
należy się posłużyć definicją, w myśl której „kontrolą jest obserwowanie, ustala-
nie czy wykrywanie stanu faktycznego – porównywanie rzeczywistości z zamierze-
niami, występowanie przeciwko zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowanie kom-
petentnym jednostkom o dokonanych spostrzeżeniach” (Starościak 1957, s. 187).

Kontrola gospodarki finansowej regionalnych izb obrachunkowych to 
zaś dokonywanie badań oraz poddawanie ocenom uchwał oraz zarządzeń or-
ganów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej, 
pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym (Laszczyk 
2014, art. 1). Zaś w zakresie przedmiotowym kontrolę gospodarki finanso-
wej realizuje się poprzez kontrolę zobowiązań podatkowych oraz zamówień 
publicznych. Natomiast w zakresie kompetencji kontrolowanych podmio-
tów, to tutaj zakres podmiotowy, zgodnie z art. 1 ust. 2 u.r.i.o., obejmuje: 
jednostki samorządu terytorialnego; związki metropolitalne i międzygminne; 
stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i powiatów; związki powiatów oraz 
powiatowo-gminne, stowarzyszenia powiatów; samorządowe jednostki orga-
nizacyjne, samorządowe osoby prawne; inne podmioty w zakresie wykorzysty-
wania przez nie dotacji przyznanych z budżetu JST. Można w związku z tym 
zakres podmiotowy streścić, w ten sposób, że obejmuje właściwie wszystkie 
organy wykonujące budżet jednostki samorządu terytorialnego.

W dalszej części, ilekroć mowa o kontroli finansowej należy przez to ro-
zumieć właśnie kontrolę RIO zgodnie z obraną definicją jako samodzielną od 
nadzoru instytucję.

Dla zapewnienia pełnego obrazu omawianego zagadnienia i precyzji 
wspomnienia warta jest definicja nadzoru sformułowana przez TK5 stanowią-
ca, że nadzór to określone procedury dające odpowiednim organom państwo-
wym, wyposażonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycz-
nego, jak też korygowania działalności organu nadzorowanego.

5 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r., sygn. akt K 9/04, Dz. U.  
z 2005 r. nr 48, poz. 462.
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GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

Podobnie jak kontrola, także i pojęcie gospodarki finansowej nie znajdu-
je definicji legalnej bezpośrednio w przepisach, powodując tym samym nie-
jednorodność poglądów w doktrynie, co do pojmowania zakresu gospodarki 
finansowej (Kryczko 2013, art. 1). Uważa się, że pojęcie to obejmuje wszyst-
kie czynności o charakterze prawnym, jak i organizacyjnym, mające na celu 
gromadzenie dochodów i wydatków (Kryczko 2013, art. 1). W każdym razie 
bezspornym jest, iż na gospodarkę finansową składają się wszelkiego rodza-
ju dyspozycje środkami pieniężnymi oraz związane z nimi operacje formalne 
(Kryczko 2013, art. 1). Problem pojęciowy gospodarki finansowej wyjaśnia 
niejako TK na kanwie rozpatrywania sprawy w zakresie samodzielności finan-
sowej jednostek samorządu terytorialnego6, skąd można wywnioskować, że 
Trybunał Konstytucyjny posłużył się definicją, w świetle której gospodarka 
finansowa to pobieranie dochodów określonych w ustawach (gromadzenie 
zasobów), a następnie dysponowanie nimi w granicach określonych przez 
ustawy. Nadto warto wskazać na art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Lo-
kalnego7, z którego treści wynika kompetencja samorządu do prowadzenia 
własnej gospodarki finansowej polegającej na dysponowaniu środkami pie-
niężnymi w ramach swych uprawnień, a zatem również pośrednio akt ten  
w pewien sposób przedstawia czym jest gospodarka finansowa. Korzystając za-
tem z dorobku literatury można skonstatować, że gospodarka finansowa pole-
ga na gromadzeniu, a wcześniej organizowaniu zasobów pieniężnych oraz ich 
rozdysponowaniu. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej jest budżet.

W tym miejscu należy sprecyzować i wyjaśnić zawężenie omawianych 
zagadnień, związanych przecież z kontrolą JST wszystkich szczebli, do gmin. 
Wynika to bowiem przede wszystkim z faktu, iż gmina jest podstawową formą 
jednostek samorządu terytorialnego wykonującą, jak się wydaje, najwięcej za-
dań, a nadto której katalog zadań nie jest zamknięty. Co więcej zróżnicowanie 
zadań przekłada się na złożoność budżetu i jego rozliczania włącznie z dota-
cjami, subwencjami oraz środkami przekazanymi gminie stosownie do zadań 
zleconych. Dlatego też na przykładzie budżetu gminy, w tym zaś w procedu-
rze zatwierdzania wykonania budżetu, najpełniej dostrzec można i prześledzić 
rolę regionalnych izb obrachunkowych oraz samej kontroli finansowej. Wy-
bór ten wiąże się także w dużej mierze ze społecznym wydźwiękiem efektów 

6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r., sygn. akt K 35/98.
7 Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 
1985 r., Dz. U. 1994, nr 124 poz. 607. 



74

MARCIN GRONOWSKI

kontroli finansowej, w zakresie objętym opinią, prowadzonej wobec organów 
wykonawczych gminy. Nie ma bowiem wątpliwości, że upublicznienie ww. 
opinii w Biuletynie Informacji Publicznej, realizujące zasadę jawności finan-
sów publicznych, gwarantuje należytą dostępność informacji i ewentualnych 
nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej JST dla społeczności 
lokalnej wraz z ustosunkowaniem się do nich przez RIO i organ wykonawczy, 
a to zaś daje możliwość zaistnienia skutku w postaci korygowania swych dzia-
łań przez organy wykonawcze JST. Upublicznienie opinii RIO może zatem 
powodować społeczną egzekwowalność zaleceń takiej opinii. Wystąpienie 
powyżej opisanej możliwości spowodowania zastosowania się organów kon-
trolowanych np. do opinii, najbardziej prawdopodobnym jest, spośród JST, 
w gminie, gdzie niewątpliwie zainteresowanie społeczności dysponowaniem 
środków budżetowych jest największe, a to z uwagi na widoczne partycypo-
wanie w nim tejże8 oraz z uwagi na większą dostępność i bliskość (chociażby 
geograficzną) społeczności do organów gminy, aniżeli do organów powiatu 
czy województwa. Zatem pomimo różnic, co do źródeł dochodów, ich rodza-
ju oraz rodzaju zadań wskazanych w budżecie JST poszczególnych szczebli, to 
omówienie procedury zatwierdzania wykonania budżetu w gminie pozwoli na 
najdokładniejsze wskazanie roli RIO.

KONTROLA FINANSOWA WYKONANIA BUDŻETU  
W TRAKCIE TRWANIA ROKU BUDŻETOWEGO

Przechodząc od rozważań wstępnych należy zauważyć, że procedura za-
twierdzania wykonania budżetu stanowi ostatni etap procedury wykonania 
budżetu, będącej z kolei ogółem czynności faktycznych i prawnych podej-
mowanych celem realizacji zadań ustalonych w budżecie (Dąbrowska 2021, 
art. 247). Nie uchodzi wątpliwości, że wykonywanie budżetu jest centralnym 
etapem prowadzenia gospodarki finansowej, której głównym dysponentem 
jest organ wykonawczy gminy posiadający określone obowiązki i uprawnie-
nia, a także i ponoszący odpowiedzialność za jej prawidłowy proces realizacji 
(Angerman 1994, s. 158). Podstawą badania ewentualnej odpowiedzialno-
ści organu wykonawczego oraz kontroli przebiegu realizacji całego budżetu  
w ogóle są informacje, do których przedłożenia organowi stanowiącemu gmi-
ny zobligowany jest wójt (burmistrz, prezydent). Informacje te dot. w pierw-
szym etapie zatwierdzania wykonania budżetu, zgodnie z art. 266, ust. 1, pkt. 
1 u.f.p., danych z przebiegu wykonania budżetu przez gminę w pierwszym 

8 Choćby poprzez podatek od nieruchomości, vide Grabowiecka i Słodowa-Hełpa 2004, s. 134.
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półroczu. Zakres i forma powyższych danych określona jest przez organ sta-
nowiący stosownie do treści art. 266 ust. 2 u.f.p., w każdym jednak razie zło-
żone muszą zostać zarówno organowi stanowiącemu, jak i RIO do 31 sierpnia 
każdego roku. Zaznaczyć przy tym należy, że na tym etapie przedstawienie 
wymienionych informacji służy li tylko umożliwieniu bieżącej kontroli wy-
konania budżetu sprawowanej przez organ stanowiący. Bowiem u.f.p., jak 
również u.s.g., nie przewidują możliwości wydania jakiegokolwiek dokumen-
tu odnoszącego się do przedstawianych informacji półrocznych przez organ 
stanowiący gminy. Zatem w rzeczonej sytuacji, organy te mają jedynie możli-
wość dokonania kontroli z wykonania budżetu w minionym półroczu, celem 
weryfikacji prognoz realizacji budżetu w półroczu następnym i dalej całego 
budżetu, przy jednoczesnym braku formalnym wyrażenia dokonanej oceny. 
Nie oznacza to jednak braku możliwości korygowania budżetu bądź nie posia-
dania przez organ stanowiący żadnych narzędzi, niejako hamujących działania 
zarządu. Mianowicie organ stanowiący może nie dopuścić do rozszerzenia, na 
dalsze niż wymienione w art. 257 u.f.p., kompetencji zarządu do dokonywa-
nia zmian w budżecie podczas jego wykonywania (Stawiski 2020, art. 258), 
a także może zdecydować o zmianie przeznaczenia rezerwy celowej. Można 
więc podsumować ten wątek, że przedstawianie ww. danych półrocznych ma 
charakter przede wszystkim informacyjny.

Również charakter informacyjny, choć w nieco innej formie, ma obowią-
zek upubliczniania danych przez zarząd gminy dotyczący kwartalnej informa-
cji o wykonaniu budżetu wyrażony w treści art. 37 ust. 1 pkt. 1 u.f.p.

Powyższe ma znaczenie nie tylko z uwagi, iż bezpośrednio z realizacją 
wykonywania budżetu powiązany jest etap procedury budżetowej polegający 
na kontroli wykonywania budżetu dokonywanej przez organ stanowiący gmi-
ny w celu oceny organu wykonawczego, ale też z uwagi na rolę regionalnych 
izb obrachunkowych. Stosownie bowiem do art. 13 pkt. 4 u.r.i.o. regionalne 
izby obrachunkowe opiniują informacje o przebiegu wykonania budżetu za 
pierwsze półrocze, a następnie przekazują je gminie (radzie i organowi wy-
konawczemu). Jak już wskazano rada gminy nie ma, co prawda formalnych 
podstaw, by wydać swoją ocenę badań dot. informacji z półrocznego wykona-
nia budżetu, ani swojego stosunku do opinii RIO – co więcej, nie jest nawet  
w żadnym razie związana takimi opiniami9 - tym niemniej opinia ta, nie pozo-
staje bez znaczenia. Jako obiektywne stanowisko fachowego organu sprawują-
cego także nadzór nad działalnością finansową gminy, opinie te muszą zostać 

9 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r., 
sygn. akt III SA/Wa 3368/05.
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uwzględnione choćby w końcowym formułowaniu wniosków przez komisję 
rewizyjną organu stanowiącego podczas dokonywania oceny wykonania ca-
łego budżetu. Zaznaczyć również należy, przy okazji wspomnianego wyżej  
art. 37 u.f.p., że RIO formułując opinię w przedmiocie przebiegu wykonania 
budżetu za pierwsze półrocze posiłkuje się także i bada informacje upublicz-
niane kwartalnie przez wójta.

ZATWIERDZENIE WYKONANIA BUDŻETU I ROLA RIO

Następnym etapem, drugim i znacznie ważniejszym niż uprzednio opi-
sany jest zatwierdzenie wykonania budżetu poprzez zatwierdzenie sprawozdań 
finansowych. Etap ten, zwany jest także procedurą absolutoryjną, co pod-
kreśla zarazem doniosłość samego absolutorium. Niewątpliwie zatwierdzenie 
wykonania budżetu jest stadium kończącym, nie tylko wykonanie budżetu, 
ale też procedurę budżetową. Instytucja absolutorium jest natomiast stadium 
kończącym procedurę zatwierdzenia wykonania budżetu. Polega na wyraże-
niu oceny działalności finansowej organu wykonawczego, której istotą jest 
jedynie brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, nie do programu 
czy składu organu wykonawczego (Kotlińska 2018, s. 95).

Dokładny proces procedury absolutoryjnej uregulowany jest w art. 265 – 
271 u.f.p., natomiast doprecyzowany przepisami odnoszącymi się do kontroli 
zamieszczonymi w u.s.g.10. Zatem niezbędnym podmiotem we wspomnianej 
procedurze jest organ kontroli wewnętrznej organu stanowiącego tj. komisja 
rewizyjna, do której zadań należy zaopiniowanie wykonania budżetu. Opinia 
ta, podobnie jak następnie ocena przez organ stanowiący gminy wykonania 
budżetu dotyczy jedynie merytorycznej oceny dokumentów przedłożonych 
przez zarząd. Dokumentami tymi stosownie do art. 267 u.f.p. są: sprawoz-
danie roczne z wykonania budżetu, sprawozdania roczne z wykonania pla-
nu finansowego oraz informacje o stanie mienia. Wymienione sprawozdania  
i informacje zarząd zobowiązany jest przekazać do dnia 31 marca. Natomiast 
z zestawienia treści przepisów regulujących przedkładanie tychże sprawozdań 
i informacji wynika problem, czy także w zakresie przekazania ich RIO ist-
nieje taki obowiązek. Porównując bowiem art. 266 ust. 1 pkt. 3 i art. 267 
ust. 1 i 3 u.f.p. można nabrać wątpliwości, czy rzeczywiście organ wykonaw-
czy gminy zobowiązany jest przekazać RIO, także we wskazanym terminie, 
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych osób 

10 Jak np. art. 18a u.s.g.
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prawnych oraz informację o stanie mienia. Abstrahując jednak od wątpliwe-
go pod względem precyzyjności sformułowań zawartych w ustawie, należy 
stosując wykładnię funkcjonalną i przede wszystkim systemową (Lenio 2020,  
art. 267) dojść do wniosku, iż organ wykonawczy w istocie obciążony jest 
także obowiązkiem przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowe-
go oraz informacji o stanie mienia do RIO z uwagi na art. 13 pkt. 5 u.r.i.o. 
Norma ostatniego przepisu obliguje RIO do sporządzenia opinii dot. ww. 
sprawozdania i informacji, zatem niezbędnym jest w pierwszej kolejności 
otrzymanie rzeczonych dokumentów jako podstawy opinii. Absurdalnym 
byłoby więc nieistnienie obowiązku ich przekazania do RIO, a jednocześnie 
sprzecznym z celami kontroli finansowej.

