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Wstęp

Przemiany społeczno-polityczne obecnych czasów są efektem zmian
systemowych poprzedniego stulecia i uwidaczniają postępujący proces globalizacji. Poszczególne państwa i ich gospodarki oraz systemy prawne stają się
zależne od siebie i podatne na różnego rodzaju wpływy i zagrożenia. Niewątpliwie jednym z nich jest obecnie trwający stan epidemii, który objął swoim
zakresem cały świat. Trudno pozostać obojętnym na zmiany i przeobrażenia
jakie mają miejsce w obecnym czasie. Zaś zadaniem badaczy jest reagowanie
i prowadzenie krytycznego dyskursu wobec aktualnych wydarzeń i zmian,
które wymagają odpowiedniej identyfikacji i interpretacji. Problematyka kierunków zmian prawa i administracji we współczesnym świecie ma ogromne
znaczenie zarówno w wymiarze międzynarodowym i narodowym, a swoimi zagadnieniami obejmuje kwestie związane z funkcjonowaniem struktur państwa,
obywateli i wymiaru sprawiedliwości. Rozległość i wieloaspektowość omawianej problematyki znalazła wyraz w niniejszej publikacji.
Badania nad węzłowymi zagadnieniami z zakresu prawa i administracji
podjęte w niniejszej książce, to interdyscyplinarne studium opracowanych
badań w wielu różnych ośrodkach badawczych i dydaktycznych. Publikację
cechuje różnorodność tematyczna i metodologiczna, a autorów odznacza świadomość potrzeby prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym, wieloaspektowym, wielopoziomowym.
Na łamach niniejszego tomu wyniki swoich badań opublikowało 13 autorów, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie w jakim kształcie i na jakich
płaszczyznach dochodzi do zmian we współczesnych systemach prawnych oraz
czy dochodzi do pełniejszego połączenia sfery teorii z praktyką stosowania prawa. Autorzy artykułów poddali analizie szeroki zakres tematów obejmujących
zagadnienia prawne, co wskazuje i podkreśla złożoność systemu prawa i jego
ewolucji. W monografii można znaleźć zagadnienia dotyczące problematyki
dostępu do informacji publicznej, kwestii elektronicznego procesu wyborczego, zmian legislacyjnych w wymiarze sprawiedliwości, nowelizacji prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, ale również kwestii dobrej administracji
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czy też sprawiedliwości systemu podatkowego oraz kwestii zabezpieczenia
społecznego. Poruszono również tematy obejmujące aktualny stan prawny
związany ze stanem epidemicznym wywołanym SARS-COV-2 i epidemią koronawirusa, która niewątpliwie wywarła ogromny wpływ na obecny kształt
systemów prawnych i funkcjonowania administracji nie tylko w Polsce, ale na
całym świecie. Poruszana problematyka i interdyscyplinarność projektu sprawiła, że stał się on przedmiotem rozważań nie tylko prawników, ale również
ekonomistów i przedstawicieli sfery praktycznej. W związku z tym w pracy
pojawiają się różne perspektywy i interpretacje autorów, którzy reprezentują
liczne środowisko akademickie z całej Polski.
Zaproponowane przez autorów prace stanowią indywidualne spojrzenie
na zagadnienia prawne i administracyjne, a artykuły są zróżnicowane merytorycznie, łączą elementy teoretyczne z bogatą praktyką. Należy podkreślić, że
w niniejszej monografii poruszono jedynie niektóre istotne kwestie z tytułowego zagadnienia, które stało się polem do wymiany spostrzeżeń naukowych
pomiędzy autorami, których celem było przybliżenie rezultatów tych prac
szerszemu gronu zainteresowanych niniejszą tematyką czytelników.
Serdeczne podziękowania kieruję do autorów i recenzentów za wniesiony wkład pracy i uwagi merytoryczne, które przyczyniły się do opracowania
publikacji w ostatecznym kształcie. Szczerze wierzę, że publikacja spotka się
z życzliwym przyjęciem przez czytelników.

Dr Marta Stanisławska
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PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
W CYFROWEJ ADMINISTRACJI

Streszczenie: Celem rozdziału jest analiza realizacji prawa do informacji publicznej w kontekście czynności podejmowanych przez administrację publiczną przy wykorzystaniu środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Prawo dostępu do informacji publicznej
jest zagadnieniem wieloaspektowym odnoszącym się do prawa dostępu
do dokumentów, prawa wstępu na posiedzenia organów itd. Istotne jest
zatem zwrócenie uwagi na sposób udostępniania informacji w czynnościach przeprowadzanych zdalnie. Problematyka zyskała na znaczeniu
w skutek pandemii COVID19, która przyspieszyła proces cyfryzacji
administracji publicznej. Przeprowadzone badania metodą empiryczną,
dogmatyczną oraz prawnoporównawczą wskazują, że podejmo -wane
próby jej zagwarantowania często odbiegały od przyjętych norm prawnych np. ograniczenie możliwości wypowiedzi na zdalnych sesjach czy
też dostępu do dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną. A zatem
hipoteza projektu brzmi: czy i na ile prowadzenie czynności w sposób
zdalny wpływa na realizację zasady dostępu do informacji publicznej.
Słowa kluczowe: Administracja publiczna, prawo dostępu do informacji publicznej, otwarty rząd, jawność, cyfryzacja.

Wstęp
Cyfryzacja działań jest jednym z wyzwań stojących przed administracją
publiczną. Świadczenie usług publicznych w sposób elektroniczny zostało uznane za czynnik zwiększający możliwość udziału obywateli w życiu publicznym2.
Mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
R. Jedlińska, B. Rogowska, Rozwój e-administracji w Polsce, „Ekonomiczne Problemy Usług”
2016, nr 123, s. 137.
1

2
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W ciągu ostatnich dwóch dekad w cyfryzacji administracji publicznej upatrywano szansę na zwiększenie jawności w tym na zwiększenie zaufania do władz
publicznych, ograniczenie korupcji i poprawę wyników finansowych3. Działania podejmowane w ramach informatyzacji administracji publicznej są jednym z elementów koncepcji tzw. otwartego rządu (open government) mającej
na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w procesach decyzyjnych władzy
publicznej przy użyciu nowoczesnych technologii4. W ujęciu teoretycznym
problematyka cyfrowej administracji oceniana jest pozytywnie. Wskazuje się,
że wykorzystanie powszechnie dostępnych narzędzi takich jak np. platformy
społecznościowe może wpłynąć na zwalczanie trudności w uzyskiwaniu przez
obywateli informacji publicznej5. Jednak wbrew przychylnemu podejściu
większości przedstawicieli doktryny, pojawiają się również poglądy krytykujące praktyczny aspekt cyfryzacji administracji publicznej. W tym kontekście
wskazuje się przede wszystkim na problematykę prawidłowego stosowania narzędzi informatycznych przez urzędników, braku przepisów prawa dopuszczających stosowanie cyfrowych możliwości, czy też braku przygotowania aparatu administracyjnego do działania w sposób zinformatyzowany6.
W niniejszym artykule podjęta zostanie analiza próby zastosowania postulatów idei otwartego rządu w samorządzie terytorialnym w kontekście
udostępnienia informacji publicznej. Dodatkowym asumptem do podjęcia
powyższej tematyki jest przyspieszona implementacja elementów koncepcji
otwartego rządu, w związku ze światową pandemią wirusa SARS-CoV-2.
W pierwszej kolejności przedstawione zostanie doktrynalne znaczenie prawa
dostępu do informacji publicznej na gruncie prawa międzynarodowego oraz
prawa krajowego. Następnie zostanie przeprowadzona analiza praktycznych
sytuacji wynikających z cyfrowej działalności organów jednostek samorządu
terytorialnego. Celem przedstawionej analizy jest wskazanie kierunków dalszych badań naukowych nad praktycznym zastosowaniem prawa dostępu
do informacji publicznej, a także przedstawienie postulatów de lege ferenda
w kontekście zagwarantowania realizacji powyższego prawa w cyfrowej administracji publicznej.

3
B. Benito, F. Bastida, Budget Transparency, Fiscal Performance, and Political Turnout:
An International Approach, “Public Administration Review” 2009, nr 69 (3), s. 405.
4
Z. Fang, E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development, “International
Journal of The Computer, The Internet and Management” 2002, Vol. 10, No 2, s. 3.
5
H. Maisl, B. du Marais, L’administration Electronique, “Revue francaise d’administration
publique” 2004, No 110, s. 214.
6
M. Cucciniello, S. Grimmelikhuijsen, G. A. Porumbescu, 25 Years of Transparency Research,
Evidence and Future Directions, “Public Administration Review” 2017, Vol. 77, s. 32-44.
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Doktrynalne ujęcie
prawa do informacji publicznej
Dostęp do informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad demokratycznego systemu państwowego7. Współczesne znaczenie omawianego prawa zostało wykształcone po II Wojnie Światowej. Jednak w systemie prawnym
państw europejskich problematyka dostępu do informacji publicznej została
dostrzeżona znacznie wcześniej. Pierwszą regulacją była szwedzka ustawa konstytucyjna z 1766 r. o wolności prasy8. Przewidziano w niej zniesienie cenzury,
zagwarantowanie prawa do rozpowszechniania faktów i opinii, a także prawa dostępu do informacji znajdującej się w posiadaniu władz publicznych9.
W tym samym czasie, we Francji dzięki filozofom epoki oświecenia tematyka dostępu do informacji zaczęła być rozpowszechniana. W konsekwencji
w 1789 r. zagwarantowano w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela swobodę przekazywania myśli i opinii oraz wprowadzono prawo do partycypacji
obywatela w życiu publicznym10. Powyższe akty uznawane są w doktrynie jako
źródła stanowiące podstawę dyskursu na temat prawa dostępu do informacji
publicznej po 1945 r. Przyjęta cezura czasowa jest istotna z punktu widzenia
tematyki szeroko pojętej zasady jawności życia publicznego, ponieważ od tego
momentu w Europie nasiliły się procesy integracyjne. Wskazano wówczas, że
najistotniejszym podmiotem ówczesnego ładu społecznego powinien być obywatel. Pierwsze deklaracje realizujące powyższy pogląd zostały wypracowany
na poziomie współpracy międzypaństwowej. Dlatego też pierwotnie rozwój
prawa do informacji publicznej został zaobserwowany w regulacjach prawa
międzynarodowego11. Najstarszym dokumentem definiującym dostęp do
informacji jest uchwalona na sesji ogólnej ONZ 10 grudnia 1948 r. - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka12. Co prawda, akt ten został przyjęty w
formie rezolucji i nie posiada mocy prawa obowiązującego, ale zgodnie z poglądami doktryny dokument ten wyznacza miarodajny katalog praw człowieka

A. V. Bogdandy, Doctrine of Principles, “Jean Monnet Working Paper” 2003, No 9.
Ordynacja królewska z dnia 2 grudnia 1766 r., wersja w języku angielskim: J. Mustonen, The
World’s First Freedom of Information Act, Anders Chydenius Foundation, 2006.
9
T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, Kraków 1999, s. 27.
10
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r., http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja-18.html, dostęp: 22 września 2020 r.
11
B. Opaliński, Dostęp do informacji publicznej w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej [w:] Dostęp do informacji publicznej, (red.) P. Szustakiewicz, Warszawa 2019, s. 2.
12
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html,
dalej: PDPC, dostęp: 11 października 2020 r.
7
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i przyjmuje charakter obowiązującego prawa zwyczajowego13. W art. 19
PDPC wskazano, że każdy człowiek objęty jest swobodą posiadania, otrzymywania, poszukiwania i rozpowszechniania informacji wszelkimi środkami.
Zgodnie z powyższą definicją PDPC nie odnosi się wyłącznie do informacji
o charakterze publicznym. Należy podzielić pogląd P. Sitniewskiego, który
uznaje prawo do informacji publicznej jako pojęcie węższe względem powyższej regulacji, lecz przysługujące każdemu ze względu na fakt bycia istotą
ludzką14.
Definicja zawarta w rezolucji ONZ została również wykorzystana
w przepisach Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
ratyfikowanego przez Polskę w 1977 r.15. Jest to pierwsza norma prawa międzynarodowego publicznego, która wprowadza brak bezwzględnego charakteru prawa obywatela do informacji. W art. 19 ust. 3 MPPOiP wskazano
bowiem na możliwość ograniczenia dostępu do informacji. Podkreślono, że
przesłanka reglamentacji winna wynikać wyłącznie z przepisów rangi ustawowej, które mają na celu poszanowanie praw i dobrego imienia innych lub
ochronę bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego albo zdrowia lub moralności.
Kolejnym istotnym etapem w rozwoju instytucji prawa dostępu do
informacji publicznej były prace legislacyjne w ramach Unii Europejskiej.
W tym miejscu wypada wskazać, że w historii Wspólnoty Europejskiej – protoplasty Unii Europejskiej - zauważalne były nie tylko tendencje sprzyjające
przepływowi informacji, ale również pojawiały się dążenia do ograniczenia
dostępu do danych o działaniach struktur16. W pierwotnych założeniach
współpraca pomiędzy państwami europejskimi przybrała charakter czysto gospodarczy, której celem nie była bezpośrednio tematyka społeczna17.
Zmiana koncepcji projektu europejskiego nastąpiła w 1992 r. w Masstricht
kiedy to został podpisany Traktat o Unii Europejskiej18. Niniejsza umowa
międzynarodowa wskazała przyszłe dążenia wspólnoty, podkreślając przy tym

P. Sitniewski, Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego, Białystok 2005, s. 19.
14
Ibidem.
15
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. 1977 r. nr 38 poz. 167, dalej: MPPOiP.
16
B. Opaliński, Dostęp…, s. 7.
17
A. Waszkiewicz, Wspólnoty Europejskie 1951-1999 - zarys przemian społeczno-gospodarczych
i instytucjona lnych w krajach Wspólnot Europejskich w latach 1951-1999, Toruń 2002, s. 36.
18
Traktat o Unii Europejskiej z dnia 7 lutego 1992 r., Dz. U. 2004 r. nr 90 poz. 864/30,
dalej: TUE.
13
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społeczny charakter przemian19. Twórcy ustroju Unii Europejskiej wskazali
przede wszystkim na społeczną legitymację jako element niezbędny w silnie
upodmiotowionej organizacji międzynarodowej. Realizacją niniejszego poglądu jest właśnie udostępnianie obywatelom informacji na temat sposobów
funkcjonowania organów unijnych20. W kolejnych latach urzeczywistniano
obrany kierunek zmian poprzez zawarcie w 1997 r. Traktatu z Amsterdamu
przewidującego prawo dostępu do dokumentów, a także poprzez wprowadzenie Traktatem z Lizbony art. 15 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej21. Wprowadzono wówczas zasadę otwartości i transparencji w działaniu
instytucji i organów Unii Europejskiej.
Realizacja zasady określonej w art. 15 TFUE została zawarta w rozporządzeniu 1049/2001/WE. Nie wdając się w szczegółową interpretację niniejszego aktu wskazać jedynie należy, że zagwarantowano w nim możliwie jak
najszersze prawo do publicznego dostępu do dokumentów, zaznaczając, że najszerszy zakres dostępu winien dotyczyć władzy ustawodawczej. W preambule
TFUE zdefiniowano transparentność jako element umożliwiający obywatelom
uczestnictwo w procesach decyzyjnych. Tak przedstawiana wartość prawa do
informacji publicznej została potwierdzona również w orzecznictwie Unii Europejskiej. Judykatura wytworzyła jednolity pogląd podkreślając, że otwartość
działania instytucji jest wyrazem realizacji interesu ogólnego22.
Nawiązanie unijnego prawodawcy do partycypacji społecznej w procesach
decyzyjnych stało się przyczyną podjęcia problematyki dostępu do informacji
publicznej w świetle koncepcji tzw. otwartego rządu (open government). Zgodnie z poglądem wyrażonym przez B. Banaszak oraz M. Bernaczyk idea otwartego rządu jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, który
będzie polegać na zaangażowaniu mieszkańców w procesy decyzyjne na poziomie samorządowym oraz państwowym poprzez interaktywny dostęp do
informacji23. Założenia przedmiotowej koncepcji zostały zawarte w deklaracji
"Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu" podpisanej w 2011 r. i dotyczą:
19
Z. Brodecki, Komentarz do Traktatu o Unii Europejskiej sporządzonego w Maastricht dnia
7 lutego 1992 r. Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
z komentarzem, Wyd. II, Warszawa 2006.
20
T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002,
s. 31.
21
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r., Dz. U. 2004 r. nr 90
poz. 864/2, dalej: TFUE.
22
Wyrok Sądu z dnia 28 stycznia 2015 r., Akzo Nobel i inni v. Komisja Europejska, Sprawa
T-345/12, Dz. U. UE. C. 2015 r. nr 89 poz. 17/2.
23
B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje społeczne i prawo do informacji w procesie prawotwórczym na tle Konstytucji RP oraz postulatu "otwartego rządu", „Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego” 2012, 1734-803X. R. 8, nr 4, s. 17.
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- zwiększenia dostępu do informacji o działalności państwa,
- wsparcia partycypacji obywatelskiej w procesach decyzyjnych i formułowaniu polityki wolnej od dyskryminacji, opartej na zasadzie równości,
- wdrażania najwyższych zawodowych standardów uczciwości
w administracji,
- zwiększania dostępu do nowych technologii w celu zapewnienia otwartości i odpowiedzialności państwa24.
Idea otwartego rządu jest syntezą pojęcia "otwartości", "jawności" oraz
"transparentności" organów administracji publicznej25. W doktrynie podkreśla się, że minimalna realizacja tej koncepcji przyjmuje postać prawnych
gwarancji jawności tj. dostępu do informacji publicznej czy też wstępu na
posiedzenia organów kolegialnych wybieranych w powszechnych wyborach.
Stanem pożądanym jest natomiast podejmowanie działań "proaktywnych",
mających na celu docieranie do zainteresowanych poprzez informowanie
i konsultowanie "z urzędu" przy wykorzystaniu najnowszych technologii26.
Lektura postulatów koncepcji otwartego rządu przywodzi na myśl przepisy zawarte w polskim systemie prawnym. Podstawową regulacją odnoszącą
się do tematyki prawa do informacji publicznej jest art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej27, w którym wprowadzono obywatelskie uprawnienie
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Tym
samym normą konstytucyjną stało się prawo do uzyskiwania informacji o
działalności władzy publicznej w tym dostęp do dokumentów oraz wstęp na
posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. W doktrynie wskazuje się, że jest to przykład publicznego prawa podmiotowego, które warunkuje realizację w praktyce zasady przejrzystości i transparentności systemu sprawowania władzy28. W tym kontekście
warto również odnieść się do art. 61 ust. 3 Konsty -tucji RP, który wprowadza zamknięty katalog przesłanek dopuszczających możliwość ograniczenia
realizacji prawa dostępu do informacji publicznej. Przyjęto, że zastosowanie
wyłączenia prawa może nastąpić wyłącznie z powodu ochrony wolności i praw
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochrony porządku publicznego,

https://www.opengovpartnership.org/, dostęp: 11 października 2020 r.
P. Birkinshaw, Freedom of Information. The Law, the Practice and the Ideal, Cambrigde
2010, s. 29.
26
B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje..., s. 20.
27
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 r. nr 78 poz.
483, dalej: Konstytucja RP.
28
M. Florczak-Wątor, Art. 61 Prawo dostępu do informacji publicznej [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2020.
24
25
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bezpieczeństwa lub ważnego interesu społecznego. Surowy reżim prawny dotyczący transparentności działań administracji publicznej ma na celu zwiększenie
prawdopodobieństwa wykrycia wszelkich naruszeń prawa poprzez ułatwienie
dostępu do informacji zainteresowanym podmiotom29. B. Dolnicki wskazuje,
że enumeratywnie wymienione sytuacje umożliwiające ograniczenie prawa do
informacji świadczą o szczególnej roli informacji publicznej w polskim systemie prawnym30. Rozwinięcie normy konstytucyjnej zostało zawarte w kilku
aktach o charakterze ustawowym. Wśród nich wymienić należy m.in. ustawę
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej31, a także tzw.
samorządowe ustawy ustrojowe32. Dokonując wykładni powyższego zespołu
norm należy stwierdzić, że w polskim systemie prawnym prawo dostępu do
informacji publicznej oznacza możliwość zapoznania się z treścią dokumentów
i innych materiałów odnoszących się do organu władzy publicznej, a także
wstępu na posiedzenia organów kolegialnych wybranych w drodze wyborów33.
Konkludując, stwierdzić należy, że rozwój prawa dostępu do informacji
publicznej w pierwszej kolejności miał miejsce na gruncie regulacji o charakterze międzynarodowym34. Normy określające prawo dostępu do informacji publicznej przybierały zarówno charakter soft law pełniącego funkcję rekomendacji, jak również umów zobowiązujących państwa do określonych działań35.
Istotną propozycję zmiany realizacji niniejszego prawa przyniosła koncepcja
otwartego rządu zakładająca wykorzystanie narzędzi cyfrowych nie tylko do
udostępniania informacji publicznej zainteresowanym, ale również docierania z nią do podmiotów, które dotychczas nie były zainteresowane procesami
decyzyjnymi administracji publicznej. O ile pierwszy ze sposobów odnosi się
bezpośrednio do regulacji zawartych już w systemie prawa krajowego, o tyle
maksymalistyczne podejście do realizacji prawa do informacji publicznej dopiero będzie przedmiotem prac legislacyjnych. Dlatego też w opinii autora
istnieje potrzeba przeprowadzenia studium nad praktycznym zastosowaniem
K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 68.
30
B. Dolnicki, Art. 11(b) [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, (red.) B. Dolnicki,
Wyd. II, LEX, Warszawa 2018.
31
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2019 r. poz.
1429.
32
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz. U. 2020 r. poz. 713, Ustawa
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 2020 r. poz. 920, Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U. 2020 r. poz. 1688.
33
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 września 2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 227/17.
34
T. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2002,
s. 27.
35
Ibidem.
29
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obowiązujących przepisów prawa w czynnościach podejmowanych w przestrzeni wirtualnej. Wyniki proponowanych badań mogą stanowić argument
w dyskusji nad dalszym wdrażaniem koncepcji otwartego rządu do polskiego
systemu prawnego
Dostęp do informacji
w cyfrowej administracji publicznej - praktyka
Jak już zostało wspomniane w poprzedniej części, istotą koncepcji otwartego rządu jest informowanie obywateli o działalności władzy publicznej36.
System administracji publicznej pomimo "konserwatywnego" charakteru
stał się również przedmiotem przemian społeczno-gospodarczych związanych
ze stopniowym przejściem od demokracji przedstawicielskiej do demokracji
partycypacyjnej37.
Ogłoszenie w marcu 2020 r. stanu epidemii wykazało, że dotychczasowy
model funkcjonowania administracji publicznej nie jest przygotowany do
prowadzenia działalności w przestrzeni wirtualnej. Szczególny rodzaj trudności został uwidoczniony w gminnym samorządzie terytorialnym. W związku
z wprowadzonym szczególnym reżimem sanitarnym jednostki samorządu
terytorialnego musiały powziąć decyzję o kontynuacji pracy z jego zachowaniem przy jednoczesnym zapewnieniu jawności działania. Warto podkreślić,
że pomimo sytuacji dającej podstawy do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ustawodawca nie ograniczył możliwości korzystania z m.in. prawa do
informacji publicznej. Dlatego też w praktyce powyższe zadanie okazało się
być trudne w realizacji bowiem do dnia 31 marca 2020 r. w polskim systemie
prawnym nie istniała regulacja, która umożliwiałaby przeprowadzenie sesji
gminnych organów kolegialnych np. w sposób zdalny38. W ten sposób pojawił się konflikt dwóch wartości konstytucyjnych tj. konieczności ochrony
zdrowia i życia oraz prawa do informacji publicznej. Sytuacja zrodziła więc
pytanie dlaczego do momentu wybuchu światowej epidemii polski system
samorządu terytorialnego nie został przygotowany do jawnego działania organów w przestrzeni wirtualnej?
C. Harlow, R. Rawlings, Proceduralism and Automation: Challenges to the Values of Administrative Law, “LSE Law, Society and Economy Working Papers” 2019, No 3, s. 6.
37
B. Banaszak, M. Bernaczyk, Konsultacje..., s. 20.
38
31 marca 2020 r. wszedł w życie art. 15zzx Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz. U. 2020 r. poz.
374.
36
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Odpowiadając na powyższe pytanie, należy wskazać, że już w 2012 r.
w tzw. Mapie drogowej otwartego rządu w Polsce podkreślono potrzebę opracowania i wdrożenia reguł określających formy i zasady obecności urzędów
w Internecie, a także zwiększenia kompetencji urzędników wszystkich szczebli w zakresie wykorzystywania technologii telekomunika -cyjnych i narzędzi
Web 2.039. Niestety do dnia dzisiejszego postulaty nie zostały zrealizowane.
Pomijając fakt braku odpowiednich regulacji prawnych, praktyka wskazuje na
niezupełne przygotowanie merytoryczne urzędników w zakresie odpowiedniego stosowania technologii informatycznych. Tytułem przykładu należy wskazać na wątpliwości pojawiające się w działaniu administracji publicznej. Przedstawiciel urzędu jednego z większych miast na południu Polski poddał pod
dyskusję konieczność udostępniania linków do posiedzeń komisji rad gmin
przeprowadzanych w sposób zdalny. Jednym z argumentów przemawiającym
przeciwko takiemu obowiązkowi wskazana została kwestia bezpieczeństwa40.
W świetle przedstawionej w części pierwszej artykułu analizy, krytycznie należy
odnieść się do samej istoty zadanego pytania. W ocenie zasadności udostępniania hiperłączy kierujących do posiedzeń komisji przeprowadzanych w trybie
zdalnym istotne jest zastosowanie analogii w stosunku do posiedzeń prowadzonych w sposób stacjonarny. W tym aspekcie należy odnieść się do statutów
gmin, które regulują kwestię udostępniania informacji o terminie i miejscu
posiedzenia komisji. Zazwyczaj przyjmuje się, że informacja winna zostać
udostępniona w Biurze Rady Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
W przypadku przeprowadzenia prac komisji w trybie zdalnym niniejsza regulacja w dalszym ciągu znajduje zastosowanie. Ogłoszeniu powinno zatem
zawierać informację o miejscu posiedzenia przeprowadzanego w przestrzeni
wirtualnej. Stosując analogię do informacji o przeprowadzeniu stacjonarnego
posiedzenia komisji, stwierdzić należy, że miejsce spotkania powinno zostać
określone w sposób szczegółowy, niepozostawiający jakiejkolwiek wątpliwości.
A zatem wskazanie linku jest tym samym czym wskazanie adresu, pod którym
zaplanowano spotkanie.

39
J. Hofmokl, A. Tarkowski, I. Ostrowski, M. Werner, K. Werner, J. Bartosik, D. Solda-Kutzmann, P. Hess, Mapa drogowa otwartego rządu w Polsce, Warszawa 2012, s. 186.
40
Treść zapytania, które otrzymał autor w związku z pełnieniem obowiązków zawodowych:
Otrzymaliśmy prośbę o umieszczenie w BIP linków do posiedzeń komisji Rady Miasta. Aktualnie,
z powodu zagrożenia epidemicznego, wszystkie posiedzenia Komisji odbywają się w trybie zdalnym,
za pośrednictwem aplikacji MS Teams. Aplikacja umożliwia m. in na udostępnianie uczestnikom
dowolnych plików, zdjęć czy prezentacji. Przewodniczący prosi o opinię dot. zasadności udostępnienia linków a przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa.
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Odnosząc się natomiast do kwestii bezpieczeństwa, wskazać należy, że
również znajdują zastosowanie zasady stosowane w „rzeczywistości stacjonarnej”. Statuty gmin określają, że posiedzenia komisji prowadzi przewodniczący.
W ramach tej kompetencji przewodniczący komisji posiada uprawnienia do
udzielania głosu zainteresowanym, określania sposobu przedstawiania dokumentów itp. Mając na uwadze zdalny tryb pracy komisji istotne jest aby narzędzie wykorzystywane do pracy w trybie wirtualnym umożliwiało np. wyciszanie mikrofonu obserwującym mieszkańcom. W przypadku dokumentów
i innych materiałów przedstawianych w trakcie posiedzeń komisji zastosowanie mają te same zasady co w przypadku posiedzeń stacjonarnych tzn. należy
zadbać o anonimizację dokumentów w niezbędnym ku temu zakresie.
Uznać należy, że link do posiedzeń jest elementem, który należy poczytywać jako substytut wskazania miejsca posiedzeń odbywających się w tradycyjnej formie. Udostępnienie hiperłącza jest jedyną formą zagwarantowania
prawa wstępu na posiedzenie komisji w szerokim tego pojęcia znaczeniu.
Potwierdzeniem prawidłowości wykorzystania analogii w stosowaniu
przepisów dotyczących prawa do informacji publicznej jest rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca 2020 r. Wskazano w nim, że
zdalne prowadzenie posiedzeń organu stanowiącego gminy nie może wpływać
na prawo dostępu do informacji publicznej41. W treści uzasadnienia rozstrzygnięcia podkreślono, że sposób obradowania i głosowania winien zapewnić
zainteresowanym możliwość wypowiadania się, zadawania pytań czy też zaznajamiania się ze stanowiskiem poszczególnych radnych. Głosowanie odbywające się w sposób zdalny powinno przybierać charakter tożsamy do procedury oddawania głosu w sposób tradycyjny. W rozstrzygnięciu zarzucono, że
głosowanie korespondencyjne narusza zasadę prawa dostępu do informacji.
Konieczność zachowania istoty jawnego głosowania w trakcie posiedzeń przeprowadzanych on-line jest wyrazem realizacji zasady "bezpośredniej jawności",
która przewiduje upublicznienie linków do posiedzeń rad gminy oraz do poszczególnych głosowań42.
Podejmowanie prawidłowych działań w kontekście realizacji koncepcji otwartego rządu stało się przedmiotem analizy przedstawicieli doktryny.
Wskazuje się, że pełna implementacja koncepcji otwartego rządu nastąpi
41
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.572.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 5 czerwca
2020 r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/128/2020 Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Pszów.
42
A. Meijer, Understanding Modern Transparency, “International Review of Administrative
Sciences” 2009, No 75 (2), s. 256.
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wówczas kiedy zostanie wypracowany jednolity proces współpracy i przepływu
informacji między organami władzy publicznej, a mieszkańcami43. Wprowadzono również pojęcie tzw. e-jawności (e-Transparency), które swym zakresem obejmuje tożsame elementy co polska zasada jawności życia publicznego.
Przewiduje się w niej jawność informacji, jawność procesów oraz jawność decyzji44. Jedynym zawężeniem pojęcia jest ograniczenie zastosowania do działań podejmowanych przy pomocy narzędzi cyfrowych. Każdy z elementów
e-jawności odnosi się do innej technologii przekazywania informacji na temat "zdalnej" działalności organów administracji publicznej. Z jednej strony zastosowanie mieć będzie "klasyczna" publikacja informacji na stronach
internetowych urzędów, lecz z drugiej strony zastosowanie również mieć
będzie technologia zapewniająca interaktywne uczestnictwo zainteresowanego
w posiedzeniach organu. Oczekiwanym efektem jest umożliwienie obywatelowi
znalezienie odpowiedzi na pytania "co?", "kto?", "gdzie?", "kiedy?", "jak?",
"dlaczego?" bez zbędnych formalności oraz przeszkód45. Istotnym aspektem w
implementacji e-jawności jest pełna użyteczność stosowanych narzędzi wirtualnych. Oznacza to bowiem, że mają one pozwalać na poznanie przyczyn,
faktów, podstaw i logiki podjętych decyzji w sposób efektywniejszy od klasycznych form udostępniania informacji publicznych46. Istotne jest również,
aby stosowanie nowoczesnych technik przekazywania danych nie wpływało
na poziom zaufania obywateli do organów. Niepełne wykorzystanie możliwości powszechnie dostępnych narzędzi powoduje społeczne odczucie celowego ograniczenia „wstępu za kulisy” działalności administracji publicznej47.
Przykładem niewłaściwego stosowania elementów przestrzeni wirtualnej jest
publikowanie transmisji z obrad organów kolegialnych wyłącznie na portalach
streamingowych. Należy wskazać, że taka praktyka narusza nie tylko postulaty
e-jawności, ale również samą zasadę prawa dostępu do informacji publicznej
poprzez uniemożliwienie wypowiadania się zainteresowanym. Poważnym problemem jest również fakt, że przewodniczący organów stanowiących gmin nie
43 N. Caslino, F. Buonocore, C. Rossignoli, F. Ricciardi, Transparency, openness and knowledge sharing for rebuilding and strengthening government institutions, 793: Artificial Intelligence
and Applications / 794: Modelling, Identification and Control / 795: Parallel and Distributed
Computing and Networks / 796: Software Engineering / 792: Web-based Education, 2013, s. 2.
44
F. Bannister, R. Connolly, The Trouble with Transparency: A Critical Review of Openness
in e-Government, “Policy & Internet” 2011, Vol. 3, Issue 1, Art. 8, s. 9.
45
A. Meijer, Understanding..., s. 260.
46
M. Sorrentino, M. De Marco, Evaluating E-Government Implementation. Opening the Interdiscipinary Door [w:] E-Government: Information, Technology, and Transformation, (red.)
H. J. Scholl, vol. 17, New York 2010, s. 72-88.
47
S. Grimmelikhuijsen, Transparency of local public decision-making: towards trust or demystification of government?, Paper prepared for the 2009 Annual Conference of EGPA, Malta 2009.
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zauważają, że tego rodzaju praktyki są naruszeniem przepisów rangi konstytucyjnej. W jednym z pism otrzymanych na wniosek autora o udostępnienie informacji publicznej wskazano, że taka praktyka stosowana jest od lat i "żaden
z mieszkańców nie wnosił uwag co do tego" 48.
Wnioski
Ujęcie prawa do informacji publicznej w polskim systemie prawnym
jest realizacją postulatów wynikających z prawa międzynarodowego. Sytuacja
spowodowana wybuchem światowej epidemii wirusa SARS-CoV-2 przyspieszyła proces przenoszenia działalności administracji publicznej do przestrzeni
wirtualnej. Tym samym odświeżona została tematyka wprowadzania koncepcji otwartego rządu jako jedna z form możliwości docierania z informacją publiczną do obywateli. Teoretyczny aspekt koncepcji oceniany jest pozytywnie
przez przedstawicieli doktryny, którzy upatrują w niej możliwość zwiększenia
poziomu zaufania do władzy publicznej czy też na zmniejszenie poziomu nieprawidłowości. Podzielić jednak należy pogląd opowiadający się za tym, że
w praktyce nieodpowiednio realizowane prawo dostępu do informacji publicznej może niweczyć powyższe zamierzenia. Wyniki badań na temat wpływu udostępnienia informacji publicznej na poziom zaufania do administracji
publicznej wskazują, że często poziom ten jest wyższy przy samej świadomości
obywatela o posiadaniu tego prawa, aniżeli po próbie faktycznego uzyskania informacji49. Oznacza to zatem, że działania podejmowane przez organy administracji publicznej mogą stanowić zaprzeczenie znaczenia swobody
dostępu do informacji publicznej. Przedstawione w artykule sytuacje praktyczne potwierdzają powyższe stwierdzenie. Istotnym problemem wydaje się
być przede wszystkim brak świadomości osób pełniących stanowiska publiczne co do znaczenia prawa do informacji publicznej. Kolejnym negatywnym
aspektem jest brak umiejętności stosowania narzędzi cyfrowych w analogii
do standardowego trybu działania administracji publicznej. Oczywistym jest,
że często przepisy prawa nie pozwalają na zastosowanie powyższego rodzaju
wykładni, niemniej w przypadku wskazanych sytuacji możliwość taka istniała.
Dlatego też kierunkiem, w którym administracja publiczna winna podążać
jest przede wszystkim zwiększenie nakładów finansowych na przygotowanie
Odpowiedź nr BRM.1431.2.2020.MG na wniosek autora o udostępnienie informacji publicznej w sprawie sposobu zapewniania jawności w procesie zdalnego obradowania organów.
49
S. Grimmelikhijsen, S. J. Piotrowski, G. G. V. Ryzin, Latent transparency and trust in
government: Unexpected findings from two survey experiments, “Government Information Quarrterly” 2020, No 37.
48
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merytoryczne aparatu urzędniczego. Istotne wydaje się nie tylko zwiększenie
wrażliwości na sam fakt udostępniania informacji publicznej, ale również na
sposób jej przekazywania. Nieumiejętne, wybiórcze bądź błędne udostępnianie informacji publicznej może przynieść odwrotny skutek od oczekiwanego.
Odrębny wniosek należy wskazać w stosunku do przepisów prawa.
O ile szeroki zakres prawa do informacji publicznej jest zgodny ze standardami międzynarodowymi, o tyle rozwiązania mające na celu jego realizację
są niewystarczające w kontekście cyfryzacji działań administracji publicznej.
W pierwszej kolejności należy postulować za przeniesieniem do samorządowych ustaw ustrojowych prawa do prowadzenia posiedzeń organów kolegialnych w sposób zdalny. Następnie, na gruncie ustawy o dostępie do informacji
publicznej należy zredefiniować sposób udostępniania informacji obejmując
nim działalność administracji publicznej w przestrzeni wirtualnej. Określenie
wymogów co do udostępniania linków, sposobu organizacji posiedzeń, głosowań oraz dostępu do treści dokumentów będących przedmiotem debaty online wydaje się być niezbędnym elementem wyznaczenia prawidłowego sposobu realizacji omawianego prawa obywatelskiego.
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RIGHT TO THE PUBLIC INFORMATION
IN DIGITAL ADMINISTRATION
Summary: The aim of the article is to analyze the realization of the
right to public information in the context of activities undertaken by
public administration with the use of means enabling remote communication. The right of access to public information is a multi-faceted
issue relating to the right of access to documents, the right of access
to meetings of authorities, etc. Therefore, it is important to pay attention to the way in which information is made available in activities
conducted remotely. The issue has gained importance as a result of the
COVID19 pandemic, which accelerated the process of digitalization of
public administration. The empirical, dogmatic and comparative legal
methods of research indicate that the attempts to guarantee it often departed from the accepted legal norms, e.g. limitation of the possibility
of speaking at remote sessions or access to documents sent electronically. Therefore, the project's hypothesis is: whether and to what extent
remote activities affect the implementation of the principle of access to
public information.
Keywords: Public administration, right to the public information,
open government, openness, digitalization.
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WPŁYW INTERWENCJI
PRODUKTOWEJ KOMISJI NADZORU
FINANSOWEGO NA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji na temat nadzwyczajnego środka nadzoru w postaci interwencji produktowej, z którego Komisja Nadzoru Finansowego
może skorzystać w ramach sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. Analiza instytucji interwencji produktowej na rynku ubezpieczeniowym w zakresie produktów z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym prowadzi do zaprezentowania potencjalnego wpływu zastosowania tego instrumentu przez Komisję Nadzoru Finansowania na
działalność zakładów ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: Interwencja produktowa, zakład ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego, działalność gospodarcza.
ORCID: 0000-0003-2127-9082

Wstęp
Zakład ubezpieczeń jako przedsiębiorca ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o funkcjonującą w Polsce zasadę wolności gospodarczej stanowiącej jeden z filarów obowiązującego w Polsce ustroju społecznej gospodarki rynkowej2. Podkreślenie wpływu zasady wolności działalności
gospodarczej nie tylko w sferze prawnej, ale przede wszystkich w odniesieniu
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
K. Stryczkowski, Konstytucyjna zasada społecznej gospodarki rynkowej jako podstawa tworzenia
i stosowania prawa [w:] Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania Konstytucji, (red.) C. Kosikowski, Warszawa 2005, s. 21.
1

2

27

DOMINIKA GALUS

do aspektów ekonomicznych, wskazane zostało w treści preambuły ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców3. W jej świetle podejmowanie przez państwo działań wspierających oraz ochronnych w odniesieniu
do przestrzegania zasady wolności gospodarczej stanowią jeden z elementów
rozwoju gospodarczego, przekładającego się również na wzrost dobrobytu społecznego. Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
działalności ubezpieczeniowej podlega de facto pewnym ograniczeniom, które
z perspektywy ochrony interesów konsumentów funkcjonujących na rynku
ubezpieczeniowym, stanowić mają pewną formę ochrony ich interesów. Do
grupy takich ograniczeń zalicza się są ograniczenia reglamentacyjne4, skupiające się na poziomie makro – w konieczności uzyskania zezwolenia na podjęcie
działalności ubezpieczeniowej oraz na poziomie mikro – w konieczności spełniania określonych wymogów przewidzianych ustawowo czy w treści aktów
o charakterze miękkim w toku prowadzonej działalności. Ograniczenia te należy postrzegać jako formę zabezpieczenia interesów konsumentów funkcjonujących na tym rynku.
Postępujący się proces wzmacniania idei konsumeryzmu5 dostrzegany na
kanwie prawotwórczej działalności instytucji europejskich w zakresie funkcjonowania wewnętrznego rynku finansowego6 a także coraz silniejsze środki
nadzoru przyznawane Komisji Nadzoru Finansowego, ożywienie się Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowego
wobec aktualnej sytuacji materializującej się na rynkach reglamentowanych,
świadczy o postępującym wpływie idei konsumeryzmu na polski rynek finansowy. W tym kontekście, warto wskazać na możliwość zastosowania przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzwyczajnego środka nadzorczego w postaci
interwencji produktowej, o której mowa w art. 366 ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej7. Posiadanie przez
Komisję kompetencji do wykorzystania tego instrumentu z jednej strony stanowi formę ochrony konsumentów, z drugiej – posiada także ogromny wpływ

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze
zm. (tekst jednolity).
4
R. Stasikowski, O istocie funkcji reglamentacyjnej administracji publicznej, „Przegląd Prawa
Publicznego” 2009, nr 9, s. 13-20.
5
B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, Lex, Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w świetle art.
807 § 2 k.c. - stan obecny i projektowany.
6
Por. szerzej: B. Mrozowska-Bartkiewicz, Instytucja interwencji produktowej w Europejskim
Systemie Nadzoru Finansowego, „Prawo Asekuracyjne” 2019, nr 1, s. 42-54.
7
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.
U. z 2020 r., poz. 895 (tekst jednolity), dalej: „u.d.u.r.”.
3
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na sytuację prawną (oraz ekonomiczną) zakładów ubezpieczeń, a także innych
podmiotów działających na rynku. W tym kontekście celowym jest także
wskazanie, że Komisja prowadzi aktualnie działania mające na celu wprowadzanie zakazu lub ograniczeń, o których mowa w art. 17 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada
2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych
produktów inwestycyjnych (PRIIP)8, tj. zastosowania instytucji interwencji
produktowej w ramach sektora ubezpieczeniowego w odniesieniu do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym9.
Celem niniejszego rozdziału jest zarysowanie problematyki ubezpieczeń
na życie z UFK oraz instrumentu przysługującemu KNF w postaci interwencji
produktowej, jak również zaprezentowanie wpływu interwencji produktowej
KNF na działalność zakładów ubezpieczeń oraz cały sektor ubezpieczeniowy
w kontekście skutków ekonomicznych (na poziomie przedsiębiorstw oraz
w ujęciu makroekonomicznym – dla całej gospodarki) oraz regulacyjnych.
Problematyka produktów z UFK
Umowy ubezpieczenia na życie z UFK stanowią jeden z największych
komponentów produktów ubezpieczeniowych na życie oferowanych przez
zakładu ubezpieczeń w Polsce10. Z perspektywy cywilistycznej, model umowy ubezpieczenia na życie z UFK został zbudowany w oparciu o dwa filary,
tj. konstrukcję umowy ubezpieczenia oraz umowę mającą za przedmiot inwestowanie oznaczonych środków11. Elementem, który został następczo uznany
za nieuczciwy jest możliwość pobierania opłaty likwidacyjnej. Zakłady ubezpieczeń w ogólnych warunkach umownych zawierały postanowienia, w świetle których wypowiedzenie przez konsumenta umowy ubezpieczenia na życie
z UFK w ciągu kilku lat po zawarciu umowy z ubezpieczycielem skutkuje
8
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych,
Dz. Urz. UE L 352 z 9 grudnia 2014 r., str. 1, ze zm. (tekst jednolity); dalej: „Rozporządzenie
1286/2014”.
9
Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że pod pojęciem produktów rozumie się ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej: „UFK”).
10
K. Michalak, P. Staszczyk, Konkretna kontrola abuzywności klauzuli wartości wykupu w umowach polisolokat, „Przegląd Sądowy” 2016, s. 114-116.
11
Tak: M. Romanowski, Umowa ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i projektowanych zmian, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3, s. 14.

