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PRZEDMOWA

Na Państwa ręce pragniemy złożyć monografię naukową pt. „Prawo 
w dobie zmian”. Przedmiotowa monografia została poświęcona problemom 
prawnym występującym zarówno w Europie jak i na Świecie. Opracowanie 
przedstawia przede wszystkim najważniejsze regulacje prawne obowiązujące  
w zakresie działalności samorządów studenckich, problematykę zatrudnie-
nia cudzoziemców pod kątem aspektów prawno-społecznych związanych  
z zatrudnieniem imigrantów w odniesieniu do danych demograficznych zwią-
zanych z migracją, problematykę prawnych dylematów, które są związane  
z rozwojem genetyki oraz nowych technologii, analizę argumentacji popiera-
jącą stanowisko Sądu Najwyższego w przedmiocie uchylenia orzeczenia sądu 
powszechnego, które zostało wydane w sytuacji, gdy w obrocie prawnym istniało 
już prawomocne orzeczenie wydane przez sąd powszechny w tym samym przed-
miocie oraz między tymi samymi stronami, analizę wybranych zagadnień, 
które są związane zarówno z kulturą prawną jak również systemem prawnym 
Cypru oraz zagadnienie mediacji transgranicznej.

W niniejszej monografii autorzy pochylili się nad problematyką inter-
dyscyplinarnych, transgranicznych zagadnień. Pierwszy z autorów podjął się 
tematu pt. „Transgraniczny charakter mediacji rodzinnej w aspekcie prawnym  
i wybranym aspekcie praktycznym”. W drugim artykule autor przedstawił te-
matykę pt. „Kultura prawna i system prawny Cypru – wybrane zagadnienia”. 
Trzeci z kolei artykuł stanowi analizę sytuacji na rynku pracy o tytule: „Zo-
bowiązania pracodawców w związku z zatrudnianiem imigrantów z Ukrainy 
w czasie epidemii COVID-19. Aspekty prawno-społeczne”. Jako czwarty ujęto 
artykuł pt. „Islandzkie problemy z prawem genetyki i prawem nowych technolo-
gii na przykładzie wyroku SN 151/2003”. W przedostatnim artykule autorka 
zaprezentowała glosę pt. „Aktualność zasady ne bis in idem na przykładzie wyro-
ku Sądu Najwyższego z 15 września 2021 r. I Nsnc 115/20”. Monografię zamy-
ka artykuł pt. „Podstawy prawne działalności samorządów studenckich w Polsce”.
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PRZEDMOWA

Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w proces 
powstawania niniejszej monografii, tj. Wydawnictwu, recenzentom, autorom 
oraz pozostałym członkom komitetu redakcyjnego.

Mamy nadzieję, że niniejsza monografia naukowa, będąca owocem pracy 
wielu autorów, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa, będzie stanowić 
przyczynę do dyskusji, jak również do dalszych badań naukowych.

REDAKCJA NAUKOWA: 

Prof. AJP dr hab. Paweł A. Leszczyński, mgr Małgorzata 
Budnik-Minerska
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Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

TRANSGRANICZNY CHARAKTER 
MEDIACJI RODZINNEJ W 

ASPEKCIE PRAWNYM I WYBRANYM 
ASPEKCIE PRAKTYCZNYM

Streszczenie: Wraz ze wzrostem liczby rodzin o wielonarodowym charakterze 
i wielości kwestii problematycznych wynikających z egzogeniczności osób two-
rzących rodzinę znaczenia nabrała mediacja transgraniczna. Wyróżniającym ją 
czynnikiem od klasycznej mediacji jest element transgraniczności, tj. wystę-
powanie więcej niż jednego porządku prawnego oraz stron reprezentujących 
te różne prawodawstwa. Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia 
niniejszej instytucji, przedstawienie częstotliwości jej zastosowania oraz przed-
stawienie własnych przemyśleń na temat wybranego aspektu praktycznego. 

Słowa kluczowe: mediacja transgraniczna, standardy międzynarodowe, dobra 
praktyka

WPROWADZENIE

Mediacja (grec. medos – pośredniczący, neutralny, nienależący do żadnej 
ze stron, łac. mediatio – pośrednictwo) należy do jednego z trybów roz-
wiązywania sporów. Z tej racji, że nie ma w prawie polskim ustawowej defi-
nicji mediacji, pozwolę sobie na jej przytoczenie z literatury. Polega na tym,  
że „(...) strona trzecia, akceptowana przez uczestników sporu, lecz nieupraw-
niona do podejmowania wiążących decyzji w ich imieniu, interweniuje w konflikt 
czy spór, by pomóc im poprawić relacje i komunikację oraz wykorzystać skuteczne 
procedury rozwiązywania problemów i negocjacji w celu osiągnięcia wza-
jemnego zrozumienia, czy obopólnie akceptowalnego, dobrowolnego poro-
zumienia w sprawach spornych (Moore, 2016, s. 41). W przeciwieństwie 
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do rozstrzygania nie określa się, która ze stron ma rację, nie bada merytorycz-
nej warstwy sporu oraz winy lub jej braku uczestników sporu. Jak podkreśla 
Gerald Cormick, najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać, mówiąc o me-
diacji jest to, że jest ona ni mniej, ni więcej, ale sposobem wspomagania (facilita-
ting) procesu negocjacji. Negocjacje mogę mieć miejsce i (wielokrotnie) mają bez 
pomocy mediatora, ale nie ma mediacji bez negocjacji (Gójska, 2007, s. 23). 
Wraz ze wzrostem liczby rodzin o wielonarodowym charakterze i wielości 
kwestii problematycznych wynikających z egzogeniczności osób tworzących 
rodzinę znaczenia nabrała mediacja transgraniczna. Czynnikiem wyróżniają-
cym ją od klasycznej mediacji jest element transgraniczności, tj. występowanie 
więcej niż jednego porządku prawnego oraz stron reprezentujących te różne 
prawodawstwa.

ASPEKT PRAWNY

Funkcjonalny zasięg mediacji jest na tyle szeroki, że jej zastosowanie re-
guluje spora liczba aktów normatywnych, w zależności od jej przeznaczenia. 
Na potrzeby niniejszego artykułu autor skoncentruje się tylko na tych, które 
odnoszą się do poruszanej w nim problematyki. Lata 90 XX wieku dla ów-
czesnej Europy zachodniej były dziejowym okresem ku zacieśnienie integracji. 
Przejawem tego miały być m. in.: uruchomienie jednolitego rynku opartego 
na swobodnym przepływanie osób, towarów i usług, utworzenie Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego, czy zniesienie kontroli granicznych w nie-
których krajach UE. Wcielone w życie zmiany we wzajemnych stosunkach 
między państwami członkowskimi z czasem zaczęły kształtować przed nimi 
nowe wezwania natury społecznej oraz prawnej, bezpośrednio dotykające ro-
dziny z licznym jej wymiarami. W świadomości rosnącej liczby konfliktów 
rodzinnych oraz w trosce o wykonywanie praw dzieci Rada Europy podjęła 
pracę nad określeniem standardów mediacji rodzinnej o charakterze transgra-
nicznym. Efektem prac była przyjęta przez Komitet Ministrów Radu Euro-
py 21 stycznia 1998 r. rekomendacja R (98) 1 na temat mediacji rodzinnej.

Jak wskazuje Kamila Zagórska zdefiniowano w niej zakres me-
diacji rodzinnej – uznano, że może być stosowana we wszystkich konflik-
tach między członkami tej samej rodziny, których łączą więzy pokrewieństwa 
bądź małżeństwa, oraz osobami, które pozostawały lub pozostają w związkach 
rodzinnych, zgodnie z definicją przyjętą w prawie wewnętrznym (Zagórska,  
s. 105). Ponadto określono kompetencje państwa do kształtowania ob-
szaru problemów, które mogą być rozwiązane za pomocą mediacji, przy 
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uwzględnieniu rodzaju konfliktu, a także zasad współżycia społecznego;  
organizację mediacji, w szczególności standardy, jakimi powinni wykazywać 
się mediatorzy; proces mediacji opierając go o zasadę bezstronności i neu-
tralności mediatora, równości stron, podmiotowego traktowania stron, 
czy poufności. Podkreślenia wymaga oznaczenie statusu ugody mediacyjnej 

„Państwa powinny ułatwiać zatwierdzanie ugód zawartych w wyniku mediacji 
przez sądy lub inne kompetentne organy, jeżeli zażądają tego strony; powin-
ny również stworzyć mechanizmy umożliwiające egzekwowanie zatwierdzo-
nych ugód, w zgodzie z prawem wewnętrznym.”1. W świetle przytoczonych 
słów wyraźnie widać kluczową rolę ustawodawstw krajowych w budowaniu 
kultury mediacyjnej. Zgodnie ze wskazówkami poczynionymi w memoran-
dum wyjaśniającym do rekomendacji nr R (98) 1 „Jeżeli strony nie zwrócą się  
o zatwierdzenie ich ugody do sądu lub innego właściwego organu, ma ona ten 
sam status prawny, co każda inna prywatna umowa prawna i będzie funkcjo-
nowała dopóty, dopóki strony będą ją respektować. Natomiast jeśli ugoda zo-
stała zatwierdzona przez sąd lub inny właściwy organ na wniosek stron, jedna 
ze stron może pozwać drugą w wypadku niewywiązania się z umowy”2. 

W ślad za Agnieszką Rękas wymaga podkreślenia, że w Polsce mediacji 
rodzinnej mogą podlegać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawar-
cie ugody po za wyjątkiem tych dot. ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, macie-
rzyństw, unieważnienie małżeństwa, zezwolenia na zawarcie związku małżeń-
skiego, zezwolenia na zwolnienie z obowiązku złożenia dokumentu o zdolności 
do zawarcia związku małżeńskiego, ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz 
uznania za zmarłego (Czapka i Szeląg-Dylewski, 2014, s. 93). 