Przedstawione dokumenty podlegają opinii, właściwie w pierwszej kolej-
ności przez RIO, bowiem komisja rewizyjna gminy, zgodnie z art. 270 u.f.p. 
zobowiązana jest do przekazania do dnia 15 czerwca wniosku o udzielenie 
(lub brak) absolutorium organowi stanowiącemu. Treść przepisu stanowi, że 
przed złożeniem powyższego wniosku komisja musi zbadać sprawozdanie  
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz opinię RIO o sprawoz-
daniach, a także informację o stanie mienia. Dopiero wówczas możliwe jest 
sformułowanie wniosku o absolutorium. Wynika z tego więc, że RIO włącza 
się niejako do udziału w procedurze absolutoryjnej przedkładając uprzed-
nio opinię do zapewnienia pełniejszej oceny komisji rewizyjnej. Regionalne 
izby obrachunkowe są organami kontroli zewnętrznej współuczestniczącymi  
w procedurze absolutoryjnej, pod względem kontrolnym i doniosłości nie-
mal na równi z komisjami rewizyjnymi, a z perspektywy decyzyjności odgry-
wające jedynie opiniodawczą rolę. Jak wspomniano celem uczestnictwa RIO  
w procedurze absolutoryjnej jest zapewnienie pewności profesjonalnej kon-
troli, a jednocześnie wprowadzenia czynnika jej obiektywizacji.

Warto zauważyć, że RIO kontrolują także działania samej komisji re-
wizyjnej poprzez ich zaopiniowanie, które z kolei opiera się na działaniach 
związanych z aktem podejmowanym przez organ stanowiący w sprawie abso-
lutorium lub jego braku. Wynika to wprost z art. 13 pkt. 8 u.r.i.o.

Następnie po dokonaniu przekazania wniosku o udzielenie absolutorium 
organowi stanowiącemu dojść musi do jego udzielenia bądź odrzucenia w termi-
nie do 30 czerwca. Wpierw jednak niezbędnym jest rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego przez organ stanowiący. Należy także wskazać, że or-
gan stanowiący nie jest w podejmowaniu decyzji, co do udzielenia absolutorium 
związany stanowiskiem komisji rewizyjnej. Musi natomiast rozpatrując wnio-
sek o absolutorium rozpatrzyć także opinię RIO o wniosku absolutoryjnym, co 
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wynika wprost z art. 28a ust. 1 u.s.g. Dla opinii tej przewidziano 14 dniowy 
termin wydania, jest to warte tym większej uwagi, że w pozostałym zakresie 
RIO związane są terminem 30 dniowym wynikającym z art. 35 k.p.a. Elementy 
te podczas późniejszej procedury nadzorczej wobec wykonania budżetu mają 
niebagatelne znaczenie, ponieważ RIO dokonuje oceny nie tylko, co do zgod-
ności z prawem uchwały, ale także poprawności całego przebiegu proceduralne-
go11. Istotnym jest również, mając na uwadze powyższe, by swoje stanowisko 
podczas głosowania nad uchwałą o udzieleniu absolutorium członkowie organu 
stanowiącego udzielili w formie jawnej, forma tajna powoduje bowiem istotne 
naruszenie prawa, co stanowi podstawę do orzeczenia nieważności takiej uchwa-
ły (Mazur i Talik 2021, art. 271).

Wzmianki wartym jest również zagadnienie związane z dokonanym  
w doktrynie (Sawicka 2013, s. 54) podziałem na grupy opinii wydawanych 
przez RIO. Pomijając omówienie pierwszych dwóch grup jako naturalnie 
bezsprzecznych, a dot. opinii w sprawie projektów aktów planowania finan-
sowego oraz opinii dot. długu i deficytu, należy zauważyć, że dwie kolejne 
stanowią w istocie jedną grupę. Mianowicie dokonano wydzielenia jako grupy 
trzeciej opinii o informacjach i sprawozdaniach z realizacji wykonania budże-
tu oraz opinii w przedmiocie absolutorium, jako grupy czwartej. Tymczasem 
odpowiedniejszym wydaje się przyjęcie, iż jest to jedna grupa, ponieważ obie 
wymienione kategorie opinii, choć różnią się od siebie, także proceduralnie, 
to jednak podporządkowane są w sposób tożsamy procedurze absolutoryjnej. 
Opinie te pełnią więc rolę służebną wobec procedury zatwierdzania wykona-
nia budżetu, wobec samej instytucji absolutorium. W myśl powyższego wła-
ściwszym byłoby zatem przyjęcie jako grupy trzeciej, utworzonej z trzeciej  
i czwartej, opinii dotyczących zatwierdzania wykonania budżetu.

WNIOSKI

Wszystko razem uprzednio wspomniane pozwala na podsumowanie roli 
kontroli RIO w procedurze absolutoryjnej i szerzej w zatwierdzaniu wyko-
nania budżetu. Wpierw więc odnosząc się do kontroli finansowej, rozumia-
nej jako kontroli gospodarki finansowej gminy podkreślić trzeba, co zostało 
uprzednio dowiedzione przy okazji zestawienia pojęć kontroli i nadzoru, że 
odmiennie należy traktować sytuację, w których kontrola dokonywana jest 
jako element procesu nadzoru, a inaczej, gdy jest prowadzona w oderwaniu 

11 Uchwała Nr 73/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2014 r. 
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od niego. Zatem stosownie do interpretacji treści przepisów u.r.i.o. kontrola 
finansowa jest instytucją zupełnie niezależną, samodzielną od nadzoru RIO.

Uprzednio przedstawiono także, że opinie RIO dotyczące sprawozda-
nia oraz informacji z wykonania budżetu oraz w przedmiocie opinii wnio-
sku o udzielenie absolutorium należą do jednej grupy kategorii dokumentów 
opiniowanych przez RIO w procedurze zatwierdzania wykonania budżetu, 
bowiem opinie te podporządkowane są w równym stopniu procedurze ab-
solutoryjnej, a zatem pełniąc formę służebną wobec absolutorium są pod-
porządkowane wykonaniu budżetu. Należy również skonstatować, że RIO 
wyrażając stanowisko odzwierciedlające przebieg wykonania budżetu, a także  
o działalności komisji rewizyjnej, współuczestniczą w całej procedurze. Uczest-
nictwo to trzeba uznać za powiązane ze współodpowiedzialnością za zgodność 
z prawem opiniowanych informacji czy sprawozdań12. Wykonując bowiem 
swoją rolę przeciwdziałają powstawaniu naruszeń podczas prowadzenia go-
spodarki finansowej gmin.
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CONTROL OF THE FINANCIAL AFFAIRS  
IN THE PROCEDURE FOR THE APPROVAL  

OF THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET 
WITH SPECIFIC COMMENTS ON THE REGIONAL 

ACCOUNTING CHAMBER

Abstract: This work focuses on the issue of the role of the role of a regional 
accounting chambers in auditing the financial economy of the municipality 
in the procedure for approving the implementation of the budget. The work 
focuses on the presentation of regional accounting chambers as the indepen-
dent external audit bodies involved in this procedure, taking into account the 
problems of definition, uncertainties due to insufficient clarification of the 
responsibilities of the executive body of the municipality and the competence 
of the regional accounting chambers to give an opinion or express views on the 
individual documents. The analysis of the subject discussed also allows for the 
appropriate classification of expert groups issued by the regional accounting 
chambers in the procedure in question and on their easements in relation to 
the absolute procedure.

Keywords: regional accounting chambers, financial management audit, im-
plementation of the budget, opinion.
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Uniwersytet Wrocławski

WPŁYW COVID-19  
NA HISZPAŃSKIE PRAWO UMÓW

Streszczenie: W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia możliwie naj-
bardziej przejrzystego przeglądu wpływu, jaki stan zagrożenia pandemicznego wy-
wołany przez COVID-19 wywarł na hiszpańskie prawo zobowiązań, zarówno na 
poziomie legislacyjnym, jak i doktrynalnym. Artykuł podzielony jest na trzy części: 
po przeanalizowaniu instytucji ogólnego prawa umów, które mogą odegrać istotną 
rolę w obecnych okolicznościach, zwraca się uwagę na zasady istniejące specjalnie 
dla niektórych umów oraz na zasady prawa konsumenckiego. W artykule przeana-
lizowano nie tylko środki podejmowane ad hoc, ale także instytucje, które prawo 
umów już posiada, aby poradzić sobie z tą sytuacją. Wszystkie te środki i opinie 
prawne są oceniane w kilku końcowych refleksjach.

Słowa kluczowe: Hiszpańskie prawo umów; COVID-19; rebus sic stantibus; 
dobra wiara

WPROWADZENIE

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na wiele dziedzin codzien-
nego życia, także na prawo umów. Siła wyższa, klauzula rebus sic stantibus  
i niemożność to prawdopodobnie najczęstsze słowa używane do opisania dzie-
siątki artykułów, wpisów na blogach i webinariów, które zostały opublikowa-
ne lub przeprowadzone w Hiszpanii od momentu wejścia w życie Dekretu 
Królewskiego 463/2020 z dnia 14 marca 2020, ogłaszającego stan alarmowy 
w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia spowodowaną 
przez COVID-191. Wiele napisano o środkach przyjętych przez ustawodawcę, 
które miały wpływ na zawieranie umów cywilnych.

1 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dalej: Dekret Królewski.
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W artykule dokonano próby uporządkowania pomysłów hiszpańskiego 
rządu na przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Na początku opracowania 
wskazano środki, które zostały przyjęte w sytuacji zagrożenia zdrowia spo-
wodowanego przez COVID-19 i które miały wpływ na umowy, a także sku-
piono się na rodzajach problemów, do których rozwiązania wezwało prawo 
umów. Środki ograniczające, przyjęte przez rząd we wspomnianym dekrecie 
królewskim 463/2020, które miały wpływ na umowy, polegały na zawie-
szeniu lub ograniczeniu działalności handlowej (w zależności od konkretnej 
działalności) oraz ograniczeniu swobody przemieszczania się osób. Do tego 
należy dodać środki przyjęte przez inne kraje sąsiadujące, które również mają 
wpływ na umowy (na przykład zamknięcie granic zadekretowane przez Stany 
Zjednoczone). Konsekwencje takich środków dla umów można pogrupować 
w następujący sposób: z jednej strony dochodzi do niewykonania zobowią-
zań z powodu nadrzędnej, ostatecznej lub tymczasowej niemożności (np. od-
wołanie wycieczki lub koncertu, zawieszenie działalności przemysłowej lub 
niemożność dostarczenia towarów). Z drugiej strony pojawiają się problemy 
z płynnością finansową, które bardzo utrudniają niektórym dłużnikom zo-
bowiązań pieniężnych wywiązanie się z nich (głównie najemcy lokali miesz-
kalnych i użytkowych, których dochody ulegają drastycznemu zmniejszeniu 
w wyniku zawieszenia lub ograniczenia działalności gospodarczej, w której  
są zatrudnieni, ale także kredytobiorcy mający trudności ze spłatą, niektórzy  
z nich mający hipoteki na swoich domach lub na lokalach związanych z pro-
wadzoną działalnością gospodarczą).

W tekście dokonano także analizy instrumentów prawa umów, które 
mają odgrywać istotną rolę w tym kontekście i które mogą być, w zależności 
od przypadku, ogólnymi instrumentami prawa umów, przepisami istniejący-
mi specjalnie dla niektórych umów lub przepisami prawa konsumenckiego.  
W kolejnej części zawarte zostało odniesienie do każdego z nich, uwzględ-
niając nie tylko środki, które ustawodawca przyjął ad hoc, ale także instytu-
cje, które prawo zobowiązań już posiadało, aby poradzić sobie z tą sytuacją. 
Wszystkie te środki poddane zostały ocenie w krótkim podsumowaniu.