29

DOMINIKA GALUS

poniesieniem wysokich kosztów administracyjnych w postaci opłaty likwidacyjnej. Takie działanie zakładów ubezpieczeń uzasadniane było okolicznością,
iż taka konstrukcja stosowana była powszechnie nie tylko w Polsce ale również
na świecie12. Mechanizm ten uzasadniony był kierunkowym zniechęceniem
konsumentów do przedwczesnej wypłaty środków z uwagi na długoterminowy charakter umowy i w momencie wprowadzenia tego produktu na rynek
nie był uznawany za niekorzystny czy niedozwolony. Za inne elementy produktów z UFK, które budziły wątpliwości i na które wskazywano w sytuacji
argumentowania, iż umowy te są niekorzystne dla konsumentów, wskazano
kwestię ryzyka związanego z zawarciem przez konsumenta umowy, negatywne stopy zwrotu z posiadanego produktu a także praktyki misselingu związane
z oferowaniem zawarcia umów ubezpieczenia z UFK. W tym kontekście warto
także podkreślić istotne znaczenie utrzymującego się, relatywnie niskiego ekonomicznego poziomu kształcenia Polaków oraz ich świadomości w zakresie
edukacji finansowej13. Przekłada się to na niewielkie zrozumienie konstrukcji
bardziej zaawansowanych i skomplikowanych produktów ubezpieczeniowych
oraz umów i OWU ubezpieczeń na życie. Kolejnym, kluczowym zagadnieniem z perspektywy oferowania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych
z UFK14 jest kwestia rozkładu ryzyka – z jednej strony mamy do czynienia
z sytuacją, w której konsument zawierając umowę niejako zgadza się na obciążenie go ryzykiem, z drugiej strony niezadowolony z produktu konsument
wskazuje, że w momencie zawierania umowy nie był świadomy zakresu obciążającego go ryzyka, co oznacza iż liczył on wyłącznie na uzyskanie zysku z produktu na który się zdecydował, całkowicie ignorując możliwości poniesienia
straty. W tym kontekście warto wskazać za Andrzejem Jakubiakiem, że każdy
ma prawo do ryzyka i nikomu nie można tego prawa odebrać15. Jednocześnie,
warto także wskazać na obowiązujące na rynku domniemanie racjonalności
konsumenta oraz obowiązującą powszechnie na gruncie prawa kontraktowego zasadę „volenti non fit iniuria”.

Raport Rzecznika Finansowego, Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym cz. II, Warszawa 2016, s. 103-134, https://rf.gov.pl/pdf/RAPORT%20UFK-CZ%20
2-WERSJA%20OST-30-03-2016 %20pop.pdf (30.06.2020).
13
Zob. szerzej: Badania prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych, https://www.
gpw.pl/pub/GPW /files/PDF/Poziom_wiedzy_finansowej_Polakow_2019.pdf (30.06.2020).
Według danych OECD Polska została zaliczona do grupy krajów, które dopiero zamierzają lub
planują wprowadzić swoją narodową strategię edukacji finansowej.
14
M. Wiśniewski, Ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym w świetle nowych regulacji,
„Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2016, nr 3, s. 68.
15
A. Jakubiak, Wystąpienie otwierające konferencję, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013,
nr 3, s. 9.
12
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Warto także zaakcentować, że produkt jakim jest ubezpieczenie na życie
z UFK stanowi znaczną część produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, co przekłada się również na uzyskiwanie przez zakład ubezpieczeniowy
odpowiedniego bufora kapitałowego, mającego niebagatelny wpływ na sytuację poszczególnych instytucji ubezpieczeniowych w zakresie prowadzenia
zwykłej działalności gospodarczej przez zakład ubezpieczeń w postaci posiadania odpowiednich środków stanowiących zabezpieczenie przed ryzykiem podejmowanym przez instytucję ubezpieczeniową, a także trudności związanych
z sytuacją ekonomiczną poszczególnych instytucji lub z pespektywy rynkowej
- wystąpienia regresu gospodarczego, podczas którego posiadanie wymaganych
kapitałów oraz zapasów kapitałowych chroni nie tylko samą instytucję ale
również ma pozytywny wpływ na ochronę konsumentów oraz ich zaufania
do sektora ubezpieczeniowego. Jednocześnie, produkt ubezpieczenia na życie
z UFK stanowić miał alternatywę dla tradycyjnych produktów inwestycyjnych
oferowanych przez instytucje finansowe działające na rynku kapitałowym oraz
w sektorze bankowym, pozwalającym na uzyskiwanie nowych środków finansowych, niezbędnych do funkcjonowania zakładu ubezpieczeń a jednocześnie
spełniających oczekiwania klientów zakładów ubezpieczeń oczekujących innowacyjnych rozwiązań dostosowujących się do zmieniającego się nieustannie rynku ubezpieczeniowego16. O zainteresowaniu klientów tym produktem
świadczy liczba zawartych umów w zakresie ubezpieczania na życie z UFK
na poziomie 5 mln na łączną wartość około 53,6 mld złotych17. Zgodnie
z danymi przedstawionymi w raporcie Najwyższej Izby Kontroli Urząd KNF
w okresie od stycznia 2014 r. do 16 czerwca 2018 r. przeprowadził ponad sto
kontroli i wizyt nadzorczych zakładów ubezpieczeń, w ramach których 34%
wszystkich kontroli dotyczyło tematyka ochrony klientów18. Z tego samego
raportu wynika również jakoby kontrole związane z produktem ubezpieczeń
na życie z UFK wykazały nieznaczną ilość stwierdzonych nieprawidłowości19.
Możliwość skorzystania z wyżej opisanego środka KNF zapowiedziała
w komunikacie z dnia 29 października 2019 r., wskazując iż planowane są
16
Tak np.: M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, LEX, Monografia do art. 805 k.c.
17
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Ochrona konsumentów na rynku
ubezpieczeniowym”, sygn. KBF.430.013.2019, Nr ewid. 152/2019/P/17/010/KBF, 23 lipiec
2019 r., s. 57, https://www.nik.gov.pl/plik/id,21513,vp,24159.pdf (30.06.2020).
18
Ibidem, s. 57.
19
Ibidem; w szczególności: Sprawdzana była poprawność ustalania wartości jednostek uczestnictwa i aktywów netto wybranych UFK (ok. 9% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości)
oraz wypełniania przez zakłady ubezpieczeń art. 21 DUR, który reguluje kwestie badania adekwatności produktu ubezpieczeniowego dla klienta (ok. 3% stwierdzonych nieprawidłowości).
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działania mające na celu analizę oferowanych konsumentom ubezpieczeń na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym pod kątem występowania
następujących, nieakceptowalnych z perspektywy organu nadzoru cech, tj.:
(i) braku realnych korzyści dla inwestorów20 z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mierzonych stopą zwrotu; (ii) lokowaniem środków pochodzących ze składek przez zakłady ubezpieczeń w aktywa
charakteryzujące się wysokim ryzykiem, niską płynnością oraz ograniczoną
zbywalnością; (iii) przekazywaniem w procesie dystrybucji i sprzedaży inwestorowi niejednoznacznej i nieprzejrzystej informacji o opłatach, w tym zasadach ich ponoszenia i wysokości21. Aktualnie, KNF prowadzi prace nad zastosowaniem interwencji produktowej na rynku ubezpieczeniowym w zakresie
poziomu opłat, poziomu świadczenia w odniesieniu do zapłaconej składki,
a także sposobu prezentacji danych dotyczących opłat w treści dokumentacji
produktowej oraz KID (Key Information Documents). Dodatkowo, KNF
poddaje pod analizę zagadnienia dotyczące polityki lokacyjnej. Procedowana jest przez KNF również możliwość objęcia zakazem sprzedaży produktów,
umożliwiających lokowanie środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w niestabilne aktywa, charakteryzujące się wysokim ryzykiem złożoności
i przejrzystości oraz znacznym poziomem skomplikowania, utrudniającego
zrozumienie struktury produktu klientowi.
Interwencja produktowa
Komisji Nadzoru Finansowego
Komisja Nadzoru Finansowego, jako organ uprawniony do ochrony
interesów uczestników rynku w ramach sprawowanego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń (argumentum ex art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym22 oraz art. 329 ust. 2 pkt 1
u.d.u.r.), dysponuje środkami w zakresie bezpośredniego oraz pośredniego
wpływania na zakłady ubezpieczeń w obszarze prawidłowego wykonywania

W rozumieniu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.
Komunikat z 45. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2019 r.,
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_29_10_2019_67576.pdf
(30.06.2020).
22
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, Dz. U. z 2019
r., poz. 207 (tekst jednolity).
20
21
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umów ubezpieczenia z UFK poprzez wykorzystywanie środków nadzoru23.
Obok możliwości zindywidualizowanego wpływu na działalność zakładów
ubezpieczeń, KNF dysponuje uprawnieniem do zastosowania środków mających na celu wprowadzenie interwencji produktowej w rozumieniu art.
17 Rozporządzenia 1286/2014. Uprawnienie KNF do podjęcia interwencji
produktowej24 określone jest od strony materialnej w treści art. 17 Rozporządzenia 1286/2014, które wskazuje na zakres kompetencji przyznanej krajowym organom nadzoru nad sektorem ubezpieczeniowym w danym państwie
członkowskim w formie możliwości wprowadzenia na terenie państwa członkowskiego lub z jego terytorium zakazu lub ograniczenia wprowadzania do
obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów
inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych o pewnych
określonych cechach lub rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu
ubezpieczeń. Organ nadzoru uprawniony jest do zastosowania instytucji interwencji produktowej w odniesieniu do produktu, działalności lub praktyki,
wyłącznie w sytuacji łącznego zrealizowania się następujących okoliczności:
(i) produkt, działalność lub praktyka wzbudza poważne obawy dotyczące
ochrony inwestorów lub stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub dla stabilności całego systemu
finansowego lub jego części w co najmniej jednym państwie członkowskim;
(ii) istniejące wymogi regulacyjne w prawie Unii Europejskiej mające zastosowanie do produktu bądź działalności lub praktyki, w niewystarczającym
stopniu przeciwdziałają zagrożeniom, o których mowa w pkt (i), a problem
nie zostanie lepiej rozwiązany dzięki lepszemu nadzorowi lub egzekwowaniu
istniejących wymogów; (iii) działanie organu nadzoru jest proporcjonalne,
biorąc pod uwagę charakter zidentyfikowanych zagrożeń, poziom wiedzy zainteresowanych inwestorów lub uczestników rynku oraz prawdopodobny skutek działania dla inwestorów i uczestników rynku, którzy mogą posiadać lub
wykorzystywać dany ubezpieczeniowy produkt inwestycyjny bądź działalność
lub praktykę, lub odnosić z nich korzyści; (iv) organ nadzoru przeprowadził
należyte konsultacje z właściwymi organami w innych państwach członkowskich, na które dane działanie może wywrzeć znaczący wpływ; (v) działanie
organu nadzoru nie ma skutku dyskryminującego w odniesieniu do usług
23
Por. szerzej: P. Wajda, Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad treścią i wykonywaniem
przez zakład ubezpieczeń umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
[w:] Zagadnienia prawne i ekonomiczne dotyczące umów ubezpieczeń na życie, (red.) M. Szczepańska, Warszawa 2017, s. 216. s. 203-218.
24
B. Wojno [w:] Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz, (red.)
M. Szczepańska, P. Wajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, komentarz do art. 366 u.d.u.r.
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świadczonych lub działalności prowadzonej z innego państwa członkowskiego.
Po zapoznaniu się ze wskazanymi czynnikami warunkującymi zastosowanie interwencji produktowej skutkującej ograniczeniem zakresu prowadzonej działalności przez zakłady ubezpieczeń, zauważyć można, iż część
„krytycznych” przesłanek ujętych w treści art. 17 Rozporządzenia 1286/2014
obejmuje pojęcia niedookreślone. Wobec tego zasadnym jest wskazanie, iż
o ile europejskie urzędy nadzoru25 nie przedstawią w tym zakresie zaleceń lub
informacji wskazujących na rekomendowany sposób interpretacji przesłanek
ocennych, to KNF posiadać będzie kompetencję do zdekodowania desygnatów tych pojęć. Wobec tego, że działania KNF oparte są w znacznym zakresie na uznaniu administracyjnym, KNF powinna w szczególności uwzględnić
w toku podejmowanych działań kryterium racjonalności ingerencji organu
w sferę prawną podmiotów z punktu widzenia celów, jakie swym działaniem
organ zamierza osiągnąć26. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazuje się także na kanwie poruszanej kwestii uznania administracyjnego, że: „z przyznanej im kompetencji organy nie mogą korzystać w sposób
woluntarystyczny, zupełnie nieracjonalny lub sprzeczny z podstawowymi
zasadami konstytucyjnymi”27. Celem przykładu warto wskazać na procedowany obecnie projekt interwencji produktowej realizowany przez KNF w odniesieniu do sektora ubezpieczeniowego. W tym kontekście warto wskazać,
że zgodnie z danymi zaprezentowanymi w Informacji o wynikach kontroli
przygotowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli, KNF odnotował, że liczba
skarg dotyczących ubezpieczeń na życie z UFK złożonych w Urzędzie KNF
w okresie 2014–2018 stanowiła 0,88% wszystkich zgłoszonych w okresie zastrzeżeń czy pism do KNF. Dodatkowo, ilość uwag zgłoszonych w zakresie
ubezpieczeń na życie z UFK w stosunku do wszystkich zawartych umów ubezpieczenia na życie z UFK stanowi 0,02121 promila. Warto także nadmienić,
że zgodnie Informacją NIK z 2019 r. w okresie 2014 r. do 2018 r. wskazano,
Tj.: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych,
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych.
26
Por. szerzej: wyrok NSA z 17 lutego 2010 r., II GSK 401/09, LEX nr 591926; wyrok NSA
z 6 października 2009 r., II GSK 53/09, LEX nr 573539; wyrok NSA z 6 października 2009
r., II GSK 54/09, LEX nr 573540; wyrok NSA z 6 października 2009 r., II GSK 55/09, LEX
nr 571724.
27
Por. szerzej: wyrok NSA z 4 czerwca 2020 r., II FSK 472/20, LEX nr 3021700; wyrok NSA
z 14 października 2016 r., II FSK 2427/14, LEX nr 2168387; wyrok NSA z 2 marca 2016 r.,
II FSK 2474/15, LEX nr 2017629; por. szerzej: W. Jakimowicz, Zewnętrzne granice uznania
administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 5, s. 42-54; M. Jaśkowska, Uznanie administracyjne w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5-6 (32-33), s. 168-184.
25
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że Komisja od stycznia 2014 r. do I kwartału 2018 r. otrzymała 11 587 zgłoszeń o potencjalnych naruszeniach interesów klientów zakładów ubezpieczeń,
przy czym 1056 zgłoszeń dotyczyło ubezpieczeń na życie z UFK, co stanowiło
62,8% wszystkich spraw zgłoszonych w zakresie ubezpieczeń na życie (dział
I ubezpieczeń)28. Na podstawie działań KNF, można wobec tego stwierdzić,
że wskazany powyżej poziom w ocenie KNF realizuje przesłankę identyfikacji
zjawiska jako wzbudzającego poważne obawy dotyczące ochrony inwestorów
lub stwarzające zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania i integralności
rynków finansowych lub dla stabilności całego systemu finansowego lub jego
części w co najmniej jednym państwie członkowskim, a jednocześnie istniejące
wymogi regulacyjne w prawie Unii, które mają zastosowanie do ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego bądź działalności lub praktyki, w niewystarczającym stopniu przeciwdziałają wymienionym zagrożeniom, a problem
nie zostanie lepiej rozwiązany dzięki lepszemu nadzorowi lub egzekwowaniu
istniejących wymogów29.
Warto podkreślić również, że przesłanki odnoszące się do poszczególnych
okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2 Rozporządzenia 1286/2014, doznają uszczegółowienia w ramach art. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu do interwencji produktowej30. Co istotne, za przejaw tendencji wyrażanych przez
europejskiego prawodawcy w przedmiocie postępującego procesu klientocentrycznego ukształtowania modelu relacji przedsiębiorca-konsument na rynku ubezpieczeniowym, można uznać wskazanie, iż w celu zmaterializowania
się okoliczności na poziomie makro, usprawiedliwiających rozpoczęcie prac
w przedmiocie interwencji produktowej (tj. w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia 1286/2014) wystarczy spełnienie na poziomie mikro jednej z przesłanek wymienionych w art. 2 Rozporządzenia delegowanego odnoszącej się do
konkretnego czynnika z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia 1286/2014, co pozwala
Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli…, s. 13.
Wydaje się, że obserwowanie praktyki KNF w tym zakresie może być przydatne z perspektywy innych sektorów nadzorowanych przez KNF, które jednocześnie borykają się z trudnościami
związanymi ze wzmożonymi działaniami konsumentów w zakresie dokonania istotnej zmiany lub stwierdzenia nieważności umowy (np. segment umów kredytowych denominowanych
lub indeksowanych do waluty obcej). Obserwacje te mogą być również istotne z perspektywy podejmowania przez KNF kolejnych, potencjalnych prac nad wprowadzeniem interwencji
produktowej.
30
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/1904 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w odniesieniu
do interwencji produktowej, Dz. Urz. UE 295, z dnia 29 października 2016, s. 11–18 (tekst
jednolity).
28
29
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na skuteczne zakwalifikowanie produktu jako zagrażającego ochronie konsumentów, a tym samym wystarczające dla zastosowania tego środka przez
organ nadzoru.
Wpływ interwencji produktowej na działalność
zakładów ubezpieczeń
Interwencja produktowa KNF zapewne skutkować będzie w sposób odczuwalny na działalność zakładów ubezpieczeń. W pierwszej kolejności należy
wskazać, że pierwszym widocznym skutkiem może być obniżenie przychodów zakładów ubezpieczeń. W przypadku mniejszych podmiotów funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym zaburzona może zostać ich stabilność31.
Efekty wprowadzenia instrumentu interwencji produktowej mogą być znacznie bardziej rozległe. Pamiętać bowiem należy o funkcji zakładów ubezpieczeń
w ramach krwioobiegu gospodarczego państwa. Z jednej bowiem strony zakłady ubezpieczeń generują ok. 2% produktu krajowego brutto, jak również
lokują istotne wolumeny w instrumenty opisane w treści art. 276 u.d.u.r., co
niejako stanowi formę nie tylko dostarczenia środków podmiotom działającym w różnych sektorach i branżach, ale z perspektywy globalnej - stanowi
ważny element pobudzający gospodarkę. Z drugiej strony, na skutek wprowadzenia interwencji produktej zmaterializuje się scenariusz zahamowania
wewnątrzsektorowego, przejawiającego się w spowolnieniu rozwoju sektora, z uwagi na piętrzące się trudności związane z prowadzeniem rentownej
działalności gospodarczej mimo nakładanych ograniczeń, rosnących kosztów
oraz niepochwalanej możliwości tworzenia nowych produktów w granicach
przewidzianych w kodeksie cywilnym, ustawie, innych ustawach odnoszących
się do produktów ubezpieczeniowych oraz mających zastosowanie przepisach wykonawczych. Stan taki może z kolei prowadzić do konsolidacji sektora ubezpieczeniowego, co może rodzić negatywne, długofalowe skutki dla
konsumentów.
Za istotny element wpływający nie tylko na funkcjonowanie zakładów
ubezpieczeń, ale także na sytuację całego sektora ubezpieczeniowego jest także potencjalna stagnacja w obszarze rozwoju gamy produktów oferowanych
klientom. Wskazać bowiem należy, iż działania związane z prowadzeniem
interwencji produktowej stanowią jasny sygnał dla podmiotów działających
na rynku, iż wprowadzanie innowacyjnych produktów na rynek może wiązać
31
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się z poniesieniem ewentualnych konwencji, tak w wymiarze indywidualnym,
jak i w wymiarze globalnym, po zaadaptowaniu się nowych rozwiązań na rynku. W tym kontekście należy spojrzeć nieco szerzej na sytuację podmiotów
funkcjonujących na rynku ubezpieczeniowym. Podmioty funkcjonujące na
rynku ubezpieczeniowym, w znacznym uproszeniu, uzyskują przychody ze
sprzedaży produktów obarczonych ryzykiem (im większe ryzyko ponoszone
przez zakład ubezpieczeń, tym większe wynagrodzenie) w koniunkcji z wykorzystaniem efektu skali w odniesieniu do odbiorców produktów. Należy
na ten obraz nałożyć również okoliczności związane z inflacją prawa oraz nakładaniem na zakłady ubezpieczeń coraz większej ilości obowiązków, które
generują dodatkowe koszty, czy znacznie zmniejszają zainteresowanie inwestorów nabyciem akcji zakładów ubezpieczeń poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie możliwości wypłacania dywidendy za dany rok obrotowy.
W związku z materializacją takich okoliczności funkcjonowania na rynku ubezpieczeniowym, oczywistym jest, iż zakłady ubezpieczeń powinny podejmować
działania nakierowane na maksymalizację osiąganych przychodów – w tym
obszarze pozytywnie należałoby ocenić podejmowanie inicjatyw zmierzających
do tworzenia nowych hybrydowych produktów. Działanie takie z jednej strony obarczone jest ryzykiem związanym z rozkładem ryzyka pomiędzy konsumenta a zakład ubezpieczeń (co niejako należy uznać za konieczne w celu
utrzymania relatywnie niskich i konkurencyjnych cen produktów), ale także
należy uznać za prawidłowego z uwagi na dywersyfikację oczekiwań oraz coraz
bardziej zaawansowane potrzeby konsumentów. Jednocześnie, podjęcie przez
KNF działań zmierzających do wydania decyzji w przedmiocie interwencji
produktowej dotyczącej ubezpieczeń na życie z UFK, które de facto stanowią
produkty hybrydowe, stanowić może przesłankę wskazującą na prezentowane
przez organ nadzoru podejście do nowatorskich działań zakładów ubezpieczeń
w obszarze produktowym. Jednocześnie, działanie takie należy uznać za problematyczne – zakłady ubezpieczeń w długiej perspektywie prowadzą działalność o niewielkiej rentowności, dostają jasny sygnał od organu nadzorczego, iż
nie powinny podejmować działań zamierzających do dywersyfikacji oferowanych produktów, a jednocześnie, na skutek obowiązujących przepisów prawa
powinny prowadzić rentowną działalność, oferować powszechnie tanie produkty i być konkurencyjne na rynku ubezpieczeń. Takie balansowanie należy
uznać za znacznie utrudnione z uwagi na zmieniające się warunki gospodarcze
a także coraz bardziej prokonsumenckie stanowisko zajmowane przez organ
nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Rzecznika Finansowego.
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Podsumowanie
Oczywistym wydaje się być, iż celem prowadzenia działalności
gospodarczej jest nastawienie na uzyskiwanie przez przedsiębiorcę jak najlepszych wyników finansowych oraz zysku. Zgodzić się wobec tego należy,
z poglądami wyrażanymi w doktrynie, jakoby zakłady ubezpieczeń jako autonomiczne podmioty gospodarcze prowadziły działalność gospodarczą w celu
wypracowania jak najkorzystniejszego z ich punktu widzenia rezultatu ekonomicznego i osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności efektywności ekonomicznej32. W tym kontekście warto podkreślić, że cele ekonomiczne zakładów ubezpieczeń podlegają ograniczeniu poprzez regulacje europejskie oraz
krajowe obowiązujące na rynku ubezpieczeniowym, które generują znaczne
obciążenia kosztowe i nierzadko stanowią przyczynę zmian wprowadzanych
w modelach biznesowych zakładów ubezpieczeń.
Za niezbędne działanie należy także uznać edukację finansową społeczeństwa, która z dużym prawdopodobieństwem istotnie przyczyni się do poprawy
świadomości konsumentów w zakresie praw, obowiązków oraz potencjalnych
ryzyk związanych z korzystania z określonych produktów oferowanych przez
zakłady ubezpieczeń. Wskazać bowiem należy, iż od bardziej świadomego społeczeństwa można oczekiwać podejmowania odpowiedzialnych oraz
przemyślanych decyzji w zakresie zawierania umów. W tym miejscu należy
zaznaczyć, że wprowadzone przepisami europejskimi oraz krajowymi rozwiązania przyczyniają się do dostarczenia przez zakłady ubezpieczeń prawidłowych, zgodnych ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących produktów.
Wobec tego należy oczekiwać, iż racjonalny konsument, dbający w sposób
należyty o swoje interesy, zapozna się z tymi informacjami (co w praktycznym ujęciu, jak dostrzegły unijne organy nadzoru nad rynkiem finansowym,
wymaga przedstawienia informacji konsumentowi w skondensowanej formie)
oraz zrozumie sensu postanowień zawieranej umowy, pozwoli na świadome
zawarcie umowy z zakładem ubezpieczeń. Niemniej jednak, co wymaga podkreślenia, niska świadomość społeczeństwa w zakresie wiedzy ekonomicznej
nie powinna powodować stosowania względem podmiotów profesjonalnych
działających na rynku ubezpieczeniowym, negatywnych konsekwencji przez
organ administracji sprawujący nadzór nad tym rynkiem.
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IMPACT OF PRODUCT INTERVENTION
USED BY POLISH FINANCIAL SUPERVISION
AUTHORITY FOR INSURANCE UNDERTAKINGS'
ACTIVITIES
Summary: The purpose of this publication is to provide basic information on the exceptional surveillance measure in the form of product
intervention, which the Financial Supervision Authority can use to supervise the insurance market. The analysis of the institution of product
intervention in the insurance market with regard to insurance capital fund products leads to the presentation of the potential impact of
the application of this instrument by the Polish Financial Supervision
Authority on the activity of insurance undertakings.
Key words: Product intervention, insurance undertaking, Polish
Financial Supervision Authority, business activity.
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WYBRANE PROBLEMY
WYKORZYSTANIA GŁOSOWANIA
ELEKTRONICZNEGO
W PROCESIE WYBORCZYM

Streszczenie: Cel niniejszej pracy stanowią rozważania na temat zmian
w organizacji wyborów, tym możliwości wykorzystania narzędzi głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych. Uwagę zwrócono
na główne problemy wynikające z zastosowania współcześnie dostępnych rozwiązań, takie jak konieczność zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa i tajności głosowania. W tym zakresie odniesiono się do standardów opracowanych przez ekspertów powołanych
przez Radę Europy.
Słowa klucze: Wybory, demokracja bezpośrednia, głosowanie
elektroniczne.

Wstęp
Idea elektronicznego głosowania doczekała się zarówno swoich zwolenników, jak również przeciwników. Krytycy wskazują przede wszystkim na pozorną redukcję kosztów, gdyż głosowanie elektroniczne wymaga przeznaczenia
znacznych środków np. na zakup urządzeń2. Kluczowy argument przeciwko
wprowadzeniu głosowania elektronicznego skupia się jednak na problemach
technicznych. Głosowanie elektroniczne wymaga bowiem zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń przed ewentualnymi cyberatakami i wykluczenia
Prawnik w kancelarii APLAW Artur Piechocki Kancelaria Radcy Prawnego.
What if blockchain technology revolutionised voting? https://www.europarl.europa.eu/Reg
Data/etudes/ATAG/2016/581918/EPRS_ATA%282016%29581918_EN.pdf (dostęp 10.09.
2020).
1

2
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potencjalnych manipulacji głosami. Przedsięwzięcie odpowiednich środków
jest konieczne, nie tylko ze względu na potrzebę zapewnienia interesów państwowych, lecz przede wszystkim z powodu potrzeby zbudowania społecznego
zaufania do nowego sposobu głosowania. Generalnie trudno sobie wyobrazić,
aby osoby bez specjalistycznej wiedzy technicznej, pełniące funkcje kontrolne
z nadania obywateli były w stanie obserwować działanie systemu informatycznego3. Natomiast w powszechnym odczuciu jedynie takie systemy głosowania elektronicznego, które są uważane za bezpieczne, wiarygodne, skuteczne,
sprawne technicznie, otwarte na niezależną weryfikację oraz łatwo dostępne
dla głosujących, będą budowały zaufanie publiczne i zachęcały wyborców do
korzystania. Udział obywateli stanowi bowiem warunek powodzenia głosowania elektronicznego4.
Wspomniane powyżej trudności stanowią jedynie przykłady problemów,
z jakimi musi zmierzyć się państwo zamierzające wykorzystać na dużą skalę
elektroniczne głosowanie. Liczba i rozmiar wyzwań nie zniechęcają jednak do
podejmowania prób wykorzystania nowych technologii w tym celu. Wymaga
podkreślenia, że głosowanie elektroniczne aktualnie funkcjonuje już w 35 krajach, co nie oznacza, iż każdym z tych państw wyborcy mają możliwość bezpośredniego oddania głosu przez Internet. Sposoby przeprowadzenia wyborów
nadal pozostają zróżnicowane. W niektórych krajach wyborcy nadal głosują bezpośrednio w lokalach wyborczych, z tą różnicą, że zamiast wypełniać
papierowy formularz, głos oddają za pomocą komputerów. Spośród państw
Unii Europejskiej na wprowadzenie głosowania elektronicznego zdecydowały
się w Belgia, Estonia oraz Francja5. Również w Polsce pojawił się pomysł przeprowadzenia głosowania elektronicznego w wyborach prezydenckich6, czy referendum konstytucyjnym7.
Głosowanie elektroniczne
Głosowanie elektroniczne zakłada użycie obecnie dostępnych rozwiązań
technicznych w procedurach związanych z wyborami, niemniej jednak nie
ogranicza się tylko i wyłącznie do głosowania za pośrednictwem sieci Internet.
https://android.com.pl/artykuly/270269-evoting-w-polsce/ (dostęp 10.09.2020).
J. Zbieranek, Głosowanie przez internet (i-voting) w wybranych państwach, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Kancelarii Sejmu”, 2018, No 1, Vol. 57, s. 14.
5
https://android.com.pl/artykuly/270269-evoting-w-polsce/ (dostęp 10.09.2020).
6
https://medianarodowe.com/bosak-apeluje-o-przesunieciu-wyborow-oraz-wdrozenia-syste
mu-e-voting/ (dostęp 10.09.2020).
7
https://tvn24.pl/wideo/z-anteny/e-voting-w-referendum-prezydent-nie-wykluczyl-takiego
-sposobu-glosowania, 1633484.html?playlist_id=31421 (dostęp 10.09.2020).
3

4
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Spektrum potencjalnych możliwości jest szerokie. Kluczowy wyznacznik dla
uznania danego rozwiązania za narzędzie e-votingu stanowi dokonanie przynajmniej aktu oddania głosu przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych8. Głosowanie elektroniczne (ang. skrót „e-voting”) oznacza oddanie głosu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and
Communication Technologies) w procesach takich jak np. wybory powszechne
przedstawicieli, referenda, głosowania przy budżetach obywatelskich, konsultacje społeczne. Należy również zaznaczyć, że pojęcie „e-voting” nie ogranicza
się wyłącznie do głosowania za pośrednictwem Internetu.
Wymaga podkreślenia, że głosowanie elektroniczne może zostać zorganizowane na wiele sposobów. Element warunkujący uznanie konkretnego
rozwiązania za narzędzie „e-votingu” stanowi wykorzystanie technologii w minimalnym zakresie, jakim jest czynność oddania głosu9. Termin „glosowanie
elektroniczne” dotyczy bowiem również innych narzędzi głosowania niż wyłącznie głosowanie przez Internet (ang. „Internet voting”, w skrócie „i voting”),
które z założenia oznacza sposób głosowania oparty wyłącznie na sieci Internet.
Zasadniczo zatem „i-voting” stanowi element szerszej kategorii, jaką stanowi
„e-voting”10.
Proces implementacji głosowania elektronicznego można podzielić na
kilka faz. Na poziomach początkowych system informatyczny wykorzystywany jest wyłącznie dla samego zobrazowania wyników wyborów. Sam proces
głosowania (oddanie głosu) przebiega natomiast w sposób tradycyjny11 (głos
na karcie wrzucany jest do urny wyborczej). W wyższej fazie zaawansowania
(w krajach takich jak: w USA, Estonii, Brazylii) technologia pełni funkcję pomocniczą, czyli wspomaga proces głosowania. Głosowanie nadal przebiega w
sposób tradycyjny, czyli czynność oddania głosu następuje w lokalu wyborczym lecz już nie za pośrednictwem wyłącznie karty do głosowania i urny. Na
drugim etapie zaawansowania, głosowanie jest przeprowadzane za pośrednictwem znajdujących się w lokalu maszyn elektronicznych12.

J. Zbieranek, op.cit., s. 10, Porównaj: What if blockchain technology revolutionised voting?,
źródło: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/581918/EPRS_ATA%
282016%29581918_EN.pdf (dostęp 10.09.2020).
9
J. Zbieranek, op.cit., s. 10.
10
M. Kulikowska, E. Epa, Perspektywy uregulowania powszechnego dostępu do Internetu i elektronicznego głosowania w Polsce, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” 2015,
no. V, s. 82.
11
Ten etap wdrożenia w zasadzie został już osiągnięty w większości państw.
12
I. Dyś-Branicka, E-voting jako alternatywna procedura głosowania na przykładzie Estonii –
szanse i zagrożenia [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, (red.) O. Hałub, M. Jabłońsk, M. Radajewski, Wrocław 2016, s. 259.
8
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Na kolejnym poziomie rozwoju system elektronicznego głosowania
określany jest jako: Internet Voting at the Polling Place i polega na oddawaniu
głosów w lokalach wyborczych z wykorzystaniem Internetu. Niekiedy bywa
nazywany systemem głosowania wspomagany elektronicznie13. W tym przypadku identyfikacja osoby głosującej odbywa się bezpośrednio przez członków
danej komisji wyborczej14. Na tym etapie wykorzystywane są systemy oparte
na maszynach do głosowania (ang. direct recording electronic voting machines),
które mogą się składać ze skanerów umożliwiających odczytanie karty osoby oddającej głos (ang. optical mark recognition); ponadto systemy oparte na
drukarkach głosów elektronicznych umożliwiających wydruk kart przygotowanych do odczytu (ang. EBPs – electronic ballot printers)15. We wszystkich
wspomnianych sytuacjach wspólnym elementem jest oddanie głosu bezpośrednio w lokalu wyborczym. W tym przypadku wykorzystanie maszyn do
głosowania stanowi wyłącznie odmienny od tradycyjnej formy papierowej,
sposób udziału w głosowaniu, który wymaga obecności w lokalu wyborczym.
Ponadto wykorzystanie urządzeń odbywa się pod ścisłą kontrolą i nadzorem
organów organizujących wybory16.
Modelowy „i-voting” opierający się na realizacji wyborów w całości z wykorzystaniem systemów informatycznych jest możliwy do realizacji dopiero
na trzecim etapie rozwoju dojrzałości technologicznej. W tym przypadku całe
głosowanie przebiega z wykorzystaniem systemów informatycznych. Głosowanie prowadzone jest zdalnie, bez potrzeby udania się do lokalu wyborczego,
tzn. głos oddawany jest poza lokalem wyborczym. Wyborca oddaje wówczas
głos za pośrednictwem sieci Internet z dowolnego miejsca znajdującego się
poza lokalem wyborczym17.
Niewątpliwie największe wyzwania i trudności powoduje wdrożenie
głosowania nie przewidującego użycia urządzeń znajdujących się w lokalach
wyborczych. W państwach, które dokonały wdrożenia internetowego głosowania, jest ono prowadzone przy wykorzystaniu komputera osobistego
połączonego z Internetem. Przyjęty sposób organizacji przebiegu głosowania umożliwia udział i oddane głosu poza lokalem wyborczym. Tego typu

M. Sobota, Wybrane aspekty głosowania elektronicznego, „Organizacja i Zarządzanie” 2016,
z. 96, s. 418.
14
M. Kulikowska, E. Epa, op.cit., s. 82.
15
J. Zbieranek, op.cit., s. 10.
16
Ibidem, s. 10.
17
I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 259.
13
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proces, bez tradycyjnego oddawania głosu w lokalu wyborczym, bywa również
określany alternatywną procedurą głosowania18.
Problemy prawne
związane z głosowaniem elektronicznym
Warunkiem uznania wyborów za wolne i demokratyczne jest zagwarantowanie przestrzegania zasad określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.19 (dalej: „Konstytucja RP”), w tym zasady powszechności i bezpośredniości20. Przedstawiciele doktryny wskazują, że
Konstytucja RP nie zawiera jednoznacznych wytycznych odnośnie możliwych
do przeprowadzenia form głosowania21.
Zasady dotyczące organizacji wyborów zostały zawarte w art. 96 ust. 2
i art. 97 ust. 2 oraz art. 127 ust. 1, art. 169 ust. 2 Konstytucji RP. Generalnie
sprowadzają się do uniwersalnych norm mających zastosowanie we wszystkich
wyborach22. Zasada powszechności nakazuje ustawodawcy stwarzanie takich
rozwiązań, które ułatwią wyborcy korzystanie z czynnego prawa wyborczego.
Wskazuje się również, iż zasada ta sprowadza się do dążeń uzyskania efektu
maksymalizacji udziału obywateli w głosowaniu23. Wydaje się zatem, że głosowanie elektroniczne, pod warunkiem, że będzie narzędziem stosunkowo prostym, łatwym w użyciu, powinno spełniać powyższe wymagania. Może wręcz
ułatwić udział w wyborach. Zasada powszechności w aspekcie pozytywnym
oznacza gwarancję prawa wyborczego, zaś w aspekcie negatywnym oznacza
zakaz pozbawiania lub ograniczania prawa wyborczego24. Głosowanie elektroniczne może realizować także powyżej wskazane wymagania, gdy będzie łatwo
dostępne dla osób niepełnosprawnych, chorych25. Osoby, które z przyczyn
zdrowotnych nie byłyby w stanie uczestniczyć w tradycyjnych wyborach, przy
wykorzystaniu elektronicznych narzędzi mogłyby oddać głos w sposób zdalny
i mało skomplikowany.