Kolejnym aktem dot. mediacji trans granicznej jest Dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w spra-
wie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych3.  
Jak słusznie wskazuje K. Zagórska: Niektóre artykuły dyrektywy mediacyjnej 
zawierają konkretne, sztywne reguły skierowane do państw członkowskich co do 
ich implementacji w swoich wewnętrznych porządkach prawnych, w szcze-
gólności: art. 6 regulujący wykonalność ugód zawartych w drodze mediacji oraz 
art. 7 regulujący zasadę poufności. Zgodnie z art. 6 pisemnej ugodzie zawartej  
w drodze mediacji będzie, za zgodą stron, nadana klauzula wykonalności, chyba 

1 Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich na 
temat mediacji rodzinnej oraz memorandum wyjaśniające (przyjęta przez Komitet Ministrów 
21 stycznia 1998 roku na 616 spotkaniu wiceministrów), s. 3.
2 Ibidem, pkt. 51, s. 13.
3 Dz. Urz. UE L 136, z 24 maja 2008 r., s. 3–8, EUR - Lex 32008L0052.
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że treść takiej ugody jest sprzeczna z prawem państwa członkowskiego, w którym 
składany jest wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, lub ugoda taka nie może 
być wykonana według prawa tego państwa4.

Zdaniem autora słusznie wyeksponowanym elementem procesu 
mediacyjnego, o którym mowa w art. 5 dyrektywy mediacyjnej jest sesja in-
formacyjna na temat korzystania z mediacji. W literaturze wskazuje się na 
jej kluczowe funkcje, tj. informacyjną – każda ze stron z osobna ma zapew-
nione indywidualne spotkanie z mediatorem, podczas którego wskazuje się 
przedmiot mediacji, poucza o możliwości prowadzenia mediacji pośredniej; 
poznawczą – w znaczeniu interpersonalnym oraz materialnym, czyli stanowi-
ska stron, warunki, jakie musza zostać spełnione, aby mogło dość do zawar-
cia zadowalającej obie strony ugody, a także ewentualne dowody5. Słusznie 
wskazuje się, że sprawne określenie kluczowych elementów mediacji, w tym 
również dotychczas uzgodnionych, jak i bezspornych, wpływa na jakość oraz 
efektywność całego procesu6. Przy czym powinno respektować się swobodę 
stron do wyrażania swoich stanowisk z uwzględnieniem ram czasowych przy-
pisanych mediacji.

Do katalogu kluczowych aktów odnoszących się d o  problematyki me-
diacji z elementem obcym zalicza się Konwencję o cywilnych aspektach upro-
wadzenia dziecka za granicę podpisaną w Hadze dnia 25 października 1980 r.7 
Przytoczony akt wprowadził do prywatnego prawa międzynarodowego na-
rzędzia zapobiegające negatywnym skutkom międzynarodowego uprowa-
dzenia lub zatrzymania dzieci. Ponadto zapewnił prawo do odwiedzin 
dziecka przyznanego określonej osobie przez prawo państwa - miejsca stałe-
go pobytu dziecka, naruszonego wskutek uniemożliwiania lub utrudnienia 
wykonywania tego prawa, a także prawo do opieki nad dzieckiem. Zgodnie 
z treścią art. 5 Konwencji pod uprawnieniem odwiedzin należy rozumieć 
prawo do zabrania dziecka na czas ograniczony w inne miejsce aniżeli miejsce 
jego stałego pobytu, w przypadku zaś opieki - w szczególności prawo do decy-
dowania o miejscu pobytu dziecka8. Co wymaga podkreślenia, Konwencja 

4 Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych, s. 106, link: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/
Content/43447/PDF/007.pdf (dostęp: czerwiec 2022 r.).
5 Jak przebiega mediacja? Polskie Centrum Mediacji, link: http://mediacje3miasto.pl/jak-prze-
biega-mediacja/ (dostęp czerwiec 2022 r.).
6 Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z dnia 25 października 1980 r. 
dot. cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, cz. VI, art.13 ust. 1 lit. B, wydawca: 
Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego – HCCH, link https://assets.hcch.
net/docs/a90fb0fc-ec85-4df1-a699- d49e68ce20ab.pdf (dostęp czerwiec 2022 r.)
7 Ratyfikowana przez RP dnia 10 sierpnia 1992 r., Dz. U. z 1995 r., Nr 108, poz. 528.
8 Ibidem.
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zawiera legalną definicję bezprawnego zatrzymania i uprowadzenia, które bę-
dzie za tak owe uważne, jeśli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego 
określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub 
indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miej-
sce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz 
w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane 
wspólnie lub indywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło 
uprowadzenie lub zatrzymanie9.

Dopełnieniem gwarancji prawnych zawartych w Konwencji są następu-
jące przewodniki wydawane przez konferencję haską, których zadaniem jest 
wspieranie organów sądowych, administracyjnych, a także organów central-
nych w kształtowaniu dobrej praktyki:

- Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z 1980 r.  
o uprowadzeniu dziecka: Część I – Praktyka organów centralnych;

– Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z 1980 r. o upro-
wadzeniu dziecka: Część II: Środki wykonawcze;

– Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z 1980 r.  
o uprowadzeniu dziecka: Część III – Środki prewencyjne;

– Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z 1980 r.  
o uprowadzeniu dziecka: Część IV – Egzekucja;

– Przewodnik dobrych praktyk w ramach konwencji haskiej z 1980 r.  
o uprowadzeniu dziecka: Część V – Mediacja;

– Kontakty transgraniczne dotyczące dzieci – Zasady ogólne i Przewodnik 
dobrych praktyk.

W celu ukazania pełnego obrazu, należy odnieść się do Konwencji 
haskiej z 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonaniu 
i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej i środków ochrony 
dzieci10, która określa m. in. jakie prawo jest właściwe dla środków ochrony, 
jakie prawo jest właściwe dla powstania i ustania odpowiedzialności rodzi-
cielskiej oraz jak zmiana zwykłego pobytu dziecka wpływa na powstanie lub 
ustanie odpowiedzialności rodzicielskiej.

9 Ibidem.
10 Ratyfikowana przez RP z dniem 27 lipca 2010 r., Dz. U. Nr 172, poz. 1158.
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DANE STATYSTYCZNE11

Z danych statystycznych za rok 2020 wynika, że:
- do sądów haskich wpłynęły 144 sprawy o nakazanie powrotu oso-

by podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką za granicę 
 w sprawie prowadzonej na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspek-
tów uprowadzenia dziecka

za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r.:
• z ubiegłego roku pozostało 39 spraw,
• łącznie załatwiono 131 spraw:
 o uwzględniono w całości lub w części: 34 sprawy;
 o oddalono: 46 wniosków;
 o zwrócono: 2 wnioski,
 o odrzucono: 2 wnioski,
 o 29 spraw umorzono – z czego:
	 	  ugoda zawarta przed sądem - 0 spraw
	 	  cofnięcie wniosku – 29 spraw;
	 	  mediacja – 0 spraw;
	 	  inne załatwienia – 18 spraw;

• odroczono – 235 spraw (w tym publikację orzeczenia w 23 sprawach)
• pozostało na następny okres – 52 sprawy

Powyższe dane wskazują, że mediacja transgraniczna jest instrumentem 
nieczęsto wykorzystywanym przez strony. Zdaniem autora artykułu 
wynika to z intensywności i złożoności procedury mediacyjnej. Wymaga 
się, aby mediator uczestniczący w mediacji transgranicznej posiadał szeroką 
wiedzę z dziedzin obejmujących swym zasięgiem tematykę rodziny (socjolo-
gii, pedagogiki, psychologii, prawa – krajowego stron, międzynarodowego,  
a nawet psychiatrii), potrafił rozumieć różnice kulturowe zachodzące między 
stronami; posiadał umiejętności: językowe, diagnostyczne, komunikacyjne, 
a także relacyjne. Równie ważnym zagadnieniem z punktu widzenia osobowo-
ści mediatora jest odporność na stres, dobra organizacja pracy, empatia oraz 
stała gotowość poodnoszenia swoich kwalifikacji z racji intensywnych zmian 
zachodzących w strukturze, jak i modelu rodziny. Zdaniem autora artykułu 
szerzej dyskusji wymaga zagadnienie eliminacji ryzyka wypalenia zawodowego,  
 

11 Dane Ministerstwa Sprawiedliwości za rok 2020.
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które wydaje się być największym zagrożeniem dla petryfikacji kultury media-
cyjnej w społeczeństwach europejskich.