OGÓLNE PRAWO UMÓW

Ogólne pojęcia z zakresu prawa umów, które mogłyby odegrać rolę  
w obecnym kontekście, są zasadniczo trzy: siła wyższa, dobra wiara i klauzula 
rebus sic stantibus. Zostały one poruszone w kolejnych akapitach niniejszego 
artykułu.
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Siła wyższa

Nie ma wątpliwości, twierdzi wielu piszących w ostatnich miesiącach, że 
mamy do czynienia z sytuacją siły wyższej (Ganuza 2020, s. 558). Nieprze-
widywalność i nieuchronność pandemii nie ulegają wątpliwości, co ponadto 
sprawia, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby strony przewidziały w swo-
ich umowach pakt o podziale ryzyka w sytuacji, z jaką mamy do czynienia 
obecnie (Morales Moreno 2020, s. 56). Ustawodawca zadbał o zdefiniowa-
nie, czym jest siła wyższa w zakresie umów o pracę, ale nie w zakresie umów 
cywilnoprawnych (Asúa González 2013, s. 8101). Kluczowe pytanie brzmi: 
co stanowi siłę wyższą i czy jest to sama pandemia. W każdej umowie trzeba 
ocenić, co stanowiło przeszkodę w spełnieniu świadczenia i tak na przykład 
w niektórych przypadkach będą to środki podjęte przez rząd (np. wydarzenie 
muzyczne, które zostaje odwołane z powodu zawieszenia działalności kultural-
nej), w innych przypadkach to środki podjęte przez inne państwa, które unie-
możliwiają spełnienie świadczenia (np. towary, które nie docierają, ponieważ 
Stany Zjednoczone zamknęły granice) (Martínez Gómez 2020, s. 98). Można 
zatem stwierdzić, że tym, co może stanowić siłę wyższą w każdej umowie, 
będą konkretne środki przyjęte w konsekwencji nagłego zagrożenia zdrowia 
wynikającego z pandemii (Díez García 2020, s. 82). Po określeniu, co w obec-
nych okolicznościach może stanowić siłę wyższą, należy zadać pytanie: jakie są 
konsekwencje naruszenia umowy z powodu siły wyższej. Innymi słowy, jakie 
środki zaradcze będą dostępne dla wierzyciela w takich przypadkach. Nie bę-
dzie mu przysługiwało odszkodowanie, gdyż siła wyższa w systemie prawnym 
w Hiszpanii oznacza zwolnienie od odpowiedzialności za niewykonanie zobo-
wiązania, chyba że zgodnie z art. 1105 Kodeksu Cywilnego, ustawa stanowi 
inaczej w danym przypadku lub strony zawarły odmienną umowę2. Jednak 
dłużnik może wypowiedzieć umowę lub zawiesić spełnianie swojego świad-
czenia pod warunkiem, że ryzyko utraty lub przypadkowego pogorszenia rze-
czy nie przeszło jeszcze na zobowiązanego, ponieważ przesłanki zastosowania 
obu środków zaradczych nie obejmują możliwości przypisania niewykonania 
świadczenia (Asúa González 2013, s. 8096).

Dobra wiara

Drugim elementem ogólnego prawa umów, który mógłby odegrać istot-
ną rolę w sytuacji takiej jak ta, spowodowana kryzysem COVID-19, jest 

2 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, dalej: KC.
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dobra wiara. Dobra wiara jest bardzo ważnym elementem umów. Jednakże, 
tak jak pozwala ona na wykluczenie ważności klauzul umowy, nie powinna 
ona sama w sobie pozwalać sędziemu na ponowne napisanie umowy, chyba że 
rozporządzenie powierzy mu to zadanie, zgodnie z precyzyjnymi wytycznymi. 
Dobra wiara (podobnie jak exceptio doli) jest również wyjątkową granicą wy-
konywania praw, obecną w doktrynie nadużycia prawa. Jednak powszechne 
korzystanie z tego limitu przez wykonawców dotkniętych obecną sytuacją nie 
jest odpowiednim instrumentem do rozłożenia ryzyka pandemii.

W szczególności ogólna zasada dobrej wiary może okazać się przydatna  
w trzech różnych obszarach. Po pierwsze jako podstawa obowiązku naprawie-
nia szkody, który w systemie prawnym w Hiszpanii jest wyraźnie przewidzia-
ny jedynie w zakresie umowy ubezpieczenia oraz międzynarodowej sprzedaży 
towarów (Olmo García 2020, s. 14). Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, kie-
dy zaległości w płatnościach mogą mnożyć się w postępie geometrycznym, 
szczególnie ważne jest, aby wierzyciele wywiązali się ze swojego obowiązku 
powstrzymania rozmiaru szkód spowodowanych zachowaniem dłużnika, aby 
zrobili to, czego każda rozsądna osoba szukałaby we własnym interesie i czego 
wymaga również interes ogólny, uniemożliwiając nam przerzucenie wyniku - 
w postaci zwiększonych szkód - naszego antykonkurencyjnego zachowania na 
innych poprzez żądanie odszkodowania (Badillo 2020, s. 3).

Drugą funkcją dobrej wiary, którą należy dziś podkreślić, jest ograni-
czanie korzystania ze środków zaradczych, przede wszystkim z roszczenia  
o wykonanie lub o rozwiązanie sporu (García Caracuel 2014, s. 101). Ta 
funkcja ogólnej zasady dobrej wiary może mieć duże znaczenie w obecnych 
okolicznościach, ponieważ pozwala złagodzić ewentualne negatywne skutki 
wypowiedzenia w obecnym kontekście lub nałożenia obowiązku przestrze-
gania przepisów, gdy jest to nadmiernie uciążliwe (García Caracuel 2014,  
s. 101). Dodatkowo, dobra wiara jest podstawą używaną w prawie hiszpań-
skim do radzenia sobie z przypadkami trudności wynikających ze zmiany 
okoliczności. Instytucja ta jest prawdopodobnie jedną z tych, które wywołały 
najwięcej debat doktrynalnych w hiszpańskim prawie umów w następstwie 
wprowadzenia COVID-19, a zatem zasługuje na szczególną uwagę.

Klauzula rebus sic stantibus

Na wstępie należy przypomnieć, że w hiszpańskim systemie prawnym 
brak jest ogólnej regulacji skutków zmiany okoliczności w umowach, w prze-
ciwieństwie do tego, co dzieje się w innych krajach (Ganuza 2020, s. 567). 
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To właśnie sądy rozwinęły możliwość wyparcia skutków pacta sunt servan-
da przez nadzwyczajną zmianę okoliczności poprzez jurydyczne rozwinięcie 
klauzuli rebus sic stantibus. Orzecznictwo to można podzielić na trzy etapy: 
po szerokim pierwszym etapie, w którym uznanie kluzuli rebus sic stantibus 
było bardzo restrykcyjne, w 2014 r., w wyniku wpływu kryzysu gospodar-
czego na umowy, uelastyczniono jej uznanie, skłaniając się ku normalizacji 
stosowania klauzuli, natomiast od 2019 r. można stwierdzić, że powrócono 
do pierwszego etapu z restrykcyjnym uznaniem jej stosowania (Badillo 2020,  
s. 6). W następstwie kryzysu wywołanego przez COVID-19 nastąpił prawdzi-
wy „renesans” klauzuli rebus sic stantibus: oprócz licznych prac, które powstały 
na ten temat, pojawiły się różne inicjatywy skierowane do ustawodawców kra-
jowych, aby zwrócić ich uwagę na stosowność tego instrumentu w obecnym 
kontekście.

W ramach stosowania klauzuli, nadciągająca zmiana okoliczności nie 
musi sama w sobie uzasadniać zawieszenia wykonania umowy. Może to być 
uzasadnione tylko w późniejszym terminie, jeśli strony się zgodzą, jeśli sędzia 
tak zdecyduje (w przypadku, gdy przyznane mu zostanie prawo do ingeren-
cji w umowę) lub jeśli decyzja, którą sędzia może wydać, zostanie uchylona. 
Może też znaleźć uzasadnienie, poza rebus, w granicach roszczenia o speł-
nienie świadczenia, dziedzinie sprzyjającej stosowaniu nieokreślonych pojęć 
prawnych, które wymagają doprecyzowania na drodze sądowej.

W rebusie istnieje szara strefa pomiędzy momentem, w którym nastę-
puje zmiana, a momentem, w którym dochodzi do przekształcenia sytuacji 
prawnej. W związku z tym, w szczytowym momencie pandemii zawieszenie 
wykonania zobowiązania przez stronę poszkodowaną nie byłoby uzasadnione. 
Ponieważ strona umowy pozostaje zobowiązana do wykonania umowy, aż 
do zakończenia procedury otwierającej powołanie się na klauzulę. Jest to ko-
lejny powód, dla którego powyższe klauzule są nieodpowiednie w obecnych 
okolicznościach.

Przykład zastosowania klauzuli rebus sic stantibus

Niewątpliwie zmiana okoliczności w chwili obecnej spełnia przesłanki 
nieprzewidywalności i powagi rebusu. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich 
wymogów związanych z założeniem stosowalności. Właściwym przypadkiem 
zastosowania rebus (bez uszczerbku dla innych jego zastosowań) jest zmiana 
równowagi świadczenia umowy, ustalonej w chwili zawarcia umowy (zmiana 
podstawy działalności lub założeń). Nie jest to jednak pogorszenie zdolności 
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ekonomicznej lub płynności finansowej strony umowy, ani jej podatności 
na zagrożenia. Korekta tej ważnej konsekwencji kryzysu pandemicznego nie 
wchodzi zatem w zakres klauzuli, mimo jej znaczenia. Rebus sic stantibus (sto-
sowany z zachowaniem rygorów prawnych) nie rozwiązuje wszystkich proble-
mów, jakie stwarzają w umowach zakłócenia spowodowane pandemią.

Renegocjacja umowy jako rozwiązanie priorytetowe

Rozważany model klauzuli zakłada jako rozwiązanie priorytetowe, rene-
gocjację umowy między stronami, nawet w niektórych swoich przepisach te 
negocjacje są wymuszone, zgodnie z dobrą wiarą. Oznacza to, iż jeżeli poro-
zumienie nie zostanie osiągnięte, sędzia ma prawo zbadać zachowanie stron 
umowy i ustalić odpowiedzialność tego, kto uniemożliwił porozumienie.

Z pewnością pożądane jest, aby strony osiągnęły swobodnie renegocjo-
waną umowę. Można sobie nawet wyobrazić, że gdyby wszystkie istniejące 
umowy, których dotyczą zmienione okoliczności, zostały zadowalająco re-
negocjowane na rozsądnych warunkach (zakładając równą siłę przetargową 
stron), wynik byłby „idealny”. Renegocjowane umowy odzwierciedlałyby 
ocenę nowej sytuacji dokonaną przez umawiające się strony. Jednakże, czym 
innym jest uwzględnienie porozumień, które strony mogą osiągnąć w każdym 
przypadku, a czym innym narzucenie negocjacji w celu osiągnięcia porozu-
mień. Narzucenie negocjacji powoduje opóźnienia, pozwalając stronie umo-
wy, na którą nie wpłynęły zmienione okoliczności, na działanie w oparciu  
o strategię oportunistyczną. Przedłuża to sytuację niepewności. Wiąże się to 
z ryzykiem asymetrii siły przetargowej, co nie zawsze gwarantuje poprawność 
osiągniętego wyniku. Jeżeli narzucenie renegocjacji ma te wady, to tym bar-
dziej nie jest właściwe, w obecnych okolicznościach, aby sędzia po porażce 
wkraczał w ocenę zachowania stron w celu zadekretowania ewentualnego od-
szkodowania. Spowodowałoby to przeciążenie sądów.

Klauzula rebus sic stantibus na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego

Brak renegocjacji umowy pozostawia otwartą furtkę dla interwencji są-
dowej, na wniosek strony, której dotyczą zmienione okoliczności. Mimo, że  
w specyfikacji klauzuli mogą występować różne warianty, istnieją jednak 
wspólne wytyczne. Rolą sędziego może być albo dostosowanie umowy zgod-
nie z pewnymi wytycznymi w celu przywrócenia równowagi (wydanie zmody-
fikowanej umowy), albo uznanie jej za rozwiązaną (określenie momentu, do 
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którego skutki rozwiązania zadekretowanego przez sędziego działają wstecz). 
Może to być również nałożenie sankcji, o których wspomniano powyżej, na 
stronę umowy, której zachowanie sprzeczne z dobrą wiarą uniemożliwiło osią-
gnięcie renegocjowanej umowy.

Sądowe dostosowanie umowy może zawsze powodować powstanie wie-
rzytelności, jeżeli przyznaje ono uprawnienia do sporządzenia umowy, a nie 
tylko do uniemożliwienia stosowania niektórych klauzul. Poza tym, uważa 
się, że jest to nieodpowiedni sposób rozwiązania problemów spowodowanych  
w wielu umowach przez obecny kryzys z innych powodów:

1. powolność procesu, brak środków, duża ilość roszczeń;
2. nie pozwala na natychmiastową reakcję na obecną sytuację; ponie-

waż jest to proces kosztowny (ze względu na przeciążenie sądów, któ-
re wiązałoby się z upowszechnieniem tego rozwiązania); 

3. nie gwarantuje jednolitości stosowanych kryteriów. 

Jest to środek, który nie pozwala na podział, według jednolitych kryte-
riów sprawiedliwości rozdzielczej, ryzyka umownego pandemii. Powinien to 
zrobić prawodawca.