J. Zbieranek, op.cit., s. 10-11.
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).
20
I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 10.
21
J. Szymanek, E-voting w świetle przepisów Konstytucji RP. Publikacja dostępna pod adresem:
www.marketing polityczny.org/e-voting-w-swietle-przepisow-konstytucji-rp/#.XIQZ6_ZFzsY
(dostęp 09.02.2019).
22
J. Szymanek, op.cit.
23
Ibidem.
24
I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 10. Podobnie J. Szymanek, op.cit.
25
I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 11. Ponadto J. Szymanek, op.cit.
18
19
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Odnoszą się do zasady bezpośredniości wymaga wspomnienia, że dotyczy ona bezpośredniego wyboru osoby lub osób mających zasiadać w organach przedstawicielskich26. Zasadę bezpośredniości należy rozważyć w trzech
aspektach27. Wybory bezpośrednie są jednostopniowe, w których głosuje się
(wybiera) bezpośrednio właściwego kandydata, bez pośrednika. Są to również wybory osobiste, czyli wyborca samodzielnie i osobiście udaje się do lokalu wyborczego i oddaje swój głos28. Ponadto są to wybory imienne (spersonalizowane), czyli takie w których głosuje się na konkretnego kandydata.
W kontekście zasady bezpośredniości wyborów również nie widać przeszkód
dla zastosowania e-votingu. Należy podkreślić, że aktualnie przyjmuje się, iż
realizacja zasady bezpośredniości nie wymaga osobistego oddania głosu29, na
co wskazują regulacje umożliwiające głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika30. Natomiast elektroniczne głosowanie umożliwia osobiste oddanie głosu
na wybranego kandydata i pod tym względem sprzyja idei bezpośredniości,
gdyż z założenia eliminuje pośredników31.
Najwięcej kontrowersji w przypadku głosowania elektronicznego budzi
zapewnienie tajności głosowania. Nie może bowiem zostać pominięte, że wykorzystanie urządzeń oraz Internetu zazwyczaj wiąże się z pozostawianiem śladów przez poszczególnych użytkowników.
Wytyczne dotyczące
głosowania elektronicznego
Szanse i zagrożenia, jakie niesie elektroniczne głosowanie zostały dostrzeżone przez instytucje Rady Europy, która powierzyła przygotowanie wytycznych komitetowi ekspertów powołanemu w celu opracowania standardów prawnych, operacyjnych i technicznych dla głosowania elektronicznego32.
Komitet wydał rekomendacje w zakresie standardów, jakie powinien spełniać
system elektronicznego głosowania33 oraz wskazówki dotyczące wdrażania
Ibidem.
J. Szymanek, op.cit.
28
J. Szymanek, op.cit.; Porównaj I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 12.
29
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie o sygn. akt K 9/11.
30
I. Dyś-Branicka, op.cit., s. 12.
31
Do kategorii pośredników nie zaliczono dostawców oprogramowania.
32
Ad hoc Committee of Experts on Legal, Operational and Technical Standards for e-voting
(CAHVE).
33
Zob. Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member States
on standardsa for e-voting Adopted by the Committee of Ministers on 14 June 2017 at the
1289th meeting of the Ministers' Deputies, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f (dostęp 10.09.2020).
26
27
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wspomnianych rekomendacji34. Dokument zawiera wskazówki dotyczące
wdrożenia głosowania elektronicznego, obejmuje zarówno kwestie techniczne,
jak również organizacyjne i legislacyjne. Poniżej zawarto omówienie wybranych rekomendacji.
W zakresie dotyczącym organizacji procesu głosowania elektronicznego,
autorzy dokumentu zwracają uwagę na konieczność informowania wyborców
o tym, że uczestniczą w prawdziwym, urzędowym procesie wyborczym35. Takie działania mają na celu uniknięcie powstania u wyborcy mylnego przekonania o zaangażowaniu w kolejny prywatny sondaż, jakich przeprowadzanych
jest wiele, np. w mediach społecznościowych. Oficjalne informacje dotyczące
głosowania, w szczególności możliwości głosowania, powinny być także przedstawiane w jednakowy sposób, bez względu na kanał informacyjny (np. prasa,
telewizja, Internet)36.
Pod względem rozwiązań technicznych samego systemu do przeprowadzenia głosowania, autorzy standardów nacisk położyli na konieczność projektowanie prostych rozwiązań, łatwych do obsługi37. Wyborca powinien być
w stanie wykonać instrukcje, w tym związane z bezpieczeństwem, w tym usunąć ślady głosowania z urządzenia38. Dlatego system głosowania nie powinien
być skomplikowany, lecz zrozumiały dla jak największej liczby wyborców39.
Użytkownikom należy zatem udzielać instrukcji zrozumiałych i prostych do
wykonania.
System elektronicznego głosowania należy także projektować w ten sposób, aby był on łatwo dostępny dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Głosujący mogą wymagać np. czytników ekranowych, mocno
kontrastującego tekstu i tła, jak również możliwość dostosowania rozmiaru
Zob. Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
35
Zob. Pkt 36 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
36
Zob. Pkt 37, 50 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
37
Zob. Pkt 32 - 34 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
38
Zob. Pkt 31 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
39
Zob. Pkt 30 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
34
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tekstu w przeglądarkach internetowych lub na automatach do głosowania.
Niektórzy użytkownicy mogą wymagać przedstawienia im informacji w formie graficznej, zaś osoby mające problemy z koordynacją używanie klawiatury
zamiast myszy40.
Istotne jest, aby głosy nie mogły być oddawane przez nieumyślne naciśnięcie przycisku lub linku. Ponadto należy zapewnić wyborcy wystarczająco
dużo czasu na przemyślenie swojej decyzji i zareagowanie41. Wyborca powinien również mieć możliwość zweryfikowania swojej decyzji, poprzez opcje jej
zatwierdzenia i otrzymać potwierdzenie pomyślnego zakończenia głosowania.
Odnośnie organizacji procedury głosowania, standardem powinno być również umożliwienie wyborcy wybrania pustego miejsca i głosu nieważnego, do
czego wystarczy przewidzenie takiej opcji42.
Szczególna uwaga zwrócona została na kwestie związane z weryfikacją
tożsamości, zapewnieniem bezpieczeństwa systemów i anonimowości osób
głosujących oraz wiary -godności wyniku głosowania. W ocenie autorów
rekomendacji, istotne jest wdrożenie rozwiązań umożliwiających weryfikowanie tożsamości użytkowników, aby zapobiec sytuacjom nieuprawnionego
dostępu i dublowaniu uprawnień. Ponadto w niektórych przypadkach użytkownicy mogą występować w kilku rolach, np. zarówno jako wyborcy, jak
i kandydaci. Zatem ważne jest zapewnienie skutecznego podziału ról. Między innymi należy oddzielić role administratorów, audytorów systemu jak
i głosujących. Wyłącznie osoby uprawnione do głosowania były uwzględniane
w wyniku wyborów43.
Kolejną kwestię stanowi zapewnienie bezpieczeństwa systemu, w tym
zapobieganie fałszerstwom poprzez ingerencję w system nazw domen (DNS),
użycie podobnej nazwy domeny, ataki typu "man-in-the-middle" lub złośliwe oprogramowanie.44 Wyborca powinien zostać informowany o możliwości
Zob. Pkt 33 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
41
Zob. Pkt 50 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
42
Zob. Pkt 52 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
43
Zob. Standard nr 7 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
44
Zob. Pkt 46 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
40
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pojawienia się złośliwego oprogramowania, o potencjalnych zagrożeniach
z nim związanych, a także o środkach sugerowanych w celu zminimalizowania
ryzyka45.
Warto podkreślić, że wymóg bezpieczeństwa i niezawodności odnosi się
do całego procesu głosowania, jak również liczenia głosów oraz poprzednich
głosowań za pośrednictwem danego systemu. Przyjęta metoda sumowania powinna zawierają niezbędne techniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu
zapewnienia poufności. Nie jest dopuszczalna możliwość powiązanie głosu
z danym wyborcą, który go oddał. Tym samym należy przedsięwziąć środki
zapobiegające naruszeniu tajemnicy głosowania46.
Liczenie głosów powinno przebiegać w sposób zapewniający anonimowość głosujących. Zalecane jest stosowanie metod szyfrowania, które nie wymagają dekodowania przed liczeniem głosów (homomorficzne szyfrowanie)47.
Rekomendacje wskazują także na konieczność minimalizacji danych, czyli zapewnienie, aby system do głosowania przetwarzał i przechowywał tylko te
dane osobowe, bez których system nie może działać prawidłowo. Minimalizacja danych w tym przypadku ma na celu zapewnienie ochrony danych osobowych i stanowi element przestrzegania tajemnicy głosowania48.
W celu zapewnienia wiarygodności procesu elektronicznego głosowania
zarówno wyborcy, jak i osoby trzecie powinny być w stanie zweryfikować, czy
tylko głosy osób uprawnionych do udziału w głosowaniu zostały uwzględnione
w systemie. Ponadto powinna zostać zapewniona możliwość kontroli przebiegu procesu, w celu zweryfikowania jego poprawności. Kontrolę tę powinni być
w stanie przeprowadzić obiektywni, niezależni audytorzy, za pomocą narzędzi,
które są zewnętrzne i odrębne od systemu elektronicznego głosowania. W tym
celu system e-głosowania powinien zapewniać interfejsy z kompleksowymi

Zob. Pkt 36 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 )dostęp 10.09.2020).
46
Zob. Standard nr 31 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
47
Zob. Pkt 62 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
48
Zob. Pkt 65 Guidelines on the implementation of the provisions of Recommendation Rec(2017)XX on standards for e-voting, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectId=090000168071bc84 (dostęp 10.09.2020).
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możliwościami obserwacji i audytu, z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy
i anonimowość głosowania49.
Wnioski
Przeprowadzenie elektronicznego głosowania (w tym głosowania za pośrednictwem Internetu) pod wieloma względami stanowi nie lada wyzwanie.
Wykorzystanie e-votingu w głosowaniu w wyborach powszechnych jest możliwe, co potwierdzają zagraniczne przykłady, aczkolwiek z uwagi na aktualnie
istniejące wątpliwości wymagałoby użycia głosowania elektronicznego jako
alternatywnego sposobu wyborów, równolegle zapewniając tradycyjny sposób
oddawania głosu.
Przeciwwskazań do przeprowadzenia elektronicznego głosowania nie widzą eksperci Rady Europy. Zwracają jednak uwagę na standardy, jakie winno
spełniać elektroniczne głosowanie w celu zapewnienia demokratycznego przebiegu wyborów.
Niewątpliwie obecnie największe wyzwanie stanowi kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa, w tym odpowiednio wysokiego stopnia zabezpieczeń
odpornego na potencjalne cyberataki. Ponadto należałoby wprowadzić przynajmniej dwustopniową identyfikację użytkowników (podobnie jak w przypadku bankowości elektronicznej).
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SELECTED PROBLEMS OF USING ELECTRONIC
VOTING IN THE ELECTORAL PROCESS
Summary: This paper is concerned with considerations of changes in
the organization of elections, including the possibility of using electronic voting tools in general elections. Attention was paid to the main
problems arising from the use of modern solutions, such as the need
to ensure an appropriate level of security and secrecy of voting. In this
respect, reference is made to standards developed by experts appointed
by the Council of Europe.
Keywords: Elections, direct democracy, electronic voting.
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KLASYFIKACJA PRAWNA
SAMPLINGU W ŚWIETLE PRZEPISÓW
PRAWA AUTORSKIEGO

Streszczenie: Sampling jest techniką kompozytorską i wykonawczą
wykształconą na skutek gwałtownego rozwoju technologii w XX wieku,
polegającą na wykorzystywaniu niewielkiego fragmentu utworu innego
twórcy, a następnie umieszczaniu go w nowej kompozycji, a także niejednokrotnie modyfikowaniu go w różnorodny sposób. Zjawisko to ze
względu na swój niejednorodny charakter budzi wątpliwości interpretacyjne na gruncie prawa autorskiego, może być kwalifikowane w sposób
różnorodny, między innymi w kategorii opracowania, dozwolonego
użytku bądź też prawa cytatu. W artykule analizuję powyższą problematykę uwzględniając dorobek polskiej nauki prawa oraz najnowsze
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Słowa kluczowe: Prawo, prawo autorskie, sampling.

Wstęp
Rewolucja technologiczna, która dzieje się na naszych oczach w gwałtowny sposób wpłynęła na sposób uczestnictwa w kulturze. Cyfrowy świat umożliwił bowiem tworzenie oraz dzielenie się sztuką na niespotykaną wcześniej
skalę, dał nowe narzędzia oraz pozwolił na znaczące skrócenie się dystansu
między artystą a odbiorcą jego dzieła. Zmiana otaczającej nas rzeczywistości
artystycznej stanowi także wyzwanie dla nauki prawa, otwiera bowiem zupełnie nowe zagadnienia, wymagające pogłębionej analizy. Jednym z takich
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zagadnień jest sampling2, który - pomimo występowania w literaturze - zdaje
się być wciąż zjawiskiem budzącym wątpliwości interpretacyjne na gruncie
prawnym3. Uwzględniając gwałtowny rozwój zastosowania samplingu w tworzeniu i produkcji muzyki, istotnym wydaje się określenie ram prawnych oraz
dopuszczalności jego stosowania w polskim porządku prawnym. Celem niniejszej pracy jest analiza a także próba klasyfikacji samplingu na tle Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uwzględniając kontekst historyczny, dotychczasowe orzecznictwo krajowe oraz zagraniczne, a także stanowisko
doktryny.
Definicja samplingu
Sampling definiowany jest w literaturze jako „technika kompozytorska
i wykonawcza polegająca na zbieraniu i używaniu cyfrowych plików dźwiękowych”4, bądź też „wycinanie fragmentu jednego utworu muzycznego i użycie tego
wycinka jako elementu nowej kompozycji”5. Sam sampel (czyli próbka) jest natomiast określany jako „plik dźwiękowy zawierający krótkie zdarzenie dźwiękowe, często fragment nagranej wcześniej muzyki, włączony do nowego utworu”6.
Sampel nie ma jednorodnego charakteru, w praktyce zazwyczaj jest krótkim,
kilku bądź kilkunastosekundowym fragmentem muzycznym, składającym się
najczęściej z warstwy rytmicznej, melodycznej, harmonicznej a czasem słownej, który następnie jest wykorzystywany w innym utworze muzycznym oraz
przetwarzany w różny sposób: może być powielany, zapętlany, zmieniany poprzez nakładanie efektów dźwiękowych bądź modyfikowany w inny sposób
przy użyciu elektronicznych instrumentów muzycznych, takich jak sampler,
bądź wykorzystując w tym celu odpowiednie oprogramowanie komputerowe
(tzw. Digital Audio Workstation). Pomimo że korzystanie z fragmentów cudzej twórczości i późniejsze inkorporowanie jej do własnych utworów nie jest
zjawiskiem nowym w sztuce, to powstanie techniki samplingu w dzisiejszym

Polskim odpowiednikiem słowa sampling jest „próbkowanie” .Z uwagi jednak na fakt, że
termin ten jest powszechnie stosowany w przemyśle muzycznym, a także w nauce prawa, będę
w niniejszej pracy posługiwać się terminem „sampling”.
3
C. A. Falstrom, Thou Shall Not Steal: Grand Upright Music Limited v. Warner Bros, Inc. and
the Future of Digital Sound Sampling in Popular Music, “Hastings Law Journal” 1994, Vol. 359,
s. 359.
4
Ch. Cox, D. Warner, Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Gdańsk 2010, s. 508.
5
P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2009, s. 95.
6
Ch. Cox, D. Warner, Kultura dźwięku…, s. 508.
2

56

KLASYFIKACJA PRAWNA SAMPLINGU ...

rozumieniu tego terminu datowane jest na lata czterdzieste XX wieku i jest
związane z rozwojem technologii7.
Kontekst historyczny
Za twórcę techniki samplingu uważa się francuskiego kompozytora
i prekursora muzyki elektronicznej Pierra Schaeffera. Kompozytor ten stworzył
nowy sposób składania kompozycji dźwiękowej, zwaną muzyką „konkretną”
(przymiotnik „konkretna” miał być przeciwieństwem muzyki komponowanej
dotychczas, czyli tzw. muzyki „abstrakcyjnej”, w której to muzyka powstaje pierwotnie w umyśle kompozytora, następnie jest zapisywana, a na koniec
wykonywana instrumentalnie)8. Muzyka „konkretna” polegała natomiast na
bazowaniu na dźwiękach już istniejących, zaczerpniętych z jakiekolwiek materiału dźwiękowego (takiego jak na przykład hałasy uliczne, szmery, śpiew
ptaków), który dzięki różnorodnym zabiegom formalnym (jak na przykład powtórzenia, rytmizacja, kontrastowanie, kontrapunktyczna wielowarstwowość)
nabierał cech muzycznych nie istniejących lub istniejących tylko w zalążku
w materiale pierwotnym. Kompozycja końcowa była więc realizowana bez
opierania się o tradycyjną notację muzyczną9.
Działalność eksperymentalna Pierra Schaeffera wpłynęła następnie na
innych kompozytorów, którzy nie chcieli ograniczać się do dźwięków naturalnych nagrywanych mikrofonowo, takich jak John Cage, Edgar Varese czy
Karkeinz Stockhausen10. U schyłku lat pięćdziesiątych muzyka „konkretna”
została wyparta poprzez inne formy muzyki elektronicznej, jednakże wskazuje
się, że wpłynęła ona znacząco na rozwój muzyki popularnej (między innymi
takich grup jak Pink Floyd czy The Beatles).11 Kolejnym krokiem na drodze
rozwoju samplingu było wynalezienie w latach sześćdziesiątych melletronu,
czyli elektromechanicznego instrumentu klawiszowego, a następnie samplera12,
czyli urządzenia cyfrowego pozwalającego na rejestrację krótkich odcinków
dźwiękowych (czyli sampli), które mogą być następnie odtwarzane13. Wraz
7
B. Jeremy, Music Composition, Sound Recordings and Digital Sampling in the 21st Century:
A Legislative and Legal Framework to Balance Competing Interests, “UCLA Entertainment Law
Review” 2005, Vol. 13 (1), s. 22.
8
A. Sewerynik, Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2020, s. 75.
9
W. Kotoński, Muzyka elektroniczna, Kraków 2002, s. 22.
10
Tamże, s. 24.
11
P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 95.
12
L. Hurvitz, „Can't touch this”: a Comparative analysis of sampling law in the United States and
internationally, “Michigan State International Law Review” 2015, Vol. 23, s. 231.
13 W. Kotoński, Muzyka..., s.234.
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z nadejściem epoki cyfrowej w latach osiemdziesiątych samplery rozpowszechniły się na szeroką skalę.14 Korzystanie z samplerów pozwoliło kompozytorom
na skrócenie pracy nad utworami oraz na znaczące ograniczenie kosztów nagrań, ale także otworzyło nowe, dotąd nieznane ścieżki rozwoju i tworzenie
nowych jakości brzmieniowych i nowych sposobów na kształtowanie struktur muzycznych.15 Sampling stał się wreszcie fundamentem rozwoju całych
gatunków muzycznych, takich jak muzyka elektroniczna, hip-hop, pop czy
house16. W dzisiejszych czasach technika samplingu jest powszechnie znana
i stosowana na całym świecie przez kompozytorów poruszających się w różnych gatunkach muzycznych, istnieją już całe albumy muzyczne zbudowane
wyłącznie z sampli17.
Prawna kwalifikacja samplingu od samego początku była niejasna18:
w zasadzie do lat dziewięćdziesiątych XX wieku, czyli do zapadnięcia pierwszego na świecie wyroku w przedmiocie samplingu nie było wiadomo, czy
używanie sampli jest legalne19. W 1991 roku w sprawie Grand Upright Music
v. Warner Bros. Records, Inc.20 Federalny Sąd Okręgowy w Nowym Jorku21
opowiedział się po stronie powoda stwierdzając, że samplowanie cudzego
utworu bez zgody właściciela praw autorskich stanowiło kradzież części tego
dzieła22 (pozwany wykorzystał osiem taktów i trzy słowa tekstu utworu powoda, co stanowiło w sumie 10 sekund utworu)23. Dla pozwanego bezpośrednim następstwem tego wyroku było wycofanie ze sprzedaży albumu, który
zawierał materiał zsamplowany oraz zapłacenie odszkodowania za naruszenie
praw autorskich, natomiast niejako pobocznym skutkiem tego wyroku dla
całego przemysłu muzycznego była bardzo duża liczba pozwów dotyczących
naruszenia praw autorskich24. Ponadto, w umowach zawieranych z artystami

P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 96.
W. Kotoński, Muzyka..., s. 261.
16
R. Carnachan, Sampling and the Music Industry: A Discussion of the Implications of Copyright
Law, “Auckland University Law Review” 1999, s. 1033.
17
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/first-album-made-completely-from
-samples/ data dostę -pu: 13/10/2020.
18
L. E. Mulraine, A Global Perspective on Digital Sampling, “Akron Law Review” 2019, s. 704.
19
P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 97.
20
Sprawa Grand Upright Music v. Warner Bros. Records, Inc., 780 F. Supp. 182 (S.D.N.Y.
1991).
21
The United States District Court for the Southern District of New York.
22
J. Ewald, P. Oliver, UK Copyright and the Limits of UK Music Sampling, “SSRN Electronic
Journal” 2017, s. 2.
23
D. J. Moser, Music Copyright, 2006, s. 62.
24
C. A. Falstrom, Thou Shalt Not Steal: Grand Upright Music Limited v. Warner Bros, Inc.
and the Future of Digital Sound Sampling in Popular Music, “Hastings Law Journal” 1994, Vol.
359, s. 367.
14
15
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zaczęła być stosowana klauzula, zgodnie z którą artysta obligował się do nie korzystania z sampli w procesie nagrywania utworów bez uprzedniego zawarcia
odpowiedniej umowy licencyjnej.25 Pierwsza natomiast definicja samplingu,
jaka pojawiła się w orzecznictwie światowym, została wydana przez Federalny
Sąd Okręgowy w New Jersey26 w sprawie Jarvis v. A&M Record27 Zgodnie z tą
definicją, sampling to „proces zmiany fal analogowych na kod cyfrowy, w którym
to procesie pobrana próbka muzyki (dźwięku) może być ponownie użyta lub łączona w różnego rodzaju konfiguracjach z innym zdigitalizowanym czy też nagranym
dźwiękiem za pomocą maszyny zdolnej do przetworzenia danych cyfrowych (np.
skomputeryzowany syntezator)”.28 Wskazuje się, że ta definicja została przyjęta
w Stanach Zjednoczonych i obowiązuje po dziś dzień29.
Sytuacja prawna samplingu w Polsce
Przenosząc rozważania na temat samplingu na grunt polski, to należy
wskazać, że przez długi okres kwestia statusu prawnego samplingu była dyskusyjna. Wskazuje się w literaturze, że problematyka ta nie zamyka się nawet
w sferze systemu prawa autorskiego (konsekwencje możliwe są bowiem w sferze prawa do dóbr osobistych, nieuczciwej konkurencji oraz bezpodstawnego
wzbogacenia)30, a i na gruncie Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (dalej pr.aut.)31 sampling, ze względu na niejednorodny charakter
(zarówno w formie, jak i treści), może być kwalifikowany w sposób różnorodny, między innymi w kategorii opracowania, dozwolonego użytku bądź też
prawa cytatu. Należy również wskazać, że w odróżnieniu od innych rodzajów
dzieł chronionych prawami autorskimi, w przypadku muzyki będziemy mieć
do czynienia z zakresami ochrony, które są od siebie niezależne – pierwszy
odnosi się do praw autorskich do samego utworu, drugi natomiast do praw pokrewnych do artystycznych wykonań z art. 85 pr.aut. oraz praw do fonogramu
w rozumieniu art. 94 ust.1. pr.aut.

P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 98.
The United States District Court for the District of New Jersey.
27
Jarvis V. A&M Records, 827 F. Supp. 282 (D.N.J. 1993).
28
J. E. Cohen, L. P. Loren, R. G. Okediji, M.A. O' Rourke, Copyright in a Global Information
Economy, New York 2019, s. 433.
29
P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 99.
30
C. P. Spurgeon, Digital Sampling: some legal considerations, “Copyright Bulletin” 1992, No.
2, s. 7.
31
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24,
poz. 83 z późn. zm.).
25
26
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W polskiej nauce prawa znany jest podział na tzw. utwory samoistne nieinspirowane, utwory samoistne inspirowane oraz utwory niesamoistne (w tym
opracowania).32 Podziału dokonuje się więc ze względu na zakres i charakter
podobieństw między dziełem „pierwotnym” i dziełem powstałym później.
Zgodnie z definicją zawartą w art.1 pr.aut., przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, będący przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W przypadku utworu samoistnego nieinspirowanego
przyjmuje się, że twórca nie nawiązuje w swoim utworze do innego dzieła.
Oczywistym wydaje się fakt, że sztuka nie powstaje „w próżni”, a artyści
w swojej pracy korzystają z istniejącego dorobku kulturowego, jednakże zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą ochroną nie są objęte idee, metody i zasady działania33, a więc także techniki ani style artystyczne. W tym świetle
utwór samoistny nieinspirowany będzie się wpisywał w określony nurt bądź
też będzie częścią istniejącego dorobku kulturowego, jednakże z perspektywy
prawnoautorskiej będzie stanowił utwór samodzielny, którego eksploatacja
nie będzie ograniczona prawem autorskim innych twórców.
Utwór samoistny inspirowany charakteryzuje się natomiast przejęciem
z innego, „pierwotnego” utworu pewnych elementów, niemających jednak
charakteru twórczego. Utwór taki będzie wynikiem pewnego rodzaju impulsu twórczego, który będzie uwidoczniony w formie, tematyce bądź środkach
artystycznego wyrazu (związek pomiędzy utworami będzie więc widoczny),
jednakże obydwa utwory (zarówno „pierwotny”, jak i inspirowany) będą tworzyły na gruncie prawnym zupełnie nowe i odrębne dzieła.34
Od utworów inspirowanych należy odróżnić utwory zależne, do których
zgodnie z art. 2 ust.1 pr. aut. zostają zaliczone w szczególności tłumaczenia,
przeróbki oraz adaptacje. Warto w tym miejscu przytoczyć jeden z wyroków
Sądu Najwyższego, w którym wskazano, że „za kryterium rozgraniczające dzieło inspirowane od zależnego należy uznać takie twórcze przetworzenie elementów
dzieła inspirującego, że o charakterze dzieła inspirowanego decydują jego własne, indywidualne elementy (a nie elementy przejęte)”35. W przypadku utworów zależnych dochodzi więc do przejęcia elementów o charakterze twórczym
w rozumieniu prawa autorskiego z utworu „pierwotnego” do utworu zależnego, przy założeniu, że także wkład własny autora dzieła zależnego zawiera
elementy twórcze.
32
33
34
35
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P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014, s. 41.
Art. 21 pr. aut.
J. M. Doliński, Utwór inspirowany w prawie autorskim, „ZNUJ PzPWI” 2008, nr 2, s. 8.
Wyrok SN z 23 czerwca 1972r., I Cr 104/72, niepubl.
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Istota dozwolonego użytku sprowadza się natomiast do możliwości korzystania z utworu chronionego bez konieczności uzyskania odpowiedniej
zgody od osoby uprawnionej. Dozwolony użytek można podzielić na dwie
kategorie: dozwolony użytek prywatny (określony przez art. 23 pr.aut.), a także dozwolony użytek publiczny (art. 28 i nast. pr.aut). związany z realizacją
celów edukacyjnych, naukowych, informacyjnych lub kulturalnych36. Na podstawie dozwolonego użytku prywatnego można nieodpłatnie korzystać z już
rozpowszechnionego utworu na własny użytek osobisty. Art. 23 ust. 2 pr.aut.
wskazuje, że zakres dozwolonego użytku obejmuje korzystanie z pojedynczych
egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym,
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. Ustawa nie precyzuje jednak pól eksploatacji dozwolonego użytku prywatnego, wskazuje jedynie, że korzystanie powinno się odbywać w zakresie
własnego użytku (cel może być więc dowolny). W przypadku dozwolonego
użytku publicznego na szczególną uwagę w kontekście samplingu zasługuje
opisane w art. 29 pr.aut. prawo cytatu, zgodnie z którym „wolno przytaczać
w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów
oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory
w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości”. W literaturze wskazuje się, że na gruncie tego przepisu nie udało się
sformułować jednolitej teorii (zarówno treściowej, jak i ilościowej), dotyczącej
dozwolonej długości cytatu37. Przesłanka „prawa gatunku twórczości” również
nie jest rozumiana w nauce prawa w sposób jednoznaczny, wskazuje się jednak, że o dopuszczalności cytatu, który realizuje cel „praw gatunku twórczości” należy przesądzać na podstawie „analizy panujących w danej dziedzinie
kreacyjnej zwyczajów”38. Analizując dozwolony użytek (zarówno prywatny, jak
i publiczny) należy wskazać, że jest on przez ustawę ograniczony poprzez tzw.
klauzule generalne (art. 34-35 pr.aut.). Warunkiem wykorzystania utworu
w ramach dozwolonego użytku jest podanie imienia i nazwiska twórcy oraz
źródła, w granicach istniejących możliwości. Ponadto, dozwolony użytek nie
może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy
twórcy. W literaturze wskazuje się że należałoby uznać za nie mieszczące się
w ramach dozwolonego użytku takie działanie, które skutkowałoby
P. Łada, Sztuka a prawo autorskie, Warszawa 2014, s. 148.
A, Michalak, Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa
2019, s. 253-259.
38
Tamże, s. 253-269.
36
37
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zasadniczym ograniczeniem przychodów twórcy (a w konsekwencji mogłoby
stanowić ekonomiczną konkurencję z korzystaniem przez samego twórcę)39.
W kontekście analizy kwalifikacji prawnej samplingu istotnym wydaje
się wspomnienie o dwóch pozostałych zakresach ochrony, które są niezależne
od praw autorskich do samego utworu, a mianowicie do praw pokrewnych do
artystycznych wykonań oraz praw do fonogramu.
Artystycznym wykonaniem jest każde wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia40.
W przepisach dotyczących artystycznych wykonań nie ma odesłania do art.2.
pr.aut, dotyczącego utworów zależnych, a więc także do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego (art. 46 pr.aut.). W związku z tym,
jeżeli uznamy określony utwór zawierający fragment utworu zsamplowanego
z utworu macierzystego za utwór zależny, to nie znajdą zastosowania przepisy
dotyczące artystycznych wykonań41. Jak podnosi się w doktrynie, taka regulacja nie jest dziełem przypadku, lecz wynika z powszechnie przyjętego poglądu,
że naśladownictwo cudzych wykonań jest dopuszczalne w świetle przepisów
prawa autorskiego42.
Odrębną kwestią którą należy rozważyć w kontekście samplingu są
prawa pokrewne do fonogramu. Zgodnie z ustawową definicją, fonogramem
jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych
zjawisk akustycznych. Prawo to powstaje pierwotnie na rzecz ich producentów
– w literaturze można spotkać poglądy, iż termin „producent fonogramu”
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która podejmuje inicjatywę i ponosi
koszty utrwalenia określonego materiału muzycznego43. Prawo do fonogramu
obejmuje monopol na jego eksploatację w zakresie określonym art. 94 ust. 4
pr.aut., (a więc w postaci zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzenia
do obrotu, najmu lub użyczenia egzemplarzy oraz udostępniania w Internecie). Uprawniony nie może natomiast zakazać nadawania, reemitowania lub
odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu, jednakże przysługuje mu
prawo do wynagrodzenia (nie dotyczy fonogramów niewprowadzonych do
obrotu). Należy zwrócić uwagę na fakt, że ochrona fonogramów jest szczególnie mocna w porównaniu z ochroną utworów: nie istotna jest bowiem
S. Stanisławska-Kloc, Prawo autorskie - dozwolony użytek autorów. Studenci niewidomi
i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni, Kraków 2007, s. 13.
40
Art. 85 pr.aut.
41
P. F. Piesiewicz, Utwór muzyczny..., s. 104.
42
P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017,
s. 602-613.
43
J. Barta, R. Markiewicz, Prawa autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014, s. 140.
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długość i właściwość wykorzystanego fonogramu. Brak przesłanki przejawy
działalności twórczej o indywidualnym charakterze przesądza o tym, iż nawet
wykorzystanie dowolnie krótkiego fragmentu fonogramu jest wkroczeniem
w prawa wyłączne twórcy.
Przypisanie statusu prawnego samplingu do jednej z powyższych kategorii wydaje się być trudne, ze względu na niejednorodny charakter tego zjawiska.
Bez wątpienia na skutek zastosowania tej techniki pewien fragment utworu
pierwotnego zostaje przeniesiony do innego utworu, trudno byłoby więc kategoryzować sampling jako utwór samoistny nieinspirowany. Przypisanie samplingu jako utwór samoistny inspirowany bądź jako utwór zależny nastręcza
już więcej wątpliwości. W przypadku „recepcji” brzmienia fonogramu czy też
opracowaniu zaledwie pojedynczego motywu nie będą przystawać tradycyjne
koncepcje opracowania, ze względu na to, że opracowanie niejako ma „rozszerzać” treść dzieła pierwotnego poza jego formę macierzystą – wyeksponowane
więc tutaj będą wartości dzieła pierwotnego, które są przetwarzane przez autora opracowania44. Sampling zdaje się jednak polegać na czymś innym – istotą
nie jest wyeksponowanie elementów dzieła pierwotnego, tylko zapożyczenie
jego krótkiego fragmentu i zbudowanie na jego podstawie utworu nowego,
niezależnego (w zależności od charakterystyki zapożyczonego sampla, fragment ten może być zupełnie krótki, niewyróżniający się i w zasadzie niezauważalny dla przeciętnego słuchacza, może być również na tyle charakterystyczny
bądź też stanowić na tyle ważny element utworu nowego, że może być jego
znaczną częścią). Jak wskazuje się w literaturze – nie będzie to nigdy utwór
w pełni samoistny, ale związek z utworem pierwotnym a utworem nowym
będzie dosyć luźny (poza przypadkami, gdzie wykorzystany sampel będzie nie
tylko rozpoznawalnym ale będzie także przytłaczać inne elementy utworu –
w tej sytuacji raczej nie będziemy mieli do czynienia z opracowaniem, co raczej
o plagiacie)45.
Analizując sampling pod kątem dozwolonego użytku prywatnego należy wskazać, że stosowanie techniki samplingu będzie co do zasady służyć
wyłącznie bezpośredniemu użytkownikowi, stanowiąc środek wyrazu jego wizji
twórczych46. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ustawa precyzuje podmioty,
które są uprawnione z tytułu dozwolonego użytku prywatnego (przesłanką jest
pozostawanie przez osoby korzystające w związku osobistym). Publiczne udostępnienie więc utworu zawierającego zsamplowany fragment poza kręg osób
44
45
46

W. Machała, Sampling, „Monitor Prawniczy” 1999, nr 10, s. 17-21.
Tamże, s. 17-21.
Tamże.
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pozostających w związku osobistym przekreślać będzie możliwość powołania
się na dozwolony użytek prywatny. Wskazać należy również, że komercyjne
wykorzystanie samplingu również będzie wykraczało poza kategorię „własnego
użytku osobistego”, a zatem będzie przekreślało możliwość powoływania się
na dozwolony użytek prywatny.
W przypadku dopuszczalności stosowania samplingu na gruncie prawa
cytatu należałoby wziąć pod uwagę przesłankę „prawa gatunku twórczości”.
Jak już wskazano we wcześniejszej części niniejszej pracy, przesłanka ta nie jest
rozumiana w nauce prawa w sposób jednoznaczny. Za takim rozstrzygnięciem
przemawiałoby stosowanie samplingu powszechnie we współczesnej działalności nagraniowej, zaś przeciw – protesty środowisk muzycznych, a także
podejmowanie próby regulacji samplingu w umowach licencyjnych przez zainteresowane strony47. Również konieczność podania imienia i nazwiska twórcy utworu samplowanego, a także źródła wydaje się być bardzo utrudniona
w kontekście muzyki, w doktrynie zauważono nierealność tego wymogu
w odniesieniu do cytatów muzycznych48. Ponadto, dozwolony użytek zgodnie
z art. 35 pr.aut. nie może naruszać normalnego korzystania z utworu oraz godzić w słuszne interesy twórcy. W przypadku „normalnego korzystania” wskazuje się, że chodzi o takie korzystanie objęte zakresem dozwolonego użytku,
które „konkuruje” z korzystaniem objętym monopolem autorskim49, natomiast „słuszne interesów twórcy” należy interpretować w kontekście przysługiwania podmiotowi uprawnionemu „słusznego” wynagrodzenia.50 W takiej
sytuacji korzystanie z samplingu w celach komercyjnych wydaje się przekreślać możliwość zaklasyfikowania go w kategorii prawa cytatu.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej
Istotną wskazówkę interpretacyjną w kontekście kwalifikacji prawnej
samplingu daje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Pelham i inn.51 z dnia 29 lipca 2019 r. Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy
członkami zespołu Kraftwerk a producentami Mosesem Pelham i Martinem
Tamże.
E. Treple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995,
s. 202.
49
P. Ślęzak, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2017,
s. 332-333.
50
Tamże.
51
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019r. Sygn. C-476/17.
47
48
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Hass w związku z wykorzystaniem przez producentów blisko dwusekundowego sampla utworu muzycznego „Metall auf Metall” i włączenia go do utworu
„Nur mir”. Zdaniem muzyków zespołu Kraftwerk doszło w tej sposób do naruszenia praw pokrewnych przysługujących im jako producentowi fonogramów.
Trybunał orzekł w wyroku, że „przyznane na rzecz producenta fonogramów wyłączne prawo do zezwalania na zwielokrotnianie lub zakazywania zwielokrotniania jego fonogramu umożliwia mu sprzeciwienie się wykorzystaniu przez osobę
trzecią próbki dźwiękowej, nawet bardzo krótkiej, pobranej z jego fonogramu
w celu włączenia tej próbki do innego fonogramu, chyba że próbka ta zostanie na
nim zamieszczona w zmienionej i nierozpoznawalnej dla ucha postaci”. W odpowiedzi natomiast na inne pytanie prejudycjalne Trybunał orzekł, że „w przypadku gdy twórca nowego utworu muzycznego wykorzystuje próbkę dźwiękową
pobraną z fonogramu (sample) i rozpoznawalną dla ucha w tym nowym utworze,
wykorzystanie tej próbki dźwiękowej może, w zależności od okoliczności danego
przypadku, stanowić „cytowanie” (…), o ile wspomniane wykorzystanie ma na
celu nawiązanie dialogu z utworem, z którego próbka została pobrana (...)” oraz
o ile spełnione są przesłanki określone w art.5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2001/29
(cel krytyki lub recenzji, o ile dotyczy on innego utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, który został już zgodnie z prawem podany do publicznej
wiadomości, jeśli zostanie podane źródło, łącznie z nazwiskiem autora, poza
przypadkami, w których okaże się to niemożliwe, oraz jeśli korzystanie odbywa się zgodnie z uczciwymi praktykami i w rozmiarze usprawiedliwionym
przez szczególny cel). Trybunał wskazał także, że cytowanie nie obejmuje sytuacji, w której niemożliwe jest zidentyfikowanie danego utworu poprzez rozpatrywany cytat. Interpretacja Trybunału utrwaliła więc pogląd występujący
już wcześniej w nauce prawa, zgodnie z którym co do zasady każdorazowe
użycie sampla, niezależnie od jego długości, powinno być poprzedzone uzyskaniem zgody od podmiotu posiadającego prawa autorskie do danego fragmentu
(chyba że fragment taki zostaje zamieszczony w nowym utworze w zmienionej
i nierozpoznawalnej dla ucha postaci).
Wnioski
Z dokonanej analizy wynika więc, że jeżeli fragment utworu, który został
poddany samplingowi wykazuje istotne podobieństwo do utworu pierwotnego i będzie w sposób oczywisty rozpoznawalny, to brak zgody na wykorzystanie autora, bądź innej osoby uprawnionej z tytułu autorskich praw majątkowych, a także brak zgody producenta fonogramu będzie naruszeniem praw
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autorskich i praw pokrewnych do utworu pierwotnego (co klasyfikuje taki
rodzaj samplingu w kategorii utworu zależnego). W przypadku użycia sampla,
który jednak nie wykazuje oczywistego i istotnego podobieństwa do utworu pierwotnego, zgoda wykorzystanie autora (bądź innej osoby uprawnionej
z tytułu autorskich praw majątkowych), a także zgoda producenta fonogramu nie będzie konieczna. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia
raczej z utworem inspirowanym. Korzystanie z sampla na zasadach cytatu
jest w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej również
dozwolone, jednak muszą być spełnione określone przesłanki, które powodują, że taka klasyfikacja będzie trudniej osiągalna dla twórcy sięgającego po
technikę samplingu.
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SAMPLING IN POLISH COPYRIGHT LAW

Summary: Sampling is a compositional and performance technique,
developed as a result of the rapid development of technology in the
20th century, involving reuse of a portion of a sound recording in
another recording and often transforming it in various ways. This phenomenon, due to its complex nature, raises interpretation doubts under the copyright law, as it can be classified in various ways, including
in the category of derivative work, fair use or the right to quote. In this
article I analyze the above issues taking into account the achievements
of polish legal science and the latest verdict of the Court of Justice of
the European Union.
Keywords: Copyright law, music sampling.
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PRECEDENS W POLSCE ZATRUJE CZY UZDROWI
ORZECZNICTWO?

Streszczenie: Obecne w Polsce pojawia się tendencja, w której
odchodzi się od konstytucyjnych źródeł prawa na rzecz źródeł niesformalizowanych. Powszechne jest wykorzystywanie przy wyrokowaniu
orzeczeń innych sądów. Pozwala to na stwierdzenie, że w Polsce stosuje
się pewną odmianę precedensu jako źródło prawa. Ta praktyka może
się tylko pogłębiać z powodu powszechnej informatyzacji systemu
prawnego. Pojawia się pytanie: czy będzie ona dążyła do uzdrowienia,
czy zatrucia polskiego orzecznictwa. Można dokonać próby odpowiedzi
na powyższą kwestię, analizując takie wątpliwości jak: konflikt precedensu z sumieniem sędziego, czy problem autorytetu Sądu Najwyższego oraz samą procedurę orzekania w oparciu o orzeczenia innych sądów,
zapadłych w podobnych sprawach. Należy dążyć do uzyskania jak najlepszej praktyki stosowania precedensu. Władza sądownicza powinna
przygotować się do jego stosowania i wydobyć z dotychczasowego
orzecznictwa to, co dobrze funkcjonuje. Niezbędna może okazać się
maksymalizacja pozytywnego odbioru odstępowania od utartych linii
orzeczniczych.
Słowa kluczowe: Precedens, źródła prawa, polskie orzecznictwo, swoboda sędziego, common law, system.