WYBRANY ASPEKT PRAKTYCZNY

W tej części artykułu autor pragnie pochylić się nad wielopłaszczyznowym 
charakterem procesu mediacji. Zdaniem Christophera W. Moora składa 
się ona z dwunastu etapów, do których zaliczmy m. in. budowanie za-
ufania i współpracy. Co ważne, nie ma znaczenia w jaki sposób mediator 
włącza się w spór, liczy się, aby na samym początku zapewnił wiarygodność 
swojej osobie, instytucji i procesowi. Pierwsza z nich odnosi się do posia-
dania i wykazywania cech osobowych, które w oczach uczestników 
sporu mogą uznawać za konieczne dla przeprowadzenia procesu mediacji,  
jak i wzajemnych relacji. Ch. Moore powołują się na Landsbergera wskazuje 
na następujące przykłady cech: oryginalność pomysłów, stosowane poczucie hu-
moru, zdolność dyskretnego działania w konflikcie, zdolność wytwarzania poczu-
cia, że „zgadza się” z uczestnikami sporu i że zależy mu na ich dobru, gotowość do 
energicznego przekonywania do pomysłów, gdy jest to konieczne, panowanie nad 
swoimi uczuciami, wytrwałość i cierpliwość w działaniu, umiejętność szybkiego 
zapoznania się z dynamiką i złożonością sporu, nieco specjalistycznej wiedzy 
o dziedzinie, której dotyczy spór (Moore, 2016, s. 236-237). Wiarygodność 
instytucjonalna dotyczy reputacji organizacji, z którą pośrednik w sporze jest 
związany, natomiast proceduralną egzemplifikuje przekonanie uczest-
ników mediacji o znacznej skuteczności postepowania/postepowań, jakie 
proponuje neutralna osoba trzecia. W odczuciu autora niniejszego artykułu 
głównym zagrożeniem, z jakim może zmierzyć się mediator na wstępnym eta-
pie budowania zaufania jest „niesprostanie” pierwszym wyobrażeniom stron 
konfliktu. Prima facio może to zaskakiwać, szczególnie, że strony same wybie-
rają osobę neutralnego pośrednika, niemniej jednak bardzo często bierze górę 
nad naszym mechanizmem poznawczym tzw. osąd poznawczy. Dotyczy on m. 
in. wygórowanych oczekiwań, że problem ma być rozwiązany na cito. Dlatego 
też ważne jest, aby mediator przewodził spotkaniom (tym pojedynczym, 
jak i wspólnym). Potrafił nie reagować na ewentualne „zaczepki”  
ze strony skonfliktowanych osób. Innymi słowy wyznaczał zdrowo rozsądko-
we granice. Kolejną kwestią może być implikacja wiarygodności osobowej, in-
stytucjonalnej i proceduralnej w jednym czasie. Practise makes perfect, lecz bez 
wątpienia ludzie mają prawo oraz potrzebę zagospodarowania poczucia  
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profesjonalizmu, jednym z zachowań, które temu służą jest wyjaśnianie lub 
komunikowanie znaczenia podejmowanych przez mediatora kroków.

Kolejnym elementem składowym jest osobista relacja i dobry 
kontakt z uczestnikami sporu. Poprawna wieź uzdatnia mediatora w rozpo-
znaniu cech wzmacniających przekonanie stron sporu, iż będą w stanie 
nawiązać z nim dobry kontakt. Dostępność czy mobilność neutralnego 
pośrednika odgrywa tutaj kluczową rolą. Oczywiście nie chodzi, aby przy-
równywać zachowania stron sporu do tego, co by w danym momencie oso-
biście zrobił mediator, lecz o gesty wskazujące na to, że mediator zastanawia 
się nad przedmiotem sporu, wskazuje na powagę umówionych spotkań  
np. poprzez wysłanie sms przypominającego o umówionym spotkaniu lub 
przypomnienie na czym zakończyło się ostanie spotkanie.

Następnym krokiem w budowaniu zaufania i współpracy jest wspieranie 
produktywnego przedstawiania, a także owocnej wymiany informacji. Chodzi 
tutaj o zwracanie uwagi na to, aby strona/ strony zaczynała/y przedstawiać 
swoje racje wychodząc ze schematu „tak, bo tak”, „nie, bo nie”, co przejawia 
się w sformułowaniach, „Myślę, że”, „Proponuję”, „Obawiam się …, bo…”, 

„Potrzebuje czasu do namysłu”. Owe wspieranie postrzegam jako akceptację, 
takiej sposobności. Również kosztem wcześniejszych ustaleń, co do dal-
szych kroków mediacyjnych (porządku spotkania). Przedstawione podejście 
ma na celu uniknięcie stanu nieświadomości własnych potrzeb i interesów,  
a w najgorszym wypadku ich ukrywanie. Może zdarzyć się tak, że strony spo-
ru nie będą odróżniać rozwiązania od specyficznych potrzeb, które miałoby 
zaspokoić owe braki. W tym przypadku głównym zadaniem mediatora jest 
pokonanie przyblokowanej percepcji.

ZAKOŃCZENIE

Pozytywne skutki mediacji, obok zabezpieczenia dobra dziecka, po-
zwalają wzmacniać przekonanie, że mimo znaczących różnic – nawet tych 
kulturowych - można prowadzić spór z poszanowaniem wzajemnych praw 
i ludzkiej podmiotowości. Zdaniem autora artykułu kluczowym zadaniem 
państw członkowskich jest efektywne przekonywanie swoich obywateli do 
ugodowych form rozwiązywania sporów, w oparciu o narzędzia polityczne, 
informacyjne, a przed wszystkim edukacyjne. Zaufanie jest drogą do kreowa-
nia bezpiecznej wizji świata. Wkład wszystkich stron mediacji jest różny, nie-
mniej równie ważny w celu osiągnięcia sukcesu. Najważniejszym elementem 
w budowaniu zaufania ze strony neutralnego pośrednika jest i być powinno, 
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wytworzenie u pozostałych stron potrzeby zmiany. W przypadku struktur  
o charakterze politycznym wprowadzenie ram prawnych umożlwiających 
efektywne urzeczywistnianie sprawiedliwości społecznej. Dotychczasowe  
zaangażowanie Rady Europy oraz Unii Europejskiej mające na celu niwelowa-
nie negatywnych skutków konfliktów rodzinnych o zasięgu transgranicznym 
należy oceniać pozytywnie, przy czym nie można tego obszaru działalności 
politycznej i prawnej traktować, jako niewymagającej szczególnej uwagi.
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Rekomendacja nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw 
członkowskich na temat mediacji rodzinnej oraz memorandum 
wyjaśniające rodzinnej oraz memorandum wyjaśniające (przyjęta 
przez Komitet Ministrów 21 stycznia 1998 roku na 616 spotkaniu 
wiceministrów).

THE CROSS-BORDER NATURE FAMILY MEDIATION  
IN LEGAL AND SELECTED PRACTICAL ASPECTS 

Summary: With the increase in the number of multinational families and 
the multiplicity of problematic issues arising from the exogeneity of the per-
sons constituting the family, cross-border mediation has gained importance. 
What distinguishes it from classic mediation is the element of transnationality,  
i.e. the presence of more than one legal order and parties representing these 
different legislations. The aim of this article is to attempt to give an overview 
of this institution, to illustrate the frequency of its application and to present 
my own thoughts on a selected practical aspect.

Keywords: cross-border mediation, international standards, good practice
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UNIWERSYTET WARSZAWSKI

KULTURA PRAWNA  
I SYSTEM PRAWNY CYPRU – 

WYBRANE ZAGADNIENIA

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień zwią-
zanych z kulturą prawną i systemem prawnym Cypru. W tym celu autor od-
wołując się do historii Cypru prezentuje uwarunkowania i wydarzenia, które 
wpłynęły na jego kulturę, w tym kulturę prawną oraz system prawny. Zostają 
poruszone kwestie dotyczące ustroju Republiki Cypryjskiej, jej konstytucji, 
wymiaru sprawiedliwości oraz innych istotnych problemów. Zostaje zaprezen-
towana specyfika i różnorodność cypryjskiego systemu prawnego w oparciu 
o wzajemną rywalizację między systemami common law i civil law. Ponadto 
zostaje zwrócona uwaga na czynniki pozaprawne, które wpłynęły na aktualny 
kształt cypryjskiej kultury prawnej.

Słowa kluczowe: Republika Cypryjska, kultura prawna, system prawny,  
historia Cypru

WPROWADZENIE 

Zgodnie z brzmieniem art. 1 Konstytucji Republiki Cypryjskiej: Pań-
stwo cypryjskie jest niezależną i suwerenną Republiką systemu prezydenckiego,  
w którym prezydentem jest Greka wiceprezydentem Turek, wybierani odpo-
wiednio przez grecką i turecką społeczność Cypru, zgodnie z niniejszą konstytu-
cją (Konstytucja Republiki Cypryjskiej 2013, s. 49). Niezwykle intrygująca  
i burzliwa historia Cypru (jego współczesny, tylko z pozoru nie wyróżniają-
cy się od innych państw europejskich system prawny)znajduje bezpośrednie 
odbicie w jego wyjątkowej, czerpiącej z różnych zwyczajów, wartości, syste-
mów i porządków prawnych, niekiedy wyjątkowo ,,synkretycznej” kulturze 
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prawnej. Dlatego właśnie mieszany system prawny Cypru, w sposób niezwy-
kły łączy elementy -przede wszystkim zachodnie- z tradycjami lokalnymi. Już 
sama lektura, wyżej przytoczonego  art. 1 Konstytucji Republiki Cypryjskiej 
stanowi swoiste preludium tej wyjątkowości, jednocześnie wyraźnie ukazują 
złożoność cypryjskiego systemu prawnego i kultury prawnej. Aby ją zrozu-
mieć i spróbować scharakteryzować jej najważniejsze elementy, koniecznym 
wydaje się sięgnięcie do historii Cypru. Jednocześnie nie sposób prowadzić 
dalszych rozważań bez podjęcia w tym momencie próby zasygnalizowania 
(zdefiniowania) znaczenia pojęcia kultury prawnej (stanowiącej jedynie ele-
ment szeroko rozumianej kultury) oraz systemu prawnego (jednego z wielu 
rodzajów systemów, którego istnienia doświadczamy empirycznie). Kultura 
prawna jest oczywiście pojęciem wieloznacznym, stanowiącym przedmiot ba-
dań socjologii prawa. Do tej pory zostało zaprezentowanych wiele definicji 
ww. zagadnienia, jednak nie uzgodniono, w sposób jednoznacznie rozstrzy-
gający, zespołu cech i zakresu zjawisk nazywanych kulturą prawną. Równo-
legle istotny problem stanowi współwystępowanie takich określeń, które się 
pokrywają czy bywają konkurencyjne dla pojęcia kultury prawnej (Kojder  
i Cywiński 2013, s. 161-162). Niemniej jednak: miano kultury prawnej przy-
pada zazwyczaj tak czy inaczej wyodrębnionej części dorobku kulturowego, ma-
jącej znaczenie dla kształtu prawa i zachowań społecznych z prawem związanych, 
jednakże zasady jej wyodrębniania pozostają sporne(tamże, s.163).Elementy 
składowe wchodzące w zakres pojęcia systemu prawnego także nie są defini-
tywnie ustalone. Za H.L.A. Hartem można podjąć próbę scharakteryzowania 
systemu prawnego w oparciu o wyodrębnienie reguł pierwotnych i wtórnych. 
Decydujące dla systemu prawa okazują się te drugie.