Chociaż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że istnieje wiele 
umów, które w obecnych okolicznościach będą spełniać przesłanki zastosowa-
nia klauzuli rebus sic stantibus, bliższa analiza pokazuje, że niekoniecznie tak 
jest (Morales Moreno 2020, s. 10). Spośród przesłanek zastosowania klauzuli, 
szczególną uwagę należy zwrócić na dwa aspekty: przypisanie ryzyka zmiany 
okoliczności jednej ze stron oraz pojęcie trudności. Orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego w ostatnich dwóch latach kładło szczególny nacisk na to, że rebus sic 
stantibus nie może wchodzić w grę, gdy ryzyko zostało wyraźnie lub w sposób 
dorozumiany przejęte w umowie przez jedną ze stron, co było już widoczne  
w poprzednich orzeczeniach i co zostało już wyrażone przez obecną sędzię 
Sądu Najwyższego Maríę Ángeles Parra Lucán, gdy w 2015 r. krytycznie od-
niosła się do złagodzenia rebus, za którym opowiadał się wówczas Sąd Naj-
wyższy (Fernández 2015, s. 100). Nie należy wykluczać, że niektóre umowy 
zawierają bardzo szeroko sformułowane klauzule podziału ryzyka, dopuszcza-
jące każdy rodzaj zdarzenia (w tym COVID-19) (Díez García 2020, s. 52-54). 
W takich przypadkach staranna interpretacja takich klauzul pozwoli ustalić, 
czy ryzyko wystąpienia sytuacji takiej jak ta, która powstała w wyniku obec-
nej pandemii, można rzeczywiście uznać za przypisane którejkolwiek ze stron. 
Innymi słowy, czy strony, redagując taką klauzulę, mogły racjonalnie przyjąć, 
że uwzględnia ona zdarzenie takie jak obecne.
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Nieuzasadnione trudności opierają się na istnieniu zasadniczego narusze-
nia równowagi kontraktowej. To naruszenie równowagi może przejawiać się 
na dwa sposoby: poprzez wzrost kosztów wykonania usługi (np. wzrost ceny 
surowca użytego do produkcji sprzedawanego towaru) lub spadek wartości 
otrzymanego świadczenia wzajemnego (Olmo García 2020, s. 56). Pojęcie 
powinno koniecznie obejmować problemy z płynnością finansową jednej ze 
stron, które w znacznym stopniu utrudniają jej spełnienie świadczenia, ale 
które nie mają nic wspólnego z równowagą umowy (jak ma to miejsce na 
przykład w przypadku wierzyciela hipotecznego lub najemcy domu, których 
dochody ulegają drastycznemu zmniejszeniu) (Olmo García 2020, s. 57). Na-
leży również pamiętać, że brak płynności jest ryzykiem ponoszonym przez 
dłużnika (w związku z czym nie spełniłby się również wymóg zastosowania 
rebusu, zgodnie z którym ryzyko nie powinno być ponoszone przez jedną ze 
stron). Wskazuje się, iż klauzula nie jest instytucją prawną mającą zastoso-
wanie do wielu umów, z których problemami mamy do czynienia w obec-
nych okolicznościach (Fernández 2015, s. 130). W szczególności wyłączone 
są wszystkie te, w których dłużnik ma trudności z zapłatą. Nawet w tych przy-
padkach, w których rebus ma zastosowanie, bo jego założenia są spełnione, 
nie są to rozwiązania, które nam podsuwa, najwłaściwsze w aktualnym kon-
tekście. Poddane zostanie to analizie w kolejnych akapitach niniejszej pracy.

Dla oceny czy klauzula rebus sic stantibus jest odpowiednią instytucją do 
złagodzenia poważnych problemów, z jakimi borykają się kontrakty w związ-
ku z sytuacją nadzwyczajną w ochronie zdrowia, należy zwrócić uwagę na na-
stępujące aspekty skutków tej doktryny: obowiązek renegocjacji (wywodzący 
się z ogólnej zasady dobrej wiary) oraz rolę sądów w jej stosowaniu.

Renegocjacja umów jest z pewnością dobrym rozwiązaniem w obecnej 
sytuacji, o czym świadczy fakt, że nawet w krajach o systemach prawnych, któ-
re nie są skłonne do uznawania ogólnej zasady dobrej wiary, takich jak Zjed-
noczone Królestwo, jest to środek promowany przez rząd (Morales Moreno 
2020, s. 20). Skuteczność obowiązku negocjacyjnego może być jednak poważ-
nie zagrożona, jeśli - obowiązek przestrzegania przepisów zostanie nałożony 
na stronę, której dotyczą zmienione okoliczności, aż do momentu osiągnięcia 
porozumienia, tj. w najbardziej krytycznym dla niego momencie (Morales 
Moreno 2020, s. 21). Istnieją jednak co najmniej dwa sposoby uzasadnie-
nia zawieszenia przestrzegania przepisów. Z jednej strony, przy założeniu, że 
strona dotknięta zmianą okoliczności może zawiesić świadczenie na własne 
ryzyko, oferując świadczenie dostosowane do nowej sytuacji: konieczne bę-
dzie jednak oczekiwanie na ostateczną decyzję sądów w celu sprawdzenia czy 
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zawieszenie było zgodne z prawem. Z drugiej strony możliwe jest osiągnięcie 
pożądanego rezultatu (wstrzymanie wykonania świadczenia) poprzez ograni-
czenie realizacji roszczenia o świadczenie na mocy ogólnej zasady dobrej wiary.

Chociaż klauzula rebus sic stantibus ma na celu znalezienie rozwiązania  
w drodze negocjacji między stronami, a tym samym uniknięcie odwoływania 
się do sądów, prawda jest taka, że osiągnięcie tego celu jest mało prawdopo-
dobne, ponieważ, jak wykazali Rodríguez Rosado i Ruiz Arranz, rebus sic stan-
tibus jest ogólną zasadą, niemal ogólną zasadą prawa, której praktyczne zasto-
sowanie bez konkretnego zastosowania do spraw COVID-19 doprowadziłoby 
do upadku sądów; przynajmniej do czasu, gdy Pierwsza Izba Sądu Najwyższe-
go orzekłaby o jej zastosowaniu do tej konkretnej sytuacji (Olmo García 2020,  
s. 91). Oprócz powyższych argumentów istnieją jeszcze dwa: w przeciwień-
stwie do rozwiązań sprawiedliwości dystrybutywnej, które powinny być na-
rzucone w obecnej sytuacji, rozwiązania proponowane przez rebus są rozwią-
zaniami sprawiedliwości komutatywnej; wreszcie kraje, które już posiadają 
ogólną regulację zmienionych okoliczności, takie jak Niemcy i Włochy, za-
twierdziły ogólne środki dostosowania obowiązujących umów do sytuacji 
nadzwyczajnej, ponieważ § 313 BGB i art. 1467 włoskiego KC nie zostały 
uznane za skuteczne rozwiązanie w tym momencie (Fernández 2015, s. 15).

SZCZEGÓLNE PRAWO UMÓW

Ustawodawca postanowił zająć się w szczególności umowami najmu 
(mieszkaniowymi i innymi) oraz umowami o kredyt hipoteczny i niehipo-
teczny. Uwagę poświęcono również umowom konsumenckim.

Rodzaje umów 

Uważa się, że możliwe jest wyodrębnienie pewnych wspólnych idei, któ-
re przewijają się przez regulacje przyjęte specjalnie w dziedzinie umów w kon-
sekwencji nagłej sytuacji zdrowotnej wywołanej przez COVID-19 (Ganuza 
2020, s. 571). Po pierwsze, specjalnie przyjęte rozporządzenie, nie obejmuje 
wszystkich umów leasingowych ani wszystkich umów kredytowych (Badil-
lo 2020, s. 5). Prawodawca postanowił interweniować jedynie w przypadku 
umów, w których leasingobiorca lub kredytobiorca, w zależności od przy-
padku, znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej kryzy-
sem COVID-19. Jedynym środkiem, który odbiega od tej tendencji, jest 
nadzwyczajne przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego bez podwyżki 
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czynszu, które stosuje się na wniosek najemcy w przypadku wszystkich umów 
wygasających w okresie stanu alarmowego (ale po wejściu w życie Dekretu 
Królewskiego) i do dwóch miesięcy po nim (Díez García 2020, s. 200). Po-
nadto w przypadku kredytów hipotecznych, aby skorzystać ze środka, hipote-
ka musi być ustanowiona na jednej z nieruchomości określonych przez usta-
wodawcę (Díez García 2020, s. 200). W odniesieniu do środków specjalnie 
zatwierdzonych przez ustawodawcę nadzwyczajnego i z pominięciem pomocy 
publicznej i gwarancji państwowych, podjęto decyzję o przeniesieniu na kon-
trahenta trudności płatniczych dłużników zobowiązań pieniężnych. W szcze-
gólności środki te polegały na nieoprocentowanych moratoriach (we wszyst-
kich przypadkach), obniżeniu czynszu o 50 % (tylko w przypadku umów 
najmu mieszkań) i zawieszeniu płatności (w przypadku pożyczek osobistych) 
(Agüero 2020, s. 34).

Powyższe środki są jednak nakładane na kontrahenta tylko wtedy, gdy 
jest to, zdaniem ustawodawcy, kontrahent „silny”, mianowicie przedsiębior-
stwa, publiczne jednostki mieszkaniowe lub duzi wynajmujący (w przypadku 
leasingu) oraz instytucje finansowe (w przypadku kredytu) (Fernández 2015, 
s. 3). W tych przypadkach wynajmujący lub pożyczkodawca, w zależności 
od przypadku, będzie zobowiązany do przyjęcia moratorium lub zawieszenia,  
w zależności od danej umowy; w przypadku najmu lokalu mieszkalnego wy-
najmujący może wybrać między moratorium, a zawieszeniem. Jeżeli kontra-
hent nie jest, zdaniem ustawodawcy, „silny” (tak byłoby w przypadku drob-
nego wynajmującego), to w braku porozumienia stron najemca pozostaje 
zobowiązany do zapłaty czynszu na warunkach uzgodnionych w umowie 
(Badillo 2020, s. 4).

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zdecydował się na zawieszenie 
możliwości wypowiedzenia umowy z powodu braku zapłaty, jak to uczyniły 
inne państwa z hiszpańskiego otoczenia. Prawdą jest, że moratoria pośrednio 
zapobiegają wypowiedzeniom z powodu braku płatności, zostały one przewi-
dziane jedynie w odniesieniu do umów najmu i pożyczki i tylko w odniesieniu 
do tych, które spełniają wymogi określone w rozporządzeniu.

Bardzo trudno jest, nawet w obecnych okolicznościach, znaleźć ogra-
niczenia dla korzystania z tego synalagmatycznego środka zaradczego, który 
działa niezależnie od możliwości przypisania dłużnikowi niewykonania zo-
bowiązania (Olmo García 2020, s. 50). Ograniczenia w wykonywaniu wła-
dzy rozwiązywania sporów znajdują się w wymogach, jakie musi spełniać 
niewypełnienie, które musi być poważne, jak również w przyznaniu dodat-
kowego terminu przewidzianego w art. 1124 III KC oraz w szczególności  



93

WPŁYW COVID-19 NA HISZPAŃSKIE PRAWO UMÓW

w przypadku sprzedaży ruchomości na raty, w art. 11 KC, którego analo-
giczne zastosowanie do innych przypadków nie byłoby nieuzasadnione  
w obecnych okolicznościach (Gómez Ligüerre 2020, s. 101). Należy jednak 
zauważyć, że w umowach handlowych granice te są zredukowane do jednego 
(podmiot niewykonania), ponieważ jak wiadomo, KC uniemożliwia przyzna-
wanie okresów karencji (art. 61 KC) oraz, że gdy wykonanie uprawnienia do 
wypowiedzenia opiera się na wyraźnej klauzuli wypowiedzenia wynegocjo-
wanej przez strony, jego granice są zredukowane do zera, ponieważ w tych 
przypadkach „poszanowanie autonomii prywatnej [...] oraz funkcja prawa dys-
pozytywnego w dziedzinie umów negocjowanych uniemożliwia sądowi ocenianie 
zasadności klauzuli z art. 1124, a w szczególności uniemożliwia mu ocenę, czy 
niewykonanie ma cechy wymagane przez ten nakaz i rozwijające go orzecznictwo” 
(Gómez Ligüerre 2020, s. 91).

Wreszcie, uogólniona dezaktywacja wypowiedzenia jest pożądana nie tyl-
ko dlatego, że pozwala uniknąć negatywnych skutków, jakie wypowiedzenie 
może mieć w obecnym kontekście, ale również dlatego, że stanowiłaby zachę-
tę do negocjacji między stronami, która to opcja, jest dobra w obecnych oko-
licznościach, jak zostało to wspomniane wcześniej w niniejszym opracowaniu.

Szczególne odniesienie do umów najmu lokali użytkowych

Pierwsza kwestia dotycząca umów najmu lokali użytkowych jest zwią-
zana z odniesieniem do klauzuli rebus sic stantibus, którą można znaleźć  
w preambule Dekretu Królewskiego; druga przenosi naszą uwagę na umowy 
najmu lokali użytkowych, które nie są objęte tą ustawą (Morales Moreno 
2020, s. 17-19). W preambule do przepisu wprowadzającego szczególne środ-
ki dotyczące najmu lokali użytkowych ustawodawca odwołuje się do klauzuli 
rebus sic stantibus, jakby wskazując, że przyjęte środki stanowią szczególne 
zastosowanie tej doktryny (Badillo 2020, s. 3). W związku z tym pojawiają 
się dwa pytania: po pierwsze, czy decyzja ustawodawcy wyłącza stosowanie 
klauzuli rebus sic stantibus w tych przypadkach, w których najemca nie spełnia 
przesłanek do skorzystania ze środków ustanowionych w przepisie; po drugie, 
czy nie ma innego zastosowania klauzuli rebus sic stantibus, niż ustanowione 
przez ustawodawcę, w tych przypadkach, w których najemca spełnia przesłan-
ki do skorzystania z przepisu.

Uważa się, że bardziej właściwe jest niewyłączanie stosowania rebusu  
w stosunku do najemców, którzy nie spełniają wymogów, aby reguła ta mogła 
mieć do nich zastosowanie. W odniesieniu do drugiego pytania Pantaleón 
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Prieto w swych publicznych wystąpieniach interpretuje tę zasadę jako mini-
malną ochronę oferowaną najemcy, który spełnia wymogi podatności, co nie 
wyklucza możliwości przyznania większej ochrony poprzez inne zastosowanie 
rebus sic stantibus.