Studentka 5 roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprezes Studenckiego Koła Prawa Podatkowego, związana z Katedrą Teorii Prawa i Państwa. Interesująca
się ekonomiczną analizą prawa, szczególnie jej wykorzystaniem w prawie zobowiązań, oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw w aspekcie krajowym i międzynarodowym. Od początku studiów
wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce w Kancelarii Radców Prawnych „Piszczek i Partnerzy" s.c.
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Wstęp
Źródła prawa stanowią jeden z zasadniczych filarów, na których opera
się system prawa. Wyznaczają one zakres, w którym poruszają się odbiorcy
i twórcy prawa, jednocześnie go poszerzając i zawężając. Pozostawiono bowiem sędziom luz decyzyjny objawiający się swobodą w interpretacji. Ma on
upłynnić prawo, co pozwoli na poszerzenie regulacji o elementy, których nie
sposób ująć w przepisie prawnym. To pozwoli nadać normom rzeczywisty
wymiar.
Obecne w Polsce pojawia się tendencja, w której odchodzi się od
zasadniczych źródeł prawa na rzecz źródeł niesformalizowanych takich jak
orzeczenia. Częstotliwość powoływania się na orzeczenia innych sądów, które
rozpatrywały podobne sprawy w celu podparcia swojego stanowiska, pozwala
na stwierdzenie, że stało się to powszechnie stosowaną praktyką.To sugeruje,
że w Polsce, która pozostaje poza systemem common law, stosuje się pewną odmianę precedensu. W związku z tym pojawia się pytanie, czy praktyka stosowania swoistego polskiego precedens będzie dążyła do uzdrowienia,
czy zatrucia polskiego orzecznictwa? Można dokonać próby odpowiedzi
na powyższą kwestię, analizując takie wątpliwości jak: konflikt precedensu
z sumieniem sędziego, czy problem autorytetu Sądu Najwyższego.
W dalszej części pracy zastosowano podział każdego z rozdziałów.
Pierwsza część pozwala na zapoznanie się z omawianym problemem, tak aby
w kolejnym etapie przejść do kwestii wątpliwych i próby ich rozstrzygnięcia.
Próba definicji precedensu,
stosowanego w Polsce
Praktyka korzystania z precedensu może się tylko pogłębiać. Jest to
związane z informatyzacją systemu prawnego, który ułatwia poruszanie się
w orzecznictwie zarówno sądom, jak i pełnomocnikom, powołującym się na
orzeczenia. Dlatego też analiza zagadnienia precedensu jest tak istotna. Rozpatrując, czy może on przyczynić się do rozwoju prawa w Polsce i wywołać na
niego zasadniczy wpływ, warto skupić się na jego definicjach.
Rozpatrzmy to zagadnienie z punktu widzenia porządku prawnego common law, który pozostaje w anglosaskiej doktrynie. Definiuje on precedens,
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przedstawiając go jako „wpływ wcześniejszej decyzji na decyzję późniejszą”2.
W tym znaczeniu rozumiany jest jako decyzja sądu, która jest wzorcem dla
innych sądów, jeżeli będą zajmować się podobną sprawą w przyszłości3. To co
wyróżnia system common law, to sędzia, który jest związany precedensem. Jest
on dla niego wiążący, o ile orzeka w sądzie niższej instancji oraz sądach apelacyjnych, więc nie dotyczy go, gdy orzeka w Sądzie Najwyższym4.
Analizując zagadnienie na gruncie polskiego systemu prawnego należy stwierdzić, że w doktrynie wyróżnia się podział precedensów na szerokie
i wąskie, dokonywany przez J. Wróblewskiego5. Odnosząc się do pierwszego
pojęcia, rozumiemy je jako normę zawartą w orzeczeniu, która może stanowić
w przyszłości podstawę dla innej decyzji sądowej6. W wypadku precedensu
rozumianego wąsko chodzi o wcześniej wspomniane związanie sądu orzeczeniem, jakie ma miejsce w systemie common law. Poza wskazanymi powyżej
kategoriami, należy również przeanalizować, „czy mamy na myśli precedens
w wąskim znaczeniu, tak jak rozumie się go w Anglii i Stanach Zjednoczonych,
czy też sugerujemy rozwiązanie zakładające kompetencję sądu do uzasadnienia
decyzji przez odwołanie się do innej decyzji sądowej, bez potrzeby wskazywania normy prawa stanowionego lub wbrew takiej normie”7.
O ile kierowanie się orzeczeniami innych sądów, które rozstrzygały
w podobnej sprawie, stanowi w Polsce powszechną praktykę, to istotą problemu jest to, czy precedens jest wiążący, czy nie8. Tutaj należy przeanalizować,
czy na sąd został w jakiś sposób nałożony obowiązek zastosowania się do konkretnego orzeczenia.
Biorąc pod uwagę stosowanie precedensu w polskim systemie prawnym,
należy mieć na uwadze jego korelację ze źródłami konstytucyjnymi. W Polsce
obowiązują określone źródła prawa z których można skorzystać, a ten katalog stanowi numerus clausus. Zgodnie z przepisem art. 87. Konstytucji RP:
„Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:
L. Leszczyński, Precedens w porządku prawa stanowego: ujęcia polskiej nauki prawa [w:] Precedens sądowy w polskim porządku prawnym, (red.) B. Liżewski, A. Szot,
L. Leszczyński, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 3.
3
Ibidem, s. 4.
4
Common law, https://pl.wikipedia.org/wiki/Common_law, „Common Law”, dostęp:
1.07.2020.
5
J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Warszawa 1973, s. 133.
6
T. Stawecki, Precedens w polskim porządku prawnym [w:] Pojęcie i wnioski de lege
ferenda. Precedens w polskim systemie prawa, (red.) M.Wyrzykowski, A. ŚledzińskaSimon, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2010, s. 60.
7
Ibidem s. 73.
8
L. Leszczyński, op.cit, s. 8.
2

71

KATARZYNA LORKOWSKA

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”9. W praktyce oznacza to, że sąd nie może, tak jak to było w przypadku
systemu common law, opierać się na wcześniejszym orzeczeniu sądu, jakby
to było źródło prawa. Natomiast obecnie zaszły zmiany w polskim systemie
prawnym, które wpłynęły na zmniejszenie jego sformalizowania. „Maleje rola
w procesie decyzyjnym tego jednego, dawnego twórcy prawa, który miał monopol na jego tworzenie”10. Efektem tego jest częste stosowanie przez sędziów
precedensów, kiedy mogą się do nich odwołać. Zazwyczaj ma to miejsce
w tzw. Trudnych przypadkach (hard case)11. Pojawiają się one w momencie
stosowania prawa, jego wykładni oraz przy tworzeniu prawa, ale i dotykają
jego obowiązywania i przestrzegania12. Przypadki hard case często opierają się
na dokonaniu pewnego wartościowania między tym, co słuszne, a tym, co konieczne. Pod tym pryzmatem niezbędne okaże się dla sędziego nie tylko samo
merytoryczne rozstrzygnięcie, ale też sposób przeprowadzenia poszczególnych
rozumowań w procesie decyzyjnym13.
Stosowania precedensu przed sędziego
Sędzia to strażnik praworządności. W celu właściwego wypełnienia tego
i innych spoczywających na nim obowiązków, ma do dyspozycji szereg narzędzi. Są to między innymi: postępowanie zgodne z prawem, przyjętą praktyką,
sumieniem i doświadczeniem.
Interpretacja istniejącego orzecznictwa stanowi jedno z zadań współczesnego sędziego. Analiza orzecznictwa może być źródłem wiedzy dla sędziego,
która ułatwi rozpoznanie stanu faktycznego sprawy i przypisanie go do stanu
prawnego, przy użyciu wskazanych narzędzi .

9
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz.U. nr 78 poz.
483).
10
E. Łętowska, Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym? [w:] Precedens
w polskim systemie prawa, (red.) M.Wyrzykowski, A. Śledzińska-Simon, Zakład Graficzny UW, Warszawa 2010, s. 10.
11
J. Zajadło, Precedens rzeczywisty i pozorny, czyli po co prawnikom filozofia prawa
[w:] Precedens w polskim systemie prawa, (red.) M.Wyrzykowski, A. Śledzińska-Simon,
Zakład Graficzny UW, Warszawa 2010, s. 27.
12
Ibidem s. 50.
13
A. Szot, Między jednolitością, a elastycznością stosowania prawa [w:] Wpływ teorii
Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, (red.) T. Bekrychta, M. Zirk-Sadowski, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 77.
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Można powiedzieć, że sędziowie poruszają się swoistymi szlakami.
Przedstawiamy je jako orzekanie na podstawie podobnej sytuacji, co ma
miejsce po przeanalizowaniu, czy konkretna sprawa ma elementy zbliżone14.
Znajomość tych szlaków można nazwać wiedzą sędziów, a orzekanie w oparciu
o nie - swobodą przyznaną sędziom. Niemniej jednak, „tak samo jak ustawodawca ma bardzo surowych recenzentów, których musi brać pod uwagę (konkretnie ośrodki pozakrajowe), indywidualne rozstrzygnięcia sądowe też podlegają recenzowaniu, czego przykładem jest Strasburg, czy też Luksemburg”15.
W zastosowaniu swoistego dla Polski precedensu istnieje problem. Trudnością jest odstąpienie od przyjętego kierunku orzekania, co często może wydać
się koniecznym, jeżeli skupiamy się na konkretnej sprawie i jej indywidualnym
podmiocie. Wyszczególnienie podobnych elementów w sprawach może być
bardzo pomocne albo utrudniające rozstrzygnięcie sprawy. Najpierw należy
stwierdzić istnienie podobieństwa, co już samo w sobie może być problematyczne, kiedy każdy niuans może stanowić o odmienności. Równie dobrze
można potraktować element jako podobny nie zważając na ten niuans właśnie.
W taki sposób patrząc na szeroko pojętą swobodę sędziego i jego niezawisłość,
oznacza to złożony problem. Jest to tym bardziej kłopotliwe, kiedy sędzia oceniając wzorce zachowania i tworząc swoje rozstrzygnięcia musi baczyć na przepisy prawne16.
Żeby uzyskać efektywne stosowanie tego swoistego precedensu, musimy
mieć do czynienia z sędzią, który umiejętnie porusza się w granicach swoich
uprawnień, a przy tym wykonuje swoje obowiązki z oczekiwanym rezultatem. Można nakreślić następujące zdolności, które kumulatywnie mogą dać
powyższy efekt: sędzia kieruje się „umiejętnością korzystania z zasady niezawisłości i niezależności sądownictwa, należytym wyważaniem argumentów
pochodzących z regulacji normatywnych (przepisów prawnych) i kryteriów
pozasystemowych (norm i wartości społecznych), dbałością o realizację zasady
jednolitości orzecznictwa sądowego czy też prawidłowym uzasadnianiem swoich decyzji, odwołującym się nie tylko do argumentacji stricte jurydycznej, lecz
także do takiej narracji racjonalizującej proces decyzyjny i treść decyzji, która
dba o jej erystyczną komunikatywność w wymiarze społecznym”17. Z drugiej
strony powyższy katalog zdolność stanowi idealny przykład trudności z jakimi

E. Łętowska, op.cit., s. 13.
Ibidem s. 10.
16
J. Wróblewski, Wartość…, s. 112.
17
L. Leszczyński, Praktyka precedensowa w porządku prawa stanowionego. Podstawowe
czynniki warunkujące, „Przegląd Prawa i Administracji” 2017, tom 110, s. 162.
14
15
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spotyka się sędzia, ponieważ mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności. Tym
większe pojawia się ryzyko, gdy dodamy do tego możliwość zastosowania dominującej lini orzeczniczych, czy orzeczeń związanych z rozpatrywanym stanem prawnym.
Nieważne jak bardzo wnikliwie zostałyby przedstawione rozwiązania
problemu, który rozpatruje sąd i tak nie są one w stanie pomóc sędziemu,
kiedy stoi przed nim człowiek. Może on pozostawać w sprzeczności z ramowymi, prawniczymi analizami. Przed organami egzekwującymi prawo często
staje osoba irracjonalna, pozostająca w defensywie lub ofensywie, wypierająca
sytuację w której się znalazła.
Przedstawione przykłady to tylko namiastką tego, z czym przychodzi się
zmierzyć sędziom. Pod tym względem precedens wydaje się być narzędziem,
które utrudnia ocenę sytuacji. Wskazuje już utarte rozwiązania, co powoduje
oderwanie sędziego od kryteriów, w oparciu o które ma oceniać stan faktyczny i prawny. „Sędzia musi być zatem – jak się czasem mawia – mądrzejszy od
ustawodawcy i od tego, kto tylko czyta przepis prawa”18.
Zasada prawna Sądu Najwyższego i jego autorytet,
jako problem sędziego sądu niższej instancji
W Polskim systemie prawnym mamy do czynienia z trójpodziałem
władzy, co przekłada się na występowanie niezależnych organów władzy sądowniczej. Jednak podział sądów na instancje, powoduje niebezpieczeństwo
ograniczenia ich niezależności. Istotna z punktu widzenia naszych rozważań
jest rola Sądu Najwyższego - konkretnie ta, skupia się na wydawaniu uchwał,
którym można nadać moc zasady prawnej. Problem polega na tym, że „zasady
prawne Sądu Najwyższego są wiążące dla innych składów Sądu Najwyższego, a więc sądy powszechne mogą teoretycznie się do tych zasad nie stosować”19. Jednak zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego „brak bowiem
formalnej mocy wiążącej orzecznictwa Sądu Najwyższego, poza związaniem
wynikającym z przepisów szczególnych, nie oznacza, iż nie mają one realnego
wpływu na orzecznictwo sądowe. (…) Zawierają one bowiem zawsze określoną
wykładnię danej normy prawnej popartą szeroką argumentacją i autorytetem

T. Fleming-Kulesza, Czy w Polsce możemy mówić o prawie precedensowym? [w:]
Precedens w polskim systemie prawa, (red.) M. Wyrzykowski, A. Śledzińska-Simon,
Zakład Graficzny UW, Warszawa 2010, s. 15.
19
Czy w Polsce działa prawo precedensowe?, https://tlumaczenia-prawnicze.eu/czy-w-polsce-dziala-prawo-precedensowe/, dostęp: 2.07.2020.
18
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Sądu Najwyższego. Niezastosowanie się do takiej uchwały wymaga zatem
przedstawienia pogłębionej kontrargumentacji”20.
Powyższe wskazania dość jasno zarysowują odpowiedź na pytanie: kogo
zasady prawne wiążą, a kogo nie? Problematycznym pozostaje wpływ, jaki
wywołują, biorąc pod uwagę hierarchiczność sądów w Polsce. Jeżeli Sąd Najwyższy wypowie się w wątpliwej kwestii, a swoją odpowiedź uczyni zasadą
prawną, sąd powszechny zazwyczaj nie będzie czuł się kompetentny, żeby
podważyć jego zdanie. Chodzi tu nie tylko o rangę, jaką posiada orzeczenie
Sądu Najwyższego, ale i autorytet sędziów tego sądu, którzy są postrzegani
jako wysoko kwalifikowani specjaliści. Wpływa to na odczytywanie orzeczeń
i zasiewa wątpliwości co do oceny konkretnej spawy przez sędziego niższej
rangi. Ponadto naturalną konsekwencją zapoznania się z opinią osoby z dużym
autorytetem, jest zaufanie jej bardziej niż innym21. Pod tym pryzmatem sędzia
sądu powszechnego może sam zwątpić w dokonaną przez siebie, nawet słuszną, wykładnię i subsumpcję, czy ocenę materiału dowodowego i konkretnego
stanu faktycznego. Może to doprowadzić do wydania orzeczenia zgodnego
z zasadą prawną, jednak w istocie sprzecznego z ustaleniami.
Kolejne wątpliwości budzi „sędzia usposobiony konformistycznie albo
leniwy, który bezrefleksyjnie potraktuje każde orzeczenie Sądu Najwyższego
jako użyteczny precedens zwalniający go od dokonania próby samodzielnej
wykładni”22. Tymczasem – jak pisał profesor Wróblewski – są dobre i złe precedensy23. Te złe trzeba eliminować24.
Sędzia pozostaje pod wyraźnym naciskiem zarówno stron, jak i ustawodawcy oraz lini orzeczniczych. Ponadto pozostaje w sferze oddziaływań
społecznych. Często więc podejmuje decyzje nawet w niewiedzy, że pozostaje
w mocy czynnika społecznego.
Odpowiedzią na powyższe wątpliwości mogą okazać się ci sędziowie,
którzy pragną oderwać się od schematu. Możliwość negatywnego ustosunkowania się do zasad prawnych umożliwi z jednej strony wiedza i doświadczenie,
a z drugiej niepohamowana chęć działania i zmiany status quo. Należy wskazać, że to zazwyczaj młodzi sędziowie posiadają wspomniany impet, a jednak
wiedzy i doświadczenia w początkowych etapach kariery im brakuje. Powstała
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2019r., sygn. akt V CZ 23/19.
Wywieranie wpływu na ludzi – 6 reguł wpływu społecznego, https://mtc.pl/wywieranie-wplywu-na-ludzi/, dostęp: 3.07.2020.
22
T. Fleming-Kulesza, op.cit, s. 17.
23
J. Wróblewski, Precedens i jednolitość sądowego stosowania prawa, „Państwo i Prawo”
1971, nr 10, s. 533.
24
T. Fleming-Kulesza, op.cit., s. 17.
20
21
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dychotomia, będąca jednym z wielu powodów stagnacji lini orzeczniczych.
Smuci to szczególnie pod pryzmatem faktu, że „orzeczenia nie będące precedensami w ścisłym tego słowa znaczeniu otwierają nowe rozumienie prawa,
nowe „linie orzecznicze”, prowadzą do rozwoju judykatury i prawa”25.
Wydaje się, że odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest między innymi
system edukacji wyższej w Polsce. Większość prawników omija możliwość
nauczenia się samodzielnego myślenia i analizy, ponieważ sposób nauczania przedmiotów prawniczych skutecznie im to uniemożliwia. Wydawałoby
się, że na etapie odbywanej aplikacji prawniczej można wypełnić ten deficyt.
A w opozycji do stanowiska pozostaje opinia, że „system kształcenia sędziów
polega na tresurze, nie na nauce. W tresurze ważną rolę odgrywa system precedensowy. Precedensów trzeba się wyuczyć”26. Dodatkowo, pozostawanie
w deficycie wykształcenia dogmatycznego nie ułatwia sprawy. W efekcie jesteśmy pozbawieni broni, która umożliwiłaby nam walkę o prawo27. Natomiast wybicie się ponad dotychczasowo, ugruntowane orzecznictwo wydaje
się niemożliwe.
Pozostaje więc zawieszone w powietrzu pytanie: ile osób zostało skrzywdzonych niesprawiedliwym wyrokiem sędziego, który działał w oderwaniu
od analizy, a poruszał się po wyznaczonych mu torach linii orzeczniczych i
doktryny? Tym bardziej, że taki błąd ciężko znaleźć i poprawić, ponieważ
opieranie się na zasadzie prawnej, bądź innym poważanym orzeczeniu,
pozostaje w pewien szczególny sposób uzasadnione i nie podlega negacjom.
Spoglądając na ten problem z drugiej strony, może powinno szukać
się winowajcy w sztywnym ustawodawstwie, które skutecznie pomija fakt,
że w praktyce polskiej judykatury stosowany jest precedens, a w efekcie porządek prawny ma wielu twórców. Skutkiem tego jest często występowanie
zupełnie rozbieżnego orzecznictwa. Natomiast Sąd Najwyższy nie podejmuje
efektywnych prób ujednolicania tych orzeczeń, co wynika również z jego braku gotowości do ich podjęcia28.

25
26
27
28
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Zakończenie
Dokonując podsumowania poczynionych założeń, dochodzimy do
konkluzji, że precedens, pochodzący z systemu common law, rozumiany jako
„wpływ wcześniejszej decyzji na decyzję późniejszą”, to szczególna instytucja,
która wywiera i będzie wywierać wpływ na polskie orzecznictwo. Umożliwia on uplastycznienie sztywnych źródeł prawa. Zarówno sądy, jak i strony
sporu często z niego korzystają. Jest to o tyle dobra praktyka, że umożliwia
dostosowanie orzecznictwa do rzeczywistości i wpływa na rozwiązywanie
problemów związanych ze sprzecznościami w interpretacji przepisów.
Zważywszy jednak na to, że sędzia musi wykonywać swoje zadania nie
tylko zgodnie z prawem, czy przyjętą praktyką, ale i własnym sumieniem,
poruszanie się po utartych liniach orzeczniczych może z łatwością uniemożliwić
mu wypełnienie ostatniego postulatu. Tym bardziej, jeżeli zmierza się z oceną
człowieka, którego zachowanie często pozostaje nieracjonalne. Sędzia musi się
przy tym kierować rozmaitymi przesłankami, których pewne skatalogowanie
nie ułatwia orzekania.
Zasady prawne czynione przez Sąd Najwyższy, nie ułatwiają orzekania
w zgodzie ze swoim sumieniem czy może nawet poczynionymi ustaleniami.
W świetle autorytetu, jakim są darzeni sędziowie Sądu Najwyższego, ciężko
orzec odmiennie. Tym większe wątpliwości wzbudza możliwość uczynienia
sobie furtki i ucieczki od dywagacji na temat sprawy, jeżeli sprawy podobne
zostały już ugruntowane w orzecznictwie powyżej wskazanego sądu.
Pomocne narzędzia, takie jak precedens, z jednej strony ułatwiają
sędziemu proces orzekania, z drugiej strony mogą oderwać go od stanu tu
i teraz. Prawo się rozwija, a pozostawanie przy starych rozwiązaniach, które
płyną z wypracowanych linii orzeczniczych, może się okazać prowadzące donikąd. Pozostała więc misja dla dzisiejszych sędziów, opierająca się na znalezieniu
odwagi, żeby wykuć z dotychczasowego orzecznictwa to, co pozostaje od lat
sprawdzone i funkcjonuje oraz usunąć to, co przestarzałe. Dzięki temu rozwój
polskiego orzecznictwa będzie mógł swobodnie korzystać z precedensu, przy
jednoczesnej maksymalizacji jego użyteczności i minimalizacji negatywów, jakie za sobą niesie jego stosowanie.
Wydaje się właściwym wskazywanie, że istotne z punktu widzenia
sędziego jest przede wszystkim to, co faktycznie dzieje się na sali sądowej. Jeżeli chcemy oderwać prawo od schematyzacji, musimy zwrócić się w stronę
ludzi i za każdym razem konfrontować je z nimi. Należy przygotować do tego
zarówno młodych adeptów prawa, jak i starszych prawników. Pomocne będzie
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oderwanie się od wyuczania przepisów ze źródeł uchwyconych w konstytucji,
bądź tych nowych i kierowanie się w stronę analizowania i twórczego myślenia. Przede wszystkim, niezbędna może okazać się próba maksymalizacji
pozytywnego odbioru odstępowania od utartych linii orzeczniczych.
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A PRECEDENT IN POLAND WILL POISON OR HEAL POLISH JURISPRUDENCE?
Summary: Currently, in Poland, there is a tendency to move away
from the constitutional sources of law, for informal sources of law. It is
common to use judgments of other courts'. This allows for the conclusion that in Poland is use a certain form of precedent as a source of law.
This practice can only deepen due to the widespread computerization
of the legal system. The question arises whether this tendency will seek
to heal or poison Polish jurisprudence? This can be deduced from the
analysis of doubts that have already emerged, such as the conflict of
precedent with the conscience of judges, the problem of the authority
of the Supreme Court or the procedure of judgment include using others courts’ judgments. A positive development of the precedent should
be pursued. The judiciary should be better prepared to apply precedent
and forge out of existing case law what works well. It may be necessary
to maximize the positive deviation from the usual lines of jurisprudence.
Keywords: Precedence, sources of law, Polish jurisprudence, freedom
of a judge, common law, legal system.
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JAKI SKUTEK WYWIERA ODWOŁANIE
DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI?
PROBLEMATYKA KONCEPCJI
RZECZOWEJ ORAZ OBLIGACYJNEJ
W ORZECZNICTWIE
ORAZ LITERATURZE

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie problematyki związanej ze skutkiem odwołania darowizny nieruchomości. Nieścisłości są spowodowane niepewnością jaki skutek powinno wywołać
odwołanie darowizny. W prawie polskim naprzemiennie postulowano koncepcje rzeczową i obligacyjną. W artykule zwrócono uwagę na
problemy pojawiające się w doktrynie i judykaturze, które zmieniły
się z biegiem czasu. Zadaniem autorów było przedstawienie dzisiejszego stanowiska, jak również poglądu dominującego w prawie polskim.
Zważywszy na powyższe, w artykule został dokładnie omówiony skutek rzeczowy oraz obligacyjny, wskazano najważniejsze aspekty prawne
omawianej problematyki oraz rozwiązania, które są obecnie dominujące w doktrynie oraz judykaturze.
Słowa klucze: Odwołanie darowizny nieruchomości, skutek rzeczowy,
skutek obligacyjny, dominujący pogląd.

Wstęp
Odwołanie darowizny może nastąpić w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego, gdy darowizna została już wykonana lub gdy wystąpił
1
2
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niedostatek darczyńcy po zawarciu umowy, lecz przed jej wykonaniem. Zwrot
przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu 3. Przepis ten nie różnicuje, czy mamy do
czynienia z darowizną rzeczy ruchomej czy nieruchomości, chociaż skutki
odwołania darowizny mogą być zupełnie inne w obu przypadkach. Kwestia,
która zostanie rozważona w artykule to zagadnienie czy odstąpienie od umowy darowizny nieruchomości w ramach uprawnienia ustawowego oraz rozwiązanie umowy spowodują, że powstanie zobowiązanie po stronie nabywcy
do przeniesienia własności rzeczy na zbywcę (koncepcja obligacyjna) czy własność nieruchomości sama powróci do poprzedniego właściciela (koncepcja
rzeczowa). Celem, dla którego uprawniony korzysta z wymienionej regulacji,
jest pozbawienie obdarowanego prawa własności nieruchomości oraz przejście
go na darczyńcę. Skutek rzeczowy takiej czynności został potwierdzony przez
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 października 1963 roku4. Natomiast Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 7 stycznia 1967 roku5, pod rządami obecnego Kodeksu cywilnego, opowiedział się za obligacyjnym skutkiem odwołania darowizny. Kolejna uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1994
r.6 potwierdziła linię orzeczniczą oraz przyczyniła się do ugruntowania obligacyjnego skutku darowizny. Dziś pogląd ten jest dominujący w doktrynie
i judykaturze.
Koncepcja rzeczowa
Stanowisko judykatury
Sąd Najwyższy, na gruncie Kodeksu zobowiązań z dnia 27 października
1933 roku7, w uchwale z dnia 17 października 1963 roku8, podjął się rozpoznania zagadnienia prawnego dotyczącego wątpliwości czy odwołanie darowizny nieruchomości skutkuje automatycznym przejściem nieruchomości
z powrotem do darczyńcy, czy jedynie zobowiązuję obdarowanego do zwrotu
nieruchomości. Ostatecznie Sąd Najwyższy poparł tezę, iż: „Jeżeli po przeniesieniu własności nieruchomości z darczyńcy na obdarowanego, darczyńca
3
Art. 898 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz.
93 tj. z późn. zm.).
4
III CO 51/63 - OSNCP 9/1964/170.
5
III CZP 32/66 OSNCP 1968 nr 12, poz. 199.
6
III CZP 130/94 OSNC 1995 nr 3, poz. 42.
7
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933, nr 82, poz. 598 z późn. zm.).
8
Uchwała SN z dnia 17 października 1963 r. (III CO 51/63 OSNCP 1964 nr 9, poz. 170).
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— mając do tego podstawy — odwołał darowiznę̨, stał się on z powrotem właścicielem nieruchomości z chwilą, w której oświadczenie odwołania darowizny
doszło do wiadomości obdarowanego w taki sposób, że mógł on o tym oświadczeniu powziąć wiadomość”9. W uzasadnieniu, Sąd Najwyższy wskazał, iż pomimo faktu, że odwołanie darowizny jest jednostronną czynnością prawną, to
w tym przypadku unicestwia wszystkie skutki umowy darowizny- zarówno
elementy obligacyjne jak i rzeczowe. Tym samym według niniejszej uchwały, dotychczasowy obdarowany przestaje być właścicielem nieruchomości. Sąd
Najwyższy uchwałą z 1963 roku zwrócił uwagę̨, iż̇ w świetle obowiązujących
wówczas przepisów Kodeksu zobowiązań10, umowa zobowiązująca do przeniesienia własności, a niezawierająca zastrzeżenia warunku lub terminu, przenosi
własność́ nieruchomości i tym samym wywołuje skutek obligacyjno-rzeczowy.
Natomiast, jeśli umowa darowizny została zawarta z zastrzeżeniem warunku
lub terminu, przeniesienie własności nieruchomości następuje w skutek zawarcia umowy rozporządzającej. Zatem, jeśli przyjmiemy, że odwołanie umowy
darowizny jest jednostronną czynnością̨ prawną, która powoduje uchylenie
skutków umowy darowizny, a umowa darowizny wywołuje skutek obligacyjno-rzeczowy, okazałoby się, że z chwilą jej odwołania przestaje istnieć zarówno
skutek zobowiązujący, lecz również̇ rzeczowy.
Krytyka przedstawicieli doktryny
Uchwała doczekała się jednak dezaprobaty ze strony środowiska.
W glosie do wyroku11, autor S. Breyer poddaje krytyce przyjętemu założeniu,
że odwołanie darowizny wykonanej niweluje zarówno skutki rzeczowe jaki
i obligacyjne. Breyer wskazuje, że w tezie tej istnieje błąd logiczny (petitio
principii), gdyż nie można brać tego jako pewnik, a należy dopiero to założenie udowodnić. Według Breyer’a założenie Sądu Najwyższego, które zawarł
w wyroku z 17 października 1963 roku, jako że odwołania darowizny wywiera
skutki rzeczowe jest „pewnikiem bez dowodzenia”. Jeśli tezy tej nie można
udowodnić, wywarłoby to skutek całkowitego odrzucenia koncepcji rzeczowego skutku odwołania darowizny.

Ibidem.
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. - Kodeks zobowiązań (Dz.U. 1933, nr 82, poz. 598 z późn. zm.).
11
S. Breyer, Glosa do uchwały SN z dnia 17 października 1963 r. (III CO 51/63 OSNCP
1964 nr 9, poz. 170).
9

10
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Koncepcja obligacyjna
Odwołanie darowizny
Jest to czynność jednostronna, której skuteczność oparta jest na niewdzięczności obdarowanego. Najczęściej jest to okoliczność sporna, w związku z czym w postępowaniu sądowym będzie wymagała dowodu. Przepisom
Kodeksu cywilnego nieznana jest konstrukcja przenosząca własność rzeczy
przez osobę dokonującą jednostronną czynność prawną, która w chwili złożenia oświadczenia woli nie jest właścicielem rzeczy. Skutek odwołania darowizny został unormowany w art. 898 § 2 KC12. Z treści tego przepisu wynika, że
przez odwołanie darowizny korzyść z niej uzyskana staje się bezpodstawna, co
w dalszej kolejności rodzi obowiązek zwrotu. Konstrukcja z art. 898 § 2 KC13
wiąże bezpośrednio odwołanie z bezpodstawnym wzbogaceniem, co wyłącza
koncepcję skutku rzeczowego. Warto zauważyć, że gdyby ustawodawca przyjął koncepcję rzeczową, bezcelowym byłoby odwołanie się w art. 898 § 2 KC14
do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Ponadto art. 898 § 2 KC15
znajdujący się w dziale zobowiązań i nie posiadający norm prawa rzeczowego, przemawia za obligacyjnym skutkiem odwołania darowizny. Przepis ten
ma decydujące znaczenie, ponieważ tak jak wspomniano wcześniej, art. 155
i nast. KC nie dopuszcza przeniesienie prawa własności przez jednostronne
oświadczenia woli.
Ochrona darczyńcy
Błędnym jest twierdzenie, że skutek rzeczowy w lepszym stopniu chroni
darczyńcę niż ma to miejsce w przypadku skutku obligacyjnego. Koncepcja
rzeczowa zapewnia ochronę, która byłaby nierealna w sytuacji, w której obdarowany zbył nieruchomość przed dopuszczeniem się rażącej niewdzięczności. Wynika z tego, że skutek obligacyjny odwołania darowizny w większym
stopniu chroni interesy darczyńcy, ponieważ zapobiega wyżej wymienionemu
przypadkowi. Należy zauważyć, że przepisy Kodeksu cywilnego takie jak art.
5916 i 40717, powierzające darczyńcy, w stanach faktycznych przez te normy
przewidzianych, roszczenia bezpośrednio przeciw osobie trzeciej. Ochronę
12
13
14
15
16
17
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darczyńcy zapewnią również przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Ponadto, roszczenie może zostać zabezpieczone na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego18 w postępowaniu zabezpieczającym.
Umowne prawo odstąpienia,
a ustawowe prawo odstąpienia
Umowne prawo odstąpienia jest uregulowane w art. 395 KC19 i może
kształtować prawny stosunek obligacyjny. Skorzystanie z tego zastrzeżenia
wiąże się ze skutkami, które związane są bezpośrednio z bytem czynności
prawnej. Art. 395 §2 statuuje, że w razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu20. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie. Tak skonstruowany przepis może
prowadzić do wniosku, że odstąpienie od umowy zobowiązująco-rozporządzającej skutkuje przejściem prawa własności nieruchomości z powrotem na
zbywcę. Pogląd ten wspierany jest przez wskazanie na kauzalność umów, które
przenoszą własność rzeczy. Zwraca się również uwagę, na to, że odpadnięcie
przyczyny prawnej, dzięki której doszło do przeniesienia prawa własności, powoduje przywrócenie stanu sprzed dokonania czynności prawnej. Wyrażony
pogląd, mimo trafności z formalnego punktu widzenia, nie może zostać zaakceptowany ze względów celowościowych, które to implikują możliwości zaistnienia różnorodnych stanów faktycznych, jak również prawnych przeszkód
wynikających z reglamentacji obrotu nieruchomościami. Sytuację, które mogą
wystąpić to m.in. przejście prawa własności nieruchomości na osobę trzecią
lub istotna zmiana fizyczna nieruchomości, w tym również zabudowa terenu.
W wymienionych stanach faktycznych zamiast przeniesienia prawa własności
nieruchomości powinno pojawić się świadczenie pieniężne. Przyjmując obligacyjny skutek odwołania darowizny doprowadzamy do stanu, w którym wywołanie skutku rzeczowego może nastąpić poprzez zawarcie umowy dwustronnej,
której celem jest przejście prawa znów na darczyńcę. Jeżeli nie doszłoby do
zawarcia umowy, darczyńca może wytoczyć powództwo przeciwko obdarowanemu o zobowiązanie do przeniesienia prawa własności nieruchomości.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964, nr 43,
poz. 296).
19
Art. 395, Ibidem.
20
Art. 395 § 2, Ibidem.
18
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Natomiast, nie budzi wątpliwości rozwiązanie umowy ze skutkiem rzeczowym w przypadku, w którym przewiduje taką możliwość Kodeks cywilny. Takie możliwości zostały przewidziane w art. 913 § 2 KC21 oraz w art.
901 KC22. Należy zwrócić uwagę, że całkowicie inna jest sytuacja, w której to
podmiot skorzysta z ustawowego uprawnienia do rozwiązania umowy. Uprawnienie takie powstanie w wyniku niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania przez drugą stronę stosunku prawnego. Jednym z przykładów jest
art. 491 § 1 KC23, który przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku, w którym podmiot dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania.
Warto zauważyć, że uprawnienie do odstąpienia od umowy powstaje w okresie wykonywania umowy. Wyjątkową sytuacją, w której świadczenia zostały
już wykonane, a zobowiązanie może istnieć nadal jest stan, w którym jedna
ze stron otrzymała świadczenie wadliwe. W przypadku nieruchomości, wada
rzeczy może polegać m.in. na tym, że prawo własności należało do osoby trzeciej. W podanym przykładzie niemożliwym jest przeniesienie prawa własności
ze zbywcy na nabywcę, ponieważ zbywca nie posiada takiego prawa. Postuluje
się, aby skutek rzeczowy występował w stanach faktycznych, w których istnieje jeszcze stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami. Jednakże przyjęcie
skutku rzeczowego w umowie zobowiązująco-rozporządzającej, w której podmiot skorzystał z umownego prawa odstąpienia byłoby niebezpieczne dla zasad obrotu nieruchomościami, ponieważ zagrażałoby trwałości i bezpieczeństwu obrotu. Nie należy jednak zasady obrotu nieruchomościami traktować
nadmiernie rygorystycznie, ponieważ mogłoby to doprowadzić do wniosku,
że przeniesienie prawa własności nieruchomości jest stanem nieodwracalnym,
niepowiązanym ze stanem zobowiązań. Tak rygorystycznie zinterpretowana
zasada, doprowadziłaby do stanu, w którym podmioty stosunku prawnego
nie mogłyby rozwiązać umowy za zgodą obydwu stron. Uprawnienie do rozwiązania umowy za zgodą obu stron znajduje swoją podstawę w art. 353124,
a więc w szeroko rozumianej swobodzie kontraktowania. Nic nie wskazuje
na to, aby treść art. 155 § 1 KC25 mogła ograniczać wymienioną zasadę. Rozwiązanie umowy na podstawie zgodnego oświadczenie obydwu stron zawiera
cechy dwustronnej czynności prawnej oraz można stwierdzić, iż omawiana

21
Art. 913 § 2 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz.
93 tj. z późn. zm.).
22
Art. 901, Ibidem.
23
Art. 491 § 1, Ibidem.
24
Art. 3531, Ibidem.
25
Art. 155 § 1, Ibidem.
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konstrukcja również stanowi umowę. Strony w ten sposób doprowadziłyby do
urzeczywistnienia skutku rzeczowego.
Postuluje się aby zrównać umowne prawo odstąpienia z warunkiem
rozwiązującym. Mimo wielu różnic, które dzielą obie te instytucje należy
zwrócić uwagę, że prowadzą one do wywołania tego samego skutku. Dzięki
takiej wykładni wystąpi możliwość zastosowania art. 157 § 1 KC, który stanowi, że własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem26.
Z wykładni wynikałby wniosek, że prawo własności nie może zostać przeniesione pod warunkiem, a umowa, w której podmiot zastrzegł prawo odstąpienia
powinna być traktowana tak jak umowa z zastrzeżeniem warunku. Według autorów taka umowa powinna wywołać skutki jedynie obligacyjne. W podanej
tu kwestii zauważalny jest wpływ prawa zobowiązań na stosunki o charakterze
prawno-rzeczowym. Strona korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od
umowy, doprowadzi nie tylko do ubezskutecznienia umowy w sferze prawa
zobowiązań, ale również w zakresie rzeczowym.
Podsumowanie
Stanowisko Sądu Najwyższego wahało się pomiędzy przyjęciem skutku
rzeczowego lub obligacyjnego odwołania darowizny nieruchomości. Mimo
wielu dyskusji nad omawianą problematyką, judykatura i doktryna wypracowały wspólne stanowisko. Obecnie dominującym poglądem jest koncepcja obligacyjna. Taka interpretacja przepisów pozwala na lepszą ochronę darczyńcy.
Wydawać by się mogło, że to koncepcja rzeczowa bardziej sprzyja darczyńcy,
jednakże po dogłębnej analizie można zauważyć, że przyjęcie skutku rzeczowego może mieć negatywne konsekwencje dla ofiarodawcy. Taki negatywy
stan nie pojawi się w przypadku wykorzystania skutku obligacyjnego. Warto
zauważyć, że skutek obligacyjny mimo większej ilości zalet względem skutku
rzeczowego, posiada również wady. Jedną z nich jest fakt, że obdarowany będzie mógł uchylać się od złożenia oświadczenia woli dotyczącego przeniesienia
własności nieruchomości. Wpłynie to znacząco na szybkość odzyskania prawa
własności nieruchomości. Według autorów, ustawodawca powinien zmienić
obowiązujące przepisy w taki sposób, aby jednoznacznie przyjmowały jedną
z omawianych koncepcji. Obecny stan prawny pomimo wypracowanego dominującego poglądu, nie sprzyja przejrzystości prawa. W konsekwencji może
to prowadzić do złej interpretacji przepisów oraz pokrzywdzenia darczyńcy.
26

Art. 157 § 1, Ibidem.
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Uregulowanie jednego ze skutków w Kodeksie cywilnym zapobiegłoby zmianom orzecznictwa oraz doktryny w następnych latach, co sprzyjałoby zasadzie
trwałości i prostoty systemu prawnego.
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14. https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/Warciński-M-Odwoła
nie-darowizny-wykonanej-2012.pdf [dostęp 25.09.2020].
15. 002 ADAM SZPUNAR.pdf [dostęp 25.09.2020].
16. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r1966-t10-n11(
107)/Palestra-r1966-t10-n11(107)-s18-27/Palestra-r1966-t10-n11(107)
-s18-27.pdf [dostęp 25.09.2020].