Dopiero jednak reguły wtórne konstytuują właściwy – prawny charakter 
systemu prawa. Decydują one zarówno o istnieniu systemu prawa, jak 
również o jego złożoności. Złożoność ta osiąga poziom, w którym system 
prawa można uznać za porządek prawny albo szerzej za przestrzeń nor-
matywną. Reguły wtórne przesądzają o nierozerwalnym związku systemu 
prawa z państwem (Liżewski 2021, s.5-6).

Ponadto należy podkreślić, że prawo jako system jest produktem nie tyl-
ko działań prawodawcy, ale też funkcjonowania określonej doktryny i prak-
tyki prawa. 

Prawotwórca dostarcza natomiast materiału do budowy systemu. Jednak-
że wstępne jego uporządkowanie wynika z działań podmiotów tworzących 
prawo, zwłaszcza gdy występują one w postaci organów państwa, których 



21

KULTURA PRAWNA I SYSTEM PRAWNY CYPRU...

działalność w tym względzie regulowana jest przepisami konstytucji i in-
nych, porównywalnych z nimi aktów normatywnych (Kojder i Cywiński 
2013, s.466).

RYS HISTORYCZNY

Położona w północno-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego 
nieduża wyspa wydaje się na pierwszy rzut oka nie mieć większego znaczenia 
dla Europy czy Azji Przedniej. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Jak zauwa-
żył Sir G.Hill, autor monumentalnego dzieła ,,Historia Cypru”: Jest prawdą,  
że państwo, które pragnie być i pozostać wielkim mocarstwem na wschodzie, musi 
posiadać Cypr. Udowodniła to historia powszechna 3,5 tysięcy lat, od czasów Tot-
mesa III faraona Egiptu, aż do królowej Wiktorii (Bernard 1976, s. 5). Należy 
zwrócić uwagę na fakt, że Cypr przez większość swojej historii pozostawał 
uzależniony od silniejszych państw. Oczywiście nie pozostaje to obojętne dla 
jego systemu prawnego oraz kultury prawnej. Cypr przez ponad dwa tysią-
ce lat swojej historii znajdował się pod wpływami kultury (tradycji prawnej) 
greckiej i rzymskiej (później bizantyńskiej).Następnie opierał się wpływom 
islamu, będąc jednocześnie potem silnie ,,feudalizowanym” na wzór Króle-
stwa Jerozolimskiego i zachodnioeuropejskich monarchii (próbowano przesz-
czepić zachodnioeuropejskie, głównie francuskie zwyczaje feudalne, tradycję 
oraz konstrukcje prawne). Wtedy też powstał na Cyprze jeden z największych 
zachowanych średniowiecznych spisanych zbiorów praw określany mianem 
Assyz jerozolimskich. Obejmował on nie tylko prawo krzyżowców, ale również 
pozostającego pod silnymi wpływami francuskimi Królestwa Cypru. War-
to dodać, że Assyzy zostały spisane przede wszystkim w języku starofrancu-
skim, a nie greckim, którym posługiwali się rdzenni wyspiarze (Misztal 2013,  
s. 272-273).Następujące w późniejszym czasie najazdy republik włoskich oraz 
inwazja sułtanów egipskich doprowadziły ostatecznie do podporządkowania 
Cypru Wenecji. Kres temu przyniósł najazd Turków, którzy panowali na Cy-
prze przez niemalże 300 lat. Stąd do dziś w prawie Republiki Cypryjskiej mo-
żemy odnaleźć wpływy zasad prawa osmańskiego (Hatzimihail 2013, s. 73). 
Od 1878r. władzę okupacyjną nad Cyprem objęli Brytyjczycy. To właśnie  
z czasów ich panowania oraz ustawodawstwa kolonialnego współczesne pra-
wo Republiki Cypryjskiej czerpie wiele zasad prawa i rozwiązań systemowych, 
w tym m.in. prawo precedensu (common law) stojące u podstaw współczesnej 
cypryjskiej władzy sądowniczej. Obecne od początku XIX w. wśród ludności 
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Cypru silne dążenia (o charakterze niepodległościowym)do zjednoczenia  
z Grecją ponownie pojawiły się z wielką siłą w wieku XX. Na ich czele sta-
nął zwierzchnik cypryjskiego Kościoła prawosławnego: abp.Makarios III.  
W 1960r. została proklamowana niepodległość Cypru (oznaczało to formalne 
uniezależnienie się od wpływów Wielkiej Brytanii). Z tego też roku pocho-
dzi cytowana na samym początku Konstytucja Republiki Cypryjskiej. Był to 
moment przełomowy także dlatego, bowiem przez większość historii Cypru: 
Nie obowiązywało wówczas żadne jednolite prawo, mające na uwadze ochronę 
interesów obywateli Cypru (Szaleńcowa 2009, s.45). Jednocześnie warto za-
uważyć, że konstytucja cypryjska ma typowo neokolonialny charakter, który 
odzwierciedla interesy brytyjskie, a jednocześnie w myśl zasady divide et impe-
ra, zamiast unifikować obydwa odłamy społeczeństwa cypryjskiego utrzymuje 
trwające zatargi i napięcia (Radlak 2016, s. 45).W tym roku Cypr stał się 
także członkiem ONZ, a rok później (mimo obaw części nacjonalistycznie 
nastawionych Greków cypryjskich) członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Naro-
dów (Misztal 2013, s. 435). Należy także zaznaczyć, że w 1974r. Cypr został 
zaatakowany (jedną z przyczyn była polityka Greków cypryjskich wobec cy-
pryjskich Turków) przez wojska tureckie, które w 1975r. ogłosiły powstanie 
tzw. Federalnego Państwa Turków Republiki Cypryjskiej. Jest ono uznawa-
ne jedynie przez samą Turcję oraz Nachiczewańską Republikę Autonomicz-
ną, a także Organizację Współpracy Islamskiej. Od 1 maja 2004r. Cypr jest 
pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. W związku z czym na Cyprze 
oprócz prawa krajowego oraz regulacji wynikających z poszczególnych umów 
międzynarodowych, zastosowanie znajdują normy prawa unijnego. Zatem, 
co należy podkreślić, analizując problematykę kultury prawnej Cypru mamy 
na myśli przede wszystkim Republikę Cypryjską. Niemniej jednak warto 
także pamiętać w kontekście rozważań zarówno o tzw. Cyprze Północnym 
(obejmującym fragment wyspy okupowany przez Turcję, posiadający własną 
konstytucję, parlament etc.), a także o brytyjskich suwerennych bazach woj-
skowych (mających status terytorium zależnego Wielkiej Brytanii, których 
administrator jest wyznaczany przez brytyjskiego monarchę). 