Wiele umów najmu lokali użytkowych nie jest objętych ustawą  
RD 15/2020. Oznacza to, że jest wielu najemców lokali użytkowych, którzy 
mogą mieć problemy z płynnością finansową, a mimo to nie są chronieni 
przez te środki, ponieważ nie spełniają wymogów ustawodawcy, aby uznać 
ich za ekonomicznie wrażliwych, lub ponieważ, mimo że spełniają, ich wynaj-
mujący nie jest „silny” i nie osiągnęli porozumienia. Zasadnicze pytanie, jakie 
pojawia się w tych przypadkach, brzmi: czy najemca lokalu użytkowego, któ-
rego dochody uległy zmniejszeniu w związku z działaniami mającymi na celu 
zwalczanie COVID-19, jest nadal zobowiązany do zapłaty czynszu. Innymi 
słowy, pojawia się pytanie, kto ponosi ryzyko związane z rentownością wy-
najmowanego lokalu (lub jej brakiem) W opinii niektórych autorów najemca 
ma prawo zawiesić płatność czynszu (Ganuza 2020, s. 581). Dzieje się tak  
z dwóch powodów. Z jednej strony wskazuje się na naruszenie przez wy-
dzierżawiającego obowiązku zapewnienia dzierżawcy użytecznego korzystania  
z przedmiotu dzierżawy, który to obowiązek zostałby ujęty w art. 1554 ust. 3 
lit. o KC jako obowiązek zapewnienia spokojnego korzystania z rzeczy i któ-
rego naruszenie mogłoby nawet uzasadniać rozwiązanie umowy, jeśli niemoż-
ność korzystania z przedmiotu dzierżawy trwa przez rozsądny okres; z dru-
giej strony powołuje się na analogiczne zastosowanie art. 26 ustawy 26/1994  
o dzierżawie miejskiej, który pozwala na zawieszenie płatności czynszu dzier-
żawnego na rzecz dzierżawcy w przypadku przeprowadzenia prac konser-
watorskich lub zadekretowania przez organ władzy, które sprawiają, że nie 
nadaje się on do zamieszkania (Olmo García 2020, s. 20). Krótko mówiąc, 
według tej grupy autorów, ryzyko braku rentowności wynajmowanego lokalu 
jest z mocy prawa przypisane wynajmującemu (Olmo García 2020, s. 20). 
Zdaniem innych autorów, najemca jest jednak nadal zobowiązany do płace-
nia czynszu, ponieważ ryzyko nierentowności wynajmowanego lokalu nie jest 
ustawowo przypisane wynajmującemu. Argumenty, które zostały rozwinię-
te przez Pantaleóna Prieto, można podsumować w następujący sposób: ko-
nieczne jest rozróżnienie między ryzykami dotyczącymi samej rzeczy najętej 
(tymi, które mają wpływ na strukturę, elementy konstrukcyjne, zdatność do 
zamieszkania lub funkcjonalność samego lokalu), a tymi, które mają wpływ 
na użyteczność, jaką najemca ma czerpać z korzystania z tego lokalu.
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Pierwsze z nich obciążają wynajmującego i są to te, które można rozu-
mieć jako mieszczące się w obiektywnym zakresie zastosowania art. 1554 ust. 
3 lit. o KC (np. właściwy organ zakazuje użytkowania lokalu użytkowego  
z powodu wykrycia obecności azbestu w jego konstrukcji lub instalacjach) 
oraz art. 26 (np. wystąpiło trzęsienie ziemi, które poważnie naruszyło kon-
strukcję lokalu użytkowego). Te ostatnie obciążają najemcę, chyba że możli-
wość prowadzenia działalności przez najemcę wynika ze szczególnej przyczyny 
działalności; jednakże w tym przypadku, który Pantaleón Prieto określa jako 
wysoce nieprawdopodobny, postępujący zanik przyczyny mógłby uzasadnić 
rozwiązanie umowy, ale nie jej zawieszenie.

Problem nie polega na możliwym naruszeniu przepisów przez wynaj-
mującego lub najemcę, ale na możliwych nadmiernych trudnościach, które 
pojawiają się, gdy korzystanie z lokalu użytkowego przestało przynosić do-
chody, lub zostało drastycznie ograniczone. W tym zakresie powołano się na 
analogiczne zastosowanie art. 1575 KC, ze względu na jego związek z klauzulą 
rebus sic stantibus, wyraźniej jednak dającą się przewidzieć na podstawie jego 
rzymskich antecedencji (Fernández 2015, s. 15).

PRAWO KONSUMENCKIE

Częstą wątpliwością jest zagadnienie wpływu COVID-19 na umowy  
z konsumentami. Po pierwsze, niektórzy konsumenci mają problemy z płyn-
nością finansową, które sprawiają, że niezwykle trudno jest im wywiązywać 
się z niektórych umów. Po drugie, sytuacja izolacji utrudnia terminowe ko-
rzystanie z niektórych praw, takich jak na przykład prawo do odstąpienia od 
umowy. Po trzecie, wiele umów konsumenckich stało się niewykonalnych ze 
względu na środki podjęte w wyniku sytuacji kryzysowej w dziedzinie zdrowia.

Problemy konsumentów z płynnością finansową

Ustawodawca podjął działania w celu ochrony konsumentów znajdują-
cych się w trudnej sytuacji finansowej, zarówno w dziedzinie kredytów hipo-
tecznych, jak i pożyczek osobistych (Agüero 2020, s. 30). Wystarczy tu dodać, 
że ustawodawca nadzwyczajny zmienił niektóre nakazy ustawy 1/2013, z dnia 
14 maja 2013, w sprawie środków mających na celu wzmocnienie ochrony 
dłużników hipotecznych, restrukturyzacji zadłużenia i najmu socjalnego oraz 
dekretu królewskiego 84/2015, z dnia 13 lutego 2015, który wdraża ustawę 
10/2014, z dnia 26 czerwca 2014, w sprawie regulacji, nadzoru i wypłacalności 
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instytucji kredytowych. Oprócz powyższych środków zakazano zawieszania 
podstawowych usług, takich jak: woda, energia, Internet lub telekomunikacja, 
dla konsumentów znajdujących się w trudnej sytuacji. Na koniec warto przy-
pomnieć, że w zakresie sprzedaży terminowej rzeczy ruchomych hiszpańskie 
nasze ustawodawstwo (zwykłe) pozwala sędziemu na modyfikację treści umo-
wy w zależności od osobistych okoliczności dłużnika.

Przerwanie biegu terminu zwrotu zakupionych towarów

Artykuł 21 Dekretu Królewskiego stanowi, co następuje:
„W okresie obowiązywania stanu alarmowego lub jego ewentualnego prze-

dłużenia, terminy zwrotu produktów zakupionych w jakikolwiek sposób, czy to 
osobiście, czy przez Internet, zostają przerwane. Obliczanie terminów zostanie 
wznowione, gdy Dekret Królewski 463/2020 z dnia 14 marca 2020, ogłaszają-
cy stan alarmowy lub w stosownych przypadkach, jego przedłużenie, przestanie 
obowiązywać”.

Oprócz niejasności terminologicznej użytej w tym przepisie (w przypad-
ku przerwania biegu terminu nie jest on wznawiany, ponieważ, jak wyjaśnia 
Del Olmo García, „przerwanie [...] powoduje wyzerowanie zegara”), wydaje się 
ważne, aby odróżnić ten przepis od przepisu zawartego w paragrafie 4a Dekre-
tu Królewskiego, który ustanawia zawieszenie okresów przedawnienia i wyga-
śnięcia wszelkich działań i praw w okresie ważności stanu alarmowego oraz  
w stosownych przypadkach, przyjętych rozszerzeń (Badillo 2020, s. 3). Każdy 
z tych przepisów funkcjonuje na różnych poziomach. Paragraf 4a Dekretu 
Królewskiego ma zastosowanie do okresu na wykonanie prawa odstąpienia od 
umowy przyznanego konsumentowi w art. 71 Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias 
(Królewski dekret ustawodawczy 1/2007 z dnia 16 listopada 2007, zatwier-
dzający zmieniony tekst ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkow-
ników oraz innych ustaw uzupełniających, dalej: TRLGDCU), podczas gdy 
art. 21 Dekretu Królewskiego ma zastosowanie do okresu, który art. 108 ust. 
1 TRLGDCU ustanawia dla konsumenta na zwrot towarów po wykonaniu 
prawa odstąpienia od umowy, który to okres nie jest okresem na wykonanie 
działania, a zatem nie byłby objęty wspomnianym paragrafem 4a3.

3 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
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Niemożność spełnienia świadczenia

W art. 36 Dekretu Królewskiego przewidziano szereg środków na wypa-
dek, gdy niemożliwe jest wyegzekwowanie umów zawartych między przedsię-
biorcą, a konsumentem (García Vicente 2020, s. 45). Postanowienie to ogra-
niczyło korzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, ponieważ konsument 
ma tylko 14 dni na odstąpienie od umowy; przed wykonaniem odstąpienia 
konsument jest zobowiązany do renegocjacji z przedsiębiorcą; świadczenie 
jest opóźnione i nie ma nawet pewności, że konsument otrzyma pełny zwrot 
pieniędzy. Podsumowując, wspomniane postanowienie ogranicza możliwość 
skorzystania z wypowiedzenia z kilku perspektyw: pod względem czasu na 
jego wykonanie, pod względem wymogów do jego wykonania (jako że na-
łożony jest uprzedni obowiązek renegocjacji) oraz pod względem opóźnienia 
skutku restytucyjnego, który ponadto nie może skutkować zwrotem wszyst-
kich kwot zapłaconych przez konsumenta. Gdy niemożność jest tymczasowa, 
prawo do zawieszenia płatności ceny na czas trwania niemożności jest prawnie 
zapisane.

Ustawodawca nadzwyczajny zwrócił szczególną uwagę na umowę o po-
dróż zorganizowaną, przewidując tego typu rozwiązania. Jeżeli impreza tury-
styczna zostanie odwołana w wyniku działania COVID-19, przedsiębiorca 
ma możliwość przekazania konsumentowi bonu na kwotę równą należnemu 
zwrotowi, do wykorzystania w ciągu jednego roku od zakończenia stanu alar-
mowego. Konsument może zażądać zwrotu dokonanej płatności po upływie 
okresu ważności bonu bez jego wykorzystania. W przypadku odstąpienia od 
umowy przez konsumenta, pierwotne brzmienie przepisu uzależniało zwrot 
zapłaconych kwot od tego, czy dostawcy zwrócą całość lub część kwoty przed-
siębiorcy (Martínez Gómez 2020, s. 300).

Artykuł 36 Dekretu Królewskiego był szeroko krytykowany i opierał się 
głównie na dwóch powodach:

1. przepis chroni przedsiębiorcę kosztem konsumenta, ponieważ de 
facto oznacza finansowanie przedsiębiorstw ponoszone przez konsu-
mentów, bez uwzględnienia ewentualnej podatności tych ostatnich 
na zagrożenia; oraz 

2. możliwe jest, że ustawodawca krajowy narusza prawo Unii Europej-
skiej (García Vicente 2020, s. 27).

Nie brakuje jednak zwolenników tego środka, którzy zauważają, że 
„podstawowe obawy są bardzo realne, a mechanizm obligacji wydaje się być 
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interesującym sposobem na utrzymanie umowy i uniknięcie nagromadzenia roszczeń  
o zwrot kosztów w bardzo krótkim okresie czasu wobec tej samej firmy” (Badillo 
2020, s. 3).

W obecnej sytuacji kryzysowej ochrona konsumentów, rozumiana jako 
pełne zachowanie praw w normalnym okresie, wydaje się umożliwiać mody-
fikacje sprzyjające realizacji celów o najwyższym stopniu pilności, takich jak 
zachowanie struktury produkcyjnej m.in. w sektorze turystycznym i trans-
portowym oraz zmniejszenie ryzyka niewypłacalności i procesów związanych  
z brakiem płatności w tych sektorach (Olmo García 2020, s. 22).

PODSUMOWANIE

Aktywność legislacyjna i doktrynalna, jaką COVID-19 wywołał w hisz-
pańskim prawie umów, dała początek kilku refleksjom. Po pierwsze, zauwa-
żalna jest tendencja do przenikania się między sobą instytucji z zakresu prawa 
umów i błędnej interpretacji. Przykładowo, siła wyższa jest przywoływana  
w przypadkach, które nie mają nic wspólnego z naruszeniem umowy lub  
w celu ochrony dłużników zobowiązań pieniężnych (które z definicji nigdy 
nie są niemożliwe) mających problemy z płynnością finansową.

Po drugie, w wielu przypadkach istnieją problemy, których nie da się 
rozwiązać za pomocą prawa umów. Należy rozważyć przypadki, w których na-
jemca lub kredytobiorca hipoteczny ma trudności finansowe z zapłatą. Często 
poddawane jest wątpliwościom, czy klauzula rebus sic stantibus została stwo-
rzona dla tego typu przypadków i aby można było w związku z tym narzucić 
leasingodawcy lub kredytodawcy konieczną renegocjację umowy na podsta-
wie tej instytucji. Konsekwencje COVID-19 dla prawa zamówień publicz-
nych miały wpływ nie tylko na niektóre zamówienia lub konkretny sektor 
zamówień. Rzeczywistość tę należy wziąć pod uwagę przy ocenie środków 
zaradczych dostępnych dla wierzyciela oraz rozwiązań, które powinny zostać 
wprowadzone przez prawodawcę pomoc w nagłych wypadkach. Nie należy 
zatem zapominać o negatywnych konsekwencjach, jakie może mieć rozwiąza-
nie umowy, przede wszystkim ze względu na skutek restytucyjny, który w tych 
okolicznościach może zagrozić płynności finansowej dłużnika, a także dlatego, 
że w ostatecznym rozrachunku może doprowadzić do pozbawienia systemu 
gospodarczego sieci umów, niezbędnej do przyszłej reaktywacji gospodarki; 
byłoby zatem wskazane, aby ustawodawca zadekretował ogólne pozbawienie 
prawa do rozwiązania umowy w ogóle, a klauzul rozwiązujących w szczegól-
ności (Badillo 2020, s. 3). Ustawodawca zdecydował się jednak przenieść na 
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kontrahenta trudności, jakie ma jedna ze stron w wypełnianiu zobowiązań 
pieniężnych ze względu na brak płynności (przypomnijmy moratoria i reduk-
cje w dziedzinie leasingu czy ograniczenia, z jakimi borykają się konsumenci 
przy korzystaniu z prawa do wypowiedzenia umowy). Nie ma jednak gwaran-
cji, że kontrahent umowny jest w stanie zaoferować tę płynność bez wywo-
ływania kolejnych przypadków niewykonania zobowiązań (Martínez Gómez 
2020, s. 7). Bez uszczerbku dla celowości podjęcia konkretnych środków  
w dziedzinie prawa umów, konieczne jest multidyscyplinarne podejście, a za-
tem środkom tym powinny towarzyszyć środki, które można podjąć w dzie-
dzinie prawa publicznego, a wręcz być z nimi skoordynowane.