WHAT ARE THE EFFECT
OF THE CANCELLATION
OF THE REAL ESTATE DONATION?
PROBLEMS OF THE REM CONCEPT
AND THE OBLIGATIONAL CONCEPT
IN THE JUDICATURE AND LITERATURE
Summary: This article aims to present the issues related to the effect
of revoking a real estate donation. Inaccuracies are caused by the uncertainty of what effect the cancellation of the donation should have.
In Polish law, the material and obligatory concepts were postulated
alternately. The article highlights the problems in the doctrine and judicature that have changed over time. The authors' task was to present
the present position as well as the dominant view in Polish law. Considering the above, the article discusses the material and obligatory effect
in detail, indicates the most important legal aspects of the discussed
issues and the solutions that are currently dominant in the doctrine
and judicature.
Keywords: Revocation of real estate donation, rem effect, obligatory
effect, dominant view.
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Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych zmian legislacyjnych (analiza de lege lata) przeprowadzonych
w latach 2017-2019 mających na celu zwiększanie profesjonalizacji służby i podnoszenie jakości kształcenia kadr Służby Więziennej.
W pracy posłużono się metodą opisową oraz historyczno-prawną.
Słowa kluczowe: Legislacja, prawo, Służba Więzienna, uczelnia,
rozwój.
ORCID: 0000-0001-6508-0273

Wprowadzenie
Służba Więzienna – podlegająca Ministrowi Sprawiedliwości – zgodnie
z ustawą o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.
848 i 1610) jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną. Realizuje ona, na zasadach określonych
Asystent w Instytucie Badawczo-Rozwojowym, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.
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w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 523 i 568), zadania w zakresie wykonywania tymczasowego
aresztowania oraz kar pozbawienia wolności, środków przymusu skutkujących pozbawienia wolności oraz kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Jednocześnie rzeczona formacja realizuje ustalenia zawarte
w Europejskich Regułach Więziennych2, Wzorcowych Regułach Minimalnych Postępowania z Więźniami (tzw. Reguły Mandeli)3 oraz Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności4, w tym zapewnienie
osobom skazanym na kary pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej.
Więziennictwo pełni istotną rolę w działaniach podejmowanych na rzecz
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. Chroni społeczeństwo
przed sprawcami przestępstw osadzonymi w zakładach karnych i aresztach
śledczych, nie tylko izolując ich od społeczeństwa, ale przygotowując do poprawnego w nim funkcjonowania, bez wchodzenia w konflikt z prawem, powstrzymywania się od powrotu do przestępstwa, prowadząc oddziaływania
resocjalizacyjne i readaptacyjne.
Mając za uwadze rozbudowany katalog zadań stawianych komentowanej
formacji, a także jej liczebność (tj. ok. 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników)5,
przy jednoczesnym zapewnieniu jej warunków do permanentnego rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji – ustawodawca wprowadził szereg stosownych rozwiązań legislacyjnych, polegających na wprowadzeniu kompleksowych zmian
w systemie naboru i szkolenia kadry Służby Więziennej. Miały one na celu –
jak wynika z uzasadnienia ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912) – poprawę jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej
oraz doboru optymalnych kandydatów do służby6.
Zalecenie Rec (2006) 2-rev Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie europejskich reguł więziennych.
3
Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania
z więźniami (Reguły Mandeli).
4
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
5
Zob. Roczna Informacja Statystyczna za rok 2019, Ministerstwo Sprawiedliwości i Centralnego
Zarządu Służby Więziennej, znak: BIS.0332.17.2019.AP, https://sw.gov.pl/assets/95/70/75/
c1cee7d03200820a03cdaa2c6afe897 c482422ca.pdf, dostęp z dnia 29 października 2020 r.
6
Zob. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych
innych ustaw, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2155, s. 1, dostęp z dnia 30
października 2020 r. (dalej: uzasadnienie lub uzasadnienie projektu).
2
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Jak podkreślał projektodawca, w dłuższej perspektywie „przyniesie to
zdecydowane zwiększenie poziomu kompetencji kadry Służby Więziennej,
a to zwiększy poziom profesjonalizmu w funkcjonowaniu formacji”7. Ponadto
w przedmiotowym uzasadnieniu wskazywano, że reforma kształcenia pośrednio przyczyni się również do zmiany wizerunku Służby Więziennej, a ponadto wówczas projektowane rozwiązania stanowią podstawę do wykształcenia
w społeczeństwie obrazu Służby Więziennej jako nowoczesnej, fachowej i prężnej organizacji, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli i państwa8.
Co ważne, analizując przebieg procesu legislacyjnego rzeczonej ustawy,
częstokrotnie akcentowano to, że zmiana systemu naboru i szkolenia oraz
utworzenie uczelni wyższej Służby Więziennej stanowić będzie istotny element
reformy więziennictwa, która w tej skali nie była nigdy realizowana9.
Celem niniejszego opracowania jest omówienie wybranych zmian legislacyjnych przeprowadzonych w latach 2017-2019 (analiza de lege lata), mających na celu zwiększanie profesjonalizacji służby i podnoszenie jakości kształcenia kadr Służby Więziennej.
W pracy posłużono się metodą opisową oraz historyczno-prawną. Stan
prawny pracy przyjęto na dzień 30 października 2020 r.
Zmiany na kanwie ustawy z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 912)
Główną ideą przyświecającą tej ustawie była poprawa kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, stworzenie
im możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pełna profesjonalizacja
i wzmocnienie kompetencji służb penitencjarnych. Powyżej wskazane cele są
realizowane przez wprowadzenie nowych zasad naboru do służby w Służbie
Więziennej, charakteryzujących się pełną transparentnością oraz odbiurokratyzowaniem i ujednoliceniem dotychczas stosowanych procedur.
Należy podkreślić, że na podstawie przedmiotowej ustawy utworzono uczelnię Służby Więziennej (jej normatywna i prawidłowa nazwa brzmi:
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie), jako ośrodka
określającego kierunki i najwyższe standardy w procesie edukacji kadr Służby
Tamże.
Tamże.
9
Zob. Przebieg procesu legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 2155, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/
PrzebiegProc.xsp?nr=2155, dostęp z dnia 30 października 2020 r.
7

8
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Więziennej, powoływanej i nadzorowanej przez Ministra Sprawiedliwości,
jako uczelni zawodowej służb państwowych, działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85), zmianę systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego nakierowaną na prowadzenie zajęć przez najlepszych wykładowców przy
uwzględnieniu najnowszych zdobyczy nauki i dydaktyki.
Odnosząc się do problematyki niniejszego opracowania należy podkreślić, że w celu zwiększania profesjonalizacji służby i podnoszenia jakości
kształcenia kadr Służby Więziennej ustawa:
a) utworzyła nową jednostkę organizacyjną Służby Więziennej, tj. uczelnię Służby Więziennej oraz jednocześnie nowy organ Służby Więziennej,
tj. Rektora-Komendanta uczelni Służby Więziennej zaliczony do wyższych
stanowisk w Służbie Więziennej, na których stosunek służbowy nawiązuje się
na podstawie aktu powołania na stanowisko;
b) stworzyła warunki umożliwiające bezpośrednią rekrutację części kandydatów do kadry oficerskiej;
c) wprowadziła zcentralizowany nabór do Służby Więziennej oparty na
czytelnych kryteriach;
d) wprowadziła nowy system służby, tj. służbę kandydacką;
e) wprowadziła nowy mechanizm szkolenia kadry oficerskiej i dowódczej
oparty na modelu akademickim;
f) umożliwiła podnoszenie kwalifikacji w ramach branżowej uczelni;
g) wprowadziła zmiany w organizacji i metodyce szkolenia zawodowego;
h) wprowadziła czytelne ścieżki awansu zawodowego i zmiany stanowisk
oraz skuteczny system doskonalenia zawodowego;
i) określiła wymogi w zakresie wykształcenia na stanowiskach w poszczególnych korpusach oraz obowiązek złożenia egzaminu na stopień, do którego
złożenia funkcjonariusz musi przejść szkolenie zawodowe.
Zapoznając się z treścią uzasadnienia przedmiotowej ustawy można wielokrotnie doszukać się zagadnień odnoszących się do systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Projektodawca
podkreślał, że wymaga on pilnych zmian dostosowujących jego newralgiczne
obszary do wymogów współczesności10.
W szczególności do takich zmian zaliczyć należy utworzenie uczelni Służby Więziennej. Warto wskazać, że więziennictwo dotychczas nie dysponowało wewnętrznym systemem kształcenia własnych kadr na poziomie studiów
10
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Zob. uzasadnienie projektu, s. 1.
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pierwszego i drugiego stopnia, a jedynie pozyskiwało do swoich szeregów osoby z wyższym wykształceniem będące absolwentami wyższych uczelni cywilnych. Rozwiązanie to, jak wskazywał projektodawca, z perspektywy interesów
wymiaru sprawiedliwości nie sprawdziło się ze względu na ukierunkowanie
pozaresortowych uczelni na przygotowanie absolwentów do pracy w różnych
instytucjach, co w warunkach rynku pracy jest zupełnie zrozumiałe11. Powodowało to jednak nieadekwatne przygotowanie tychże absolwentów do specyfiki służby i pracy w więziennictwie.
Stąd jednym z filarów reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej na kanwie przedmiotowej nowelizacji była koncepcja powołania resortowej uczelni wyższej na wzór rozwiązań
sprawdzonych, bo stosowanych od wielu lat w Wojsku Polskim, Policji czy
w Państwowej Straży Pożarnej.
Zakłada się, że absolwenci uczelni Służby Więziennej dzięki uzawodowionemu kształceniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia będą
lepiej niż dotychczas przygotowani do wieloaspektowej pracy z przestępcą, do
trudu kreowania nowoczesnej resocjalizacji penitencjarnej i inicjowania społecznej readaptacji przestępców.
Należy zaakcentować, że na chwilę obecną żadna z polskich uczelni wyższych realizujących kształcenie na kluczowych dla więziennictwa kierunkach
(w tym resocjalizacja, bezpieczeństwo czy kryminologia) nie wyposaża jednocześnie absolwentów w specyficzne kompetencje właściwe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wynikające z paramilitarnego charakteru tej formacji.
Sprawia to, że absolwenci wymienionych kierunków na uczelniach cywilnych
nie są w pełni gotowi do podjęcia pracy w więziennictwie. Połączenie aspektów kształcenia akademickiego i paramilitarnego utworzyło kierunek studiów
o profilu praktycznym, dystynktywnym, dającym wykształcenie komplementarne, w pełni dostosowane do wymogów zawodu funkcjonariusza Służby
Więziennej.
Fluktuacja kadr w Służbie Więziennej oraz wysokie zainteresowanie
ustawicznym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy
będących już w służbie dają gwarancję dużego zainteresowania podjęciem studiów w resortowej uczelni. Utworzony profil kształcenia stanowi odpowiedź
na zapotrzebowanie funkcjonariuszy (również pracowników cywilnych) zarówno na wiedzę, jak i umiejętności dające pełne przygotowanie do służby

11

Tamże.
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i pracy w Służbie Więziennej na stanowiskach związanych z resocjalizacją oraz
bezpieczeństwem.
Co ważne, absolwenci kierunku penitencjarystyka zostaną wyposażeni
w kompetencje niezbędne do reagowania na nowe, właściwe dla współczesnych społeczeństw zagrożenia bezpieczeństwa związane ze środowiskiem osób
karnie izolowanych, co wzmocni znacząco system bezpieczeństwa państwa.
Analizując proces legislacyjny, uzasadnienie projektu oraz Ocenę Skutków Regulacji (tzw. OSR)12 należy wskazać na kolejny filar reformy systemu
szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr Służby Więziennej. Tym razem
dotyczy on całkowitej zmiany zasad rekrutacji kandydatów do Służby Więziennej. Wprowadzone zmiany w ustawie o Służbie Więziennej zawierały rozwiązania skutkujące konieczną centralizacją i ujednoliceniem naboru funkcjonariuszy, co – jak podkreślał projektodawca – w założeniu znacznie lepiej
odzwierciedlać będzie potrzeby więziennictwa i uczyni ten system bardziej
sprawiedliwym, elastycznym i efektywnym13.
Ponadto należy podkreślić, odnosząc się do przedmiotowej nowelizacji,
że pozostałe zmiany legislacyjne dotyczyły obszaru kształcenia i doskonalenia
zawodowego funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Rzeczone
interwencje legislacyjne były konieczne do wprowadzenia z uwagi na powołanie do życia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie,
a przez to zmiany w strukturze kształcenia w Służbie Więziennej oraz w ramach niezbędnych zmian porządkujących obszar edukacji, awansu i rozwoju
zawodowego kadry więziennictwa.
Zmiany na kanwie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. poz. 1461)
Utworzenie uczelni wyższej Służby Więziennej – Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (§ 1 ust. 1 ww. rozporządzenia)
stanowi istotny, co zostało już podkreślone we wcześniejszej części opracowanie, element reformy więziennictwa w zakresie zmiany systemu naboru
i szkolenia, która w tej skali nie była nigdy realizowana.
Dzięki przedmiotowemu rozporządzeniu dano możliwość, pierwszy raz
w historii polskiego więziennictwa, utworzenia samodzielnej, autonomicznej
i w pełni profesjonalnej uczelni wyższej, w której kształcą się będą nie tylko
funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej.
Zob. Ocena skutków regulacji projektu, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=2155, dostęp z dnia 30 października 2020 r.
13
Zob. Uzasadnienie projektu, s. 5.
12
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Fundament funkcjonowania uczelni Służby Więziennej ma stanowić połączenie kształcenia praktycznego opartego na bazie doświadczonej kadry służby ze znaczącym wkładem kadry akademickiej i innych osób niezwiązanych
z formacją, a budujących swoje kompetencje w obszarze resocjalizacji, bezpieczeństwa i kryminologii w Polsce oraz na świecie. Pozwoli to na promowanie
dobrych praktyk realizowanych w Służbie Więziennej, a także stały dopływ
wiedzy i doświadczeń wynikających z otwarcia na współpracę z przedstawicielami świata akademickiego14.
Przedmiotowe rozporządzenie określiło siedzibę Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, którą jest miasto stołeczne Warszawa (§ 1 ust. 2
ww. rozporządzenia).
Co ważne, za wyposażenie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w niezbędne mienie odpowiada Minister Sprawiedliwości (§ 2 ww.
rozporządzenia).
Zmiany na kanwie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o ustanowieniu
„Programu modernizacji Służby Więziennej
w latach 2017–2020” (poz. 1526)
Komentowana ustawa miała na celu zwiększenie środków z rezerwy celowej na realizację zadania nr 11 (tj. Wzmocnienie systemu motywacyjnego
uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej) i nr 12 (tj. Wzrost konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej) programu
modernizacyjnego, w związku ze zwiększeniem liczby etatów funkcjonariuszy
i liczby etatów pracowników cywilnych; zmiany były niezbędne dla zachowania zgodności danych zamieszczonych w tej ustawie ze środkami na wydatki
zabezpieczonymi w ustawie budżetowej na rok 2019. Ujęcie dodatkowych
środków pozwoli na sfinansowanie wydatków na podwyżkę uposażeń i wynagrodzeń w Służbie Więziennej od dnia 1 stycznia 2019 r w pełnej wysokości15.
Zmiany polegały na:
a) zwiększeniu środków finansowych w rezerwie celowej o kwotę 2 258
tys. zł w 2019 r. oraz

Zob. Uzasadnienie projektu rozporządzenia, https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=2155, dostęp z dnia 30 października 2020 r.
15
Zob. Proces legislacyjny dotyczący projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, druk sejmowy nr 3519, http://
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/Przebieg Proc.xsp?nr=3519, dostęp z dnia 30 października 2020 r.
14
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b) zwiększeniu środków finansowych w budżecie Centralnego Zarządu
Służby Więziennej o kwotę 2 435 tys. zł w 2020 r.
Zmiany na kanwie corocznego pakietu
rozporządzeń dotyczący wzrostu uposażeń
funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz
wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby
Więziennej
W skład tzw. pakietu rozporządzeń dotyczącego wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wynagrodzeń pracowników cywilnych
Służby Więziennej, procedowanych w latach 2017-2019 wchodzi:
a) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie
funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 726),
b) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 947),
c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1798),
d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 października
2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 2118),
e) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
(Dz. U. poz. 2251),
f) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie
wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 696),
g) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. poz. 707),
h) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji
rządowej i pracowników innych jednostek (Dz. U. poz. 1296).
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Podsumowanie
Reasumując powyższe wskazać należy, że ratio legis wprowadzonych
zmian legislacyjnych – o których była mowa w niniejszym opracowaniu – było
zwiększenie profesjonalizacji służby i podnoszenia jakości kształcenia kadr
Służby Więziennej, jednakże to czas i praktyka stosowania komentowanych
przepisów pokaże czy dzięki obranym (w pełni ambitnym) azymutom udało
się zrealizować cele stawiane rzeczonym interwencjom legislacyjnym.
Jako, że komentowana formacja prowadzi oddziaływania penitencjarne
i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, jak
również odpowiada za ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw
lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych, powyżej wskazane interwencji prawodawcy, posiadają przymiot w pełni
uzasadnionych.
De lege ferenda postuluje się kontynuowanie prac nad dalszym rozwojem
kadr i warunków pracy w Służbie Więziennej.
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ANALYSIS DE LEGE LATA OF SELECTED LEGISLATIVE
CHANGES CARRIED OUT IN 2017-2019
ON INCREASING THE PROFESSIONALIZATION
OF FORMATION AND IMPROVING THE QUALITY
OF EDUCATION OF THE STAFF
OF THE PRISON SERVICE

Summary: The aim of this study is to discuss selected legislative changes (de lege lata analysis) carried out in 2017-2019, aimed at increasing
the professionalization of the service and improving the quality of education of the Prison Service staff. The work uses the descriptive and
historical-legal methods.
Keywords: Legislation, law, Prison Service, university, development.
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O BEZPOŚREDNIM WYBORZE
SĘDZIÓW I SPOSOBIE UDZIAŁU
OBYWATELI W SPRAWOWANIU
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
W POLSCE OD 1918 R. WRAZ
Z POSTULATAMI DE LEGE FERENDA

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie problematyki,
która dotyczy czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Autorzy przedstawili rys historyczny jak również badania,
które pomogły szerzej spojrzeć na omawianą problematykę. W związku
z tym, iż dzisiejsze uregulowania w pełni nie realizują założeń gwarantowanych przez wcześniejsze Konstytucje RP, w opracowaniu znalazły
się autorskie postulaty de lege ferenda. Warto również zwrócić uwagę
na postulaty Klubu Poselskiego Kukiz'15 oraz Stowarzyszenia Agenda
Polska. Zaprezentowane rozwiązania zostały ukształtowane w oparciu
o założenia wykorzystywane w historii Polski, jak również o przeprowadzone badania oraz na podstawie współczesnych zasad demokratycznego państwa prawa.
Słowa klucze: Wymiar sprawiedliwości, sędziowie pokoju, ławnicy,
wybory bezpośrednie sędziów i ławników.

Wstęp
W europejskich systemach prawnych dominuje taki sposób powoływania sędziów, w którym pomija się bezpośredni udział obywateli, natomiast
1
2

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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odmienne regulacje znajdują się w USA. Od pewnego czasu w Polsce przedyskutowywane są zmiany kształtu systemu sądownictwa. Postulaty w tej kwestii wyrażają m.in. Kukiz’15 czy Agenda Polska. Autorzy niniejszego artykułu
chcieliby przedstawić swoje stanowisko w tej sprawie, w efekcie formułując
szereg propozycji de lege ferenda, w tym odnoszące się do potrzeby zmiany
Konstytucji RP. Na początku prześledzone zostaną unormowania dotyczące
bezpośredniego wyboru sędziów i sposobu udziału obywateli w sprawowaniu
wymiaru sprawiedliwości w Polsce od 1918 r., co pozwoli na osadzenie propozycji autorów w ramach historii ustroju naszego państwa.
Pod rządami Konstytucji z 17 marca 1921 r.3
oraz Konstytucji z 23 kwietnia 1935 r.4
Konstytucja z 17 marca 1921 r. powierzała mianowanie sędziów Prezydentowi Rzeczpospolitej, nie mniej jednak, ludność na podstawie art. 76
w głosowaniu bezpośrednim mogła wybierać sędziów pokoju. Pełniło to istotny element ówczesnego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ obywatele, jako
suweren, mogli w części dokonać wyboru jednego z trzech ogniw władzy publicznej. Co prawda, był to wybór sędziów najniższego szczebla, ale wzmacniał postawy demokratyczne, a dzięki temu społeczeństwo polskie mogło
kształtować się jako społeczeństwo obywatelskie.
Na mocy art. 189 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia
6 lutego 1928 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych sędziowie pokoju
mieli być wybierani na 5 lat przez mieszkańców danego okręgu5. Wybrana
osoba mogłaby pełnić funkcję sędziego tylko na terytorium okręgu, w którym
nastąpił wybór. Jedynie gdy liczba oddanych głosów nie dochodziła do jednej
trzeciej ogólnej liczby ludności w danym okręgu, prawo do powołania sędziego pokoju posiadałby Minister Sprawiedliwości. Sędziowie pokoju mogliby
być zwolnieni przed upływem kadencji przez Ministra Sprawiedliwości oraz
na podstawie uchwały kolegium administracyjnego sądu okręgowego6.
Odmiennie na gruncie Prawa o ustroju sadów powszechnych z 6 lutego 1928 r. kształtował się sposób powoływania przysięgłych oraz ławników
jako realizacji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
3
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1921,
nr 44, poz. 267).
4
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. 1935, nr 30, poz. 227).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. - Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 1928, nr 12, poz. 93 z późn. zm.).
6
Art. 206 § 2, Ibidem.

5
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Ci pierwsi byli powoływani w losowaniu, które odbywało się w sądzie okręgowym, po uprzednim zaciągnięciu na listę, ci drudzy natomiast powoływani
przez Ministra Sprawiedliwości, stąd nie będą omawiani w tym artykule.
Wymagania, które należałoby spełnić, aby piastować stanowisko sędziego
pokoju nie były zbyt wygórowane. Warto wspomnieć o obowiązku ukończenia trzydziestego roku życia, posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystania
z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz ukończenia przynajmniej sześciu
klas państwowych szkoły średniej7. Piastuni tego stanowiska nie musieliby
posiadać wykształcenia prawniczego. W jakich sprawach mogliby orzekać sędziowie pokoju? Rozpoznawaliby oni sprawy należące do właściwości sądów
grodzkich w sprawach cywilnych, których wartość majątkowa nie przekraczała 300 zł za wyjątkiem spraw: z weksli, czeków, akcji, obligacji, o prawa
rzeczowe na nieruchomości lub praw do nieruchomości, w których pozwany
jest Skarb Państwa8. Co więcej, strony mogłyby zawrzeć porozumienie majątkowe, jeżeli wartość przedmiotu nie przekraczała 1000 zł9. Jak łatwo zauważyć, sędziom najniższego szczebla zostałyby prawnie przydzielone sprawy
nie wymagające szczególnej wiedzy prawniczej. Ponadto zostałyby wykluczone
wszystkie sprawy, które mogłyby mieć większe znaczenie lub posiadałyby bardziej skomplikowany proces rozpatrywania. Oczywistym ratio legis przepisów
umieszczonych w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r.10 odnośnie do
postępowanie przed sędziami pokoju było odciążenie sądów grodzkich w celu
uniknięcie opieszałości sądów pierwszej instancji.
Wyroki sędziów pokoju podlegały zaskarżeniu do sądu wyższej instancji.
Tego typu uregulowanie miałyby zapewnić kontrolę nad spójnością i poprawnością orzeczeń wydawanych przez sędziów niezawodowych.
Postępowania przed sądami pokoju byłyby najprawdopodobniej tańsze,
niż postępowania w sądzie grodzkim. Jednakże nie dowiemy się, jakiej wysokości miałyby być opłaty sądowe, ponieważ Minister Sprawiedliwości nie
uregulował kosztów postępowania przed sądami pokoju.
Sądy pokoju oprócz spraw cywilnych mogłyby rozpatrywać sprawy karne. Instytucja ta nigdy nie została powołana do życia, gdyż Minister

Art. 191, Ibidem.
Art. 11 §1 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Kodeks
Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1930, nr 83, poz. 651).
9
Art. 11 §3, Ibidem.
10
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. - Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 1930, nr 83, poz. 651).
7

8
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Sprawiedliwości, jak w poprzednim przypadku, nie skorzystał ze swoich
uprawnień i nie wydał odpowiednich przepisów11.
Konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. ukształtowała odmiennie sprawę powoływania sędziów. Prezydent Rzeczpospolitej mianuje sędziów, chyba że
ustawa stanowi inaczej (art. 65 ust. 1), pominięto natomiast kwestię możliwość wyboru sędziów przez obywateli. W efekcie przepisy dotyczące sędziów
pokoju zostały derogowane ustawą z 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji
sądów przysięgłych i sędziów pokoju12. Stanowiło to kres możliwości wyboru
sędziów przez obywateli oraz zamykało udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości poprzez istnienie sądów przysięgłych.
Lata 1938-1949
Sędziowie pokoju nie byli charakterystyczną instytucją dla sowieckiego systemu sądownictwa, który występował na ziemiach polskich. Natomiast
występowała ona w wielu krajach demokratycznych. W 1944 roku instytucja
ta została wprowadzona jedynie w formie fasadowej aby ukryć prawdziwy,
totalitarny charakter towarzyszący sądownictwu Polski Ludowej. Ówczesny
Sąd Najwyższy orzekł, po wydaniu dekretu przywracającego sędziów pokoju
z dnia 15 sierpnia 1944 roku, że sam dekret nie może być podstawą do wprowadzenia sądów pokoju13. W konsekwencji w 1949 roku, ówczesna władza
komunistyczna zniosła tę instytucję.
Reasumując ustawy odnoszące się do sądów pokoju jak i przysięgłych
zostały uchylone w 1938 r., następnie przywrócone w 1944 r., aby ponownie
zostać uchylone w 1949 r. Przedstawiony stan ukazuje chaos, który towarzyszył ustawodawstwu w tamtym okresie.

Konstytucja PRL z 22 lipca 1952 r.14
J. Kielin, Konstytucyjna zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
[w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, Pozycja ustrojowa władzy sądowniczej
i uwarunkowania transformacji, (red.) J. Jaskiernia, Tom I, Toruń 2011, s. 595.
12
Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu instytucji sądów przysięgłych i sędziów pokoju (Dz. U. 1938, nr 24, poz. 213).
13
  M. Zaborski, U źródeł sądownictwa państwa totalitarnego: zmiany ustroju sądownictwa
powszechnego w tzw. Polsce Lubelskiej (22 lipca 1944 - 31 grudnia 1944) Zarys problematyki
[w:] Czasy nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku,
Tom XVIII - XIX, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2005.
14
Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu
22 lipca 1952 r. (Dz. U. 1952, nr 33, poz. 232).
11

106

O BEZPOŚREDNIM WYBORZE SĘDZIÓW ...

Konstytucja okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (1952-1989) była
ukształtowana na podstawie Konstytucji ZSRS z 1936 r.15, jednak recepcja
sowieckich rozwiązań ustrojowych w zakresie kształtu organów wymiaru sprawiedliwości nie była pełna. Trzeba stwierdzić, że było to z korzyścią dla niezawisłości sędziowskiej.
Art. 50 ust. 1 Konstytucji PRL z 22 lipca 1952 r. stanowił: „Sędziowie
i ławnicy ludowi są wybierani”. Zasada wybieralności sędziów od początku
została bezterminowo zawieszona na mocy przepisów wprowadzających Konstytucję PRL z 22 lipca 1952 r.16. W rzeczywistości w całym okresie istnienia
PRL sędziowie i ławnicy ludowi nie byli wybierani bezpośrednio przez obywateli. Ówczesne prawo o ustroju sądów powszechnych, czyli obowiązujące
w większości tego czasu i wielokrotnie nowelizowane rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 6 lutego 1928 r., wskazywało na mianowanie sędziów
przez Radę Państwa na wniosek Ministra Sprawiedliwości. Ponadto ustawa
z 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludowych w sądach powszechnych nakazuje wybór piastunów tych stanowisk przez rady narodowe17. Natomiast brak
przysięgłych oraz nieutworzenie sądów pokoju stanowi nawiązania do stanu
prawnego z 1938 r., o czym było wcześniej.
Na mocy noweli konstytucyjnej z 10 lutego 1976 r. pojawił się w Konstytucji PRL następujący przepis art. 60 ust. 1: „Sędziowie są powoływani
i odwoływani przez Radę Państwa”18. Oznaczało to, że powoływanie sędziów,
tak jak obecnie, nie jest przedmiotem wyboru przez obywateli. W sytuacji
ustrojowopolitycznej, jaka panowała w okresie istnienia PRL, nie należy tego
rozwiązania oceniać negatywnie, bowiem wszelkie wybory miały wówczas charakter plebiscytarnego głosowania na rządowe kandydatury, a odstępstwo od
nich w przypadku powoływania sędziów w jakimś stopniu wzmacniało ich
niezawisłość.
Najważniejszą zmianą dokonaną 10 lutego 1976 r. na rzecz wzmocnienia
niezawisłości sędziowskiej była rezygnacja z ustanowionej w 1952 r. zasady
wybieralności sędziów i przywrócenie ich powoływania (nominacji) w art. 60
ust. 1 Konstytucji PRL. Był to zabieg od dawna postulowany przez doktrynę
Por. L. Mażewski, Długa dekada lat siedemdziesiątych (1968-1981). Rola nowelizacji z 10
lutego 1976 r. z 22 lipca 1952 r. w ewolucji ustroju PRL na tle konstytucji europejskich państw
socjalistycznych, Toruń 2011, rozdz. I. 2 i 3.
16
Ustawa Konstytucyjna z dnia 22 lipca 1952 r. - Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. 1952, nr 33, poz. 233).
17
Art. 16 ustawy z dnia 2 grudnia 1960 r. - o ławnikach ludowych w sądach powszechnych
(Dz. U. 1960, nr 54, poz. 309).
18
Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu
22 lipca 1952 r. (tekst jednolity Dz. U. 1976, nr 7, poz. 36).
15
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prawa i wówczas już w gruncie rzeczy formalny, gdyż zasada wybieralności
sędziów od początku została bezterminowo zawieszona na mocy przepisów
wprowadzających Konstytucję PRL, o czym już wspominaliśmy. W ten sposób usunięto pewną fikcję prawną. Również w przypadku Sądu Najwyższego
nowela z 1976 r. zniosła wybór na rzecz powołania przez Radę Państwa na
okres 5 lat, co było w pewnym stopniu nawiązaniem do rozwiązania z ustawy
z 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym19.
Nie wolno jednak zapominać, iż zasadzie powoływania sędziów na czas
nieoznaczony nadal towarzyszyła możliwość ich odwołania. W tym czasie, jak
i w całym okresie PRL, odejście ze stanowiska sędziego mogło nastąpić na
podstawie odwołania przez Radę Państwa z powodu braku rękojmi należytego
wykonywania obowiązków. Przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych
nie precyzowały żadnych kryteriów w tym zakresie, pozostawiając Radzie Państwa swobodę uznania i oceny, czy zachodził brak rękojmi, co w oczywisty
sposób naruszało zasadę niezawisłości sędziowskiej20.
Zatem od początku martwej instytucji wyboru sędziów, a następnie
wprowadzeniu w to miejsce zasady powoływania sędziów przez Radę Państwa, towarzyszyło wzmocnienie niezawisłości sędziowskiej, acz ciągle z możliwością ich odwołania z powodu braku rękojmi. Nawet zwolennicy wyboru
sędziów przez obywateli muszą przyznać, że w warunkach PRL trudno uznać
to za złe rozwiązania ustrojowe, aczkolwiek znikła możliwość wyboru sędziów
przez obywateli.
Pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.
Istotne znaczenia dla kształtu wymiaru sprawiedliwości w Polsce miała
nowela z 7 kwietnia 1989 r. Konstytucji PRL. Art. 60 ust. 1 stanowił: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa”. Z ust. 2 wynikało zaś, że „Sędziowie są nieusuwalni, z wyjątkiem
przypadków określonych w ustawie”. Warto zauważyć, iż Konstytucja RP
z 2 kwietnia 1997 r. określa powoływanie sędziów w gruncie rzeczy w ten
sam sposób „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczpospolitej, na
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieokreślony”21.
Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 1962, nr 11, poz. 54).
L. Mażewski, Długa dekada..., s. 161.
21
Art. 179 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. uchwalona przez
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu
16 lipca 1997 r. (Dz. U.1997, nr 78, poz.483).
19

20

108

O BEZPOŚREDNIM WYBORZE SĘDZIÓW ...

Wraz z nowelą konstytucyjną z 7 kwietnia 1989 r. nie przywrócono instytucji sędziów pokoju, ani też nie zmieniono trybu powoływania ławników
w sądach powszechnych. Wejście w życie nowej ustawy zasadniczej
w 1997 r. nic nie zmieniło w tym zakresie, z tym że ławników powołują teraz rady gmin22. Wynika to z art. 182 Konstytucji RP: „Udział obywateli
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa”. Innymi słowy, po
1989 r. nie udało się nam nawet wrócić do rozwiązań z lat 1944-1949, nie
mówiąc o przywróceniu stanu prawnego sprzed 1938 r., co z przykrością
odnotowują autorzy. Póki co o bezpośrednim wyborze sędziów musieliśmy
zapomnieć.
Analiza istniejących postulatów de lege ferenda
co do bezpośredniego wyboru sędziów i sposobu
udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru
sprawiedliwości
Obecnie istnieje kilka propozycji sposobu ponownego ustanowienia instytucji sędziów pokoju. Klub Poselski Kukiz'15 proponuje, aby sędziowie wybierani byli w wyborach powszechnych przez obywateli i orzekali w prostych
sprawach cywilnych i karnych. Zakłada się, że musiałaby to być osoba, która
skończyła studia prawnicze i 5 lat przepracowała w zawodzie prawniczym, jako
radca, adwokat lub notariusz. Sędzią najwcześniej można zostać w wieku 35
lat. Po pięcioletniej kadencji sędziego pokoju taka osoba mogłaby zostać wybrana przez Krajową Radę Sądownictwa do wyższej instancji sądowej.
Co innego proponuje stowarzyszenie Agenda Polska, które w swoim projekcie reformy sądownictwa23 wprowadza instytucję sędziów pokoju. Posiadaliby oni ograniczoną właściwość w sprawach cywilnych́, która wynikałaby
z wartości przedmiotu sporu w wysokości do 5 tysięcy złotych. Dodatkowo
sędzia pokoju rozstrzygałby także w sprawach o wykroczenia bez możliwości
jednak orzeczenia kary aresztu. Taka sankcja mogłaby być co najwyżej orzekana przez sąd rejonowy, w razie niewykonania wyroku sędziego pokoju.
W analizowanym projekcie kandydat na sędziego pokoju musiałby
mieć́ ukończone co najmniej 35 lat. Taka granica wieku pozwala kandydatowi nabrać odpowiedniego doświadczenia życiowego oraz ułatwia zdobycie
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2001, nr 98,
poz. 1070 z późn. zm.).
23
Warsaw Enterprise Institute, Wymierna Sprawiedliwość. Projekt reformy sądownictwa, praca zbiorowa pod kierownictwem K. Rybikowskiego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
Warszawa 2018.
22
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autorytetu w ramach lokalnej społeczności. Kandydat na sędziego pokoju powinien posiadać wykształcenie prawnicze, ale nie będzie to wymóg konieczny.
Sędzia wybierany byłby na kadencję równą kadencji organów gminy, w trakcie wyborów do tychże organów. W głosowaniu mogliby brać udział wszyscy
uprawnieni do głosowania mieszkańcy gminy, mieszkający w danym okręgu
wyborczym wybierającego sędziego.
Rada gminy wyznaczałaby okręgi sądowe, właściwe dla sędziów pokoju
– zazwyczaj byłyby to granice sołectw, osiedli czy dzielnic. W każdej gminie
musiałby funkcjonować́ co najmniej jeden sędzia pokoju. Sędzia pokoju nie
mógłby przypadać na więcej niż 25 tysięcy mieszkańców.
Sędzia pokoju nie mógłby być członkiem partii politycznej, pracować
w administracji publicznej ani też być osobą w przeszłości karną. Miałby także
zakaz kandydowania do jakichkolwiek organów władzy publicznej, w tym
samorządowej. Wynagrodzenie sędziemu pokoju ustalałaby rada gminy w zależności od stawki średniego wynagrodzenia w gminie do trzykrotności tejże
kwoty. Rada gminy nie miałaby uprawnienia do zmiany kwoty wynagrodzenia w czasie kadencji.
Sędzia pokoju byłby usuwalny z urzędu tylko na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub w razie zrzeczenia się tej funkcji. Odbywałyby się
w takim przypadku wybory uzupełniające w okręgu wyborczym, właściwym
dla tego sędziego. Sędzia wybrany w takich wyborach dokańczałby kadencję
poprzednika. Jeśli wakat na stanowisku sędziego pokoju miałby miejsce na
mniej niż pół roku przed planowanymi wyborami, sędziego zastępczego do
końca kadencji wybierałaby rada gminy.
Postępowanie przed sędzią pokoju odbywałoby się przy uproszczonej
procedurze, wyodrębnionej dla tego typu postępowań. Od orzeczenia sędziego pokoju służyłoby odwołanie do wyższej instancji. Odwołanie wiązałoby się
jednak z wniesieniem stosunkowo sporej, jak na przedmiot sprawy, opłaty sądowej. Ma to na celu zapobieżenie sytuacji „zapychania” sądów odwołaniami
od błahych spraw oraz traktowania sędziego pokoju wyłącznie jako szczebel
przejściowy do rozstrzygnięcia sporu w sądzie. W przypadku wyłączenia się
sędziego pokoju od prowadzenia sprawy, organ wykonawczy gminy wskazywałby innego sędziego pokoju działającego na terenie tej gminy do zajęcia się
tą sprawą. Gdyby na terenie gminy funkcjonował jeden sędzia pokoju, sprawą
powinien zająć się sędzia pokoju z sąsiedniej gminy. Organy gminy miałyby
obowiązek podpisywania między sobą stosownych porozumień w tej sprawie.
Do obowiązków gminy należałoby także wyznaczenie sędziemu miejsca do
orzekania, najlepiej na terenie okręgu przysługującego jego właściwości.
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W innych propozycjach zakłada się, że rolę sędziów pokoju mogliby pełnić sędziowie w stanie spoczynku oraz inne osoby z wykształceniem prawniczym24. Nie uznajemy tego za dobre rozwiązanie, gdyż mogłaby w ten sposób
ulec zatarciu specyfika sędziego nie-zawodowego jakim powinien być sędzia
pokoju.
Bez wątpienia istniejące propozycje de lege ferenda w zakresie przywrócenia instytucji sędziego pokoju mogą stanowić dobry punkt wyjścia do prac
legislacyjnych; mamy tu głównie na myśli bardzo kompleksowe opracowanie
stowarzyszenia Agenda Polska.
Na tym jednak nie wyczerpują się propozycje związane z wyborem sędziów. Pojawiał się pomysł wprowadzenia bezpośredniego wyboru sędziów
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego25. Z pewnością nie
da się tej propozycji zrealizować hic et nunc, bo nawet w USA sędziowie sądów federalnych nie pochodzą z wyborów, a są powoływani przez prezydenta
za zgodą i radą Senatu. Należy zatem ten postulat, co do radykalnej zmiany
sposobu kształtowania modelu sądownictwa w Polsce, pozostawić bez dalszego
biegu.
Udział obywateli
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
Skoro kandydat na ławnika do sądu musi mieszkać, być zatrudniony
lub prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym właściwością tego
sądu, od co najmniej roku26 oraz przestrzegać zasad postępowania ławnika27,
tj. w życiu codziennym, w swoim środowisku stać na straży prawa, postępować
honorowo i brać czynny udział w życiu społecznym, to można zakładać, że
społeczność stanowiąca to samo środowisko zna owego kandydata. W związku z tym posiada możność, aby codziennie weryfikować czy dany kandydat
faktycznie odznacza się nieskazitelnym charakterem28 oraz innymi wymaganymi cechami, a co za tym idzie w przyszłości zdecydować czy powinien
sprawować funkcje ławnika, czy też nie. Obywatele powinni móc decydować

A. Zieliński, Przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002, s. 100.
25
I. Kraśnicka, Systemy wyborów sędziów stanowych w USA, Białystok 2016.
26
Art. 158 §1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. 2001, nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
27
M. Polak, Zasady Postępowania Ławnika, opracowane przez Radę Ławniczą przy Sądzie
Okręgowym w Warszawie kadencji 2004-2007.
28
Ibidem.
24
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czy kandydat na ławnika powinien sprawować daną funkcję, ponieważ znaliby zakres jego kompetencji oraz konsekwencje podejmowanych przez niego
decyzji.
Aby ustanowić bezpośredni wybór ławników konieczne jest wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych 29, która obecnie przydziela takie kompetencje radzie gminy.
Słowem, nie byłyby konieczne tu żadne zmiany konstytucyjne.
Przywrócenie instytucji sędziego pokoju
Sędziowie pokoju powinni spełniać odpowiednie kryteria, a przede
wszystkim:
−posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
−być niezawiśli,
−podlegać jedynie ustawom,
−odznaczać się silnymi przekonaniami moralnymi,
−być nieskazitelnego charakteru,
−ukończyć 30 lat,
−być zatrudnionym lub mieszkać w miejscu kandydowania od co najmniej roku,
−nie przekroczyć 70 lat,
−być zdolnym, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków
sędziego pokoju,
−posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
Natomiast sędzią pokoju nie powinien być:
−funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowisko związane
ze ściganiem przestępstw, występków i wykroczeń;
−adwokat i aplikant adwokacki;
−radca prawny i aplikant radcowski;
−duchowny;
−żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
−funkcjonariusz Służby Więziennej;
−radny gminy, powiatu i województwa.
Wymagania te zapewniałyby niezawisłość kandydata na stanowisko sędziego pokoju. Sędziowie pokoju powinni być wybierani wraz z radnymi do
29
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
2001, nr 98, poz. 1070 z późn. zm.).
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rady gminy. Tak jak w przypadku ławników usprawniłoby to cały proces oraz
organizację wyborów. Sędziowie byliby wybierani na pięcioletnią kadencję,
a więc ich kadencja kończyłaby się wraz z końcem kadencji organów gminy. Także w okresie międzywojennym istniała pięcioletnia kadencja pełnienia
funkcji sędziego pokoju30. W przypadku reelekcji sędzia pokoju byłby powoływany na czas nieokreślony. Sędziów pokoju zaprzysięgałby Prezydent RP tak
jak to ma miejsce w przypadku sędziów zawodowych.
Właściwością sędziów pokoju w sprawach karnych byłoby orzekanie
o wykroczeniach. W związku z tym bazowaliby na Kodeksie wykroczeń31, zaś
w sensie proceduralnym wykorzystując postanowienia Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia32. W 2016 r. dorosłych skazanych prawomocnie przez sądy powszechne na grzywnę było aż 9877633. Oczywistym jest, że
większość z tych spraw można by przenieść do kompetencji sądów pokoju,
co odciążyłoby sędziów zawodowych i pozwoliło na zmniejszenie opieszałości
w sądach. Sędziowie pokoju również orzekaliby w drobnych sprawach cywilnych, np. o pożyczce do 500 zł (bez umowy), przy czym wartość sporu nie
przekraczałaby kwoty 5000 zł, a więc zbliżonej do wielkości zarówno maksymalnej grzywny jak i średniej krajowej. Korzystaliby z uproszczonej procedury
cywilnej. Ich wyroki podlegałyby zaskarżeniu do sądu rejonowego, co dałoby
możliwość kontroli nad poprawnością orzeczeń przez sędziów zawodowych.
Sędziowie pokoju podlegaliby prezesowi sądu rejonowego na identycznych zasadach jak sędziowie sądów rejonowych.
Pomysł wprowadzenia bezpośredniego wyboru sędziów do systemu prawnego sprawdza się m.in. w Stanach Zjednoczonych. Stosuje się tam metodę
bezpośredniego wyboru sędziów przy wyborach do sądów I instancji, jednak
można również, w kilku stanach, wybierać sędziów II instancji w glosowaniu
powszechnym. Jedynie sędziowie federalni nie są powoływani w takim trybie34.
Aby mogło nastąpić przywrócenie instytucji sędziego pokoju, trzeba
zmienić ustawę zasadniczą. Art.179 Konstytucji RP stanowi, że Prezydent
RP powołuje sędziów na wniosek KRS na czas nieokreślony, więc należałoby
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych (Dz. U. 1928, nr 12, poz. 93 z późn. zm.).
31
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn.
zm.).
32
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U.
2001, nr, 106 poz. 1148 z późn. zm.).
33
Rocznik statystyczny RP 2017 - https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/roczniki-statystyczne-gus/ [dostęp: 02.08.2020].
34
M. Abu Gholeh, P. Bury, Bezpośredni wybór sędziów na przykładzie Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Wrocław 2016.
30
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wprowadzić zmianę umożliwiającą wybory bezpośrednie przez mieszkańców
gminy sędziów pokoju. Sędziowie byliby wybierani przez obywateli, a następnie Prezydent RP mianowałyby ich na stanowisko sędziego pokoju gminy,
w której został on wybrany. Kolejna zmiana musiałaby nastąpić w art. 180
Konstytucji RP, gdzie należałoby dodać ust. 6. Proponowany przepis powinien dawać możliwość wyboru sędziów na czas określony. To pozwoliłoby na
ustanowienie pięcioletniej kadencji sędziów pokoju, z możliwością reelekcji
na czas nieokreślony.
Na koniec warto zwrócić uwagę, że w propozycji przywrócenia instytucji
sędziów pokoju, wybieranych w wyborach powszechnych, jak również mianowanie ich przez Prezydenta RP, wyraźnie autorzy nawiązują do rozwiązań
z Konstytucji z 17 marca 1921 r. i ówczesnego ustawodawstwa. Są nam też
bliskie propozycje przedstawione przez stowarzyszenie Agenda Polska.
Podsumowanie
W zakresie udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
uważamy, że należy jedynie doprowadzić do wyboru ławników w wyborach
bezpośrednich przez mieszkańców gminy, odbywanych wraz z innymi wyborami w ramach tej jednostki samorządu terytorialnego.
Wykształcenie prawnicze, pośród wymagań na stanowisko sędziego
pokoju, jest niepotrzebne. Ważniejszą cechą kandydata powinny być silne
przekonania moralne oraz posługiwanie się poczuciem słuszności podczas
orzekania. Sędzia taki powinien mieć ukończonych przynajmniej 30 lat, bo
dopiero wówczas może dysponować koniecznym doświadczeniem życiowym.
Ze względu na proponowany brak wykształcenia prawniczego, należy też nie
zgodzić się z możliwością awansu do sądów wyższych instancji.
Propozycja przeprowadzenia wyborów sędziów pokoju razem z wyborami gminnymi jest logiczna, bo podkreśla lokalny charakter sprawowanych
funkcji. Pierwsza kadencja sędziego powinna trwać 5 lat. Reelekcja na stanowisko sędziego skutkowałaby powołaniem go przez Prezydenta RP na czas
nieokreślony.
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DIRECT ELECTIONS OF JUSTICIES AND CITIZEN
PARTICIPATION METHOD IN PERFORMING JUSTICE
IN POLAND SINCE 1918 TOGETHER WITH DE LEGE
FERENDA POSTULATES
Summary: This article explores the issues, which are closely connected
to the civic factor in performing justice. Authors presented historical
view, to show the changes in law, which affected that topic as well as
conducted research which helped to take a wider perspective on civic
factor in performing justice. Today’s solutions are not fully carrying
out the assumptions guaranteed by earlier Constitutions of Poland,
that is why this article contains original de lege ferenda postulates. It is
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also important to mention postulates of representative club Kukiz’15
and Agenda Poland Association. Present solutions were formed
on the basis of historical view, conducted research but also on the principles of democratic rules of law.
Keywords: Justice, justices of the peace, assessors, direct elections
of justices of the peace and assessors.