KULTURA PRAWNA I SYSTEM PRAWNY CYPRU

Jak zostało wspomniane na wstępie, system prawny Cypru oraz jego kultu-
rę prawną dobrze ilustruje jego Konstytucja, której treść jest sumą wielu praw-
nych, jak i pozaprawnych czynników, dążeń i uwarunkowań. Pomimo tego, 
że w już przywoływanym na wstępieart. 1 Konstytucji Republiki Cypryjskiej 
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czytamy, że prezydentem jest Grek, a wiceprezydentem Turek, to od 1974 r.  
konstytucyjny organ jakim jest wiceprezydent, pozostaje nieobsadzony.  
Ten swoisty vacat jest spowodowany rezygnacją Turków cypryjskich ze wszyst-
kich zajmowanych stanowisk i funkcji politycznych, która miała miejsce  
w 1963r. W związku z czym, mimo przyznania szerokich uprawnień wice-
prezydentowi, jak i innym organom oraz stanowiskom, które miały być do-
celowo objęte i pełnione przez przedstawicieli mniejszości tureckiej, pozostają 
one wbrew literze ww. Konstytucji nieobsadzone. Jest to jeden ze skutków 
wojny domowej Greków cypryjskich z Turkami cypryjskimi zamieszkującymi 
wyspę od czasów opanowania jej przez Imperium Osmańskie w II poł. XVI w.  
Zatem władzę wykonawczą wobec wakatu na stanowisku wiceprezydenta 
sprawuje obecnie wyłącznie prezydent będący Grekiem cypryjskim. Warto 
podkreślić, że prezydent Republiki Cypryjskiej jest jednocześnie zarówno gło-
wą państwa jak i szefem rządu, co czyni tym samym Cypr jedynym krajem 
w Unii Europejskiej z w pełni prezydenckim systemem rządów. Warto do-
dać, że władzę ustawodawczą sprawuje jednoizbowy parlament - Izba Repre-
zentantów. Mówiąc o konstytucji Cypru, nie sposób pominąć następującego 
spostrzeżenia: Jak słusznie zauważył Jerzy Zaborowski: Konstytucja Republiki 
Cypryjskiej to jedna z najbardziej zawiłych współczesnych ustaw zasadniczych 
(Radlak 2004, s. 44).Nie powinno to dziwić, w końcu na system prawny 
Cypru i jego kulturę prawną miał wpływ szereg czynników, w tym przede 
wszystkim zawiłe meandry historii wyspy Afrodyty, jak i wpływy różnorakich 
kultur, praktyk i porządków prawnych, które w odmienne sposoby kształto-
wały prawo, w tym jego postrzeganie przez cypryjskich Greków (na które to 
nie zawsze, a w zasadzie rzadko mieli bezpośredni wpływ). Posiadająca stosun-
kowo powszechny (dla europejskiej tradycji prawnej)katalog praw i wolności 
obywatelskich, w tym także zespół przepisów zastrzeżonych jako ,,niezmie-
niane artykuły konstytucji” cypryjska ustawa zasadnicza wydaje się być zbli-
żona do wielu innych europejskich konstytucji. Jednak konstytucja Cypru 
jest jedynym w swoim rodzaju odbiciem wielu tradycji i wpływów prawnych 
państw obcych. Wpływ na jej treść miały w znacznym stopniu dzieje naj-
nowsze, związane z sytuacją i potrzebą rozstrzygnięcia sytuacji cypryjskich 
Turków. Jak już wstępnie zostało zasygnalizowane, Grecy cypryjscy dążyli do 
uzyskania praktycznie wyłącznego wpływu na losy wyspy, próbując zdomi-
nować rząd i wymiar sprawiedliwości oraz zminimalizować wpływy przedsta-
wicieli Turków cypryjskich. Co więcej, taka łamiąca prawo i dyskryminująca 
Turków cypryjskich rzeczywistość została wbrew ustawie zasadniczej ,,zalega-
lizowana”. Konstytucja Cypru w części dotyczącej Turków przestała de facto 
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(pomimo 15. Nowelizacji wiele z przepisów zachowało pierwotne, gwarantu-
jące i często pozytywnie dyskryminujące -wbrew rzeczywistej postawie rządu 
i Greków cypryjskich - Turków cypryjskich brzmienie)obowiązywać już  
w 1963r. Turcy cypryjscy zaś w większości przenieśli się po 1974r. na tzw. 
Cypr Północny. Powrót do faktycznego stosowania większości przepi-
sów gwarantujących Turkom ich niedyskryminację, miał miejsce dopiero 
po wyroku ETPCz (Aziz przeciwko Cyprowi, skarga nr 69949/01). O ile 
więc poszczególne artykuły konstytucji Cypru znajdują pełne zastosowanie,  
tak np. art. 129 ust.1 nie znajduje żadnego odbicia w rzeczywistości, gdyż 
wbrew jego literze, która stwierdza, że armia Republiki liczy dwa tysiące ludzi, 
z których sześćdziesiąt procent stanowią Grecy i czterdzieści procent Turcy, 
to obecnie w Cypryjskiej Gwardii Narodowej służą jedynie Grecy cypryjscy. 
Widzimy więc w kontekście konstytucji Cypru, że jej: zawiłość z pewnością 
przyczyniła się do niepowodzenia budowy wspólnego państwa, gdyż sprzyjała do-
wolnej interpretacji zapisów konstytucyjnych (tamże, s. 44). Ponadto warto także 
przytoczyć pogląd A. Emilianidesa, który wychodząc poza wyłącznie prawno-

-pozytywne spojrzenie na uwarunkowania cypryjskiej Konstytucji proponu-
je zwrócić uwagę na metodologiczny fundament badania cypryjskiego prawa 
jako: analizę niekończącej się walki pomiędzy prawem naturalnym, prawem pozy-
tywnym i współczesnymi teoriami sprawiedliwości (Koukiadis 2018, s. 88).

Cypryjskie prawo jest wyjątkowo zróżnicowane pod względem źródeł, 
oddziaływania różnych tradycji prawnych i zwyczajów. Systemu prawnego 
Cypru nie da się w pełni uporządkować i sklasyfikować jednoznacznie w ka-
tegoriach systemu common law (charakterystycznego dla krajów anglosaskich 
prawa precedensowego) i civil law (prawa kontynentalnego, stanowione-
go).W mieszanym systemie prawnym Republiki Cypryjskiej od razu rzuca się 
w oczy to, że prawo prywatne Cypru wciąż ma silne zakorzenienie w zwyczaju 
i prawie zwyczajowym, które regulowało stosunki osobiste i majątkowe mię-
dzy greckimi wyspiarzami (Hatzimihail 2013, s. 82). Dostrzegamy ponad-
to tu silne wpływy kolonializmu brytyjskiego, szczególnie zauważalne także 
m.in. w cypryjskim prawie karnym. Prawo prywatne Cypru opiera się przede 
wszystkim na systemie common law. Jednocześnie obejmuje ono swoją regu-
lacją zdecydowaną większość spraw i stosunków. Można dostrzec tu pewną 
niechęć Cypryjczyków do ,,władztwa”, a więc do prawa publicznego, którego 
zakres bezpośredniego oddziaływania dot. życia wyspiarzy jest ograniczony 
do podstawowych dla istoty państwa kwestii i stosunków między jego orga-
nami i podmiotami. Stąd prawo prywatne było bardzo długo kodyfikowane.  
Do dziś widoczne wyraźnie są nieskodyfikowane elementy obowiązującego 
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prawa zwyczajowego. Warto dodać, że cypryjskie prawo cywilne oparte 
jest w znacznej części na uregulowaniach Greckiego Kodeksu Cywilnego.  
Od uchwalenia Konstytucji Cypru, podejście Cypryjczyków do prawa zaczę-
ło ulegać i ulega stopniowym, ale powolnym zmianom na korzyść systemu 
prawa kontynentalnego. Prawo kontynentalne uwidacznia się w prawie pu-
blicznym–konstytucyjnym, administracyjnym (Koukiadis 2018, s. 96). Cypr 
oparł się na rozwiązaniach zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i pro-
cesowego na tych przyjętych w Grecji, która sama w dużej mierze czerpie  
z francuskiego prawa administracyjnego. Niemniej jednak na Cyprze w od-
różnieniu od Grecji np. silną pozycję posiadają pracownicy służby cywilnej. 
Do tego wszystkiego dochodzi fakt, że Cypr jest można by rzec mozaiką,  
w której kolory angielskiego prawa prywatnego czy karnego współistnieją  
z kolorami greckiego i francuskiego prawa administracyjnego, prawa europej-
skiego, prawa postkolonialnego, amerykańskiego prawa konstytucyjnego, pra-
wa rzymsko-bizantyńskiego i prawa osmańskiego (tureckiego). Bardzo trudno 
jest znaleźć przynajmniej w zachodniej kulturze prawnej taką różnorodność. 
Mówiąc o szczególnym systemie i kulturze prawnej Cypru (w powyższym 
kontekście) badacze często zauważają, że poszczególne tradycyjnie ukształto-
wane na Cyprze; dziedziny prawa, będące pod wpływem tradycji civil law,zo-
stały ,,zmutowane” poprzez jednoczesne zastosowanie procedury charaktery-
stycznej dla common law (tamże, s. 94).Jeszcze innej mutacji zostały poddane 
poszczególne zawody prawnicze, w tym przede wszystkim fundamentalny dla 
wymiaru sprawiedliwości zawód sędziego.

Sprawiedliwość, społeczne poczucie sprawiedliwości, a przede wszystkim 
wymiar sprawiedliwości jest jak łatwo się domyślić, w kontekście wcześniej 
poruszanych i podkreślanych kwestii także odmiennie (będąc pod wpływem 
różnych idei, tradycji i koncepcji)został na Cyprze ukształtowany. W latach 
1878-1960 bezpośrednią pieczę nad Cyprem sprawowali Brytyjczycy. Pod 
koniec okresu kolonialnego doszło do ostatecznego przeszczepienia doktry-
ny common law (prawa precedensowego), w tym systemu (zasady) słuszności 
(equity). Do dziś cypryjska władza sądownicza kontynuuje tę tradycję. Zatem 
sądownictwo cypryjskie identyfikuje się przede wszystkim z systemem prawa 
precedensowego (istnieją pewne marginalne odstępstwa na rzecz modelu kon-
tynentalnego).Należy mieć na uwadze, że na Cyprze źródła niepisane odgrywają 
bardzo doniosłą rolę, a źródła pisane, takie jak ustawa, nie są tak ważne jak 
w przypadku prawa kontynentalnego, które panuje w Polsce czy Grecji (Radlak 
2016, s. 48).
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Rozdział X Konstytucji Republiki Cypryjskiej dokładnie opisuje podział 
kompetencji, skład, ogólne procedury obejmowania urzędów związanych z 
funkcjonowaniem sądów, podział terytorialny sądownictwa (ze szczególnym 
uwzględnieniem pozycji ustrojowej Sądu Najwyższego Republiki Cypryj-
skiej). Jednak praktyka stosowania jest nieco inna i często odbiega od ure-
gulowań prawa stanowionego. Chociażby rozróżnienia co do narodowości 
składu sędziowskiego nie znajdują obecnie zastosowania, gdyż wymiar spra-
wiedliwości kontrolują w pełni Grecy cypryjscy. Warto zaznaczyć, że Sąd 
Najwyższy powstał ostatecznie w wyniku ustawowego przejęcia kompetencji 
dwóch dotychczasowych, uregulowanych w Konstytucji sądów: Najwyższe-
go Sądu Konstytucyjnego oraz Wysokiego Sądu. Ponadto w orzecznictwie 
cypryjskiego Sądu Najwyższego dostrzega się wyraźne przejmowanie kompe-
tencji innych sądów pierwszej instancji w zakresie skomplikowanych i istot-
nych społecznie zagadnień m.in. dot. spraw z zakresu prawa rodzinnego. Sąd 
Najwyższy jest sądem II instancji. To, że na Cyprze sędziowie nie są jedynie 
,,ustami ustawy” jest spowodowany także przez fakt zmonopolizowania kształ-
cenia sędziów przez (znajdujące się pod wpływami nawet już nie Brytyjczyków,  
a cypryjskich prawników studiujących w Wielkiej Brytanii oraz kształconych 
w ,,poprzednim kolonialnym systemie”) szkoły prawnicze wspierające i re-
prezentujące doktrynę common law (Hatzimihail 2013, s. 83). Warto dodać, 
że aby zostać sędzią cypryjskiego sądu rejonowego, trzeba być zarejestrowa-
nym adwokatem z co najmniej sześcioletnią praktyką w zawodzie prawniczym 
i odpowiednio wysoką, poświadczoną postawą moralno-etyczną. Na uporząd-
kowanie wymiaru sprawiedliwości silnie wpływa prawo unijne, którym Cypr 
jest oczywiście związany. Jak zauważają badacze: Często Cypr kojarzy się przede 
wszystkim z konfliktem trwającym od lat, rajem podatkowym, bałaganem, lu-
zem urzędniczym (…) to (paradoksalnie) sądownictwo wielu państw mogłoby się 
wzorować właśnie na cypryjskim wymiarze sprawiedliwości(…) Sądownictwo cy-
pryjskie i procedury stają się coraz bardziej uproszczone, by każdy obywatel mógł 
zwrócić się o pomoc do wymiaru sprawiedliwości, by nikt nie zginął w gąszczu 
obowiązujących przepisów, by czuł się bezpieczny i chroniony przez sędziów (…) 
z poszanowaniem jednej z najważniejszych zasad – mianowicie niezawisłości czy 
niezależności sędziowskiej (Radlak 2016, s. 57).