W tym momencie, w odniesieniu do umów, to do prawodawcy należy 
podjęcie niezbędnych środków w celu rozłożenia ryzyka tej pandemii i złago-
dzenia jej katastrofalnych skutków. Musi to uczynić w oparciu o sprawiedli-
wość, z poszanowaniem zasad konstytucyjnych, na których opiera się konwen-
cja. W swoich działaniach ustawodawca musi kierować się dwiema zasadami: 
zachowaniem umów i ochroną słabszej strony. Zachowanie ram umownych 
jako całości jest podstawą utrzymania systemu produkcyjnego i ułatwi wyjście 
z obecnego kryzysu. Ustawodawca hiszpański działa, biorąc pod uwagę róż-
norodność sytuacji i interesów, których to dotyczy, oraz stosując różne środki 
(odroczenie płatności bez naliczania odsetek, zawieszenie egzekucji z nierucho-
mości lub eksmisji, itp.). Natomiast samo określenie słabości ekonomicznej 
kontrahenta jest zadaniem dla ustawodawcy, aniżeli dla sędziego.
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IMPACT OF COVID-19 ON SPANISH CONTRACT LAW

Abstract: This article attempts to provide as clear an overview as possible  
of the impact that the pandemic emergency caused by COVID-19 has had 
on Spanish contract law, both at the legislative and doctrinal level. The article  
is divided into three parts: after analyzing the institutions of general contract 
law which may play an important role in the present circumstances, attention 
is drawn to rules existing specifically for certain contracts and to consumer law 
principles. The article examines not only ad hoc measures, but also the institu-
tions that contract law already has in place to deal with this situation. All these 
measures and legal opinions are evaluated in several final reflections.

Keywords: Spanish Contract Law; COVID-19; rebus sic stantibus; good faith
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Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

PLAN MARSHALLA  
W EUROPIE (1948-1952)

Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia genezę oraz założenia jed-
nego z ambitniejszych planów pomocy powojennej Europie udzielonej 
przez Stany Zjednoczone. Analiza, jak i charakterystyka omawianego 
przedsięwzięcia ma za zadanie przybliżyć jego strukturę oraz cel jaki ob-
rano, aby uniknąć załamania gospodarczego europejskich rynków, jak  
i zahamowania postępującego komunizmu ze strony Związku Sowieckiego. 
Zadaniem tegoż opracowania jest zaprezentowanie ogólnej analizy danych 
wtórnych na temat poszczególnych etapów tworzenia oraz współpracy pomię-
dzy poszczególnymi rządami mającej w zamiarze osiągnąć produktywność jaka 
była w latach poprzedzających konflikt zbrojny w postaci II Wojny Światowej.

Słowa kluczowe: komunizm, pomoc, reorganizacja, wspólnota, Plan 
Marshalla

WPROWADZENIE

Artykuł jest poświęcony genezie oraz charakterystyce planu Marshalla  
w powojennej Europie. Związane z nim tematy obejmują wydarzenia po-
przedzające wprowadzenie tegoż przedsięwzięcia w życie, jak i jego przebieg  
w wybranych krajach. Ogólny zarys przybliża podstawowe założenia, jak  
i realizację, która przebiegała z różnym skutkiem w poszczególnych państwach. 
Plan trwał poczynając od końca II Wojny Światowej, aż do lat pięćdziesiątych. 
Innowacyjność tegoż przedsięwzięcia jest odczuwalna po dzień dzisiejszy. Sam 
plan nie tylko stał się jednym z głównych przyczyn odrodzenia powojennej 
gospodarki, ale i przyczynił się do powstania wspólnoty, która dziś nosi nazwę 
Unia Europejska.
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GENEZA POWSTANIA

Na wstępie należy zwrócić uwagę na pierwszą oraz najważniejszą kwestię, 
a konkretnie, dlaczego powstało tak ogromne pod względem technicznym, 
jak i finansowym przedsięwzięcie na skalę światową. Pomysłodawcą owego 
planu był George Catlet Marshall. Był on amerykańskim dowódcą wojsko-
wym oraz sekretarzem obrony (1950-1951). Najważniejszym bodźcem jaki 
zapoczątkował ów proces był niewątpliwie stosunek ZSRR do polityki, nie-
podległości państw powojennej Europy (Baszkiewicz 1974, s. 45). Państwo 
to o silnie zakorzenionym totalitaryzmie oraz poglądach komunistycznych 
starało się za wszelką cenę wykorzystać powojenny chaos jakim była klęska  
III Rzeszy oraz jej sojuszników, do wprowadzenia poglądów komunistycznych 
w jak największej ilości państw odradzających się po wojenne zawierusze. Plan 
ten spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony Stanów Zjednoczo-
nych. Zanim jednak plan Marshalla w ogóle miał zostać przedstawiony jako 
projekt, USA starało się polityką pertraktacji, jak i dialogu nakłonić ZSRR 
do pewnych ustępstw na rzecz demokratycznych wyborów w odzyskujących 
wolność państwach europejskich. Jednakże tak było tylko na papierze.

W rzeczywistości ZSRR nigdy nie pogodziło się z chociażby odzyska-
niem niepodległości przez Polskę czy ówczesną Czechosłowację oraz liczne 
pomniejsze kraje z Litwą i Łotwą na czele. Komuniści za wszelką cenę, nawet 
drogą terroru i szantażu, starali się utrzymać powojenny kontakt z Moskwą, 
jak i wpływami jakie pozostały po „wyzwoleniu” krajów Europy Wschodniej 
przez Armię Czerwoną. Oczywistym jest, że nie samo pogwałcenie ustaleń po-
czdamskich było „iskrą” do podjęcia przez Stany Zjednoczone prac, których 
zwieńczeniem było uchwalenie planu Marshalla. Zdecydowanie wpłynął na 
to również stosunek ZSRR do wolnych wyborów, a co za tym idzie fałszowa-
nie i dezorganizacja ich przez nieznane wtedy, a dziś sklasyfikowane bojówki 
komunistyczne rozsiane po całej Europie. Nie tylko na wschodzie, ale i na za-
chodzie, chociaż może tam były mniej liczne i nie miały aż tak dużej siły „prze-
bicia” dla swoich argumentów wśród społeczeństw na przykład Francji czy 
Hiszpanii. Na uwagę zasługuje fakt, że nawet po wojnie w Hiszpanii władze 
sprawował profaszystowski rząd generała Franco. Analizując dalej omawiane 
przyczyny. Zanim ów plan został wprowadzony przez Stany Zjednoczone pre-
zydent Roosevelt wprowadził tak zwaną politykę „powstrzymania”. Skierowa-
na była ona w głównej mierze do Grecji i Turcji. Były to bowiem dwa kraje 
najbardziej narażone na działanie ZSRR w celu uzyskania jak nie trenów, to 
chociażby wieloletnich wpływów. Na niekorzyść tychże krajów miało wpływ 
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jeszcze jedno wydarzenie (Bobowiec 2019, s. 56). Otóż Wielka Brytania wy-
cofała w połowie lat czterdziestych swój korpus, bowiem nie była w stanie 
finansowo utrzymywać tak licznej formacji. Liczyła ona bowiem, aż szesnaście 
tysięcy żołnierzy. Na to tylko czekało ZSRR. Starało się ono za wszelką cenę 
pozostać u władzy w związku z pozostawieniem tychże dwóch krajów samych 
sobie. Szczególnie ZSRR upodobało sobie Turcję oraz jej północne tereny.

ZAGROŻENIE ZE STRONY ZSRR

W marcu 1945 roku ZSRR wypowiedziało Turcji zawarty dwadzieścia 
lat wcześniej układ o przyjaźni. Następnymi krokami Moskwy były liczne 
ataki wywierania tak zwanej presji na Ankarę, motywowane zaspokojeniem, 
jak to było interpretowane przez ZSRR, roszczeń względem tego kraju. Głów-
nym celem stały się tereny, a raczej prowincje Kars i Ardahan. Żądania te 
zostały skierowane w nocie o charakterze dyplomatycznym w czerwcu 1945 
roku. Kolejnym krokiem Moskwy była chęć rewizji postanowień z Montreux 
z roku 1936. Postanowienia te dotyczyły swobodnego przepływania statków 
przez cieśniny czarnomorskie nienależące do Turcji. Na tureckich wodach te-
rytorialnych znajdują się wspomniane cieśniny. Meritum roszczeń tyczyło się 
uzyskania wspólnej kontroli nad cieśninami Bosfor i Dardanele (Wolff-Powę-
ska 2005, s. 10). Jednak Ankara nie ugięła się pod presją kolejnych pism, jak 
wielu historyków i obserwatorów twierdzi głównie ze względu pomoc jakiej 
udzieliły Stany Zjednoczone. Nie ograniczyły one się bowiem tylko do dy-
plomatycznych protestów, ale i wysłały na Morze Czarne swoją flotę wojenną. 
Natomiast w Grecji jesienią 1946 roku wybuchły starcia zbrojne pomiędzy 
wojskiem rządowym, a komunistycznymi oddziałami partyzanckimi. Kolejny 
już raz po wycofaniu wcześniej opisywanych brytyjskich sił zbrojnych Stany 
Zjednoczone ponownie udzieliły pomocy krajowi zagrożonemu wizją „czer-
wonej rewolucji”. Udzielona pomoc ekonomiczna, jak i militarna pomogła 
greckim siłom zbrojnym pokonać bojówki komunistyczne. Pobocznym wy-
darzeniem, które pomogło siłom zachodnim było to, że bojówki kierowane 
przez Josipa Broze Titę chciały uniezależnienia się od Związku Radzieckiego 
co poniekąd spowodowało „zamknięcie” pomocy przez Albanię siłom rewolu-
cyjnym (Brzeziński 2004, s. 78). Należy zwrócić uwagę na dość wyraźną po-
litykę USA w latach powojennych. O ile Waszyngton był dość uległy wobec 
krajów Europy Wschodniej, wiele interwencji kończyło się jedynie protestami 
dyplomatycznymi, to już co do Europy Zachodniej nie był tak ustępliwy.
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Wiadomym było, że kiedy ZSRR zdobędzie władze w Grecji czy Turcji 
otworzy się droga do podboju ziem basenu Morza Śródziemnego, a co za tym 
idzie Iran i jego cenne złoża ropy naftowej będą łatwym celem. Uniemożliwie-
nie dalszej ekspansji stało się więc celem priorytetowym dla prezydenta Roose-
velta i jego administracji. Kolejnym punktem zapalnym jaki wywołał niepokój 
wśród sztabu wojskowego Stanów Zjednoczonych była niepokojąca depesza 
od radcy ambasady amerykańskiej w ZSRR, Georg’a F. Kennan’a. Był on 
jednym z najlepszych amerykańskich ekspertów do spraw radzieckich. Jego 
telegram, który liczył aż trzynaście stron, wysłany w lutym 1946 r. z Moskwy, 
jasno nakazywał rozpoczęcie szybkich i zdecydowanych działań powstrzymu-
jących rozprzestrzenianie się komunizmu oraz radzieckiej ekspansji za pomocą 
środków politycznych, gospodarczych, jak i militarnych. Wiadomość ta zosta-
ła określona mianem „długiego telegramu” ze względu na jego wspomnianą 
powyżej wielostronicowość. Opinie Kennan’a stały się niewątpliwie podwa-
linami polityki „powstrzymania” stosowanej z powodzeniem w późniejszych 
latach w Europie. Amerykanie potrzebowali rok, aby ustalić i ustanowić jed-
noznaczne decyzje. Mianowicie, że należy jak najszybciej wprowadzić plan 
zdolny udzielić pomocy jak największej liczbie państw europejskich tak, aby 
Europa mogła funkcjonować pod rządami demokratycznych władz wyłonio-
nych w drodze wolnych i sprawiedliwych wyborów (Clogg 2002, s. 56). Nie 
jest dość jasne, dlaczego Stany Zjednoczone tak bardzo zabiegały o zachód 

„poświęcając” wschód. Możliwe, że było to pokłosie potajemnych układów  
z czasów, kiedy to wspólnym wrogiem dla zachodnich mocarstw, jak i Związ-
ku Radzieckiego była III Rzesza oraz jej sojusznicy. Co do tego istnieją tyl-
ko liczne spekulacje naukowe. Wątpliwe jest, czy kiedykolwiek można bę-
dzie poznać całą prawdę, a nie tylko lakoniczne wypowiedzi obydwu stron.  
W tym miejscu przyjrzeć się należy jeszcze raz arenie europejskiej. Liczne 
niedotrzymania umów powojennych jakich dopuściła się Moskwa, jak i cały 
ZSRR zmusiły rząd Stanów Zjednoczonych do bardzo radykalnych działań na 
rzecz ratowania tego co uważano za bezcenne, mianowicie wolności oraz de-
mokracji w Europie. Dnia 12 marca 1947 roku obradowały obie Izby Kongre-
su. Podczas tego spotkania prezydent USA Roosevelt wygłosił przemówienie, 
które na kartach historii zostało zapisane jako tak zwana „doktryna Trumana”.