117

Marek Podraza1

SYTUACJA W LIBII
A BEZPIECZEŃSTWO
UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: W 2011 r. w krajach Afryki Północnej i Bliskiego
Wschody rozpoczęły się protesty, które spowodowane były czynnikami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, a także autorytarnym
sposobem rządzenia. Zaczęto je określać mianem „Arabskiej Wiosny”.
Dotknęły one również Libii, w której od zamachu stanu z 1969 r. władzę sprawował pułkownik Mu’ammar al.-Kadafi. Doprowadziły one
do zabicia dyktatora, po czym sytuacja w państwie uległa destabilizacji,
a Libia pogrążyła się w chaosie. Moment ten wykorzystały organizacje terrorystyczne typu ISIS, a także grupy przestępcze, trudniące się
przerzutem nielegalnych imigrantów do UE i czerpiące z tego ogromne
zyski. Szacuje się, że w rekordowym 2016 roku z terytorium Libii do
Europy nielegalnie przedostało się 181 436 osób. Sytuacja ta, a także
późniejsze zamachy terrorystyczne w Paryżu, nasunęły pytania o bezpieczeństwo UE i solidarność państw członkowskich wobec tak dużego wyzwania, jakim jest kryzys migracyjny. Celem pracy jest ukazanie
wpływu sytuacji w Libii na bezpieczeństwo UE.
Słowa kluczowe: Nielegalna imigracja, Unia Europejska, Libia, bezpieczeństwo, terroryzm.

Wstęp
Jednym z priorytetów każdego państwa jest szeroko rozumiana kwestia
bezpieczeństwa, zarówno w odniesieniu do jego obywateli, podmiotów działających na jego terytorium, jak i granic państwowych. Ze względu na złożoność
tematyki uwidoczniły się problemy, związane z wypracowaniem uniwersalnej
1

Mgr, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Rzeszowski.
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definicji tego pojęcia. Podstawowa jej wersja mówi o zapewnieniu integralności terytorialnej, suwerenności, odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed zagrożeniami militarnymi oraz pozamilitarnymi, przy użyciu środków pochodzących z różnych dziedzin funkcjonowania państwa2.
Sytuacja wygląda podobnie w przypadku organizacji międzynarodowej,
jaką jest Unia Europejska. Jednym z głównych celów polityki zagranicznej UE,
wymienionym w art. 21 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, jest utrzymanie
bezpieczeństwa, niezależności i integralności, a także wspieranie systemu międzynarodowego opartego na silniejszej współpracy wielostronnej3. Niewątpliwie ogromnym sprawdzianem efektywności tych działań był kryzys migracyjny, począwszy od 2011 r., kiedy to granice Unii Europejskiej nielegalnie
przekroczono 141 051 razy. Był on następstwem tzw. Arabskiej Wiosny – fali
protestów, która przetoczyła się przez państwa Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu4. Rozruchy te przybrały niezwykle gwałtowną formę w Libii, czego
skutki odczuwamy do dziś. Celem niniejszego opracowania jest omówienie
wpływu sytuacji wewnętrznej w Libii na bezpieczeństwo Unii Europejskiej.
Libia po II Wojnie Światowej
Libia to państwo powierzchniowo trzy razy większy od Francji, zamieszkałe przez około 6,5 miliona osób. Położona w Afryce Północnej, sąsiaduje
z sześcioma krajami, tj.: Algierią, Tunezją, Nigrem, Czadem, Egiptem i Sudanem. Północ kraju w całości ogranicza blisko 1700
kilometrów wybrzeża Morza Śródziemnego. Znaczna większość powierzchni Libii to pustynia co sprawia, że z 3 mieszkańcami na km2 posiada
najmniejszą gęstość zaludnienia na świecie5.
W przeszłości stanowiła ona włoską kolonię. Po II Wojnie Światowej
Libia znalazła się pod nadzorem ONZ, która podzieliła ją na trzy niezależne
regiony administracyjne, zarządzane przez Wielką Brytanię i Francję. Pełną
niepodległość uzyskała 24 grudnia 1951 r., a na czele państwa stanął król Idris
I. Rok później stała się pełnoprawnym członkiem Ligii Arabskiej. Początkowo kraj ten zmagał się z wieloma problemami o podłożu ekonomicznym6.
2
T. Szubrycht, Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2006, nr 4 (167), s. 87-88.
3
Art. 21 ust. 2 TUE (wersja skonsolidowana).
4
J. Szymańska, Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty,
„Studia BAS” 2017, nr 3, s. 161.
5
A. Najjar, Kaddafi. Anatomia tyrana, Wrocław 2011, s. 13-14.
6
T. Zieliński, Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011). Operacja Odyssey Dawn
i Unified Protector, Poznań 2014, s. 10-11.
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Sytuacja uległa diametralnej zmianie w 1955 r., kiedy to na terenie kraju odkryto pierwsze złoża ropy naftowej, by 6 lat później rozpocząć jej eksport m.in.
do Europy, z czego zaczęto czerpać coraz większe zyski. Biorąc pod uwagę, iż
do tej pory budżet państwa zasilany był jedynie eksportem złomu i dzierżawami Brytyjczyków i Amerykanów za utrzymywanie baz wojskowych, był to
spory zastrzyk finansowy7.
W trakcie, gdy król Idris I przebywał na leczeniu w Turcji, 1 września
1969 r. w kraju doszło do zamachu stanu. Na jego czele stanął pułkownik
Mu’ammar al.-Kadafi. Na opanowanie całej Libii potrzebował zaledwie kilku
dni, następnie powołał nowy rząd i mianował się premierem. Wizję państwa zawarł w tzw. Zielonej Książce, którą nazwał „trzecią teorią światową”. Była ona
swego rodzaju połączeniem socjalizmu z muzułmańskim fundamentalizmem,
wprowadzającym m.in. prawo szariatu. Kaddafi, nazywany odtąd Przywódcą Rewolucji 1 Września, stanął na czele Generalnego Sekretariatu Kongresu,
a nazwę kraju zmieniono na Libijska Arabska Dżamahirijja. Dość ekscentryczna polityka zagraniczna doprowadziła do wielu konfliktów m.in. z Egiptem
w 1977 r., czy Czadem w 1983 r. Z krajem tym stosunki dyplomatyczne zrywały m.in. Wielka Brytania, czy USA. W 1986 r. Amerykanie, w związku
z cyklicznymi incydentami w Zatoce Wielkiej Syrty, dokonali akcji odwetowej
o nazwie „El Dorado Canion”. Jej wynikiem były m.in. zniszczone lotniska,
bazy treningowe terrorystów, a nawet rezydencje Kaddafiego. Reżim wielokrotnie oskarżany był o wspieranie terroryzmu – w 1988 r. dwóch Libijczyków podłożyło bombę w samolocie amerykańskich linii lotniczych Pan American World Airways. W wyniku eksplozji śmierć poniosło 270 osób. Ostatni
etap rządów, trwających 42 lata, przyniósł ocieplenie stosunków z Zachodem.
Libia wypłaciła 2,7 mld USD dla rodzin zamachu na Lockerbie, zaakceptowała
Kartę Praw Człowieka, a nawet zgodziła się na zniszczenie broni masowego rażenia – umożliwiając międzynarodowym inspektorom wjazd na jej terytorium.
Efektem tego było m.in. ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych
z USA i Wielką Brytanią i wykreślenie kraju z listy wspierających terroryzm8.

7
P. Niziński, Libia – od arabskiej wiosny do państwa zagrożonego rozpadem [w:] Arabska Wiosna
w Afryce Północnej, (red.) E. Szczepankiewicz-Rudzka, Kraków 2014, s. 96.
8
D. Kasprzycki, Arabska Wiosna. Libia 2011, Syria 2011-2014, Zabrze – Tarnowskie Góry
2018, s. 16-20.
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Wpływ Arabskiej Wiosny na sytuację w Libii
Na początku 2011 r. w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu rozpoczęła się fala protestów, u podłoża której stały czynniki ekonomiczne, społeczne i polityczne. Wysokie bezrobocie, niskie dochody, korupcja
i nepotyzm, a także autorytarny sposób rządzenia doprowadziły do rozruchów,
z którymi – w takiej skali – ta część świata nie miała do czynienia od dawna. W Tunezji i Egipcie zakończyły się one obaleniem rządzących od lat prezydentów. Na ulice wyszli również Jordańczycy, Marokańczycy, Syryjczycy,
czy obywatele Bahrajnu9. W demokratycznych przemianach upatrywali oni
szansy na zmianę dotychczasowych form władzy. Co ważne, protesty te były
ruchami oddolnymi, które nie przerodziły się w zorganizowaną siłę polityczną,
mogącą wykorzystać korzystną sytuację10.
Arabska Wiosna nie ominęła również Libii. Pierwsze protesty rozpoczęły
się tam już 14 stycznia 2011 r. Rząd, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji
i chcąc uspokoić nastroje społeczne, zdecydował się na obniżenie podatków
i ceł na produkty żywnościowe. Decyzja ta nie przyniosła zamierzonych efektów. Przeciwnicy reżimu zdobywali kontrolę nad coraz to większą powierzchnią kraju. Zmusiło to Mu’ammara al-Kaddafiego do wysłania na ulice wojska,
a nawet zagranicznych najemników i więźniów. Po początkowych sukcesach
protestujących, siły dyktatora zaczęły odzyskiwać władzę nad utraconym terytorium i zapewne udałoby im się stłumić rozruchy, gdyby nie reakcja ONZ.
17 marca 2011 r. – w odpowiedzi na brutalne tłumienie ludności cywilnej
– Rada Bezpieczeństwa uchwaliła rezolucję nr 1973, która oprócz wezwania
do zaprzestania ataków, umożliwiła krajom członkowskim podjęcie wszelkich
środków w celu ochrony cywilów, wyłączając możliwość okupacji terytorium.
Jej wynikiem była międzynarodowa interwencja, na czele której stała Wielka
Brytania, Francja, państwa Rady Współpracy Zatoki oraz przede wszystkim
Stany Zjednoczone. Skupiała się ona na bombardowaniach wojsk wiernych
Al-Kadaffiemu, co mocno ograniczało jego możliwości bojowe. Punktem kulminacyjnym była śmierć dyktatora, który został zabity przez rebeliantów 20
października 2011 r.11

9
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 18, s. 41-42.
10
M. Muszkiewicz, „Arabska Wiosna” – fala demokracji w warunkach islamu. spojrzenie
z polskiej perspektywy, „Społeczeństwo i Ekonomia” 2014, nr 1 (1), s. 154.
11
M. Dziekan, K. Zdulski, R. Bania, Arabska wiosna i świat arabski u progu XXI wieku, Łódź
2020, s. 42-46.

122

SYTUACJA W LIBII A BEZPIECZEŃSTWO UNII EUROPEJSKIEJ

23 października Tymczasowe Władze Libijskie ogłosiły oficjalne wyzwolenie kraju i zakończenie wojny domowej. Po ponad 8 miesiącach walk rozpoczęto odbudowę struktur administracji państwowej12. Na czele tymczasowego
rządu stanął Abdel Rahim al-Kib. Zapowiedział on zmianę konstytucji, zgodnie z którą Libia miała stać się krajem demokratycznym z umiarkowaną opcją
islamską, a wymownym symbolem zmian był powrót do flagi sprzed rewolucji.
Zaplanowano też pierwsze po upadku reżimu wybory parlamentarne, które
miały się odbyć w ciągu 8 miesięcy13. W dniach 7-8 lipca 2012 r. do Generalnego Zgromadzenia Narodowego wybrano 200 przedstawicieli, a najwięcej
mandatów zdobył Sojusz Sił Narodowych. Miesiąc później Zgromadzenie zastąpiło Tymczasową Radę Narodową, a szefem nowego libijskiego rządu został
Mustafa Abu Szakur14. Niestety, w związku z niezatwierdzeniem przez parlament sformułowanego przez niego rządu, 7 października został on usunięty ze
stanowiska. Podobny los podzielił jego następca, Ali Zajdan, który co prawda
zdołał utworzyć rząd, ale w związku z problemami dotyczącymi utrzymania
stabilności państwa udzielono mu wotum nieufności15. Zastąpił go Abd Allah
as-Sani, który jednak sam podjął decyzję o rezygnacji, spowodowaną groźbami
i atakami skierowanymi na jego rodzinę16.
W związku z problemami, związanymi z wyłonieniem efektywnej władzy
centralnej, w Libii doszło do daleko idącej, wewnętrznej destabilizacji. Pojawiło się kilka ośrodków władzy, którymi w większości zarządzały zbrojne
bojówki, powiązane z różnymi plemionami i częściami kraju. Dziś, obok Syrii, jest to najbardziej zdestabilizowane państwo arabskie, będące polem dla
funkcjonowania różnego rodzaju organizacji terrorystycznych tj. Al-Kaida, czy
Państwo Islamskie17.

12
P. Turczyński, Libijska wojna domowa i międzynarodowa interwencja 2011 roku – postawy
społeczeństw Libii i zachodu, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2012, nr 1 (163), s. 165.
13
F. Bryjka, Libia bez Muammara Kaddafiego - krok w stronę demokracji czy państwa upadłego?
[w:] Społeczeństwo a Wojna. Wojna - kryzys - bunty mas, (red.) M. Bodziany, B. GwiazdaRzepecka, A. Kotasińska, B. Löffle,, Wrocław 2014, s. 222.
14
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Dokąd zmierza Libia bez Muammara Kaddafiego?, „Krakowskie
Studia Międzynarodowe” 2012, nr 1, s. 128.
15
M. Stempień, Wojna domowa w Libii w latach 2014–2018, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”
2019, nr 1 (64), s. 300.
16
F. Bryjka, Libia… op. cit., s. 223.
17
A. Minda, P. Sasnal, Kryzys w Libii a wzrost dżihadyzmu i migracji, „Biuletyn PISM” 2016,
nr 21 (1371), s. 1.
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Libia a nielegalna imigracja w UE
Skutki Arabskiej Wiosny nie odnosiły się jedynie do państw Afryki Północnej i destabilizacji tego regionu, były również mocno odczuwalne w Europie. Począwszy od 2011 r., wzrastała liczba nielegalnych przekroczeń granicy
zewnętrznej Unii Europejskiej, a także osób, które szukały schronienia na
naszym kontynencie. W 2011 r. odnotowano 141 051 takich przypadków18.
Cztery lata później skala tego zjawiska była już dużo większa. Według danych Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji w 2015 r. do Europy
nielegalnie dotarło 1 046 599 imigrantów, w tym 1 011 712 z nich wybrało
drogę morską19. Nie dla wszystkich podróż ta kończyła się szczęśliwie. O ile
w latach 2000-2014 w tracie prób przedostania się do Europy zginęło około
22 tys. osób, to już na przestrzeni trzech lat (2014-2017 r.) śmierć na Morzu
Śródziemnym poniosło 14 620 osób20. W tym miejscu warto postawić sobie
pytanie, o rolę Libii w odniesieniu do kryzysu migracyjnego, z którym przez
ostatnie lata musiała zmagać się Unia Europejska.
Należy zaznaczyć, że zjawisko nielegalnej migracji nie jest w Libii tematem nowym. Kraj ten w przeszłości traktowany był przez mieszkańców
biedniejszych państw afrykańskich zarówno jako miejsce docelowe, jak i terytorium tranzytowe w drodze do Europy. Za czasów rządów Muammara Kaddafiego kwestia ta była jednak kontrolowana i w miarę możliwości efektywnie
zarządzana. Jednym z przejawów tego było m.in. utworzenie Departamentu
Imigracji, współpracującego z Unią Europejską, a także innymi państwami
i organizacjami międzynarodowymi. Libia podpisała również dwie umowy
z Włochami – pierwsza z 13 grudnia 2000 r. odnosiła się do zwalczania terroryzmu, zorganizowanej przestępczości z uwzględnieniem narkotyków i ludzi; druga z 2008 r. przewidywała m.in. wspólne patrole w rejonach Morza
Śródziemnego, których efektem było wdrożenie przymusowych powrotów do
Libii cudzoziemców, którzy nielegalnie chcieli dostać się do Europy21.

18
J. Szymańska, Strategia Unii Europejskiej wobec kryzysu migracyjnego: priorytety, bariery, efekty, „Studia BAS” 2017, nr 3, s. 161.
19
P. Sadowski, Wspólny Europejski System Azylowy – historia, stan obecny i perspektywy rozwoju,
Toruń 2019, s. 129.
20
K. Cymbranowicz, Współczesny kryzys uchodźczy i migracyjny – Unia Europejska w roli aktywnego uczestnika czy biernego obserwatora? [w:] Polityka migracyjna w obliczu współczesnych
wyzwań. Teoria i praktyka, (red.) H. Chałupczak, M. Lesińska, E. Pogorzała, T. Browarek,
Lublin 2018, s. 112-113.
21
K. Wardim, Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa
Unii Europejskiej, Toruń 2019, s. 132-135.
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Destabilizacja wewnątrzpaństwowej sytuacji w Libii oraz brak kontroli
poszczególnych służb doprowadziły do rozwoju nielegalnej imigracji z krajów
afrykańskich do Europy i odrodzenia się tzw. centralnego szlaku śródziemnomorskiego. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród osób, które próbowały przedostać się do Unii Europejskiej, Libijczycy stanowili mniejszość – byli to głównie
obywatele Syrii, Mali, Nigerii czy Nigru, a nawet Afganistanu. Za przeprawę do oddalonej o 341 km od libijskiego wybrzeża Malty lub nieco bliższą
włoską wyspę Lampedusę przemytnikom trzeba było zapłacić od 800 do
1000 dolarów22. Skala tego zjawiska z roku na rok była coraz większa, o czym
najlepiej świadczą statystyki. O ile w 2012 r. z Libii do Włoch nielegalnie
przedostało się 15 151 osób, to w rekordowym 2016 r. było ich już 181 436,
a w 2017 r. 118 962 osób23. Aktualnie nielegalna imigracja z wybrzeży Libii
znacznie wyhamowała, osiągając w 2019 r. 14 003 przypadków, jednakże ze
względu na dalszy brak efektywnej władzy nic nie wskazuje na to, by liczby
te spadły do tych, sprzed Arabskiej Wiosny. Na uwagę zasługuje fakt, że grupy przestępcze trudniące się przemytem migrantów i osiągające dzięki temu
znaczne zyski są zainteresowane opóźnianiem procesów pokojowych w tej części świata24.
Bezpieczeństwo Unii Europejskiej
Kryzys migracyjny rozpoczął dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa Unii
Europejskiej. Pomimo pierwotnej otwartości wielu przywódców państw Unii
Europejskiej na przybyszów z północnej Afryki, z czasem ich podejście zaczęło
ulegać zmianie. Coraz głośniej mówiło się o wzmocnieniu granic zewnętrznych oraz kontrolowaniu napływu uchodźców. Wpływ na taki stan rzeczy
miała niespotykana dotąd skala zjawiska, wzrost przestępczości oraz zagrożenie
terroryzmem, o czym często wspominali europejscy politycy25. Warto w tym
miejscu zastanowić się w jakim stopniu realne było to zagrożenie.
Kontrola przepływu osób przez granice państwowe jest pożądana nie tylko w przypadku suwerennych państw. W odniesieniu do szczególnej organizacji międzynarodowej, jaką jest Unia Europejska, występującą w niej Strefą
Schengen i obszarem bez granic wewnętrznych, jest ona jeszcze bardziej istotna.
A. Minda, P. Sasnal, Kryzys…op.cit., s. 2.
K. Wardim, Implikacje… op.cit., s. 144.
24
Dane dostępne na stronie: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/ Risk_Analysis/
Risk_Analysis/ Annual _Risk_ Analysis_2020.pdf (dostęp: 09.09.2020 r.).
25
A. Potyrała, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego - kryzys migracyjny
2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9, s. 300-301.
22
23
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Wydawać się by mogło z jednej strony, że osoby, które nielegalnie dostają się
do Unii Europejskiej, nie są dużym obciążeniem dla państw członkowskich
– zwłaszcza w sferze socjalnej, a także tej związanej z edukacją, czy służbą zdrowia. Niestety kraje członkowskie ponoszą w tym aspekcie dużo większe koszty,
takie jak brak możliwości monitorowania i kontroli napływających osób, które pomimo tego, że przebywają w danym państwie, są poza jego systemem26.
Mówiąc o nielegalnej migracji, należy zwrócić uwagę na wykluczenie takich
osób ze społeczeństwa i skutki, które to za sobą pociąga. Niemożność znalezienia legalnej pracy często może być przyczyną przenikania do środowiska
przestępczego i udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, co uznawane jest za jedno z największych zagrożeń bezpieczeństwa publicznego. Brak
możliwości zweryfikowania tożsamości nielegalnych migrantów niesie za sobą
zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego nie tylko państw członkowskich,
ale i całej Unii Europejskiej. W takim przypadku nie ma możliwości stwierdzenia powiązań danej osoby choćby z organizacjami terrorystycznymi27.
Skutki takiej sytuacji mogliśmy zaobserwować choćby 13 listopada 2015 r.,
kiedy to w Paryżu doszło do serii krwawych ataków bombowych, w których
śmierć poniosło 130 osób. Do ataku przyznało się Państwo Islamskie, a późniejsze śledztwo wykazało, że jeden z zamachowców dostał się do Europy nielegalnie, wraz z grupą syryjskich uchodźców. Różnice kulturowe dały się we
znaki również w trakcie imprezy sylwestrowej w niemieckiej Kolonii, kiedy to
kobiety stały się ofiarami napaści seksualnych, za które odpowiadali migranci
z państw arabskich28. Warto również zwrócić uwagę na problem tworzenia
się enklaw etnicznych, wynikający z trudności dotyczących asymilowania się
ze społecznością lokalną, gdzie tworzone są odrębne reguły społeczne, często
sprzeczne z prawem kraju przyjmującego29. Inną kwestią jest utrata bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego w krańcach Unii Europejskiej, szczególnie
narażonych na napływ nielegalnych imigrantów. W kontekście Libii warto
powołać się choćby na przykład Lampedusy, małej włoskiej wyspy, która
w trakcie kryzysu migracyjnego stała się celem setek nielegalnych imigrantów.
Rekordowym w tej kwestii był rok 2015, kiedy to na wyspę zamieszkaną przez

P. Lubiewski, Nielegalna imigracja. Zagrożenie bezpieczeństwa, Szczytno 2016, s. 86.
B. Mróz, Wpływ zagrożeń migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Journal of
Modern Science” 2017, nr 2 (33), s. 297-298.
28
N. Szczechowicz, Fala imigrantów jako dramat dla współczesnej Europy [w:] Oblicza współczesnych migracji, (red.) W. Fehler, I. Dziubek, Z. Kubacki, Kalisz 2017, s. 138.
29
P. Lubiewski, Nielegalna… op. cit., s. 89.
26
27
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ponad 6 tys. osób, przypłynęło 181 126 osób30. Nie przez przypadek nazywa
się ją największą bramą dla uchodźców z Afryki Północnej. Poruszając wątek
włoski, warto przywołać jeszcze przykład z 1 sierpnia 2011 r., kiedy to w pobliżu południowego portu w Bari wybuchły zamieszki wywołane przez imigrantów, żądających nadania im statusu uchodźcy. Ich działania polegały m.in.
na blokadzie dróg, kolei i niszczeniu samochodów. W ich wyniku obrażenia
odniosło 35 osób. Kolejne grupy uchodźców protestowały w okolicach Rzymu, 8 funkcjonariuszy policji zostało rannych. Do rozruchów doszło również
na Sycylii, gdzie ok. 300 imigrantów wznieciło pożar w ośrodku zamkniętym
i urządziło tam protest31.
Efektywna ochrona granic zewnętrznych to jeden z podstawowych filarów Strefy Schengen i wyznacznik bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zabezpiecza ona państwa członkowskie nie tylko przed napływem migrantów, ale
przede wszystkim przed skutkami funkcjonowania międzynarodowym grup
przestępczych, trudniących się m.in. handlem ludźmi, czy organizacjami terrorystycznymi np. ISIS. Powyższe przykłady wskazują, iż skutki utraty kontroli nad ruchami migracyjnymi mogą być odczuwalne nie tylko w państwach
będących na tzw. pierwszej linii, a również w krajach położonych w głąb Unii
Europejskiej32.
Zakończenie
Zależność pomiędzy bezpieczeństwem Unii Europejskiej, a stabilną sytuacją wewnętrzną jej sąsiadów zauważono już na długo przed kryzysem migracyjnym. W 2004 r. ustanowiona została Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
(EPS), której głównym celem było nawiązanie bliskich relacji z państwami sąsiadującymi, nieobjętymi perspektywą członkostwa, w tym również z krajami
Afryki Północnej33. Arabska Wiosna i wydarzenia z 2011 r. mocno zmieniły
jednak sytuację geopolityczną na południowych granicach Unii Europejskiej.
Szczególnie intensywny przebieg miała ona m.in. w Libii, gdzie po zabiciu
30
G. Balawajder, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i jej rola
w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego [w:] Region - pamięć - polityka : studia i materiały
ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz, (red.) E. Ganowicz, Opole 2018, s. 477.
31
J. Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej. Humanizacja polityki imigracyjnej i azylowej, Warszawa 2012, s. 125-127.
32
G. Balawajder, Instytucja granic zewnętrznych Unii Europejskiej a zapewnienie bezpieczeństwa
państw członkowskich w warunkach współczesnego kryzysu migracyjnego, „Pogranicze. Polish Borderlands Studies” 2017, nr 3, s. 205.
33
K. Cichos, „Wartości” czy bezpieczeństwo? Polityka sąsiedzka UE (na przykładzie relacji
z Ukrainą), „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2018, nr 9, s. 121.
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rządzącego przez 42 lata Muammara Kaddafiego, wybuchła wojna domowa. Oprócz strat finansowych w wysokości 767 mln dolarów, jej skutkiem
ubocznym była całkowita destabilizacja kraju i rozpad władzy centralnej34.
Wykorzystały to liczne grupy przestępcze i organizacji terrorystyczne, które
w upadku aparatu państwowego ujrzały szansę na rozwój, a głównym źródłem
ich dochodów stał się przemyt uchodźców i imigrantów do Unii Europejskiej.
Skala zjawiska zaskoczyła nie tylko mieszkańców państw członkowskich, ale
nawet i ich przywódców, początkowo występujących z inicjatywą niesienia
pomocy. Gdy w szczytowym 2015 r. do Unii Europejskiej nielegalnie przedostało się ponad 1 milion osób, ożywiła się dyskusja nad bezpieczeństwem wewnętrznym organizacji. Momentem przełomowym były zamachy w Paryżu,
w których śmierć poniosło 130 osób – jak się później okazało, jeden z zamachowców dostał się do Europy nielegalnie, wraz z grupą syryjskich uchodźców.
W Unii Europejskiej coraz częściej dochodziły do głosu partie skrajnie prawicowe, które wprost opowiadały się za zamknięciem granic dla przybyszów
z południa. Sami politycy nie potrafili też przygotować planu na integrację i
pomoc tak licznej rzeszy migrantów. Kryzys migracyjny ukazał również brak
efektywnej polityki migracyjnej UE i fakt, że pomimo wielu ustaleń w tym zakresie, pozostają one zazwyczaj zwykłymi zapisami na papierze, niemającymi
wiele wspólnego z rzeczywistością. Pod znakiem zapytania postawiono wzajemne zaufanie i współpracę pomiędzy państwami członkowskimi, a przede
wszystkim zasadę solidarności, będącą jedną z podstaw dzisiejszej integracji.
Na chwilę obecną nic nie wskazuje na to, by sytuacja w Libii miała ulec
stabilizacji. Może to wpłynąć nie tylko na nastroje społeczne w takich krajach jak Włochy, czy Grecja, ale również – jak pokazała przeszłość - na stan
zagrożenia terrorystycznego w państwach niesąsiadujących z Libią, a przede
wszystkim na jedność i dalszą integrację Unii Europejskiej. W interesie UE
jest zaangażowanie jak najszerszego grona państw i organizacji międzynarodowych w proces normalizacji sytuacji wewnętrznej i silne wsparcie dla rządu
centralnego tego kraju. Warto o tym pamiętać, gdy jest jeszcze szansa na wypracowanie konsensusu w tej materii.

34
A. Diawoł-Sitko, Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej
Wiośnie, Kraków 2016, s. 177.
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THE SITUATION IN LIBYA
AND THE SECURITY OF THE EUROPEAN UNION
Summary: In 2011 in the countries of North Africa and the Middle
East began protests, which were caused by economic, social and
political factors, as well as the authoritarian way of governing. They
came to be referred to as the "Arab Spring". They also affected Libya,
where Colonel Mu'ammar al-Gaddafi had been in power since the
coup of 1969. They led to the death of the dictator, and then the situation in the country was destabilized and Libya plunged into chaos.
This moment was used by terrorist organizations such as ISIS, as well
as criminal groups that deal with the smuggling of illegal immigrants
to the European Union and derive huge profits from it. It is estimated
that 181,436 people illegally moved from Libya to Europe in the peak
year 2016. This situation, as well as the subsequent terrorist attacks in
Paris, begged the question of the security of the European Union and
the solidarity of the Member States in the face of such a big challenge as
the migration crisis. The aim of the study is to show the impact of the
situation in Libya on the security of the European Union.
Keywords: Illegal immigration, the European Union, Libya, security,
terrorism.

131

Anna Przechrzta1

GENEZA I PERSPEKTYWY KONCEPCJI
PRAWA DO DOBREJ ADMINISTRACJI
W PROCESIE EUROPEIZACJI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie: Praca niniejsza ma na celu przybliżenie genezy prawa
do dobrej administracji (the right to good / effective administration), rozumianej jako postulat, koncepcja, aż do sytuowania jej w kategorii
zasady prawnej. Jako autorka publikacji postaram się dokonać oceny
perspektyw i kierunków rozwoju tejże w kontekście europeizacji administracji publicznej, tudzież pojawiających się w przestrzeni dyskusyjnej zintegrowanych koncepcji globalizacyjnych. Zasadniczym celem
badawczym było uporządkowanie materiału, którego dostarczają teksty
prawne, orzecznictwo oraz prace dogmatycznoprawne, odnoszące się
do tytułowego konceptu, jak również zlokalizowanie, odkrycie i scharakteryzowanie wspólnych punktów w dyskursie, przedmiot którego
stanowią europeizacja oraz prawo do dobrej administracji. Dokonana
wstępnie jakościowa analiza przeprowadzonych badań skłania do rozważenia perspektywy kompleksowej rewizji koncepcji prawa do dobrej
administracji, w miejsce poczynionych aktualnie postulatów de lege
ferenda.
Słowa kluczowe: Administracja, europeizacja, dyskurs, normalizacja,
globalizacja, ewaluacja

For my business advisor and good friend M.P.
Master of beauty and precision.
R.I.P.
1

Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji.
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Wstęp
Metodologia badań, którą założyłam w trakcie będącego częścią przedmiotowej pracy projektu, wykoncypowała od teoretycznoprawnych rozważań, fundament których stanowiła analiza wybranych kluczowych zagadnień
z poszczególnych dziedzin prawa oraz systemów prawnych, poprzez wspomnianą rekonstrukcję pojmowania zasady dobrej administracji (oczywiście
nie pomijając kwestii relacji tego pojęcia do takich terminów, jak: idea, postulat, wartość, klauzula konstytucyjna, klauzula generalna, dyrektywa preferencji czy norma programowa, dyrektywa o charakterze programowym etc.).
Celem i ideą mojego opracowania było przeprowadzenie badań o charakterze
interdyscyplinarnym, które zakładały poczynienie najistotniejszych ustaleń
w zakresie, jakie znaczenie terminowi „zasada dobrej administracji” przypisuje
prawodawca, posługując się tym zwrotem w tekstach źródłowych oraz niekiedy w tekście prawnym, a także jak jest pojmowany termin „europeizacja”
w dyscyplinach dogmatycznych i prawnych, w orzecznictwie oraz w naukach
politycznych, w kontekście integracji europejskiej.
Nie bez znaczenia dla założonego projektu oraz celu badawczego pozostaje wskazanie przyjętych metod prowadzenia badań, mających na celu
osiągnięcie konsensusu zapewniającego prawidłową deskrypcję elementarnych pojęć oraz zasad mających kluczowe znaczenie w systemie prawa administracyjnego procesowego. Praca niniejsza nie tylko: „powinna być aktualnym i żywym głosem w dyskusji nad obecnym kształtem tej nauki, zwłaszcza
w obliczu [niebagatelnych – przyp. AP] przemian społecznych i gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie, globalizacji i wprowadzanych
mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz tendencji i ekonomizacji działań administracji publicznej”2, ale również ma za zadanie zaprezentować wiodące schematy logiczne pozwalające osiągnąć określone standardy jakościowe
nie podlegające przedwczesnej ekspiracji.
Dobra administracja
Badania nad zagadnieniem dobrej administracji, pojmowanej jako idea
bądź jako zasada prawa (the right to good administration, the right to effective administration) rozpoczęłam w roku 2008, a ich wyniki zaprezentowałam
w pracy pt. „Instytucja skargi uniwersalnej, jako instrument kontroli społecznej,
2
Cyt. za: L. Zacharko, J. Blicharz, Administracja Prawo administracyjne Część ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 13.
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w świetle prawa do dobrej administracji. Rola czynnika społecznego w procesie
europeizacji administracji publicznej”. Inspirując się treścią Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności podpisanej
w Rzymie 4 listopada 1950 roku rozważyłam i wspólnie z moimi mentorami
zaproponowałam następującą definicję prawa do dobrej administracji, które aktualnie sytuuje się wśród praw podstawowych, o których mowa w art.
6 Traktatu o Unii Europejskiej: „Dobra administracja to taka, która oparta
jest na zakotwiczonych w konstytucji (konstytucjach) wartościach, rzetelna,
sprawna i efektywna, działająca na podstawie i w granicach prawa, respektująca procedurę a jednocześnie elastyczna i odbiurokratyzowana, przyjazna
i etyczna”3. W nieco inny sposób dookreślił rzeczone pojęcie M. Jaśkowski4,
wskazując, iż: „Z prawem do dobrej administracji związane są też inne prawa zawarte w Karcie Praw Podstawowych, które wyznaczają ogólny standard
ochrony jednostki w kontakcie z administracją. Do takich praw należy zaliczyć
prawo dostępu do dokumentów (art. 42 KPP), prawo petycji do Parlamentu
Europejskiego (art. 44 KPP), a także zakaz dyskryminacji (art. 21 KPP)”5. Nie
wydaje się, aby nadal budziło wątpliwości czy istnieje spersonalizowane prawo
do dobrej administracji6. Prawo do dobrej administracji ma aktualnie, co nie
podlega dyskusji, status wyjątkowy – stanowi jedno z podstawowych praw
Unii, które musi być postrzegane jak traktaty. Z punktu widzenia polskiego
porządku prawnego nie można pominąć faktu przystąpienia Polski do protokołu 30 w sprawie stosowania Karty praw podstawowych7.
W zakresie opracowań związanych z tematyką niniejszej pracy niejednokrotnie można odnaleźć próby definiowania dobrej administracji poprzez
wskazanie i opis skorelowanych z tą koncepcją zasad, tudzież - stanowiące