Na kulturę prawną i system prawny Cypru, jak możemy zauwa-
żyć, miał i ma wpływ szereg bardzo zróżnicowanych często pozaprawnych 
czynników. Jednym z nich zdaje się być klimat (i związane z nim obycza-
je), który wpłynął na powstanie wewnętrznych regulacji prawnych doty-
czących m.in. czasu pracy urzędów. Na Cyprze mamy do czynienia z tzw.
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sjestą (czyli zwyczajowym odpoczynkiem we wczesnych godzinach po-
południowych). Odzwierciedla to chociażby regulacja otwarcia godzin 
sklepów i urzędów, które latem zwykle działają krócej. Już samo położe-
nie geograficzne (w pewnym sensie) niejako wystawia greckich wyspia-
rzy na konieczność podlegania wpływom silniejszych, dominujących 
w regionie państw. Kolejne najazdy nie pozwoliły Cypryjczykom zamknąć się 
na wpływy kulturowe, dlatego kultura Cypru stała się tak niezwykle bogata  
i zróżnicowana. To samo stało się z kulturą prawną, będącą co do zasady 
immanentną częścią kultury jako takiej. Na prawo Cypru w pewnym stopniu 
niewątpliwie miały wpływ normy religijne obowiązujące (do1571r.) prak-
tycznie wszystkich mieszkańców Cypru jako wyznawców prawosławia. Zatem 
znajdowała na Cyprze zastosowanie większość elementów kultury prawnej 
chrześcijaństwa, uwzględniając oczywiście pewne rozbieżności po schizmie 
wschodniej. Okres okupacji Cypru przez Imperium Osmańskie również 
wniósł wkład, czy raczej odbił się na kulturze prawnej Cypru. Konflikty po-
między Grekami cypryjskimi i Turkami cypryjskimi wpłynęły na powstanie 
wzajemnych uregulowań prawnych ograniczających np. prawo własności. 
Przykłady silnego wpływu Brytyjczyków na kształt cypryjskiego prawa mo-
żemy odnaleźć chociażby w ruchu drogowym. Pomimo tego, że po 1960 r. 
Grecy cypryjscy starali się jak najbardziej reformować swój system prawny 
na wzór Grecji, w której obowiązuje ruch prawostronny, na Cyprze mamy 
do czynienia z ruchem lewostronnym, będącym ewidentną pozostałością po 
brytyjskim kolonializmie. Warto także wspomnieć o kształceniu cypryjskich 
prawników i kulturze prawniczej. Część z nich kształci się w Wielkiej Brytanii 
(gdzie obowiązuje common law), a część w Atenach (z systemem civil law). 
Od dawna nastręcza to wiele problemów. Stąd nadal na Cyprze występuje 
(zdominowane przez tych pierwszych) sądownictwo oparte na precedensie. 
Sytuację w tym zakresie może poprawić utworzony wydział prawa na działa-
jącym od stosunkowo niedawna Uniwersytecie Cypryjskim. Problemy wśród 
prawników dotyczą też języka, nomenklatura anglosaska w wielu aspektach 
odbiega od terminologii i doktryny prawa kontynentalnego. Do dziś wi-
dać na Cyprze wyraźny konflikt pomiędzy językiem greckim a angielskim,  
zarówno prawnym, jak i prawniczym. Powoduje to szereg problemów  
(m.in. w zakresie wykładni, interpretacji przepisów), którym cypryjski usta-
wodawca stara się przeciwdziałać (Kyriakides2019, s.33-34). Jeżeli chodzi  
o postawy Cypryjczyków wobec prawa, to postawa statystycznego Greka cy-
pryjskiego nie odbiega od postaw kontynentalnych Europejczyków. Widzimy 
to m.in. na przykładzie zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Jedynie około 
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35% procent Cypryjczyków darzy go zaufaniem (Rzeczpospolita, 2016). Po-
dobnie jest także ze stosunkiem do policji i jej działań (Zalaf 2009, s. 28).

PODSUMOWANIE 

Porównanie kultury prawnej oraz systemu prawnego Cypru do wielo-
barwnej mozaiki zdobiącej znajdujące się na wyspie przepiękne bizantyńskie 
kościoły wydaje się jak najbardziej trafne i uprawnione. System prawny Re-
publiki Cypryjskiej czerpie z wielu różnych rozwiązań oraz tradycji prawnych. 
Zastosowanie znajduje zarówno prawo kontynentalne jak i charakterystyczne 
dla krajów anglosaskich common law. Jednocześnie dostrzegamy różnorod-
ność i bogactwo czynników, które wpłynęły na tę ,,prawną mozaikę”. Wśród 
greckich badaczy funkcjonuje popularne pojęcie określające ten stan rzeczy, 
a mianowicie: ,,polijuralizm” (Koukiadis 2018, s. 96). Niemniej, nie można 
mieć wątpliwości, że jest to zdecydowanie europejski system prawny.Obec-
ny ustrój Cypru oraz jego kultura stanowią odbicie burzliwej historii oraz 
wpływów kulturowych innych państw. Właśnie dlatego Republika Cypryjska 
charakteryzuje się tak szczególną kulturą prawną oraz systemem prawnym, 
w którym odnajdujemy wyjątkowe oddziaływanie dorobku wielu tradycji 
prawnych.
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LEGALCULTUREAND LEGALSYSTEMOF CYPRUS – 
SELECTED ISSUES

Summary: The purpose of this article is to present selected issues related to the 
legal culture and legal system of Cyprus. For this purpose, the author, refer-
ring to the history of Cyprus, presents the conditions and events that influence 
this culture, including the legal culture and legal system. Issues concerning the 
regime of the Republic of Cyprus, its constitution, judiciary and other relevant 
problems are addressed. The peculiarities and diversity of the Cypriot legal 
system based on the mutual rivalry between the common law and civil law 
systems are presented. In addition, attention is paid to non-legal factors that 
have influenced the current shape of Cypriot legal culture.

Keywords: Republic of Cyprus, legal culture, legal system, history of Cyprus.
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UNIWERSYTET GDAŃSKI

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW 
W ZWIĄZKUZ ZATRUDNIANIEM 

IMIGRANTÓW Z UKRAINY  
W CZASIE EPIDEMII COVID-19. 
ASPEKTY PRAWNO-SPOŁECZNE

Streszczenie: Artykuł obejmuje tematykę zatrudniania cudzoziemców. Au-
tor porusza w nim aspekty prawno-społeczne związane z zatrudnianiem 
imigrantów, odnosząc się do danych demograficznych związanych z migra-
cją. W artykule zwrócono uwagę na zobowiązania pracodawcy, tj. na zasa-
dy, jakie go obowiązują oraz sankcje dotyczące wybranych typów zachowań.  
Celem badawczym jest analiza polskiego prawa, która została przeprowadzona  
w oparciu o przepisy polskiego kodeksu pracy, jak również w odniesieniu do 
prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Ponadto, autor zwraca uwagę na bieżącą sytuację epidemiczną oraz wprowa-
dzone w związku z nią nowe regulacje prawne. Podniesiono wagę umiejętno-
ści praktycznego posługiwania się aktami prawnymi. Stąd zwrócenie uwagi  
na dynamikę zmian regulacji prawnych, a także przytoczenie przykładów prak-
tycznych bezpośrednio odnoszących się do obowiązujących przepisów.