Dokładnie ujmując był to bardzo ostry i stanowczy sprzeciw Waszyng-
tonu w związku ze złamaniem, głównie w Polsce, jałtańskiej Deklaracji oraz 
w związku z pogarszającą się sytuacją Europy Wschodniej, jak i Zachodniej. 
Drugim powodem wdrożenia tak śmiałej polityki był fakt naruszenia Karty 
Narodów Zjednoczonych dokonywanych przez ZSRR za pomocą różnych 
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działań. Do takich można zaliczyć chociażby przymus, jak i polityczną pene-
trację. Zagrożenie totalitaryzmem było bardzo realne (Steil 2018, s. 100). Za-
taczało coraz to większy krąg, a uzbrojone radykalne bojówki komunistyczne 
w całej Europie rodziły konflikty i problemy, a co za tym idzie stały na dro-
dze odradzającym się demokracjom poszczególnych państw. Co ważne Stany 
Zjednoczone w omawianej doktrynie nie opowiedziały się za zbrojną inter-
wencją w rejonie radzieckiej strefy wpływów. Apel Stanów Zjednoczonych 
miał przede wszystkim rozdźwięk pomocy gospodarczej oraz ekonomicznej 
na terenach poza wspomnianą już strefą. Zapewnienie prawidłowego, zrów-
noważonego rozwoju politycznego stało się niejako priorytetem. Według Ro-
osevelta najtrudniejsza sytuacja była w Grecji oraz Turcji. Kraje te otrzymały 
w niedługim czasie bardzo duże, jak na tamte czasy, wsparcie finansowe. Sza-
cuje się, że mogło ono liczyć nawet 400 milionów dolarów. Dokładne rozpla-
nowanie funduszy miało następujący podział. Turcja dostała 150 milionów 
dolarów, natomiast Grecja około 250 milionów dolarów. Poza tym należy 
podkreślić, że zwłaszcza Grecy poza wspomnianym wsparciem finansowym 
otrzymali również wsparcie w postaci pomocy ze strony chociażby doradców 
wojskowych, jak i ekonomicznych (Szatlach 2008, s. 78). Pomoc ta pozwoliła 
Grecji uporać się z wojną domową i rozprawić z komunistycznymi bojówka-
mi rozsianymi po całym kraju. Zwłaszcza 1949 rok jest datą pamiętną. Otóż 
w tym czasie oficjalnie została zakończona wieloletnia, bo trwająca tam aż 
od połowy 1944 roku wojna domowa. Ważne jest to, że pieniądze nigdy nie 
rozwiążą takich problemów jak połączenie doradztwa oraz różnego rodzaju 
transzy pieniężnych. Tylko dobrze skoordynowanymi działaniami można po-
prowadzić daną myśl lub politykę do upragnionego sukcesu.

DOKTRYNA TRUMANA

Szacuje się, że od zakończenia II Wojny Światowej do, jak podaje wie-
le źródeł, końca 1947 roku Stany Zjednoczone udzieliły powojennej Euro-
pie pomocy kredytowej. Była to bezzwrotna pomoc o charakterze doraźnym  
w wysokości prawie 10 miliardów ówczesnych dolarów. Jeśli by chciano prze-
liczyć to na wartości dzisiejsze należałoby pomnożyć wspomnianą sumę razy 
dziesięć. Z wymienionej kwoty pieniężnej prawie 9 miliardów przekazano 
krajom Europy Zachodniej, a niecały miliard krajom Europy Wschodniej. 
Poza wparciem finansowym, jak już zostało wspomniane kraje europejskie 
stały się głównymi odbiorcami bezzwrotnej pomocy żywnościowej, jak i lecz-
niczej oraz w niektórych przypadkach pomocy mieszkaniowej. Szacuje się, 
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że o taką pomoc poprosiło około 80% państw. Bardzo często pomoc miała 
też charakter wsparcia w postaci udzielania zakwaterowania, jak i mieszkań 
dla poszczególnych rodzin. Realizacją tych planów zajmowała się UNRAA, 
czyli Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudo-
wy. Wysokość wsparcia od tej organizacji szacuje się na prawie 4 miliardy 
ówczesnych dolarów. Większość sum jakimi dysponowała omawiana insty-
tucja, to wpłaty o charakterze charytatywnym, stanowiło to niecałe pół mi-
liarda dolarów. Natomiast wpłaty z dowolnych świadczeń finansowych, jak 
i towarowych wynosiły prawie 3.5 miliarda dolarów (Michałek 1997, s. 12). 
Największymi odbiorcami tegoż programu wsparcia były takie kraje jak Gre-
cja, Turcja, Włochy, Jugosławia. Ważną informacją było, to że ponad 70% 
wsparcia poprzez różnego rodzaju darowizny, świadczenia, pochodziło wła-
śnie ze wspomnianych wcześniej Stanów Zjednoczonych. Smutnym faktem 
stała się rzeczywistość, która nawet po tak ogromnym wsparciu nie zmieniła 
nic w wymienionych krajach. Żadne kredyty czy pomoc ekonomiczna nie 
była w stanie przywrócić stabilizacji w Europie. Kryzys na starym kontynen-
cie był tak duży, że zdawał się nie do zażegnania w żaden sposób. Straty oraz 
zniszczenia powstałe po wojnie obejmowały przede wszystkim różne zakłady 
przemysłowe, produkcyjne.

Niedobory w pozyskiwaniu surowców, brak odpowiedniej ilości maszyn, 
jak i ludzi do obsługiwania tychże maszyn generował praktycznie nieodwra-
calny deficyt przez wiele następnych lat, jak nie dziesiątek lat. Kolejną prze-
szkodą na drodze do przywrócenia stabilizacji było zerwanie wcześniejszych 
kontaktów handlowych pomiędzy państwami europejskimi na skutek działań 
wojennych. Eksport w 1947 r. tak drastycznie spadł, że był aż o 41% niższy 
niż ten, który zanotowano w roku 1938 (Alvarez 2004, s. 14). Pod koniec lat 
czterdziestych zadłużenie Europy, nie licząc w tym pożyczek Banku Świato-
wego wynosiło 19 miliardów ówczesnych dolarów. Pogarszanie się sytuacji 
potęgował jeszcze jeden fakt, mianowicie poza frankiem szwajcarskim oraz 
escudo portugalskim inne waluty nie były w Europie wymienialne. Należało 
jak najszybciej zaradzić tej sytuacji, gdyż na starym kontynencie kryzys mógł 
sprzyjać ruchom komunistycznym zapewniającym, że tylko Związek Radziec-
ki jest jedynym państwem zdolnym do pomocy i naprawy Europy. Co waż-
ne była to tylko zwykła kuglarska zagrywka, aby uśpić czujność i zagarnąć 
jak najwięcej terenów dla swoich własnych korzyści uknuta przez towarzyszy  
z Moskwy (Jażborowska 1999, s. 15).

Amerykanie zaczęli zdawać sobie sprawę, że ich wizja poprawy gospo-
darki „fortecy Europa” były zbytnio optymistyczne. Coraz częściej zaczęła 
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pojawiać się koncepcja zainicjowania wewnątrzeuropejskiej współpracy. Ini-
cjatorami tego pomysłu był Komitet Koordynacyjny Sekretariatów Stanu 
Wojny oraz Sztabu Planowania przy Sekretariacie Stanu. W czerwcu 1947 
roku G.C. Marshall generał wojsk amerykańskich wygłosił krótkie, ale treści-
we przemówienie na temat konieczności opracowania wspólnego programu 
gospodarczego, który miałby za zadanie scalenie, jak i odzyskanie pozycji sta-
rego kontynentu w możliwie najszybszym czasie. Meritum tegoż programu 
miały być różnego rodzaju propozycje związane z wykorzystaniem środków 
finansowych, towarów, jak i urządzeń o znaczeniu przemysłowym pochodzą-
cych ze Stanów Zjednoczonych. Miało to zapobiec dalszej pogarszającej się 
kondycji gospodarki europejskiej. Drugim etapem miało być uruchomienie 
po ówczesnym wsparciu gospodarczym współpracy między państwami euro-
pejskimi tak, jak to było przed wojną. Plan jak na tamte czasy był bardzo 
skomplikowany jednak jak najbardziej możliwy do osiągnięcia.

Sukces mógł zostać osiągnięty tylko poprzez restrykcyjne wydatkowanie 
dóbr sprowadzanych do poszczególnych państw oraz rozsądne ich zagospo-
darowanie. Przede wszystkim zagospodarowanie na tak ważną poprawę wa-
runków życia przeciętnego obywatela europejskiego najbardziej dotkniętego 
skutkami działań wojennych.

PLAN MARSHALLA

Głównymi beneficjentami tegoż planu miały być kraje najbardziej znisz-
czone po konflikcie zbrojnym. Poza wspomnianą wcześniej Grecją czy Turcją 
planem tym objęto inne kraje takie jak Wielka Brytania, Francja czy Szwaj-
caria. Wzmocnienie kondycji gospodarczej miało dla Stanów Zjednoczonych 
cel priorytetowy. Była to jedna z niewielu szans pokojowego rozwiązania pro-
blemu narastających fal lewicowych bojówek w całej Europie. Istotą tegoż 
działania było wykorzystanie pochodzących z USA środków finansowych, 
towarów oraz różnego rodzaju sprzętu, jak i urządzeń. Miało to skutecznie 
zapobiec postępującemu upadkowi gospodarczemu Europy Zachodniej.  
W następstwie tych działań państwa europejskie po odbudowaniu swojej 
gospodarki miały, a przynajmniej tak zakładali przedstawiciele amerykańscy, 
rozpocząć wspólną wymianę handlową oraz współpracę. Głównie chodziło  
o współpracę na poziomie ekonomicznym, w mniejszym stopniu militarnym 
(Zacharis 1996, s. 15). Warunków do dostosowania się państw, Stany Zjed-
noczone jednoznacznie nie ustaliły. Przestrzegły natomiast, aby nie wyda-
wać, zwłaszcza wsparcia w postaci pieniężnej, głównie na zbrojenie własnych 
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państw (Kowalski 2014, s. 66). Należało przede wszystkim zadbać o ludność 
cywilną, najbardziej poszkodowaną podczas działań wojennych prowadzo-
nych w Europie. Pierwotnie planowano objąć tym planem także Europę 
Wschodnią włącznie ze Związkiem Radzieckim jednak brak odwzajemnienia 
ze strony Moskwy oraz po naciskach na inne kraje bloku wschodniego plany 
te nie zostały zrealizowane.

Wprawdzie Polska czy Finlandia wyraziły chęć współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi, jednak po interwencji ZSRR szybko porzuciły te plany od-
cinając się i poniekąd osłabiając na wiele lat swoją pozycję w Europie, jak  
i powodując, że gospodarka tych państw na wiele lat pozostała daleko w tyle 
za Europą Zachodnią. Zwłaszcza problem ten dotknął Polskę. Problemem 
dla Moskwy nie była tak naprawdę współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. 
Głównym założeniem, aby ów wsparcie otrzymać była rewizja przez USA po-
tencjału ekonomicznego oraz militarnego danego kandydata do objęcia go 
planem pomocy. ZSRR nie miało w żadnym wypadku ochoty na ujawnianie 
innym państwom jak jest silne oraz czy i gdzie ma jakieś słabości. Trudno 
się temu dziwić, już wtedy powoli, ale konsekwentnie, w Europie zaczynał 
się głęboki podział pomiędzy wschodem, a zachodem co zwiastowało nadej-
ście czasów tak zwanej „zimnej wojny” (Mikołajczyk 2002, s. 12). Takie są  
oficjalne powody odrzucenia tej oferty. Szacuje się, że była to tylko część 
prawdy jaką zdołało się uzyskać. Drugim powodem była po prostu wrodzona 
niechęć Stalina do jakiejkolwiek współpracy z kimś kto może mu zagrozić, 
jeśli pozna jego słabe strony. Już raz poniósł on klęskę wdając się w sojusz  
z III Rzeszą. Plan Marshalla wymagał zjednoczenia się państw europejskich, 
a proces ten nie należał do łatwych. Antagonizmy pomiędzy niektórymi pań-
stwami, jeszcze parę lat temu stojącymi po przeciwnych stronach konfliktu 
szybko nie wygasły. Dopiero stanowcza interwencja USA przyczyniła się do 
uzyskania upragnionego kompromisu. Trudno się temu nie dziwić. Intere-
sy większości państw zmierzały do wzmocnienia własnego potencjału, a nie 
wspieraniu innych co mogło być odebrane jako ryzyko przyszłego kolejnego 
konfliktu. W następstwie tych działań w Europie powstał Komitet Europej-
skiej Współpracy Gospodarczej. Ma on za zadanie nadzorowanie przepływu 
aktywów ze Stanów Zjednoczonych do krajów objętych pomocą. Wysunął 
on propozycję pomocy w wysokości 19,3 miliarda dolarów ze strony USA 
argumentując, że tylko taka pomoc przywróci stan gospodarki europejskiej 
sprzed 1939 roku. 19 grudnia 1947 r. prezydent Truman przedstawia Kon-
gresowi nieco inny plan pomocy, tak zwany Europejski Program Odbudowy.  
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Nie był on nowym projektem w porównaniu do tego jaki został przedłożony 
przez kraje potrzebujące pomocy.

Projekt różnił się jedynie kwotą udzielnego wsparcia, która to została 
obniżona do sumy 17 miliardów dolarów. 3 kwietnia 1948 r. Kongres pod-
jął decyzję o uchwaleniu przedstawionej propozycji pomocy finansowej oraz 
ekonomicznej na okres czterech lat. Ważne jest to, że ustawa ta nie określała 
żadnych wysokości przyznawanych kwot. Wymagało to corocznego wniosko-
wania o ponowne uchwalenie odpowiedniej sumy finansowej. Było to zabez-
pieczenie ze strony Stanów Zjednoczonych dające im większą kontrolę nad 
dystrybucją środków (Wolton 2021, s. 90). Dodatkowe zalecenia stanowi-
ły, że należy jak najszybciej powołać organizację zdolną do koordynowania 
współpracy pomiędzy europejskimi beneficjentami. 4 kwietnia 1948 r. została 
oficjalnie podpisana przez prezydenta Trumana wspomniana wyżej ustawa, 
która rozpoczęła długi proces niesienia pomocy gospodarczej dla Europy, czy-
li Europejski Program Odbudowy znany też jako plan Marshalla. Od dnia  
16 kwietnia 1948 r. wszystkie państwa objęte pomocą zawarły w Paryżu umo-
wę, która wcielała w życie powołanie do funkcjonowania OEEC, to jest Eu-
ropejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej. Tego samego dnia zostały 
tam również dołączone trzy strefy okupacyjne Niemiec. W 1949 r. została 
również dołączona Republika Federalna Niemiec (Burk 2001, s. 20). Sta-
tus specjalny zostaje nadany Jugosławii oraz Wolnemu Terytorium Triestu.  
W późniejszych latach, mianowicie dopiero w 1959 r. do OEEC w charakte-
rze członka zwyczajnego została przyjęta Hiszpania. Celem głównym Europej-
skiej Organizacji Współpracy Gospodarczej było przede wszystkim podnie-
sienie produkcji, liberalizacja handlu oraz stabilizacja pieniądza. Inną kwestią 
było doprowadzenie do wymienialności walut, gdyż nadal bardzo trudno było  
o to pomiędzy wieloma państwami. Istotne było to, że niektóre państwa dąży-
ły do bardzo sprzecznych ze sobą celów. Po pierwsze starano się zwiększyć pro-
dukcję, co miało związek ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych. Druga 
sprawa związana była z przezwyciężeniem inflacji, ponieważ wymuszała ona 
szereg ograniczeń. Trzecia sprawa tyczyła się odbudowy wewnętrznej rów-
nowagi finansowej, która mogła zostać zwiększona tylko i wyłącznie poprzez 
wznowienie polityki eksportu zagranicznego.