„Effective administration is based on values anchored in the constitution (constitutions),
reliable, efficient and effective, operating on the basis and within the law, respecting procedures
and at the same time flexible and unbureaucratic, friendly and ethical” (From the presentation:
„The origins and perspectives of legal concepts relating to effective administration in the process of the
Europeanisation of public administration”, Warszawa 4-5.09.2020 r.), niepubl. Warto zwrócić
uwagę, że w kontekście brytyjskiego systemu prawa administracyjnego procesowego, adekwatny
jest termin: „effective administration”, nie „good administration” jak to przyjęto w dotychczasowych opracowaniach polskojęzycznych.
4
M. Jaśkowski, Sądowa kontrola legalności aktów administracyjnych Unii Europejskiej, Warszawa 2016, s. 124, 129.
5
Ibidem.
6
Por. Prof. dr hab. I. Lipowicz, cyt. w: A. Przechrzta, Instytucja skargi uniwersalnej, jako instrument kontroli społecznej, w świetle prawa do dobrej administracji. Rola czynnika społecznego
w procesie europeizacji administracji publicznej, Uniwersytet Śląski, Warszawa – Katowice 2008
rok, s. - , niepubl.
7
Cyt. za J. Chlebny, System Prawa Administracyjnego Procesowego, WoltersKluwer, Warszawa
2018, s. 213 i nast.
3
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swoiste novum - ujmowanie prawa do dobrej administracji jako samodzielnej zasady prawnej8,9. Zasady immanentnie związane z ideą dobrej administracji, jak chociażby poszanowanie godności człowieka (art. 30 Konstytucji),
równości wobec prawa (art. 32), proporcjonalności (art. 31 ust. 3), społecznej gospodarki rynkowej opartej na solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych (art. 20) bądź zrównoważonego rozwoju (art. 5), mogą
i powinny wpływać na interpretację i sposób zastosowania prawa w wielu
sprawach należących do rozmaitych szczegółowych dziedzin, w tym zwłaszcza
w wydawanych decyzjach i innych czynnościach administracyjnych”10. Natomiast rozumienie prawa do dobrej administracji jako samodzielnej zasady
zdaje się implikować konieczność w pierwszym rzędzie konstytucjonalizacji
tego prawa, ponadto skonstruowania i wdrożenia konkretnych standardów,
jakie winny znaleźć odzwierciedlenie w działalności organów administracji
publicznej; nie bez znaczenia pozostaje bowiem fakt, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest uprawniony do podejmowania prawnie wiążących decyzji,
a Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej nie jest prawnie wiążącym instrumentem. Wśród postulatów de lege ferenda pojawiał się do tej
pory dość konsekwentnie rzeczony postulat konstytucjonalizacji prawa do
dobrej administracji, co wydawało się dobrze uzasadnione intencją zapewnienia tej zasadzie odpowiedniego poziomu ochrony. Nie ulega wątpliwości,
że: „jednym z podstawowych prawnych i politycznych zadań Konstytucji we
współczesnym państwie prawnym jest nie tylko określenie, jakie podstawowe prawa i wolności obywateli są zagwarantowane i chronione prawem, lecz
także ustanowienie zasad jasnego, zrozumiałego i skutecznie działającego systemu, który zostanie powszechnie zaakceptowany jako przejrzysty, uczciwy
i sprawiedliwy”11. Również warto zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone przez
S.Rozmaryna w przedmiocie charakteru unormowań wyrażonych w ustawie
zasadniczej12. Kwestią dyskusyjną wydaje się czy i w jaki sposób należałoby
prawnie uregulować postulat, a następnie wymóg profesjonalizacji administracji publicznej, tak ażeby była ona nie tylko dobra (good administration), ale
8
Por. Europejski kodeks dobrej praktyki administracyjnej, dokument dat. 01.03.2002, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, dostępny pod adresem: https://www.ombudsman.europa.
eu/pl/publication/pl/3510.
9
S. Tkacz, O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie [Od dogmatyki
do teorii], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 78 i nast.
10
Ibidem, s. 169.
11
J. Zimmerman, „Koncepcja systemu prawa administracyjnego”, Oficyna Wolters Kluwer business, 24-27 września 2006, Zakopane 2006, s. 643.
12
S. Rozmaryn, „Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Wyd.
I, Warszawa 1961, s. 47.
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również efektywna (effective administration), co nie jest możliwe w przypadku
wystąpienia po stronie pracowników służb cywilnych (pracowników organów
administracji publicznej) np. zaniżonych kompetencji językowych czy kwalifikacji do sprawnego funkcjonowania w świecie nowoczesnych technologii
i rozwiązań technologicznych. Według aktualnie obowiązujących przepisów
pracownicy administracji publicznej powinni przestrzegać Konstytucji i innych przepisów prawa, strzec autorytetu państwa oraz dążyć do pogłębiania
zaufania obywateli do organów państwa, racjonalnie gospodarować środkami
publicznymi, rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej, rozwijać
własną wiedzę zawodową, a także dokładać szczególnej staranności w uzasadnianiu swoich rozstrzygnięć. Jak podkreśla Cz. Martysz: „w praktyce administrowania spotkać można często odwołania od decyzji składane wyłącznie
z tego powodu, że decyzja bądź nie zawiera wszystkich, określonych prawem
elementów, bądź dlatego, że jest dla strony niezrozumiała, napisana hermetycznym, urzędowym językiem, a jej uzasadnienie sprowadza się do kilku zdań
dotyczących opisu stanu faktycznego sprawy”. Kilka refleksji z pewnością
należy poświęcić zagadnieniom etyki w administracji publicznej13, jednakże
istotne ograniczenie stanowią ramy niniejszego opracowania, ponadto temat
był przedmiotem licznych opracowań, które warto przeanalizować niezależnie.
Geneza prawa do dobrej administracji
Nie sposób docenić znaczenia i istotności prawa do dobrej administracji bez odwołania się do genezy tego konceptu. Idea dobrej administracji
kształtowała się w toku całego istnienia zinstytucjonalizowanej państwowości.
Oczywiście, jak słusznie zauważył Jan Boć: „Administracja w nowoczesnym
rozumieniu tego słowa wzięła swój początek z przełomu XVIII i XIX wieku
z chwilą przekształcenia się państwa policyjnego w państwo konstytucyjne”14.
W przypadku monarchii absolutnych (XVII i XVIII w.) nie mogło być mowy
o „prawie administracyjnym” we współczesnym rozumieniu. „W absolutyzmie jedynym źródłem prawa była wola monarchy, której znaczenie i wagę
podparto (najpierw we Francji, a później i w Niemczech) teorią prawa policyjnego (ius politiae). Absolutnemu władcy wolno było wkraczać we wszystkie dziedziny życia poddanych dla odwrócenia szkód grożących społeczności,
T. Pietrzykowski, I. Bogucka, „Etyka w administracji publicznej”, Lexis Nexis, Warszawa
2012.
14
J. Boć, Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, Wrocław 2007, s. 9 i nast.
13
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w interesie dobra powszechnego /.../ Przekształcenie pozycji prawnej poddanego (administrowanego) w obywatela – stronę postępowania przed organem,
było ważnym etapem rozwoju postępowania administracyjnego. W państwie
prawa w powszechne użycie weszło pojęcie stosunku administracyjnoprawnego /.../ Zaczęto konkretyzować pojęcie praw przysługujących stronom
postępowania”15.
−Pierwsze próby prawnego ukształtowania konceptu „prawa do dobrej
administracji” pojawiały się już w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pojmowanej jako republika ludu pracującego. Dalszy kierunek rozwoju
można poniekąd wykoncypować z treści wystąpienia w Parlamencie w dniu
11 czerwca 1999 r.: „nową jedność Europy, jeżeli chcemy, by była ona trwała,
winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś ukształtowały, z uwzględnieniem bogactwa i różnorodności kultur i tradycji poszczególnych narodów”16. Nie jest źródłem praw ludzkich, a do tych należy także
prawo do dobrej administracji czy to umowa społeczna, czy to akt władzy
państwowej. Czynniki te nie konstruują praw człowieka, które są wobec nich
transcendentne, ale jedynie potwierdzają ich istnienie”. Całokształt praw człowieka – czytamy w przemówieniu wygłoszonym na XXXIV Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – odpowiada istocie godności człowieka, człowieka
rozumianego całościowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko wymiaru.
Papież Jan Paweł II, który nie przypisywał sobie bądź co bądź kompetencji do sformułowania kompleksowego katalogu praw człowieka, wskazywał
jednak na podstawowe źródło ich zagrożeń, pośród których wymieniał celowe odrywanie poszczególnych praw od właściwego ich kontekstu, aby móc
tym swobodniej działać wedle własnego upodobania, myląc często wolność
z samowolą, albo żeby zapewnić sobie określone korzyści, lekceważąc nakazy
ludzkiej solidarności. Takie praktyki, zdaniem Jana Pawła II, są niewątpliwie
zagrożeniem dla organicznej struktury Deklaracji, która z każdym prawem
wiąże inne prawa oraz obowiązki i ograniczenia, jakich domaga się sprawiedliwy ład społeczny. Ponadto kształtują czasem postawę skrajnego indywidualizmu, który może prowadzić do dominacji silniejszych nad słabszymi,
a tym samym do podważenia istotnej zależności, jaką Deklaracja ustanawia
pomiędzy wolnością a sprawiedliwością społeczną17. W encyklice Redemptor Hominis zwrócił uwagę na inne zagrożenia dla praw ludzkich. Stwierdził,
G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, „Postępowanie administracyjne ogólne”, Wydawnictwo
C.H.BECK, Warszawa 2003, s. 22-23.
16
Pismo Adwokatury Polskiej, 2011, s. 8.
17
Ibidem.
15
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że w materii praw człowieka istotna jest nie tyle „litera” bądź „znak”, ile „duch”
tych praw. Nie dość spisać człowieka w krajowym, kontynentalnym czy ogólnoświatowym akcie prawnym, ale należy też przestrzegać ich ducha, czyli rzeczywiście je stosować. Podzielił stanowisko Kofiego Annana, że współcześnie
nie tyle należy zastanawiać się, jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
może bronić tych praw, ile w jaki sposób uchronić ten dokument i jego ducha
przed tym zjawiskiem, jak wybiórcze traktowanie tych praw, przestrzeganie
tylko tych, które przynoszą korzyści, i lekceważenie pozostałych, sprzecznych
z doraźnym interesem jednostki, czy też interpretacja poszczególnych praw
w sposób oderwany od kontekstu, aby swobodnie działać wedle swojego
upodobania, myląc wolność z samowolą, albo żeby osiągnąć określone korzyści, lekceważąc nakazy solidarności18. Przytoczone rozważania mają niebagatelne znaczenie w kontekście europeizacji administracji publicznej, która jak
zostanie wykazane w dalszej części artykułu, jest możliwa pod warunkiem, że
istniejący system prawny spełnia określone warunki (m.in. jest stabilny, wewnętrznie uporządkowany, efektywny). Wybiórcze traktowanie praw podstawowych, w tym również prawa do dobrej administracji, stanowi nie tylko zagrożenie, ale również bardzo poważny sygnał destabilizacji systemu i wymaga
tym samym możliwie szybkiej i adekwatnej reakcji, gdyż w dobie globalizacji
brak stabilnego systemu może być łatwo skompensowany poprzez narzucenie
z zewnątrz innego, dostatecznie ukształtowanego i efektywnego, niekoniecznie
odpowiadającego kulturowo obywatelom danego regionu.
Europeizacja
Nie ulega wątpliwości, że wpływ na współczesne rozumienie prawa
do dobrej administracji wywierają permanentnie zachodzące procesy w ramach wspólnoty europejskiej, które obejmuje się zbiorczą nazwą europeizacji. Europeizacja bynajmniej nie jest fenomenem kulturowym, jednakże
może stanowić wartościowy i inspirujący wzorzec (matrycę)19. W dyskursie
stale obecna jest dyskusja dotycząca prymatu prawa unijnego wobec porządków krajowych20. Jawi się jako oczywiste w tym kontekście uwzględnienie
Jan Paweł II, Redemptor hominis, tł. pol. „znaczek” 1984, nr 1-2.
P. Coveney, R. Higfield, Granice złożoności, poszukiwanie porządku w chaotycznym świecie,
Na ścieżkach nauki, Prószyński i S-ka, s. 256-257, por. Koncepcja matrycy oraz reguł wyodrębniania się nowych systemów opartych na pierwotnym wzorcu, która per analogia może posłużyć
jako przydatny schemat także w innych dziedzinach np. przy konstruowaniu koncepcji rozwoju
czy zasad integracji systemów prawnych.
20
O. Hałub, Zasada pierwszeństwa prawa unijnego w Republice Federalnej Niemiec, Uniwersytet
Wrocławski, Wydział Prawa i Ekonomii, Wrocław 2015, s. 81.
18
19
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postulatu Jacka Chlebnego, zgodnie z którym „Pierwszeństwo proceduralne
prawa Unii wymaga uznania nadrzędności unijnego standardu efektywności
(w tym skutecznej ochrony prawnej) stanowiącego wzorzec oceny prawa krajowego, służącego wykonywaniu prawa Unii, który może nawet doprowadzić
do wyeliminowania rozwiązania przyjętego w prawie krajowym”21, niemniej
„Państwa członkowskie mają swobodę instytucjonalną i proceduralną wykonywania zobowiązań unijnych, jeżeli zapewnią skuteczne ich wykonywanie22.
Przez europeizację rozumie się: „Upowszechnianie osiągnięć cywilizacyjnych
i kulturowych swoistych dla kontynentu europejskiego poza Europą. W naukach politycznych, w kontekście integracji europejskiej proces polegający na
rozszerzaniu Unii na inne państwa członkowskie, proces polegający na instytucjonalizacji odrębnego europejskiego systemu politycznego, ewentualnie
rozwijanie polityk na poziomie Unii Europejskiej; także proces polegający na
przystosowaniu poziomu krajowego do wpływu unijnego, ewentualnie wpływu Unii na polityki krajowe”. Zauważa się jednakże, że komplementarność
systemu nie może i nie powinna być tożsama z takim jego pojmowaniem, który wykluczałby jakikolwiek wymianę poszczególnych koncepcji na poziomie
globalnym, o ile komunikacja tudzież wymiana następuje pomiędzy wyodrębnionymi, wewnętrznie uporządkowanymi, spójnymi, stabilnymi, dostatecznie ukształtowanymi, ale również wzajemnie na siebie otwartymi systemami,
niehermetycznymi do tego stopnia, że wpływ tych porządków prawnych
(ewentualnie wyodrębnionych paradygmatów) musiałby zostać udaremniony
z uwagi na brak efektywności w ich współdziałaniu. Pełna izolacja systemów
prawnych wyklucza ich relacje wzajemne i oddziaływanie, a zatem także europeizację (globalizację). Warto również zwrócić uwagę na pogląd krytyczny,
wyrażony przez J.M. Smits'a23.
Należy uszanować fakt, że spektrum oddziaływań może być niezwykle skomplikowane; systemy prawne oddziałują na siebie na wielu różnych

Warto w tym miejscu przypomnieć, że godna uwzględnienia koncepcja/idea autonomii
proceduralnej jest definiowana w nawiązaniu do wyroków w sprawach Rewe i Comet i oznacza
kompetencję władz krajowych do uregulowania właściwości sądów i procedur, w ramach których rozpoznawane są roszczenia oparte na prawie unijnym – wyroki z 16.12.1976 r., 33/76,
Rewe-Zentralfinanz Eg et Rewe-Zentral AG przeciwko Landwirtschaftskammer fuer das Saasland, 33/76, Zb. Orz. 1976, s. 01989, oraz 45/76, Comet p-pro Produktschap voor Siergewassen, Zb. Orz. 1976, s. 2043.
22
G. Łaszczyca, A. Matan, System Prawa Administracyjnego Procesowego, WoltersKluwer, Warszawa 2018, s. 212.
23
J. M. Smits, Comparative Law and its Influence on National Legal Systems [w:] The Oxford
Handbook, s. 526-527.
21
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płaszczyznach. Aktualnie doktryna zasadniczy i priorytetowy akcent kładzie na
oddziaływaniach: horyzontalnym i wertykalnym24.
Zakończenie
Prawa podstawowe są szczególnie ważnymi i społecznie doniosłymi prawami podmiotowymi w znaczeniu publicznoprawnym. Określają one pozycję
jednostki wobec państwa, a miarą ich skuteczności jest egzekwowanie obowiązku ich ochrony spoczywającego na władzy publicznej. Środkami takimi
są roszczenia procesowe oraz inne formy kontroli legalności działań władzy
publicznej, aż do kontroli konstytucyjności stanowionego przez nią prawa.
Prawo podmiotowe wynika zawsze z przepisu prawnego tj. z prawa w sensie
przedmiotowym25. Za niewątpliwy progres należy uznać fakt, że Karta Praw
Podstawowych przeniosła ostatecznie niedookreślone w sposób dostateczny
pojęcie dobrej administracji z kręgu pojęć poza lub paraprawnych do kręgu
praw obywatelskich obywateli Unii Europejskiej. Nie ulega jednak wątpliwości, że we współczesnej Europie, na skutek zachodzących zmian o charakterze
globalnym, zakres pojęcia „dobra administracja” podlegać musi okresowej redefinicji, przez którą rozumie się progres lub ewaluację. W tym kontekście nie
sposób nie poczynić spostrzeżenia, że sposób myślenia o administracji, prawie
administracyjnym czy roli podmiotu administrowanego – strony postępowania ulegał na przestrzeni ostatnich lat silnym przeobrażeniom. Wydaje się, że
dość powszechnym nawykiem – moim również – było do tej pory uleganie
pokusie redukcjonizmu; zawężając swoje postrzeganie relewantnych zagadnień
do mikroskali (Europa, Polska, struktury lokalne) nie sposób było prawidłowo
rozumieć i uwzględniać w dyskursie w odpowiednim stopniu realiów obecnego świata. Szybkość i zasięg obiegu informacji w dobie informatyzacji na skalę globalną, zmiany kulturowe oraz permanentne przekształcenia stabilnych
dotychczas struktur i koncepcji w dobie masowego przesiedlania się ludności
(problem związany z napływem uchodźców do Europy, ich adaptacją), światowy lockdown i przeniesienie aktywności ludzkiej oraz działalności administracji publicznej do świata wirtualnego, to tylko niektóre z zagadnień, które
wygodniej, lecz bynajmniej nie bezpieczniej, byłoby wykluczać ze schematów
myślenia o systemie prawa administracyjnego i jego perspektywach. Nie bez
R. Ladrech, Europeization and Domestic Change: Introduction [w:] Transforming Europe,
s. 1-20.
25
D. Zbijowska, Traktat o Unii Europejskiej, Ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktatu
z Nicei, Karta Praw Podstawowych, Bielsko – Biała 2002, s. 18, 24 i nast.
24
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przesady twierdzi się, że „Autorzy mówią /.../ o pokusach redukcjonizmu.
Tradycyjna nauka, zgodnie z greckim ideałem, uwielbia prostotę, harmonię,
symetrię i inne atrybuty czystego piękna. Według pewnych interpretacji, Platon uczył, że widzialny świat nie jest tak rzeczywisty, jak jego istota ukryta za
złożonością zjawisk, rzeczą zaś filozofa (naukowca – przypis A.P.) jest poznanie tej istoty. Nauki empiryczne usiłują poznać tę istotę, tworząc obraz świata,
wywodzący się z doświadczeń, ale maksymalnie uproszczony”26.
Reasumując dotychczasowe rozważania chciałabym zwrócić uwagę na
szczególną doniosłość koncepcji bądź zasady prawa do dobrej administracji
dla nauki prawa i postępowania administracyjnego oraz dla całego systemu
prawa UE. Jako że jest to jedno z elementarnych, a w moim przekonaniu
również kluczowych dla właściwego działania instytucji wspólnoty europejskiej praw podstawowych, warto poświęcić mu możliwie dużo uwagi. Obrona
praw ludzkich była dotychczas znakiem jakości i jedności Europy, Europy postrzeganej przez Jana Pawła II jako „Europa ludzi”27. U podstaw tak rozumianej Europy legł obraz człowieka w świetle objawienia chrześcijańskiego, któremu służył Kościół katolicki, a zatem człowieka konkretnego, historycznego,
objętego tajemnicą odkupienia, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego
do łaski. Taki obraz człowieka wyznaczał kulturę europejską i był zasadniczą
podstawą wszelkiej ludzkiej godności. Na takiej podstawie miała być budowana Europa ludzi i narodów, a nie jedynie Europa postępu materialnego
i technicznego. Budowaniu takiej Europy służyła Europejska Konwencja
Praw Człowieka, przez której przyjęcie zapewniono zbiorową gwarancję realizacji praw zawartych w deklaracji powszechnej z roku 1948 r28. Choć przedwczesne może wydawać się wzmiankowanie o zasadniczej zmianie światopoglądowej, której reperkusje z pewnością wpłyną na treść regulacji prawnych,
to niewątpliwie proces rewizji niektórych koncepcji stanowiących fundament
współczesnych regulacji można uznać za otwarty. Ponadto, współcześnie nie
można już, a z pewnością nie powinno się traktować europeizacji jako zasadniczego zagadnienia, które wymaga szczególnej atencji; nie jest to już proces,
który nabiera tempa i pociąga za sobą konieczność stałego podejmowania
aktywności legislacyjnej. W dobie postępującej globalizacji należy poważnie
rozważać rewizję dotychczas wypracowanych rozwiązań pod względem ich
26
P. Coveney, R. Higfield, Granice złożoności, poszukiwanie porządku w chaotycznym świecie,
Na ścieżkach nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997, s.11.
27
Jan Paweł II, Ponadnarodowa ochrona praw człowieka. Do członków Ogólnoamerykańskiego
Trybunału Praw Człowieka w San Jose 3 III 1983 [w:] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1983,
Warszawa 1987, s. 411-412.
28
Ibidem.
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efektywności, stabilności, adekwatności. Należy nie tylko badać treść przepisów dotyczących praw człowieka, konieczne wydaje się również rozważenie
kondycji ducha tych praw. Przeprowadzone przeze mnie badania o charakterze interdyscyplinarnym wskazują na względną stabilizację unormowań odnoszących się do omawianego zagadnienia, przy czym ewentualność wejścia
w interakcję z innym modelem czy strukturą systemu nie daje pewności co
utrzymania aktualnie wypracowanych standardów.
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THE ORIGINS AND PERSPECTIVES OF
LEGAL CONCEPTS RELATING TO EFFECTIVE
ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF THE
EUROPEANISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION
Summary: This paper presents the legal concepts relating to effective
administration in the process of the Europeanisation of public administration. The right to good administration became a fundamental
right in the EU legal order, the appropriate understanding of this concept and its role in the European legal system (and Europeanisation
process which is defined as bidirectional interactions resulting from
the relationship between European law and the law of European states
) are very important. The author describes the genesis of the right of
individuals to good administration and considers key postulates related to this right for example constitutionalization or to consider not
only the relationship between legal systems in the analysis of the relationship between European law and the law of European countries,
but also the relationship between systems and components which do
not belong to these legal systems, yet which nevertheless significantly
shape actual relations (globalization impact on EU legal system). The
study presents directions to improve the real impact and effectiveness
of the concept relating to the right to good administration in the era
of Europeanization and globalization.
Keywords: Administration, europeanization, discourse, normalization, globalization, evaluation.
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OPTYMALIZACJA PODATKOWA
W KONTEKŚCIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SYSTEMU PODATKOWEGO

Streszczenie: Celem niniejszego artykuły jest przedstawienie problematyki optymalizacji podatkowej z perspektywy sprawiedliwości systemu podatkowego. W pracy wykorzystano metody dedukcji i indukcji, a także dokonano analizy aktów normatywnych. Postawiono tezy,
wskazujące, że działanie optymalizacji podatkowej jest zgodne z przepisami prawa i nie może skutkować narażeniem podatnika na odpowiedzialność karnoskarbową, a także uznano, że stosowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej jest wyrazem sprzeciwu obywateli na
poziom nałożonych przez państwo obciążeń podatkowych na dochody
podatników.
Słowa kluczowe: Optymalizacja podatkowa, luka podatkowa, unikanie opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania, sprawiedliwość
podatkowa
ORCID: 0000-0002-2846-6289

Wstęp
Tematyka poruszana w niniejszym artykule dotyczy działań podejmowanych przez podatników, którzy wykorzystują mechanizmy optymalizacji podatkowej w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych w kontekście sprawiedliwości systemów podatkowych. Stosowanie optymalizacji podatkowej jest
zdiagnozowane i występuje powszechnie nie tylko w Europie, ale i na całym
świecie. Tematyka optymalizacji podatkowej często jest mylnie utożsamiana ze
1

dr, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Prawa.
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zjawiskiem wyłudzeń podatkowych i wielu innych nieprawidłowości w zakresie ustalania wysokości zobowiązań podatkowych. Stale rosnąca luka podatkowa wymusiła zdecydowane działania ze strony ustawodawcy, który stara się
w sposób efektywny prowadzić walkę z oszustwami podatkowymi.
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie w wymiarze ogólnym
zasady sprawiedliwości systemu podatkowego w kontekście zjawiska optymalizacji podatkowej. W pracy wykorzystano metody dedukcji i indukcji, a także
dokonano analizy aktów normatywnych.
Postawiono następujące tezy:
•optymalizacja podatkowa jest jedną z formą uchylania się od opodatkowania, która prowadzi do zmniejszenia wpływów do budżetu państwa, niemniej jest działaniem, które nie może być w żaden sposób uznane za czyn przestępny i nie może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową podatnika,
•stosowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej jest wyrazem sprzeciwu obywateli na poziom nałożonych przez państwo obciążeń podatkowych
na dochody podatników.
Zasada sprawiedliwości systemu podatkowego
Podejmując analizę zasady sprawiedliwości systemu podatkowego należy
w pierwszej kolejności przedstawić podstawowe definicje związane z przedmiotową problematyką. Zasada równości podatkowej była postulowana
przez A. Smitha, który był zwolennikiem stawki proporcjonalnej podatków,
powszechności opodatkowania i zniesienia wszelkich przywilejów2. Z kolei
C. Perelman uważał, że sprawiedliwość jest zasadą postępowania, która nakazuje traktować jednostki należące do tej samej kategorii działowej w jednakowy
sposób.3 Dodatkowo A. Gomułowicz podkreślił, że w myśl tej zasady, wysokość podatku powinna odpowiadać w dużej mierze zdolności płatniczej podatnika, a wszelkie odstępstwa od tej zasady, winny być uznane za niesprawiedliwe4. Wciąż aktualne pozostają hipotezy, szukające odpowiedzi na pytanie,
czy istnieją jakieś kryteria pozwalające określić sprawiedliwość podatkową?5.
W myśl zasady ogólnej, podatki przesądzają o suwerenności państwowej, stąd
należy je postrzegać poprzez pryzmat zasad społecznych i moralnych. System
2
B. Stanek, Zasady podatkowe A. Smitha jako kryterium oceny podatku liniowego, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H-Oeconomia” 2016, Vol L1, s. 693.
3
Ch. Perelman, O sprawiedliwości, Warszawa 1959, s. 21.
4
A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, Zeszyt 3.
5
Ibidem.
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podatkowy jest związany z ustrojem politycznym i gospodarczym danego
państwa6, które poprzez nakładanie na obywateli podatków, może realizować
założone cele. W tym kontekście istotną rolę odgrywa zasada sprawiedliwości
społecznej, która rozstrzyga i przesądza o wadze interesów obywateli (podatników) i państwa, stawiając interes dobra publicznego ponad interesami jednostki7. Oczywistym pozostaje fakt, że sama idea sprawiedliwości nie jest sprzeczna
z postulatem opodatkowania dochodów obywateli, niemniej ich poziom nie
może przekroczyć granicy zdolności płatniczej. Jej przekroczenie doprowadzi
do nieracjonalności i nieefektywności systemu podatkowego8. Tym samym
stale rosnące potrzeby państwa (czyli potrzeba rosnących wpływów budżetowych) nie mogą skutkować poziomem opodatkowania, który będzie sprzeczny
z zasadą sprawiedliwości9. Efektywny system podatkowy to taki, w którym
zdolność płatnicza pokrywa się z poziomem nakładanych na obywateli podatków. Kluczową rolę w kształtowaniu systemu podatkowego odgrywa również
zrównoważenie interesów finansowych państwa i podatników. Chodzi oczywiście nie tylko o poziom opodatkowania dochodów obywateli, ale również
o kwestie dystrybucji zgromadzonych przez państwo dóbr. W tym zakresie, zasada sprawiedliwości powinna być postrzegana również przez pryzmat korzyści,
jakie osiągają obywatele dzięki działalności państwa.
W literaturze wyróżnia się koncepcję sprawiedliwości poziomej (dotyczy
zasad równości i powszechności opodatkowania) i pionowej (wyższe obciążenia podatkowe jednostek uzyskujących wyższe dochody). W tym zakresie
zasada sprawiedliwości poziomej spotyka się z szeroką akceptacją społeczną,
zaś koncepcja sprawiedliwości pionowej budzi wiele kontrowersji.
Reasumując należy podkreślić, że konflikt pomiędzy obywatelami, a państwem w zakresie słuszności i wysokości opodatkowania dochodów obywateli
będzie istniał niezależnie od wysokości nałożonych na społeczeństwo obciążeń
podatkowych. Właściwy system podatkowy powinien w odpowiedni sposób
uwzględniać interesy obu stron, czyli zarówno państwa, jak i obywatela. Niemniej należy podkreślić, że niezależnie od ustalonego poziomu opodatkowania,
obywatele będą w sprzeczności z przekonaniem o słuszności opodatkowania
ich dochodów. Z tych powodów będą poszukiwali rozwiązań, które umożliwią
Ibidem.
J. Szołno-Koguc, Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność opodatkowania a przywileje podatkowe, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 294, s. 164-166.
8
Ibidem, s. 166.
9
A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa
2001, s. 16.
6

7
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im maksymalizację osiąganych przez nich zysków, przy jednoczesnym zminimalizowaniu obciążeń podatkowych. Jednym z rozwiązań stosowanych przez
podatników są mechanizmy optymalizacji podatkowej, które zostaną omówione w kolejnym podpunkcie niniejszej pracy.
Optymalizacja podatkowa
z perspektywy regulacji prawnych
Poruszając tematykę optymalizacji podatkowej, niezbędnym wydaje się
wskazania powiązań pomiędzy takimi pojęciami jak: oszczędzanie podatkowe,
uchylanie się od opodatkowania i unikanie opodatkowania.
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez S. Kudert i M. Jamrożego, optymalizacja podatkowa to działanie polegające na uzyskaniu zamierzonego rezultatu ekonomicznego przy jednoczesnym zminimalizowaniu towarzyszących mu obciążeń podatkowych10. Dodatkowo jak słusznie zauważył
A. Ladziński, właściwe zrozumienie tego zjawiska przez osoby, których praca
zawodowa nie jest związana z prawem podatkowym, jest niezwykle trudne.
Wynika to przede wszystkim z intuicyjnego sposobu kreowania tego pojęcia przez praktyków. Niemniej należy podkreślić, że warunkiem koniecznym
do uznania poszczególnych działań mających na celu zmniejszenie obciążeń
podatkowych, za zjawisko optymalizacji podatkowej, jest przede wszystkim
postępowanie zgodnie z przepisami prawa, które nie prowadzi do nadużyć
podatkowych polegających na ukrywaniu swoich działań11. Na potrzeby
niniejszej pracy należy zatem przyjąć słuszność tezy zaproponowanej przez
A. Ladzińskiego, która wskazują, że w sytuacji, kiedy podatnicy działają w granicach prawa, mają pełne prawo oczekiwać, że ich działania będą respektowane przez organy podatkowe12. Na podkreślenie zasługuje również teza zaproponowana przez J. Jankowskiego, który wskazał, że optymalizacja podatkowa
mylnie kojarzona jest z zjawiskami mającymi negatywny wydźwięk, jak np.
przenoszenie kapitałów do rajów podatkowych, które tak naprawdę nie mają
z nią nic wspólnego. K. Gruziel podkreśla, że optymalizacja podatkowa często
jest utożsamiana z chęcią kumulowania zysków w krajach o niskich obciążeniach podatkowych, co w zasadzie prowadzi do mylnego rozumienia tego

10
S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, Wyd. ABC
Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 22.
11
A. Ladziński, Prawne granice optymalizacji podatkowej, „PP” 2008, nr 6, s. 18-23.
12
Ibidem.
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zjawiska w doktrynie13. Tymczasem jej celem jest wykorzystywanie zapisów
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej UPO), w celu uzyskania
najbardziej efektywnych wariantów związanych z inwestycjami kapitałowymi. Dodatkowo optymalizacja podatkowa jest błędnie rozumiana jako chęć
uzyskania korzyści podatkowych. W rzeczywistości natomiast polega ona na
wyborze zgodnego z prawem sposobu osiągnięcia określonych celów ekonomicznych, przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych14. Na
uwagę również zasługuje stanowisko zaprezentowane przez A. Ladzińskiego,
wskazujące, że stosowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej jest każdorazowo poprzedzone planowaniem działań, które doprowadzą do założonych
rezultatów w postaci oszczędności podatkowych15. Podatnik, który decyduje
się na stosowanie rozwiązań opartych na mechanizmach optymalizacji podatkowej, dąży w pierwszej kolejności do maksymalizacji zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń podatkowych. Z tego też względu należy
uznać, że są to działania, które w efekcie prowadzą do uzyskania przez podatnika najkorzystniejszego rozkładu ciężarów podatkowych, zgodnie z założeniami przyjętych strategii biznesowych16. Dodatkowo optymalizacja podatkowa
to również działania, które zmierzają w pierwszej kolejności do minimalizacji
obciążeń podatkowych, poprzez dobór odpowiednich instrumentów polityki podatkowej, które polegają na interpretacji przepisów prawa podatkowego
i kreowania stanów rzeczywistych, które w rzeczywistości prowadzą do poprawy wyników finansowych przedsiębiorstw, przy jednoczesnym obniżaniu
zobowiązań podatkowych.
Należy wskazać, że optymalizacja podatkowa nie jest tożsama z pojęciem
oszczędzania podatkowego, które polega na powstrzymywaniu się od działań, które doprowadzą do powstania obowiązku podatkowego17. To działania polegające na świadomym zahamowaniu rozwoju działalności gospodarczej lub rezygnacji z uzyskiwanych dochodów, w celu obniżenia zobowiązań
podatkowych18.

K. Gruziel, Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe
SGGW – Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej” 2009, nr 77, s. 182-183.
14
S. Kudert, M. Jamroży, Optymalizacja podatkowa dochodów przedsiębiorstw, Warszawa 2013,
s. 24.
15
A. Ladziński, Prawne…, op. cit., s. 18-23.
16
K. Wójtowicz-Janicka, Optymalizacja podatkowa, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa
2012, s. 16.
17
P.M. Gaudrmet, J. Molinier, Finanse publiczne, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2000, s. 585.
18
A. Klonowska, Ekonomiczne skutki ucieczki przed podatkiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2008, nr 778, s. 213.
13
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Za optymalizację podatkową nie należy również uważać działań polegających na uchylaniu się od opodatkowania. To zjawisko polega na działaniach
naruszających przepisy prawa podatkowego w celu uzyskania korzyści podatkowych (ograniczenia lub całkowitej eliminacji obciążeń podatkowych)19.
Optymalizacja podatkowa korzysta z możliwości jakie dają podatnikom przepisy prawa podatkowego, których właściwa interpretacja pozwala na obniżanie zobowiązań podatkowych do minimum. To działanie w pełni legalne20.
Z kolei uchylanie się od opodatkowania, w przeciwieństwie do optymalizacji
podatkowej, stanowi pewnego rodzaju ucieczkę od podatków21, bowiem samo
zobowiązanie podatkowe zdążyło już zaistnieć. W procesie optymalizacji podatkowej nie dochodzi natomiast do jego powstania22. To jedna z najistotniejszych różnic pomiędzy wskazanymi zjawiskami. P. Pietrasz podkreśla, że choć
optymalizacja podatkowa jest sprzeczna z sensem i celem ustaw podatkowych,
to jej działania są w pełni jawne, zaś w przypadku uchylania się od opodatkowania dochodzi do działań sprzecznych z przepisami ustawy, które nierzadko
są ukrywane przez podatników23.
Kolejnym terminem wymagającym omówienia jest pojęcie unikania
opodatkowania, które jest często używane zamiennie z optymalizacją podatkową. Tymczasem zakres tych pojęć jest odmienny. Zgodnie bowiem z przyjętym w doktrynie podziałem, istnieją dwie formy oporu podatkowego: unikanie opodatkowania, które polega na minimalizacji obciążeń podatkowych
w granicach prawa oraz uchylanie się od opodatkowania, które prowadzi
w efekcie do minimalizacji obciążeń podatkowych poprzez działania niezgodne z przepisami podatkowymi24. Reasumując należy wskazać, że unikanie
opodatkowania to działanie w granicach norm prawnych, które w efekcie
prowadzi do obniżenia zobowiązań podatkowych. Podatnicy wykorzystują
w tym celu niejasne rozwiązania prawne oraz luki w przepisach prawa.
Analiza powyższych pojęć pozwala przyjąć, że podatnicy prowadzący
przedsiębiorstwa, podejmują stosowne działania związane z planowaniem, interpretacją i analizą stanów prawnych, w celu uzyskania najlepszych wyników
B. Brzeziński, Wstęp do nauki prawa podatkowego, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2007,
s. 91.
20
A. Ladziński, P. Mardas, T. Nowak, M. Tkaczyk, Granice swobodnego kształtowania przez
podatników wysokości ich zobowiązań podatkowych, „PP” 2008, nr 12, s. 17.
21
P. Pietrasz, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 48.
22
A. Klonowska, Ekonomiczne…, op. cit., s. 215.
23
P. Pietrasz, Opodatkowanie…, op. cit., s. 48.
24
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa
2013, s. 263-264.
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finansowych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążeń podatkowych. Na te
działania narażone jest państwo, które uzyskuje mniejsze wpływy budżetowe
w związku z występowaniem takich zjawisk jak uchylanie się od opodatkowania czy unikanie opodatkowania. W gruncie rzeczy chodzi przede wszystkim
o wyłudzenia zwrotów podatku VAT, ale również kwestie agresywnej optymalizacji podatkowej na gruncie podatków dochodowych. Z tych względów
ustawodawca stara się szukać rozwiązań, które skutecznie zablokują stosowanie omówionych powyżej rozwiązań w celu obniżenia zobowiązań podatkowych. Tym samym na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono wiele rozwiązań
mających zatrzymać ten proceder. Należą do nich m.in. rozwiązania związane ze sprawozdawczością elektroniczną (jednolity plik kontrolny), mechanizm płatności podzielonej, centralny rejestr faktur, sprawozdania finansowe
w formie elektronicznej, rozszerzona odpowiedzialność karna za posługiwanie
się pustymi fakturami, a także rozwiązania wprowadzone do ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w zakresie klauzuli generalnej przeciwko unikaniu opodatkowania25. To właśnie rozwiązania z art. 119a OrdPod
budzą najwięcej wątpliwości w kontekście zasady sprawiedliwości podatkowej.
Zgodnie z treścią klauzuli generalnej (art. 119a OrdPod) czynność, która została dokonana w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzeczna w danych
okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny.
Rozwiązanie to wskazuje na działanie podatnika, które w pewien sposób jest
nieprawidłowe, choć zgodne z prawem26. Jak wskazano w uzasadnieniu do
projektu ustawy, za unikanie opodatkowania uznaje się te czynności, które
choć formalnie są zgodne z prawem, to noszą one znamiona sztuczności i nieprzystawania do ekonomicznych realiów, w których działał podatnik. Dodatkowo to czynności, które zostały dokonane w celu osiągnięcia korzyści podatkowej w okolicznościach, które są sprzeczne z zamiarem prawodawcy, który
jest odpowiedzialny za kształtowanie zakresu obciążeń podatkowych27. Chodzi
zatem o działania, które nie są bezprawne, a takie, które pozostają cały czas
w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Warte podkreślenia w tym
miejscu jest stanowisko zaprezentowane przez A. Bartosiewicza, który wskazuje,
Stawa z dnia 29 sierpnia 199 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz 926 z późn. zm.,
dalej OrdPod.
26
A. Bartosiewicz, Agresywna optymalizacja podatkowa a odpowiedzialność karna skarbowa, „PP”
2017, nr 9, s. 29-35.
27
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw, VIII kadencja, druk sejm. nr 367 [online], http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.
xsp?nr=367 , (09.12.2020).
25
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że mimo wszystko wciąż aktualne jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w wyroku z 11 maja 2004 r.28, w którym wskazano, że nie ma możliwości
uznania, że w zakresie ogólnych norm obowiązujących w polskim systemie
prawa istnieją normy nakazujących płacenie podatków w maksymalnej wysokości29. Przepisy klauzuli generalnej budzą wiele wątpliwości z powodu ich
nieostrego zakresu oraz ewentualnych skutków dotyczących ich zastosowania
wobec podatników. Warto bowiem zadać pytanie, czy w przypadku zastosowania klauzuli generalnej wobec podatnika, jego zachowanie zostanie uznane
za bezprawne, a tym samym będzie on narażony na odpowiedzialność karną
lub karnoskarbową w związku z zastosowaniem mechanizmów optymalizacji
podatkowej (w tym kontekście agresywnej optymalizacji podatkowej)? Wydaje się, że nie, bowiem jak wskazuje A. Bartosiewicz, przepisy muszą jasno
określać jakie zachowanie jest zabronione przez ustawę i wskazywać jasne
kryteria oceny czynów. Tym samym regulacje prawne muszą zapewnić obywatelom możliwość ich rozeznania (łącznie z ewentualnymi skutkami prawnokarnymi)30. Zasada określoności czynu w myśl zasady nullum crimen sine
lege certa zgodnie z orzeczeniem z dnia 19.06.1992 r. Trybunału Konstytucyjnego nakłada na ustawodawcę formułowanie czynów zabronionych w sposób
kompletny, precyzyjny i jednoznaczny31. Z tych względów czyny związane ze
stosowaniem rozwiązań optymalizacji podatkowej, które w konsekwencji spowodują uruchomienie mechanizmów klauzuli generalnej z OrdPod, nie mogą
być uznane za bezprawne, a tym samym nie powodują odpowiedzialności
karnoskarbowej po stronie podatnika.
Zakończenie
Zasada sprawiedliwości podatkowej będzie zawsze stała w opozycji do
nastawienia obywateli do uzyskiwanych przez nich zysków, które ich zdaniem
winny być maksymalizowane i obciążone jak najniższymi podatkami. W tym
kontekście niezwykle ważną rolę odgrywa państwo, które winno w rozsądny
i słuszny sposób dążyć do uzyskania właściwych proporcji pomiędzy nakładanymi na obywateli podatkami i poziomem uzyskiwanych przez nich dochodów. Dodatkowo należy wskazać, że skoro działania optymalizacji podatkowej pozostają w pełnym zakresie w zgodności z przepisami prawa, to winny
28
29
30
31

por. sygn. akt K 4/03, OTK-A 2004/5, poz. 41.
A. Bartosiewicz, Agresywna…, op. cit., s. 29-35.
Ibidem.
por. sygn. akt U 6/92, OTK ZU 1992/1, poz. 13.
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być one uznawane przez organy podatkowe. Tymczasem do przepisów prawa
podatkowego zostają wprowadzone przepisy (klauzule przeciwko unikaniu
opodatkowania), które w sposób niejasny i nieostry określają sytuację podatkową przedsiębiorców, którzy choć działają w pełni legalnie, dokonują działań,
których celem jest minimalizacja a nie maksymalizacja płaconych podatków.
W tym kontekście należy wskazać, że dopóki ustawodawca będzie prowadzał
do porządku prawnego przepisy, które nie będą w sposób jednoznaczny wskazywały jakie działania są dopuszczalne, postawa podatników pozostaje niezmienna. To z punktu widzenia budżetu państwa nie jest działaniem sprzyjającym uzyskiwaniu wyższych wpływów. Należałoby rozważyć wprowadzenie
takich rozwiązań prawnych, które z jednej strony w sposób pewny zagwarantują państwu walkę z wyłudzeniami podatkowymi, ale z drugiej strony zapewnią
podatnikom stałe i niebudzące wątpliwości interpretacyjnych przepisy, które
będą sprzyjały rozwojowi prowadzonych przez nich przedsiębiorstw.
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TAX OPTIMIZATION IN THE CONTEXT OF FAIRNESS
OF THE TAX SYSTEM ON SELECTED EXAMPLES
Summary: The aim of this article is to present the issues of tax
optimization from the perspective of justice of the tax system.
The paper uses methods of deduction and induction, as well as the
analysis of normative acts. The thesis has been put forward to indicate
that tax optimization is in compliance with the law and cannot result in
exposing the taxpayer to criminal liability, and it has been recognized
that the use of tax optimization mechanisms is an expression of citizens'
opposition to the level of tax burdens imposed by the state on taxpayers'
income.
Keywords: tax optimization, tax gap, tax avoidance, tax evasion, tax
fairness.
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PRAWO DO ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO W ASPEKCIE
ŁAGODZENIA SKUTKÓW
BEZROBOCIA

Streszczenie: W artykule analizie poddano konstrukcję normatywną
zasiłku dla bezrobotnych, jako świadczenia odzwierciedlającego konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego. Zakres badań objął także płaszczyzny ograniczeń w jego realizacji. W ramach prowadzonych
analiz podjęto próbę wyłonienia ewentualnych kierunków zmian legislacyjnych w zakresie prawa od zabezpieczenia społecznego w aspekcie
łagodzenia skutków bezrobocia.
Słowa kluczowe: Zabezpieczenie społeczne, zasiłek dla bezrobotnych.
ORCID: 0000-0002-7615-9216

Wstęp
Podstawową formą zapewnienia środków utrzymania jest świadczenie
pracy. Sprawnie funkcjonujące państwo winno zaś zorganizować mechanizmy
pomocy tym, którzy pracy wykonywać nie mogą. Nie chodzi przy tym tylko
o sytuacje dotyczące trwałej niezdolności do zarobkowania (np. z powodu choroby lub inwalidztwa), ale także problemów przejściowych związanych z bezrobociem. W tym kontekście istotne jest więc zabezpieczenie społeczne, które
ogólnie można scharakteryzować jako swoisty rodzaj zobowiązania społeczeństwa przez państwo do partycypowania w zaspokajaniu potrzeb obywateli,
Mgr, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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niemogących poprzez własną pracę zapewnić sobie środków bytowych2.
W polskim ustawodawstwie prawo do zabezpieczenia społecznego posiada
rangę normy konstytucyjnej, włączonej w katalog „wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych”3. Należy przy tym podkreślić, że na
gruncie polskiego ustawodawstwa pojęcie to nie zostało zdefiniowane. Przyjąć jednak można, że obejmuje ono „całokształt świadczeń, jakie ze środków
publicznych są przyznawane obywatelowi będącemu w potrzebie.”4. Zgodnie
z treścią art. 67 ust. 2 Konstytucji RP, przysługuje ono obywatelowi spełniającemu łącznie dwie przesłanki: pozostajebez pracy nie z własnej woli oraz
nie posiada innych źródeł utrzymania. Wskazana wyżej konstytucyjna reguła
odnosi się zatem do łagodzenia skutków bezrobocia, stanowiącego przejaw
tzw. „pasywnej polityki rynku pracy”, tj. działań o cechach osłonowych5. Bez
wątpienia praktycznym odzwierciedleniem prawa do zabezpieczenia społecznego jest w tym przypadku zasiłek dla bezrobotnych. Stanowi on podstawowe
świadczenie pieniężne na wypadek bezrobocia6.
W świetle powyższego celem opracowania jest analiza normatywnej
konstrukcji zasiłku dla bezrobotnych w kontekście prawa do zabezpieczenia
społecznego. W rozdziale wskazany zostanie zakres ograniczeń w realizacji
wskazanej reguły konstytucyjnej, a także podjęta będzie próba wyłonienia kierunków ewentualnych zmian legislacyjnych.
Konstrukcja prawna zasiłku dla bezrobotnych
Norma wynikająca z art. 67 ust. 2 Konstytucji RP stanowi co prawda
gwarancję zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia, jednakże nie
precyzuje jego konkretnej postaci i zakresu, pozostawiając to w gestii uregulowania ustawowego7. W tym kontekście NSA zaznaczył, że ww. przepis
stanowi tylko „wzorzec określający w sposób ogólny ramy zabezpieczenia
Por. G. Uścińska, Aktualne problemy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce, „Polityka
Społeczna” 2007, nr 7, s. 1.
3
Art. 67 ust. 2ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.) - dalej Konstytucja RP.
4
L. Garlicki, S. Jarosz-Żukowska, Komentarz do art. 67 Konstytucji RP [w:] Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, red. L. Garlicki, M. Zuber,Warszawa 2016,
pkt 6, Lex.
5
P. Błaszkiewicz, Elementy analizy polityki rynku pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii, „Studia
Prawno-Ekonomiczne” 2015, Tom XCIV, s. 235.
6
P. Ziółkowski, Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ustawa z omówieniem, Warszawa 2004, s. 39.
7
M. Florczak–Wątor [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, (red.) P. Tuleja,
Warszawa 2019, s. 226.
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społecznego, kierunki polityki państwa i jest adresowany głównie do organów prawodawczych. Przepis ten stanowi zatem źródło gwarancji, a nie praw
podmiotowych obywatela dla zabezpieczenia społecznego, które dopiero konkretyzują się w ustawach zwykłych.”8. Warto w tym miejscu nadmienić, że
w judykaturze niejednokrotnie podkreślano też, że przywołany artykuł nie jest
samoistną podstawą roszczeń osób uprawnionych9. Niemniej, konkretyzacja,
o której mowa wyżej, nastąpiła w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.
1409 ze zm.) – zwana dalej ustawą o promocji. Co warte podkreślenia, świadczenie to przyznawane jest przez starostę w formie decyzji administracyjnej, zaś
finansowane z Funduszu Pracy, a więc środków stricte publicznych.
Wymagania warunkujące nabycie prawa do zasiłku uregulowane zostały w art. 71 ustawy o promocji. Stanowią one pierwszą płaszczyznę ograniczenia w prawie do zabezpieczenia społecznego. Nadto mają charakter bezwzględnie obowiązujący co oznacza, że organy administracji publicznej nie
mogą swobodnie kształtować uprawnień osób ubiegających się o pomoc w
ramach omawianej formy zabezpieczenia społecznego (stosować odstępstw od
ustawowych zasad)10. Bez wątpienia warunkiem sine qua non jest obowiązek
bycia osobą bezrobotną. Nie chodzi przy tym tylko o okoliczność faktyczną
pozostawania bez pracy, ale posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Ten z kolei opiera się na formalnoprawnej okoliczności zarejestrowania we właściwym
miejscowo powiatowym urzędzie pracy (PUP)11. Wymaga to jednak spełnienia szeregu ustawowych przesłanek12. Nie każdemu zatem obywatelowi mimo
utraty pracy nie z własnej woli będzie przysługiwał zasiłek. Wskazać również
przyjdzie na odstępstwo ustawowe względem art. 67 ust. 2 Konstytucji RP.
Rangą przepisów konstytucyjnych prawo do zabezpieczenia przyznano wyłącznie obywatelom, tymczasem zasiłek przysługuje również określonym grupom
cudzoziemców, co expressis verbis wynika z art. 1 ust. 4 i 5 ustawy o promocji.
Należą do nich m.in. osoby posiadające w Polsce status uchodźcy, czy też zezwolenie na pobyt stały. Nie zmienia to jednak faktu, że ograniczeniem prawa