Słowa kluczowe: imigranci, pracodawca, pracownik, prawo migracyjne

WPROWADZENIE

W pracy poruszona została tematyka zatrudniania cudzoziemców  
(wg. definicji Wielkiego słownika języka polskiego PWN imigrant to cu-
dzoziemiec, który przybył osiedlić się do danego kraju, dlatego słowo „imi-
grant” i „cudzoziemiec” będą stosowane zamiennie) w Polsce uwzględniająca 
dynamiczną sytuację na rynku pracy podczas epidemii COVID-19. Artykuł  
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w znacznej większości bazuje na aktach prawnych i jednym z jego celów jest 
również weryfikacja czy obowiązujące ustawy i rozporządzenia mają kształt 
wprowadzonych dyrektyw. Jednak omawiany problem (dawanie pracy imi-
grantom) wywiera znaczący wpływ na funkcjonowanie i zorganizowanie na-
szego społeczeństwa, dlatego postarano się nie pominąć tego wątku i skupić 
się również na aspekcie społecznym nie tylko prawnym. O fakcie społecznym 
świadczy chociażby fakt, że liczba imigrantów była tak duża, skutkiem czego 
Gdańsk, jako jedyne miasto w Polsce zdecydował się na powołanie pierw-
szej Rady Imigrantów i Imigrantek. „Członkowie Rady doradzają prezyden-
towi Gdańska w zakresie spraw będących przedmiotem Modelu Integracji 
Imigrantów i Imigrantek. Uczestniczą we wdrażaniu przesłanek z modelu,  
angażują się w pomoc i wspieranie osób przybywających do naszego miasta  
z różnych stron świata. Współpracują z organizacjami i instytucjami zajmu-
jącymi się tematyką integracji i migracji”(wg danych statystycznych urzędu 
miejskiego w Gdańsku 2020). W statystykach osób, które znalazły się w Pol-
sce w ramach migracji zarobkowych wyróżnia się największą ilość Ukraiń-
ców. W 2018 r. ich liczba wyniosła 262,4 tys. Dla porównania Białorusinów –  
21,0 tys., natomiast nie zwiększyła się liczba Chińczyków czy Wietnamczy-
ków w latach 2015-2018 (dane opracowane przez NIK na podstawie da-
nych UdSC). Jeśli mówić o imigrantach zarobkowych, należy zwrócić uwagę,  
że przyjdzie moment, kiedy złożą oni wnioski o pozwolenie na pracę i tę pracę 
rozpoczną, nawet przed otrzymaniem karty pobytu, co pozostajezjawiskiem 
jak najbardziej zgodnym z prawem, gdyż legalność pobytu wynika z faktu, 
że złożyliśmy wniosek i legitymujemy się stosowną pieczątką. W niniejszym 
artykule podniesiono również zagadnienie zobowiązań pracodawców, którzy 
zdecydują się na zatrudnienie imigrantów. 

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

W kontekście zatrudniania tak dużej ilości imigrantów odniesiono 
się do obowiązujących aktów prawnych w szczególności prawa pracy, ale 
też obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a także regulacji prawnych do-
tyczących zatrudniania cudzoziemców. Poruszono zagadnienia dotyczą-
ce bardziej pracodawców niż pracowników, gdyż to oni będą zatrudniać 
nowo przybyłych cudzoziemców, których w całej Polsce jest bardzo dużo. 
Od 2014 r. do 2018 r. przyjechało do Polski 366,8 tys. Ukraińców, 267,1 tys. 
Nepalczyków i 139,1 tys. Białorusinów (opracowanie NIK na podstawie da-
nych UdSC). Wychodząc ponad te liczby, trzeba zaznaczyć, że realne wartości 
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pozostają z pewnością większe. W tym czasie migranci złożyli 910,5 tys. wnio-
sków o zezwolenie na pracę i zostało takich zezwoleń wydanych 807,2 tys., 
a liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom wyniosła 
5 890, 4 tys. (opracowanie własne NIK na podstawie danych NRPiPS oraz 
wyników kontroli). 

Liczba zgłoszonych osób do ubezpieczenia społecznego (ZUS) w 2020 
r. wyniosła prawie 700 tysięcy(dane Rocznika Statystycznego Ubezpieczeń 
Społecznych ZUS), jednak pozostają to dane zaniżone, co możemy zauważyć 
poprzez długość kolejek do urzędu pracy, które cały czas się wydłużają, a przy-
kładowo w gazecie prawnej pojawiają się nagłówki „Cudzoziemcy masowo 
napływają do Polski”(Szewioła 2020). Należy jednak zauważyć, że imigranci 
nie stanowią zagrożenia, lecz raczej szansę dla naszego rynku pracy.

Według danych Eurostatu przez migrację zarobkowe obywateli Polski,  
a także niż demograficzny i starzenie się społeczeństwa do 2030 r. zabraknie  
4 mln pracowników, zatem zatrudnianie cudzoziemców może okazać się opty-
malnym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki. Tylko odpowiednia wiedza  
i przygotowanie merytoryczne przedsiębiorców sprawi, że zatrudnienie i praca 
z imigrantami będzie owocna i przyniesie zamierzony efekt, nie przysparzając 
nam kłopotów. To właśnie m.in. przedsiębiorcy, prywatni pracodawcy, a nie 
tylko instytucje państwowe, będą musieli otworzyć dla takich osób rynek pra-
cy. Każda nowo przybyła osoba z innego kraju musi wystąpić o kartę pobytu, 
aby móc rozpocząć pracę zarobkową, zaś sama procedura jej uzyskania nie 
jest prosta. Często Polacy nie rozumieją jej zawiłości, przez co nie są w sta-
nie pomóc osobom, które się o nią starają. Dlatego w dalszej części artykułu 
odwołano się do konkretnych aktów prawnych, umów międzynarodowych 
i rozporządzeń w szczególności wspomnianego już wcześniej prawa pracy, 
aby zobrazować potrzebny pracodawcom stan wiedzy przy dawaniu pracy 
cudzoziemcom.

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Pracodawcy są obowiązani do przestrzegania norm wprowadzanych  
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320, z późn. zm., „k.p.”). Co do zasady „zawsze gorsze jest położenie 
kogoś, kto mając podjąć jakąkolwiek decyzję, rozporządza mniejszą ilością 
potrzebnych wiadomości, od położenia kogoś, kto w takich samych poza 
tym warunkach rozporządza większą ilością takich wiadomości” (Wier-
czyński i Wiewiórowski 2016, s. 141). Będąc pracodawcą i przyjmując do 
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pracy jakąkolwiek osobę powinniśmy znać obowiązki pracodawców określone  
w k.p. Poniżej przedstawiono i omówiono najważniejsze postanowienia.

Wyjaśnienie znaczenie prawa pracy znajdziemy w przepisie art. 9 k.p., 
określającym źródła prawa pracy. Przedmiotowy przepis stanowi, iż ilekroć  
w k.p. jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy k.p. oraz prze-
pisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pra-
cowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy  
i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statu-
tów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych jak 
również regulaminów czy statutów nie mogą być mniej korzystne dla pra-
cowników niż przepisy k.p. oraz innych ustaw oraz aktów wykonawczych.  
Z kolei postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne 
dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień 
zbiorowych. Wszystko wyżej wymienione, co, narusza zasadę równego trak-
towania w zatrudnieniu, nie obowiązuje.

W art. 18 k.p. wskazano, że postanowienia umów o pracę oraz innych 
aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej ko-
rzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Postanowienia umów i aktów, 
o których mowa w § 1, mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy 
są nieważne; zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy. Posta-
nowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosu-
nek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważ-
ne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, 
a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić odpo-
wiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

Każdy pracodawca musi się liczyć z obowiązującymi go zasadami wy-
nikającymi z k.p. i do nich też powinien się odnosić, zatrudniając pracow-
ników.Należą do nich chociażby: zasada wolności pracy – „każdy ma pra-
wo do swobodnie wybranej pracy”, zasada swobody nawiązania stosunku 
pracy – „nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy 
(…) wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika”, zasada 
poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika, zasada równych praw 

– „pracownicy mają równe prawa (…) zasada równego traktowania w zatrud-
nieniu”. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jest równoznaczna  
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z zasadą niedyskryminowania w zatrudnieniu, która jest opisana wart. 183ak.p. 
Musimy pamiętać, iż „ignorantia legis excusatneminem” (Rezner 2010, s. 38) .

Kiedy zatrudniamy cudzoziemca, powinniśmy znać poniższe regulacje 
prawne:

1. ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r., 
poz. 2354, z późn. zm.);

2. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy(Dz.U. z 2022r., poz. 690);

3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzo-
ziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. poz. 2345);

4. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia 
na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845);

5. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycz-
nia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwole-
nie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegó-
łowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 154);

6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwiet-
nia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykony-
wania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2291).

Można by w tym miejscu wspomnieć o specustawie o pomocy obywa-
telom Ukrainy z 12 marca 2022r. Wprowadziła ona zmiany do istniejących 
regulacji, jednakże w czasie o którym pisze artykuł (epidemia COVID-19) 
jeszcze nie obwiązywała., Obejmuje ona tylko obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli do Polski w okresie 24 luty 2022 r. – dzień, który zostanie określony 
w rozporządzeniu Rady Ministrów, i zgodnie z art. art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 
1, 2 zd. 2 i ust. 3 Specustawy (Dz.U. 2022 poz. 583)są obywatelami Ukrainy 
albo ich nieposiadającymi obywatelstwa Ukrainy małżonkami bądź najbliższą 
rodziną osób posiadających Kartę Polaka (Gąsiorowska 2022). 
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ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW  
NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ

W prawie Unii Europejskiej nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie 
zatrudniania obcokrajowców – powinni być oni traktowani tak, jak w Polsce. 
Jeśli chodzi o obywateli państw trzecich, to wchodzą oni na rynek unijny, 
korzystając ze swobód unijnych (obywatele państw trzecich to osoby nie-
będące obywatelami Unii Europejskiej, EOG czy Szwajcarii – przyp. aut).  
W tym miejscu zasadne będzie przytoczenie art.183a § 1k.p., który stanowi, 
że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwią-
zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do 
szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez 
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przeko-
nania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, 
orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony 
lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak 
możemy zauważyć, narodowość w żaden sposób nie może nas dyskryminować 
w zdobywaniu zatrudnienia i rozwoju zawodowym. 