Powyższe działania groziły pozbawieniem rynków krajowych dóbr kon-
sumpcyjnych. Mogło to silnie oddziaływać na osłabienie motywacji, a w na-
stępstwie prowadzić do różnych niepokojów społecznych.
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FUNKCJONOWANIE PLANU MARSHcALLA

Program wsparcia, jak i pomocy był realizowany od 4 kwietnia 1948 
roku do 30 czerwca 1952 roku. Dodatkowym wsparciem jakie Stany Zjed-
noczone objęły beneficjentów tegoż planu było wsparcie militarne. Działania 
takie zostały podjęte w związku z wojną koreańską. W roku 1951 uchwalono 
Program Wzajemnego Bezpieczeństwa (MSP), natomiast wszedł on w życie  
z dniem 1 stycznia 1952 roku. To bardzo ważne wydarzenie, gdyż od 1 stycz-
nia, aż do 30 czerwca 1952 roku kraje objęte planem Marshalla korzystały  
z podwójnej pomocy - gospodarczej, jak i wojskowej. Łączna kwota jaka zo-
stała przeznaczona w tamtym okresie wynosiła, jak się szacuje około 13,9 mi-
liardów dolarów, co na dzisiejszą walutę dałoby sumę 140 miliardów dolarów. 
Największymi odbiorcami była Wielka Brytania, która otrzymała 3,4 miliarda 
dolarów oraz Francja, która otrzymała 2,8 miliarda dolarów. Poza tym Wło-
chy otrzymały 1,5 miliarda dolarów, Republika Federalna Niemiec z kwotą 
1,4 miliarda dolarów. Pozostała część krajów otrzymała łącznie około 4,8 mi-
liarda dolarów. Szwajcaria nie korzystała z pomocy oferowanej przez Stany 
Zjednoczone. Fundusze udzielone przez USA miały zostać w przyszłości spła-
cone. Do tego zostały jednak zobowiązane tylko Irlandia, Portugalia, Szwecja. 
Były to kraje całkowicie neutralne podczas wojny (Jachowicz 1998, s. 10). 
Reszta krajów albo spłaciła tylko część otrzymanego wsparcia finansowego lub 
tak jak Grecja nie oddawały nic. Ten drugi przywilej tyczył się tylko Greków 
i to im udzielano głownie bezzwrotnych pożyczek. Założenie planu Marshalla 
było bardzo jasno sprecyzowane. Dane państwo otrzymywało wsparcie czy to 
w postaci pieniądza czy na przykład sprzętu. W zamian musiało w odpowied-
nim czasie uregulować kwestię pomocy, która to była dostosowana indywidu-
alnie do potrzeb każdego państwa.

Fotografia 1 przedstawia pracownika służb porządkowych w Berlinie po-
magającego przy odbudowie zrujnowanego miasta. W tle na ścianie widnieje 
duży plakat propagujący plan Marshalla.

Drugą częścią planu było to, że maszyny, jak i cały ciężki sprzęt tak po-
trzebny do odbudowy zrujnowanych miast był zakupywany w firmach amery-
kańskich. Także Stany Zjednoczone na wiele lat zapewniły sobie dobry rynek 
zbytu dla swoich towarów. Europa nie tylko importowała maszyny (Nowak 
2003, s. 13). Zainteresowanie było też samochodami czy wyrobami stalowy-
mi. Holandia na przykład sprowadzali nowe dźwigi portowe, które umoż-
liwiły rozpoczęcie prac nad odbudową zniszczonego portu w Rotterdamie.  
We Francji rozpoczęta została produkcja samochodów Renault, samolotów 
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oraz uruchomiona została produkcja aluminium w Pechiney (Łaptos 2001,  
s. 17). Włosi natomiast zaczęli odbudowywać zniszczone fabryki Fiata.

Fot. 1. Plakat promujący Plan Marshalla

Źródło: https://www.focus.pl/artykul/plan-marshalla-na-czym-polegal-i-dlaczego-polska-odm 
owila-udzialu, data dostępu: 20.12.2021

Niemcy Zachodni skupili się również na odbudowie fabryk samochodo-
wych, mianowicie Volkswagena. Podstawowe znaczenie psychologiczne jakie 
było bardzo istotne dla Europejczyków to to, że zaczęła się zwiększać liczba 
dóbr konsumpcyjnych jakie mogli posiadać obywatele zniszczonych krajów. 
W tamtym okresie Brytyjczycy, a dokładnie ich dzieci mogły poznać, jak sma-
kują banany czy amerykański sok pomarańczowy. Wygłodzeni Holendrzy 
mogli importować i poznać smak masła ze stanu Wisconsin. To bardzo ważne 
wydarzenia, gdyż społeczeństwa zadowolone z postępów jakie uwidocznione 
zostały na przełomie tych lat przejawiały optymizm odbiegając od ponurych 
i pesymistycznych wizji braku perspektyw na dalszą powojenną przyszłość. 
Meritum planu Marshalla były tak zwane środki duplikaty. Miały one słu-
żyć wsparciu wewnętrznemu finansów danego kraju. Funkcjonowanie było 
bardzo prosto zbudowane tak, aby nie stwarzało żadnych problemów. Dane 
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państwo otrzymywało od Stanów Zjednoczonych określoną ilość towarów 
(Snape 2015, s. 120). Następnie te dobra były sprzedawane w danym miej-
scu. Uzyskane środki były odkładane na konto danego kraju i dzięki temu 
mógł on rozwijać się wewnętrznie, chociażby poprzez wypłacanie pracowni-
kom ekwiwalentu za ich pracę. W pewnej części odkładane środki miały być 
później wykorzystane na spłatę zobowiązań wobec USA. Efektem tych dzia-
łań było utworzenie w obrębie krajów objętych planem Marshalla tak zwanej 
Unii Płatniczej. Powstała ona 19 września 1950 roku na bazie, jak się szacuje, 
około 600 milionów dolarów amerykańskiej dotacji. Miała ona zapewnić sta-
ły oraz nieprzerwany przepływ płatności za import między poszczególnymi 
krajami Europy.

Kolejną zaletą współpracy była możliwość udziału w bezpłatnych szko-
leniach, jak i wyjazdach przedsiębiorców z Europy do Stanów Zjednoczo-
nych. Celem wyjazdów było zdobywanie wiedzy na temat nowoczesnych 
metod strategii kierowania przedsiębiorstwami i niekonfrontacyjnych taktyk  
w relacjach pomiędzy pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Pomoc  
w postaci wysłania doradców wojskowych do ogarniętej wojną domową Gre-
cji przyczyniła się po długiej wojnie domowej, do zlikwidowania bojówek 
komunistycznych na terenach tego kraju. Szacuje się, że w okresie czterech 
lat trwania pomocy Amerykanie dostarczyli towary o równowartości ponad  
13 miliardów dolarów, czyli niemal 100 miliardów dzisiejszych dolarów. Po-
nad 3% amerykańskiego produktu narodowego przeznaczono na działanie 
tego planu (Eichengreen 2007, s. 67). Wiele firm amerykańskich uzyskało 
monopol na eksport swoich towarów właśnie do państw europejskich. Dzięki 
tej pomocy produkcja w Europie wzrosła o ponad 36% w ciągu czterech lat. 
Sukcesem zakończyła się tak zwana „amerykanizacja” rynków europejskich 
w wyniku czego wymiana między krajami Europy Zachodniej praktycznie 
podwoiła się (Kłoczkowski 1995, s. 10). Na podkreślenie zasługuje jeszcze 
to, że dzięki tej pomocy kraje współpracujące z USA mogły ponieść kosz-
ty zimnej wojny bez nadmiernego obniżenia poziomu konsumpcji cywilnej. 
Wielu historyków wskazuje, że gdyby nie plan Marshalla mogłoby nie być 
dzisiejszej Unii Europejskiej czy wspólnej waluty euro. Zapaść gospodarcza 
jaka groziła Europie w dużej mierze została złagodzona dzięki tej polityce.  
W 1949 roku produkcja przemysłowa w związku z pobudzeniem inwestycji 
oraz różnym reformom gospodarczym zwiększyła produkcję przemysłową be-
neficjentów planu Marshalla o 110% w porównaniu do wartości produkcji  
z roku 1938, a w 1951 aż o 134% owej wartości. Przedwojenny poziom  
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obrotów handlowych również został szybko przywrócony do poziomu sprzed 
1939 roku. Potrzeba było na to około roku od wejścia w życie programu 
pomocowego.

PODSUMOWANIE 

Podsumowując powyższą genezę planu Marshalla, ekonomiczne, jak  
i finansowe wsparcie uchroniło kraje Europy Zachodniej przed dalszym oraz 
nieuniknionym upadkiem gospodarczym. Dzięki pomocy technologicznej, 
jak i pobudzeniu różnych inwestycji, przeprowadzeniu szeregu reform (w tym 
walutowych) zwiększyła się produkcja krajów objętych tym planem o pra-
wie 110% w roku 1949 do szacowanej wartości jaka była w 1938 roku. Pod 
koniec lat czterdziestych obroty handlowe osiągnęły przedwojenny poziom. 
W tym czasie zdołały one zrównoważyć swoje budżety, jak i zredukować 
znacznie poziom stopy inflacji. Pozwoliło to w późniejszym czasie pozyskać 
wewnętrzną stabilizację. Plan Marshalla również łączył plany amerykańskie 
z europejskimi, ponieważ środki i dobra jakie były przyznawane przez Stany 
Zjednoczone związane były z zakupywaniem różnych surowców amerykań-
skich firm oraz koncernów. Ów plan zawierał również ekonomiczne oraz po-
lityczne przesłanki związane z integracją państw europejskich. W październi-
ku 1948 roku kraje korzystające ze wsparcia USA podpisały układ w sprawie 
wewnątrzeuropejskich transakcji płatniczych oraz rozliczeniowych. Układ ten 
zobowiązywał każde z państw, które osiągnęło nadwyżki finansowe z innym 
państwem również objętym tym planem pomocowym do udzielenia mu 
pomocy, przede wszystkim pomocy gospodarczej w wysokości tak zwanego 
własnego salda aktywnego. Dzięki temu zabiegowi kraje posiadające ujemny 
bilans na poziomie handlowym mogły liczyć na wsparcie bez konieczności 
uciekania się do wymuszonych ograniczeń wewnętrznych w celu zażegnania 
danego kryzysu. Ingerencja Stanów Zjednoczonych polegała również na tym, 
iż jeśli któreś z państw nie dotrzyma warunków ustanowionych z nim indy-
widualnie na przykład Wielka Brytania lub Włochy, to musiały się one liczyć 
z ograniczeniem pomocy lub jej całkowitą likwidacją. Co ważne 19 wrze-
śnia 1950 roku kraje objęte planem Marshalla utworzyły Europejską Unię 
Płatniczą. Umożliwiła ona wielostronne rozliczanie się w zakresie obrotów 
bieżących przy istniejących ograniczeniach dewizowych. W 1958 roku, kiedy  
to ważniejsze państwa przywróciły równowagę oraz pełną wymienialność 
swoich walut, Europejska Unia Płatnicza przestała istnieć. Drugim ważnym  
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wydarzeniem związanym z powstaniem planu Marshalla było nadanie podwa-
lin pod powstanie dzisiejszej Unii Europejskiej.

Zapoczątkowana integracja w powojennej Europie dała początek później-
szej współpracy, najpierw ważniejszym państwom takim jak Francja, Włochy 
czy Wielka Brytania, a później innym mniejszym państwom. Było to ważne 
wydarzenie, gdyż od tego czasu Europa zaczęła się jednoczyć, jak i integrować, 
aby w przyszłości móc udzielać pomocy tym krajom, które potrzebują jej naj-
bardziej oraz przeciwdziałać trudnościom mogącym być przyczyną kolejnego 
konfliktu nie tylko zbrojnego, ale i chociażby ekonomicznego. Plan Marshalla 
był niewątpliwie śmiałym, a zarazem przemyślanym planem umożliwiającym 
walkę z ubóstwem powojennej Europy, jak i groźbą rozprzestrzenienia się nie-
bezpiecznego komunizmu na całą Europę.
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THE MARSHALL PLAN IN EUROPE (1948-1952)

Abstract: This article presents the origins and assumptions of one of the most 
ambitious plans of assistance provided by the United States to postwar Europe. 
The analysis and characteristics of this project are intended to give an insight 
into its structure and purpose, which was to avoid the economic collapse of 
the European markets and to halt the advancing communism on the part of 
the Soviet Union. The purpose of this study is to present a general analysis of 
the different stages of creation and cooperation between various governments 
in order to achieve the productivity that was present in the years prior to the 
armed conflict of World War II.
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