Wyrok NSA z dnia 24 sierpnia 2011 r., I OSK 741/11, Lex nr 1068534.
Tak np. w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 10 maja 2017 r., IV SA/Gl 1160//16, Lex
nr 2296989 lub w wyroku SA w Warszawie z dnia 9 lutego 2005 r., I ACa776/04, Lex
nr 422783.
10
Tak np. w wyroku NSA z dnia 11 kwietnia 2017 r., I OSK 2888/16, Lex nr 2293497
lub w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2016 r., III SA/Gd 999/16, Lex nr 2195783.
11
Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 22 sierpnia 2017 r., II SA/Rz 480/17, Lex nr 2371419.
12
Szerzej na temat przesłanek nabycia statusu osoby bezrobotnej zob. np. E. Staszewska, Środki
prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012, s. 90 i nast.
8

9
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do zabezpieczenia społecznego będzie również obowiązek spełniania okoliczności, o których mowa poniżej.
Kolejną przesłanką od której ustawodawca uzależnił ewentualność
przyznania prawa do zasiłku jest brak propozycji odpowiedniej pracy, stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub
robót publicznych. Stanowi to realizację ww. normy konstytucyjnej, zgodnie
z którą zabezpieczenie społeczne zależy od braku innych środków utrzymania.
Każda z przedstawionych form pomocy wiąże się natomiast ze świadczeniem
pieniężnym.
Warunkiem uzyskania prawa do zabezpieczenia społecznego w postaci
zasiłku jest także posiadanie odpowiedniego okresu aktywności zawodowej
lub okresów z nim zrównanych13. Pierwszy z nich obejmuje okoliczności uregulowane w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji, natomiast drugi – w jej
ust. 2. Z uwagi na kazuistyczne ich uregulowanie i ograniczone ramy niniejszego opracowania, nie będą one szerzej analizowane14. Niezależnie jednak
od rodzaju okresu muszą on wynosić łącznie co najmniej 365 dni w ciągu
18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania. Okres
365 dni nie musi jednak mieć charakteru ciągłego i możliwe są przerwy,
o ile zaliczane okresy występowały w czasie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania i po zsumowaniu równe były przynajmniej
365 dniom15.
Odrębną regulacją objęto osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów
śledczych oraz zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej,
co znalazło swój wyraz w art. 71 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy o promocji. Szczególnie widoczne jest to w przypadku bezrobotnych zwolnionych z zasadniczej
służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, którym prawo do zasiłku
przysługuje, o ile okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w powiatowym
urzędzie pracy. Sformułowanie „zwolnionym z zasadniczej służby wojskowej”
obejmuje swoim zakresem także osoby, które zarejestrowały się w PUP po
zwolnieniu ze służby pełnionej w formacjach uzbrojonych niewchodzących
w skład Sił Zbrojnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
3 lutego 2011 r. w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących

Z. Góral [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, (red.)
Z. Góral, Warszawa 2016, s. 802.
14
Więcej w tym temacie zob. np. M. Paluszkiewicz [w:] System prawa pracy. Tom VIII. Prawo
rynku pracy, (red.) K. Baran, M. Włodarczyk, Lex, Warszawa 2018.
15
Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2018 r., I OSK 1880/17, Lex nr 2474967.
13
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w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej (Dz. U. Nr 42, poz. 215 ze
zm.)16.
Samo spełnienie omówionych wyżej przesłanek nie gwarantuje przyznania prawa do zasiłku. Okoliczności te muszą zostać udokumentowane przez
bezrobotnego. Pogląd ten wynika z treści art. 71 ust. 6 ustawy o promocji, zgodnie z którym udokumentowanie okresu uprawniającego do zasiłku
po upływie 7 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, jednak
w okresie posiadania statusu bezrobotnego powoduje, że prawo do świadczenia przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa. A contrario, przedłożenie dokumentów do 7 dni od dnia dokonania rejestracji, powoduje przyznanie prawa od daty rejestracji. Na konieczność udokumentowania okresu
uprawniającego do zasiłku wskazywano m.in. w orzecznictwie NSA17. Warto
zwrócić uwagę na wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2013 r., w którym
stwierdzono, że „obowiązek udokumentowania przez stronę określonych faktów nie zwalnia organu administracji z konieczności podjęcia próby wyjaśnienia wszystkich, niezbędnych dla sprawy okoliczności, a zwłaszcza, gdy strona
uprawdopodobni określone zdarzenia, a nie jest w stanie ich udokumentować
z przyczyn obiektywnie dla niej niemożliwych18. Pogląd powyższy znajduje
uzasadnienie w kontekście formy prawnej przyznania prawa do zasiłku, implikującej konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w oparciu
o przepisy k.p.a.19, obligujących do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego
oraz wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego.
Literalna wykładnia art. 71 ust. 6 ustawy o promocji prowadzi natomiast do
wniosku, że zasada dokumentowania dotyczy tylko przyznania prawa do zasiłku w związku ze zmianą okresów, od których zależy przyznanie prawa do tego
świadczenia. Nie ma natomiast wpływu na ewentualną modyfikację wysokości
już przyznanego prawa.
Z punktu widzenia osób uprawnionych do zabezpieczenia społecznego
istotną kwestią jest okres pobierania zasiłku. W art. 73 ust. 1 ustawy o promocji przewidziano dwa możliwe okresy, mianowicie 180 lub 365 dni, w zależności od miejsca zamieszkania bezrobotnego oraz jego stanu rodzinnego

Por. wyrok NSA z dnia 17 lutego 2009 r., I OSK 389/08, Lex nr 522425.
Np. wyrok NSA z dnia 8 sierpnia 2012 r., I OSK 74/12, Lex nr 1264922.
18
Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 16 lipca 2013 r., II SA/Bd 258/13, Lex nr 1378169.
19
Ustawa z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zm.) – dalej k.p.a..
16
17
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i stażu pracy20. Wyjątek stanowi okoliczność urodzenia dziecka przez kobietę
w trakcie posiadania prawa do omawianego świadczenia lub w ciągu miesiąca po jego utracie. W takiej sytuacji okres ten ulega przedłużeniu o czas,
przez jaki przysługiwałby jej, zgodnie z przepisami prawa pracy, zasiłek macierzyński. Prawodawca nie uregulował jednak formy prawnej przedłużenia.
Skoro jednak organem właściwym w sprawach zasiłkowych jest starosta wydający decyzje, przedłużenie jest sprawą administracyjną, to dopuścić można
domniemanie formy decyzji, wynikające z art. 104 k.p.a.21. Będzie to miało
szczególne znaczenie dla ochrony interesu bezrobotnych kobiet po urodzeniu dziecka. Nie można ponadto wykluczyć sytuacji, w której bezrobotnej
zostanie doręczona decyzja o utracie prawa do zasiłku z powodu upływu
maksymalnego okresu jego przysługiwania i stanie się ona prawomocna przed
dniem urodzenia dziecka, ale w trakcie miesiąca od utraty świadczenia. Tym
samym w obrocie prawnym istnieć będzie akt administracyjny orzekający
o utracie prawa do świadczenia. Uchylenie lub zmiana takiej decyzji, stwierdzenie jej nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko
w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych, co stanowi realizację zasady trwałości decyzji administracyjnych. Wobec powyższego
wydłużenie prawa do zasiłku musi nastąpić poprzez wydanie nowej decyzji na
podstawie przepisów ww. Kodeksu.
Przytoczone okresy pobierania zasiłku nie mają charakteru bezwzględnego. Mogą zostać, w oparciu o art. 73 ust. 4 ustawy o promocji, skrócone o okres
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających
na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy karencyjne omówione
niżej (wynikające z art. 75 ust. 1 – 3 ustawy o promocji). Naczelny Sąd Administracyjny w jednym z orzeczeń podkreślił, że bieg okresu pobierania świadczenia rozpoczyna się dopiero po upływie ww. okresów, a tym samym okres
nieprzysługiwania zasiłku nigdy nie będzie przypadał w okresie jego
pobierania22.
Odrębną regulacją w zakresie okresu przysługiwania zasiłku objęto osoby, które utraciły status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni
O przesłankach warunkujących okres przysługiwania zasiłku zob. M. Culepa [w:] Ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, (red.) M. Culepa, M. Rotkiewicz,
D. Wołoszyn-Kądziołka, Warszawa 2015, s. 463-466.
21
Szerzej w temacie domniemania formy decyzji zob. np. Cz. Martysz, Komentarz do art. 104
k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104269, (red.) G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Warszawa 2010, pkt 7, Lex 2010.
22
Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2007 r., I OSK 911/06, Lex nr 505998.
20
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z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej
działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (a także w przypadkach określonych w art. 73 ust. 6 ustawy o promocji) i dokonały rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne w okresie 14 dni od dnia
ustania ww. okoliczności lub ustaniu pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego przyznanych
w związku z wymienionymi sytuacjami. Osoby te w razie ponownej rejestracji
nie zawsze będą spełniać warunki przyznania zasiłku na zasadach ogólnych,
o których mowa w art. 71 ustawy o promocji. Stąd też dokonanie rejestracji
we wskazanym wyżej terminie umożliwia otrzymanie prawa do omawianego
świadczenia, jednakże będzie on przysługiwał o okres skrócony o czas jego
pobierania przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu,
szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres,
w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy karencyjne wynikające z art. 75
ust. 1 – 3 ustawy o promocji. NSA jednoznacznie określił, że opisana zasada
uniemożliwia swobodne rozstrzyganie organu w kwestiach objętych jej dyspozycją, a nadto 14 dniowy termin do dokonania ponownej rejestracji jest terminem prawa materialnego, którego upływ uniemożliwia kontynuację zasiłku23.
Przyznanie prawa do zasiłku na czas skrócony o ww. okresy może dotyczyć
także sytuacji, w której osoba utraciła status bezrobotnego na okres nie dłuższy niż 365 dni z innych przyczyn niż wskazane powyżej lub nie dotrzymała
14 dniowego terminu do dokonania rejestracji w PUP, o ile w dniu tej kolejnej rejestracji spełnia wymagania do posiadania prawa do zasiłku na zasadach
ogólnych. Przekroczenie 365 dni od utraty statusu bezrobotnego skutkuje
natomiast koniecznością badania „na nowo” kryteriów do objęcia wsparciem
zasiłkowym.
Kolejnym istotnym elementem konstrukcji prawnej zasiłku z perspektywy bezrobotnego, jest kwota świadczenia. Jako słuszny należy uznać przyjęty
kierunek zmian polegający na degresywności wypłat, tj. 100% kwoty zasiłku podstawowego przez pierwsze 90 dni jego przysługiwania, a następnie jej
zmniejszenie do momentu utraty prawa do świadczenia24. Zgodnie z założeniami legislacyjnymi racjonalizuje to wydatkowanie środków publicznych i ma
Wyrok NSA z dnia 21 marca 2019 r., I OSK 4343/18, Lex nr 2656031.
Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 6, poz. 33).
23
24
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zachęcić bezrobotnych raczej do poszukiwania pracy25. Podkreślić ponadto
trzeba, że w przypadkach określonych w art. 72 ust. 2 – 3 ustawy o promocji uregulowano sytuacje, w których podstawa zasiłku dla bezrobotnych
jest ex lege obniżona (80%) lub zwiększona (120%). Niezależnie od podstawy kwotowej świadczenia, podlega ono waloryzacji o średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku chyba, że
wskaźnik ten nie zmienił lub uległ zmniejszeniu. Racjonalne wydaje się jednak postulowanie, aby kwota bazowa zasiłku odniesiona była do minimalnego
wynagrodzenia za pracę. Jeżeli bowiem minimalne wynagrodzenie ma zapewniać godny poziom życia26, a konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego na wypadek bezrobocia ma gwarantować niezbędne środki utrzymania,
to zasadny wydaje się kierunek zmian zmierzający do zwiększenia kwoty zasiłku wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę (przy założeniu,
że zasiłek stanowi określony procent minimalnego wynagrodzenia, np. 50%).
Ograniczeniem prawa do zabezpieczenia społecznego w związku z łagodzeniem skutków bezrobocia jest także „nieprzysługiwanie zasiłku”, w przypadku okoliczności wymienionych enumeratywnie w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy
o promocji. W doktrynie i orzecznictwie słusznie wskazuje się jednak na nieścisłość terminologiczną, gdyż de facto nie mamy tutaj do czynienia z absolutnym brakiem prawa do zasiłku, ale jedynie z pewnym okresem karencji
w jego nabyciu27. W kontekście konstytucyjnego określenia przesłanki prawa do zabezpieczenia społecznego, jako niepozostawania bez pracy z własnej
woli, szczególną uwagę należy zwrócić na dwie sytuacje, wynikające z katalogu
uregulowanego w ww. przepisach. Po pierwsze, jeżeli bezrobotny w okresie
6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał
stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, prawo do zasiłku przysługuje po upływie 90 dni od daty
rejestracji (chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany

25
Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 1196 Sejmu VI Kadencji, s. 5; http://orka.sejm.gov.pl/ Druki6ka.nsf/0/E6AA9BABB8F77088C12574EA005DBEA3/$file/1196.pdf (dostęp na 7 września 2020 r.).
26
L. Lipiec, Komentarz do art. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [w:] Minimalne wynagrodzenie za pracę. Komentarz, Warszawa 2003, pkt3, Lex/el 2003.
27
Np. Z. Góral [w:] Ustawa o promocji (…), s. 842, oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia
29 października 2014 r., IV SA/Gl 75/14, Lex nr 1647719.

164

PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ...

miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55
§ 11 Kodeksu pracy). Wystarczające jest przy tym, że w owym 6-miesięcznym
terminie doszło do rozwiązania jakiegokolwiek stosunku pracy, bądź stosunku
służbowego z inicjatywy pracownika28. Po drugie zaś, zabezpieczenie społeczne
w postaci zasiłku ziści się po upływie 180 dni od dnia rejestracji w urzędzie
pracy, gdy bezrobotny w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego
bez wypowiedzenia. Wina ta musi być jednak stwierdzona29. Obie wskazane sytuacje są konsekwencją działania bezrobotnego i pozostają w związku
z jego wolą. Innymi słowy, brak pracy jest skutkiem czynności leżącej po stronie osoby bezrobotnej. Odnosząc powyższe do konstytucyjnej zasady pozostawania bez pracy z własnej woli wskazać zatem należy na nieścisłość legislacyjną.
Osoba bowiem będzie posiadała prawo do zabezpieczenia społecznego (choć
dopiero po okresie karencji) mimo, iż brak pracy wynika z jej woli lub jest
efektem zawinionego działania. Nadto można zaryzykować stwierdzenie, że
jest to specyficzne forma nagrody za utratę pracy. Wobec powyższego kierunek zmian powinien zmierzać ku dostosowaniu przepisów ustawy o promocji do założeń konstytucyjnych poprzez nieprzysługiwanie prawa do zasiłku
w ww. sytuacjach. Nadmienić należy, że art. 75 ust. 1 ww. aktu prawnego
określa też inne sytuacje, w których realizacja prawa do omawianego świadczenia będzie przesunięta w czasie30.
Prawo do zabezpieczenia społecznego w analizowanym aspekcie będzie także podlegało czasowemu ograniczeniu w trakcie jego przysługiwania.
W myśl art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zasiłek nie przysługuje za okres,
w którym osoba do niego uprawniona nie dłużej niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia
zatrudnienia, o ile o okolicznościach tych zawiadomiła powiatowy urząd pracy.
W przeciwnym wypadku, traci status osoby bezrobotnej, a w konsekwencji
prawo do świadczenia.

Wyrok NSA z dnia 15 czerwca 2018 r., I OSK 2944/17, Lex nr 2513993.
Por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 12 października 2010 r., II SA/Bk 514/10, Lex
nr 752340.
30
Więcej na ten temat zob. np. M. Paluszkiewicz [w:] System prawa pracy (…), Lex.
28
29
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Zwrot nienależnie pobranego zasiłku
dla bezrobotnych
Swoistym rodzajem ograniczenia prawa do zabezpieczenia społecznego
w aspekcie łagodzenia skutków bezrobocia jest obowiązek zwrotu nienależnie
pobranego zasiłku, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 76
ust. 2 ustawy o promocji. Podkreślenia wymaga, że pojęcia „nienależne świadczenie” oraz „nienależnie pobrane świadczenie” nie są tożsame, zaś obowiązek
zwrotu dotyczy tylko drugiego z nich, które zakłada określone cechy dotyczące stanu świadomości (woli) bezrobotnego lub jego określonego działania czy
zawinionego zaniechania31.
Zasiłek dla bezrobotnych będzie podlegał zwrotowi jeżeli został wypłacony mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, o ile pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach.
Przesłanka ta zakłada, że przed wystąpieniem tychże okoliczności osoba była
uprawniona do świadczenia, a więc prawidłowo nabyła do niego prawo32.
Przykładowo, osoba pobrała zasiłek za 31 dni lipca, gdyż nie poinformowała,
że z dniem 15 lipca podjęła zatrudnienie, co winno wiązać się z wydaniem
decyzji o utracie statusu bezrobotnego i prawa do świadczenia.
Przyznany w ramach zabezpieczenia społecznego zasiłek będzie musiał zostać zwrócony, jeśli wypłacony został na podstawie nieprawdziwych
oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę
go pobierającą. „Świadome wprowadzenie w błąd” oznacza zarówno działania
podejmowane z zamiarem bezpośredniego wprowadzenia organu w błąd, jak
i realizowane z zamiarem pośrednim, tzn. działający nie ma bezpośredniego
zamiaru wprowadzenia organu w błąd co do danej okoliczności, ale według
wszelkiego prawdopodobieństwa mógł się spodziewać, że skutek taki nastąpi33.
Osoba będzie także zobowiązana do zwrotu zasiłku w przypadku zbiegu
świadczeń. Przede wszystkim nastąpi to, gdy został on wypłacony za okres
za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty
z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach
31
32
33

Np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2020 r., II SA/Ol 1026/19, Lex nr 2772722.
Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 kwietnia 2018 r., IV SA/Gl 141/17, Lex nr 2482887.
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 8 lutego 2018 r., III SA/Łd 1116/17, Lex nr 2457425.
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określonych w art. 78 ustawy o promocji. Zwrot zasiłku będzie też obligatoryjny, jeżeli wypłacono go za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu,
wypłacono wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie
z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę.
Nienależnie pobranym świadczeniem będzie też zasiłek wypłacony za
okres po śmierci bezrobotnego. Obowiązek ten spoczywa wówczas w równych
częściach na małżonku oraz innych osobach spełniających warunki wymagane
do uzyskania renty rodzinnej, niezależnie od tego, w jakiej znajdują się one
sytuacji na gruncie prawa spadkowego34.
Istotnym aspektem jest efektywne odzyskiwanie nienależnie pobranego
świadczenia, aby ściągnięte środki przeznaczyć na analogiczne cele o charakterze zabezpieczeniowym. Ograniczeniem w tym zakresie jest jednak okres
przedawnienia roszczeń wynoszący 3 lata. Co prawda jest to „standardowy”
okres przewidziany w art. 118 Kodeksu cywilnego dla świadczeń okresowych,
jednakże akt ten dopuszcza ich wydłużenie w przepisach szczególnych35. Lex
specialis mogłyby zatem stanowić przepisy ustawy o promocji, wydłużające
okres przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń. Gdyby natomiast osoba nie zwróciła nienależnie pobranego zasiłku
powinno się zapewnić normatywną możliwość potrącania kwoty zadłużenia
z innych, przyznanych później świadczeń związanych z bezrobociem (np. jeśli
w związku z nową rejestracją znów uzyskano prawo do zasiłku). Stanowiłoby
to pożądane kierunki zmian, które zwiększyłby szanse odzyskania należności.
Zakończenie
Świadczenie pieniężne w postaci zasiłku dla bezrobotnych, stanowiące
realizację prawa do zabezpieczenia społecznego w aspekcie łagodzenia skutków
bezrobocia, nie jest pomocą o charakterze bezwzględnie przysługującym, tzn.
sama utrata pracy i związany z nią brak środków utrzymania nie są wystarczające do przyznania prawa do świadczenia. Przede wszystkim należy bowiem
legitymować się statusem osoby bezrobotnej, co wiąże się z koniecznością
rejestracji w PUP i obwarowane zostało wieloma ustawowymi przesłankami, które należy spełnić. Także uzyskanie tegoż statusu nie jest jednoznaczne
z przyznaniem prawa do zasiłku. Należy bowiem legitymować się określonym
Z. Góral [w:] Ustawa o promocji (…), s 865.
Szerzej w temacie przedawnienia roszczeń zob. np. P. Zakrzewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125), (red.) M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018, s. 928
i nast.
34
35

167

MICHAŁ RZEPKA

stażem aktywności zawodowej (lub okresami zrównanymi z tą aktywnością)
poprzedzającym rejestrację w urzędzie pracy. W połączeniu z pozostałymi rodzajami ograniczeń opisanymi w poprzednich częściach, tworzą one relatywnie duży zakres obostrzeń w realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego
w aspekcie łagodzenia skutków bezrobocia. Mimo kazuistycznego uregulowania konstrukcji prawnej zasiłku można wskazać kierunki zmian w obszarze
nie tylko prawa do jego posiadania, ale także ewentualnego obowiązku zwrotu.
Pozwolą one z jednej strony na rzeczywiste zabezpieczenie w niezbędne środki
utrzymania (poprzez związanie wysokości zasiłku z regularnie podwyższanym
minimalnym wynagrodzeniem) oraz niesankcjonowanie/nienagradzanie utraty pracy z woli bezrobotnego, z drugiej zaś pozwolą na realne odzyskiwanie
należności powstałych wskutek obowiązku zwrotu świadczenia.
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THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY IN TERMS
OF MITIGATION OF THE EFFECTS
OF UNEMPLOYMENT
Summary: The article analyzes the normative structure of the unemployment benefit as a Cash benefit reflecting the constitutional right
to social security. The scope of the research also included the areas
of limitations in its implementation. As part of the conducted analyzes, an attempt was made to identify possibile directions of legislative
changes in the field of social security law in terms of mitigation of the
effects of unemployment.
Keywords: Social security, unemployment benefit.

170

Marzena Świstak1

ZDALNE ŚWIADCZENIE PRACY
W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA
SARS – COV -2 W POLSCE –
WYBRANE ZAGADNIENIA

Streszczenie: Celem przyjęcia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych, miała być minimalizacja zagrożenia dla
zdrowia publicznego. Jednym z proponowanych instrumentów miała
być praca zdalna. Lakoniczna regulacja prawna, zaczęła jednak generować wiele trudności interpretacyjnych. Aby usunąć niejasności i zapewnić efektywność działania regulacji przeprowadzono zmiany legislacyjne. Autorka posługując się metodą historyczną, wskazuje na ewolucję
tego incydentalnego rozwiązania prawnego. W pracy ukazano zarówno zalety, jak i wady tej konstrukcji. Posługiwano się głównie metodą
dogmatyczną, z aspektami porównawczymi (zestawienie z telepracą).
Sformułowano także wnioski de lege ferenda, które w ocenie Autorki
ułatwiłyby i usprawniły stosowanie zdalnego wykonywania pracy, które
wydaje się być niedługo stałym elementem pracowniczej rzeczywistości.
Słowa kluczowe: Koronawirus, praca zdalna, telepraca, pracodawca,
pracownik.
ORCID: 0000-0002-3910-6019
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Wstęp
Jak wskazano z treści uzasadnienia do ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych2, przyjęcie ustawy i proponowanych w niej rozwiązań prawnych, miało zmierzać do minimalizacji zagrożenia dla zdrowia
publicznego. Na tym etapie rozprzestrzeniania się choroby uznano za niewystarczające regulacje zawarte w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi3. Celem
nowej ustawy miało być w szczególności „określenie zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi,
wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasad i trybu podejmowania działań
przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby (…)”4.
Jednym z proponowanych instrumentów zmierzających do poprawy
stanu epidemicznego w kraju, miało być wprowadzenie do przepisów możliwości wykonywania przez pracowników pracy zdalnej. Zwłaszcza początkowo rozwiązanie to rodziło szereg negatywnych emocji. Lakoniczna regulacja
prawna generowała wiele trudności interpretacyjnych, które w wyjątkowej sytuacji jaką jest epidemia, ujawniały się ze zdwojoną siłą, powodując narastanie
barier natury prawnoorganizacyjnej. Obowiązywała już bowiem konstrukcja
prawna przyjęta w k.p.5, która zakładała zdalne świadczenie pracy (telepraca).
Szczególnie w początkowej fazie epidemii, pracodawcy zderzyli się z szybko
zmieniającymi się regulacjami prawnymi, i społeczną dezorientacją. Kluczowe
więc było ustalenie, czy praca zdalna ma odpowiadać warunkom telepracy,
czy wymagania formalne mają być tożsame w stosunku do tych, które ustawodawca przewidział dla telepracy, i jak mają się kształtować obowiązki pracownika i pracodawcy przy wykonywaniu pracy w formie zdalnej.

Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm., dalej cyt. jako „ustawa COVID-19.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.
4
Projekt nr IX.265.
5
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), dalej
cyt. jako k.p.
2

3
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Praca zdalna w przepisach z okresu epidemii SARS
CoV-2 w Polsce
Pierwsza, incydentalna ustawowa wzmianka o możliwości świadczenia
pracy zdalnie pojawiła się w ustawie COVID-196. Jak wynika z uzasadnienia
do projektu wspomnianej ustawy, zamierzeniem legislacyjnym było, by w jej
art. 3 określić warunki, w jakich pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. W chwili przyjęcia ustawy, przepis ten stanowił, że
w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza
miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Zdawkowość regulacji od
razu spowodowała szereg wątpliwości w praktycznym stosowaniu przepisu.
Zmiany tym zakresie wprowadzono dopiero w art. 77 ustawy z dnia
z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz
o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-197, który zaczął obowiązywać od dnia 24 czerwca 2020
r. Zgodnie z dodanym ust. 3 do przepisu art. 3 ustawy COVID-19, wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności
i możliwości lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj
pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć
wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. Natomiast art. 4
ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw8 doprecyzował, że
praca zdalna może zostać polecona w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz
w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu9.
Artykuł 3 ust. 1 ustawy COVID-19 obecnie stanowi, że przymiot pracy
zdalnej ma: 1) praca wykonywana w celu przeciwdziałania COVID-19; 2) zakresowo odpowiadająca pracy określonej w umowie o pracę; 3) wykonywana

6
7
8
9

Dz.U. z 2020, poz. 374 w brzmieniu z dnia wejścia w życie, czyli 8 marca 2020 r.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1423.
Regulacja zaczęła obowiązywać od dnia 5 września 2020 r.
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przez czas oznaczony, 4) w miejscu znajdującym się poza jej stałym miejscem
wykonywania10.
Po pierwsze należy wskazać, że pracodawca może polecić pracownikowi
pracę zdalną „w celu przeciwdziałania COVID-19”. Stanowi o tym art. 2
ust. 2 ustawy COVID-19. Są to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem
zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby, profilaktyką oraz
zwalczaniem jej skutków, w tym społeczno- gospodarczych. Polecenie pracy
zdalnej może więc zostać wydane zarówno w celu ograniczenia bezpośredniego, jak pośredniego zagrożenia wynikającego z COVID-19 i nie jest zależne od działań innych podmiotów w tym zakresie. Decyzję więc podejmuje
pracodawca.
Po drugie, ustawodawca wymaga, aby rodzaju pracy świadczonej w sposób zdalny był zgodny z pracą określoną w umowie o pracę. Wobec powyższego, pracodawca nie może polecić pracy zdalnej wykraczającej poza rodzaj
pracy określonej w umowie o pracę, natomiast może ona stanowić określoną
część obowiązków, jakie pracownik wykonuje w stałym miejscu pracy.
Polecenie świadczenia pracy zdalnej w trybie art. 3 ust. 1 ustawy COVID-19 jest poleceniem służbowym w rozumieniu przepisów k.p. Ustawa
nie przewiduje żadnej konkretnej formy dla polecenia świadczenia pracy zdalnej. Oznacza to, że polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, na
przykład pisemnej, ale także dokumentowej (np. e – mail) czy telefonicznie
(czego jednak nie rekomenduje się ze względów dowodowych). Czy pracownik może więc odmówić realizacji polecenia wykonywania pracy zdalnej?
Wypada podkreślić, że na pracowniku nie zawsze ciąży obowiązek wykonywania polecenia świadczenia pracy zdalnej. Jeżeli nie ma on odpowiednich
umiejętności albo warunków technicznych, bądź lokalowych umożliwiających zachowanie standardów poufności przekazywania danych, nie ma
on obowiązku podjęcia pracy zdalnej. Okoliczności te uprzednio powinny
zostać wnikliwie ustalone przez pracodawcę. Nie oznacza to, że pracodawca całkowicie pozbawiony jest przysługujących mu prerogatyw. Jak podnosi się w doktrynie, nie można wykluczyć dopuszczalności rozwiązania

10
Tak też: K. W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] Tarcza
antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, (red.) K. W. Baran, WKP 2020, LEX el.
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z pracownikiem stosunku pracy za wypowiedzeniem w trybie art. 45 k.p., bądź
zmiany warunków pracy w trybie art. 42 §1 – 3 k.p.11
Po trzecie, świadczenie pracy zdalnej może nastąpić tylko „na czas oznaczony”.
Nie wyklucza się jednak możliwości przedłużenia okresu świadczenia pracy
w sposób zdalny. Polecenie wykonywania pracy zdalnej na czas nieokreślony,
lub też brak wskazania daty granicznej lub innego zdarzenia, z którym wiązać
się będzie jej zakończenie, uznaje się za sprzeczne z prawem i obarczone wadą
nieważności podstawie art. 58 k.c. w zw. z art. 300 k.p.12
Po czwarte, cechą pracy zdalnej jest jej świadczenie „poza miejscem jej
stałego wykonywania”, a zatem poza miejscem pracy określonym w umowie
o pracę. Miejsce, w którym pracownik świadczy pracę zdalnie, powinno być
z punktu widzenia pracodawcy obojętne, o ile możliwe jest prawidłowe wykonywanie pracy i zapewnione są warunki techniczne i lokalowe. Wydaje się
także możliwe wprowadzenie „mieszanego” systemu pracy, w którym świadczenie pracy odbywałoby się częściowo zdalnie, a częściowo w tradycyjnej formie umownej.
Praca zdalna a telepraca.
Na tle aktualnego stanu prawnego, nie można postawić znaku równości
pomiędzy wprowadzoną incydentalnie pracą zdalną, a uregulowaną w k.p. telepracą. Wydaje się nawet, że brak jest podstaw do odpowiedniego stosowania
regulacji k.p. dotyczących telepracy, do pracy zdalnej. Obie konstrukcje wykazują szereg różnic, które determinują zauważalne odmienności w ich charakterze i sposobie stosowania w praktyce pracowniczej.
Po pierwsze, praca zdalna została wprowadzona przepisami o charakterze lex specialis na czas oznaczony. W początkowym okresie obowiązywania
ustawy COVID-19, zgodnie z brzmieniem art. 36 ust. 1, przepis art. 3 tracił moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie (tj. do dnia 4 września
2020 r.). W związku z trwającą pandemią, niezbędne było więc przeprowadzenie zmian legislacyjnych13. Zmianę brzmienia art. 3 ust. 1, z mocą obowiązującą od dnia 5 września 2020 r., wprowadzono w art. 4 ustawy z dnia
24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach
świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw14. W okresie obowiązywania
Ibidem, LEX el.
Ibidem, LEX el.
13
Tak: G. J. Leśniak, Praca zdalna – rządzący gubią się w terminach, publ. https://www.prawo.
pl/kadry/jak-dlugo-bedziemy-pracowac-zdalnie,502370.html [dostęp: 27.08.2020].
14
Dz. U. z 2020 r., poz. 1423.
11
12
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stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie,
przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej
stałego wykonywania (praca zdalna)15. Czasowość nie jest natomiast cechą
konstruktywną telepracy. Można bowiem uzgodnić wykonywanie telepracy
na czas nieokreślony.
Po drugie, praca zdalna nie jest determinowana koniecznością jej regularnego wykonywania. Definicja telepracy stanowi natomiast stanowi przeciwnie. Praca w tym trybie wykonywana jest regularnie poza zakładem pracy,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez regularne (ale nie wyłączne) wykonywanie telepracy należy rozumieć jej wykonywanie w sposób
systematyczny, w terminach lub okresach uzgodnionych z pracodawcą16.
Po trzecie, telepracownik ma przekazywać pracodawcy wyniki pracy,
w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej17.
W przypadku telepracy doregulowano sposób ewidencjonowania wykonywanej pracy i tym samym określono narzędzia służące wykonywaniu przez pracodawcę nadzoru nad wykonywaną pracą. W przypadku pracy zdalnej brak jest
tego rodzaju wskazania. Nie oznacza to jednak, że efekty świadczonej pracy
nie powinny być pracodawcy przekazywane. Wydaje się, że kwestie te mogą,
a nawet powinny być uregulowane, w aktach wewnętrznych lub poleceniu
pracy zdalnej. Na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną
ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniając
w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.
Niewykonanie polecenia pracodawcy lub wykonanie nienależyte może skutkować naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika.
Po czwarte, pracę zdalną od telepracy odróżnia sposób jej wdrażania.
W przypadku telepracy, może być ona efektem uzgodnienia stron umowy
o pracę (z wyłączeniem możliwości powierzenia wykonywania pracy w formie telepracy na mocy wypowiedzenia zmieniającego)18. O ile więc telepraca
jest rozwiązaniem alternatywnym dla pracownika, o tyle praca zdalna, przez
K. Koślicki, Wynoszenie dokumentów z firmy i praca zdalna mogą naruszać prawo, publ.
https://www.pra wo.pl/podatki/wynoszenie-dokumentow-z-firmy-i-praca-zdalna-moga-naruszac-prawo,498775.html [dostęp:27.08.2020].
16
K. Jaśkowski, Komentarz do art. 675 k.p. [w:] Komentarz aktualizowany do k.p., (red.)
K. Jaśkowski, E. Maniewska, LEX el. 2020.
17
Art. 675 §2 k.p.
18
Art. 42 § 2–3 k.p.
15
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konieczność realizacji ustawowo określonego celu, po wydaniu przez pracodawcę polecenia – jest obowiązkiem pracownika. Sankcje związane z odmową
wykonania polecenia oczywiście powinny być rozpatrywane z uwzględnieniem
konkretnego stanu faktycznego. Nieuzasadniona konkretnymi przyczynami
odmowa świadczenia pracy zdalnej naraża też pracownika na zastosowanie
wobec niego kar porządkowych przewidzianych w art. 108 § 1 k.p, ponieważ może być ona kwalifikowana przez pracodawcę w niektórych przypadkach
jako nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy19.
Po piąte, ustawodawca wskazał, że praca zdalna w szczególności może
być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług
materialnych. Częściowo przypomina to sformułowanie zawarte w przepisach
dotyczących telepracy, jednakże pojęciowo i zakresowo wydaje się być szersze.
W ust. 3 w zdaniu drugim in fine użyto określenia „lub dotyczy wykonywania
części wytwórczych lub usług materialnych”. Ponadto, wyrażenie „przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość” nie
odpowiada w pełni wyrażeniu, które zostało użyte przez ustawodawcę w art.
675 k.p., tj. „z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną”20.
Po szóste, na uwagę zasługują różnice związane ze sposobem wykonywania pracy zdalnej. Zgodnie z ust. 4 narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może jednak używać
narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem
że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych
osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Niezapewnienie narzędzi i materiałów przez pracodawcę nie
oznacza, że muszą one należeć do pracownika. Określenie „niezapewnione
przez pracodawcę” oznacza, że mogą one należeć do osoby trzeciej. Jednakże
ryzyko odpowiednich zabezpieczeń oraz zgody osoby trzeciej na ich wykorzystanie ciąży na pracowniku zdalnym. Nie została jednak uregulowana kwestia
Tak też: K. W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, Komentarz do niektórych przepisów ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania
w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19.
Komentarz, (red.) K. W. Baran, WKP 2020, LEX el.
20
Ibidem, LEX el.
19
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ekwiwalentu za używany sprzęt. Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie, by
zostało to ustalone w poleceniu wydanym przez pracodawcę, lub regulacji wewnętrznej. Odmiennie jednak w tym zakresie kształtują się regulacje dotyczące telepracy. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć telepracownikowi sprzęt
niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczyć go, pokryć
koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu, zapewnić pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu,
chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie21. Pracodawca może uzgodnić z pracownikiem, że ten będzie przy wykonywaniu pracy używał własnego sprzętu, jednak w takiej sytuacji przepisy
przewidują obligatoryjność ekwiwalentu, w szczególności z uwzględnieniem
norm zużycia sprzętu, jego udokumentowanych cen rynkowych oraz ilości
wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego cen rynkowych22.
Po siódme, zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy COVID-19 pracodawca może
w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej. Nie wymaga ono uzasadnienia, a pracownik jest zobligowany niezwłocznie je wykonać. Jak podnosi się
w doktrynie, wyjątkiem, gdy mogłoby dojść do niewykonania takiego polecenia jest sytuacja, w której warunki pracy w siedzibie pracodawcy nie odpowiadają standardom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie (np. epidemiologiczne) dla jego życia lub zdrowia23. Ustawa nie precyzuje formy odwołania
polecenia świadczenia pracy zdalnej, zatem tak jak jego wydanie, forma jest
dowolna. Podobnie jak nieuzasadniona odmowa przyjęcia polecenia pracy
zdalnej, nieuzasadniona odmowa przez pracownika powrotu z pracy zdalnej
może skutkować dla niego negatywnymi konsekwencjami pracowniczymi.
W przypadku telepracy natomiast, do odwołania może dojść na wniosek
jednej ze stron w terminie 3 miesięcy od podjęcia pracy w formie telepracy,
gdy telepraca podejmowana w trakcie zatrudnienia. W pozostałym zakresie –
w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego24.

Art. 6711 §1 k.p.
Art. 6711 §2 pkt 1) w zw. z §3 k.p.
23
Tak też: K. W. Baran, D. Książek, W. Witoszko, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [w:] Tarcza
antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, (red.) K. W. Baran, WKP 2020, LEX el.
24
Art. 678 k.p.
21
22
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Zakończenie
Podsumowując, można stwierdzić, że sama koncepcja wprowadzenia
pracy zdalnej jest dobra. Szybkość jej praktycznego wdrażania, brak nadmiernego formalizmu, sprzyjają lepszej organizacji w instytucjach, które podczas
trwającej epidemii zmierzyły się z trudnościami w funkcjonowaniu. Niewątpliwie też konieczne było doprecyzowanie uchwalonej regulacji, gdyż jej brzmienie w pierwszym okresie obowiązywania, pozostawiało zbyt wiele wątpliwości
interpretacyjnych. Wydaje się jednak, że należałoby rozważyć, by w dobie postępu technologicznego, a nie tylko zagrożenia epidemicznego, forma ta stała
się stałym elementem prawnego krajobrazu. Krok w tę stronę być może okaże
się nieunikniony. Aby jednak proponowane rozwiązanie prawne dało oczekiwane rezultaty, jako wniosek de lege ferenda można wskazać na pożądane
ściślejsze uregulowanie kwestii ewidencjonowania wyników pracy świadczonej
w formie zdalnej i przekazywania ich pracodawcy, narzędzi umożliwiających
sprawowanie nadzoru przez pracodawcę nad wykonywaną pracą oraz zasad
rozliczania z używanego sprzętu w wariantach, gdy pochodzi on od pracodawcy i od pracownika.
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REMOTE WORKING DURING
THE CORONAVIRUS PANDEMIC PERIOD
IN POLAND – SELECTED LEGAL ISSUES
Summary: The COVID‑19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is still an ongoing pandemic of coronavirus disease
2019 (COVID‑19) caused by severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS‑CoV‑2). The coronavirus disease also has
its negative effect in Poland. Lockdown-type control measures started
on 10–12 March and still last. The legal regulations introduced diversified restrictions. The Polish legislator issued regulations that make
it possible work remotely, using means of distance communication.
However, there should be posed a question: is it an optimal solution
for the employer? How to protect employers’ vested interest? The recent regulations are created in a hurry. As a consequence there are
many legal loops, inconsistency and ambiguities relating to the scope
of the provisions.
Keywords: Remote working, employer, coronavirus disease.
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