O braku dyskryminacji jest mowa w rozporządzeniach, takich jak m.in. 
rozporządzenie 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego(Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1) oraz 
rozporządzenie 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywa-
nia rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpiecze-
nia społecznego w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społeczne-
go(Dz.U. L 284 z 30.10.2009, s. 1), które opierają się na pewnych zasadach, 
w tym m.in.: zasadzie jednego ustawodawstwa, jednego traktowania, sumo-
wania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania. 

Co już nie raz było podnoszone–nieznajomośćprawa szkodzi (łac. igno-
rantia iuris nocet), dlatego też szkodzi nieznajomość dyrektywy 2009/52/WE 
z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do 
kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie 
przebywających obywateli krajów trzecich. To właśnie z niej wynikają uregu-
lowane w ustawie z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykony-
wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej obowiązki pracodawcy względem zatrudnionego 
pracownika, których niedopełnienie grozi sankcjami.Zadaniem prawnika je-
stznać się na obowiązującym prawie i umieć precyzyjnie wskazać normę praw-
ną, która w danym momencie jest mu potrzebna. Pracodawca niekoniecznie 
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jest prawnikiem i nie zawsze ma do niego dostęp na wyłączność, aby móc 
posiłkować się jego wiedzą w każdej sytuacji. 

Dobrze, jeśli mamy podstawową świadomość na temat konieczności za-
poznania się z danymi aktami prawnymi, chociażby ze wspomnianą ustawą 
z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cu-
dzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospoli-
tej Polskiej, która wdrażała wymienioną wcześniej dyrektywę do polskiego 
porządku prawnego. Stanowi ona o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej. Każdy pracodawca ma obowiązek sprawdzania legalno-
ści pobytu, informowania o zatrudnieniu cudzoziemców, realizacji roszczeń 
pracowniczych (domniemanie istnienia stosunku pracy i domniemanie wy-
sokości wynagrodzenia). Są nakładane sankcje dla podmiotów powierzają-
cych wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego do-
kumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Jest to szczególnie 
ważne, przy zatrudnianiu obcokrajowców. Przez cały okres wykonywania 
pracy cudzoziemców pracodawca musi przechowywać wszystkie dokumenty 
legalności pobytu. W każdej chwili może przyjść kontrola Straży Granicznej. 
Oczywiście musimy osadzić nasze obowiązki w ramach przepisów prawnych. 
Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), jak i polskiej ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781)
chronią dane osobowe pracowników, jednak jeśli cudzoziemiec nie chce po-
kazać nam np. przedłużenia wizy lub karty pobytu nie możemy kontynuować 
z nim stosunku pracy. Wiza krajowa nie może przekroczyć jednego roku.  
Zezwolenie na pobyt czasowy uzyskuje się na terenie naszego kraju i nie może 
on być dłuższy niż 3 lata.

Żeby mówić o jakimkolwiek zatrudnieniu cudzoziemców musimy cały 
czas śledzić zmiany przepisów. Regulacje unijne mają duży wpływ na krajowe 
prawo pracy. Dotychczasowe wątpliwości w odniesieniu do cudzoziemców, 
którzy wykonywali pracę na podstawie oświadczenia, a pod koniec okresu pracy 
występowali o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (według dotychczasowych 
przepisów zakaz pracy po upływie okresu oświadczenia. Przez pandemię  
w 2020 r. weszło sporo nowych przepisów zmieniających dotychczasowe zasady 
zatrudniania cudzoziemców i podejmowania pracy przez nich). Przez zmiany 
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przepisów z racji COVID-19 przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca 
przebywającego w Polsce będzie mogło być wykonywane na podstawie:

1. zezwolenia na pobyt czasowy,
2. wizy krajowej i wizy Schengen,
3. ruchu bezwizowego.

Dotyczy to sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu przypad-
nie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii (okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicz-
nego) – okres legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy 
prawa do upływie 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego stanu, 
który obowiązywał jako ostatni. Jednakże przedłużenie legalności pobytu nie 
będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca no-
wej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów 
(nie jest konieczne składanie żadnych wniosków) w przypadku cudzoziemców 
przebywających w Polsce uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko 
osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju, nie dotyczy natomiast osób, które 
wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać 
z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt 
w przedłużonym terminie. Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania 
dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy – przedłużo-
ne zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony 
okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. 

Zmiany przepisów umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pra-
cy na warunkach innych niż określone w:

1. zezwoleniach na pracę;
2. zezwoleniach na pobyt czasowy i pracę;
3. zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ra-

mach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT);
4. oświadczeniach o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

wpisanych do ewidencji oświadczeń;
5. bez konieczności uzyskania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisy-

wania nowych oświadczeń do ewidencji.

Umożliwiono też dostęp do pracy sezonowej cudzoziemcom, którzy  
w okresie po 13 marca 2020 r. posiadali dostęp do polskiego rynku pracy  
(na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu 
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wykonywania pracy cudzoziemcowi). Pracodawcy (podmioty powierzające 
wykonywanie pracy) mogą również w odniesieniu do cudzoziemców korzy-
stać z rozwiązań ustawy antykryzysowej pozwalających na modyfikację wa-
runków pracy, w szczególności poprzez zmniejszenie wymiaru czasu pracy 
oraz obniżenie wynagrodzeń lub skierowania do pracy zdalnej. Wprowadzo-
no zatem możliwość skorzystania w pełni z instrumentów ochrony miejsc 
pracy także w przypadku zatrudniania cudzoziemców bez konieczności ini-
cjowania jakichkolwiek postępowań administracyjnych. Nadto przedłużone 
zostały z mocy prawa terminy opuszczenia terytorium Polski wynikające  
z art. 299 ust. 6ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach  
(np. w związku z doręczeniem ostatecznej decyzji o odmowie udzielenia ze-
zwolenia na pobyt czasowy), jeżeli wypadałyby one w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Ich przedłużenie nastąpi do upływu 30-go 
dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał 
jako ostatni. Pracodawca, który chciałby się jeszcze bardziej zapoznać z prze-
pisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w związku ze zmianami prze-
pisów COVID-19, znajdzie wszystkie istotne informacje na stronie Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców (udsc.gov.pl). Aktualizacja takiej wiedzy na pewno 
okaże się przydatna w wielu sytuacjach, gdyż w czasie takich wydarzeń jak 
epidemia w głowach ludzi pojawia się wiele pytań, które mogą być kierowa-
ne właśnie do pracodawców, a przez zmienione regulacje prawne odpowiedź 
może być nie zawsze oczywista. 

Przytoczę jeden z potencjalnych, możliwych przypadków, który mógłby 
się wydarzyć: przed wybuchem epidemii pracownik przebywał i wykonywał 
pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie 
to traci ważność. Usłyszał, że zezwolenia na pobyt czasowy, które tracą waż-
ność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zostaną 
przedłużone. Czy w okresie tego przedłużenia będzie mógł wykonywać pracę, 
jak dotychczas, czy musi uzyskać jakąś zgodę lub zezwolenie? Jeśli ostatni dzień 
ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przypada w okresie stanu zagro-
żenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 
r.) to ważność tego zezwolenia ulega z mocy prawa przedłużeniu do 30. dnia 
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni. Przedłużenie okresu ważności zezwolenia następuje automatycznie – 
nie trzeba dopełniać jakichkolwiek formalności związanych z przedłużeniem. 
Nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden 
inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres ważności zezwolenia uległ 
przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji 



40

NATALIA LEMPASZEK

w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia). W okresie przedłużenia 
ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możesz wykonywać pracę na 
tych samych warunkach, co dotychczas. Nie jest potrzebne do tego celu 
jakiekolwiek inne zezwolenie czy zgoda organu.

ZMIANY W KWESTII POZWOLENIA NA PRACĘ

Przez obecną sytuację zmieniło się wiele innych regulacji, pracodawcy 
mogą sobie pozwolić na rzeczy, których nie wolno było robić im wcześniej. 
Wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 rozwiązania prawne prze-
widują, iż w sytuacji kiedy pracodawca na skutek skorzystania z instrumentów 
ochrony przed negatywnymi skutkami pandemii lub instrumentów przeciw-
działania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (do których należą m. in. 
obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia lub zmniejszenie wymiaru etatu) 
zmieni warunkiwykonywania pracy przez cudzoziemca określone w zezwole-
niu na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych 
zmienionych warunkach bez konieczności zmiany tego zezwolenia. Dlatego 
jeśli pracodawca w związku z kryzysem zmuszony był obniżyć cudzoziemcowi 
dotychczasowe wynagrodzenie oraz zmniejszyć wymiar etatu, osoba ta, posia-
dając zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w którym określone są warunki 
zatrudnienia, nie musi, a nawet nie powinna powiadamiać o tych zmianach 
wojewody.

Legalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca wymaga posiadania ty-
tułu pobytowego (o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec).

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę są uprawnieni do wyko-
nywania pracy na terytorium Polski, jeżeli przebywają w Polsce:

1. na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym 
mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa, przy-
jazd ze względów humanitarnych);

2. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy;
3. na podstawie art. 108 lub art. 206 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na po-
byt czasowy lub stały – umieszczenie w dokumencie podróży odci-
sku stempla potwierdzającego złożenie wniosku);

4. na podstawie wizy lub dokumentu pobytowego wydanych przez 
inne państwo obszaru Schengen;

5. w ramach ruchu bezwizowego (nie dotyczy obywateli państw trzecich).



41

ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCÓW...

Nowe regulacje w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę  
o pracę – jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie oświadcze-
nia przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i złoży przed upływem daty za-
kończenia pracy na podstawie oświadczenia wniosek o wydanie zezwolenia 
na pracę (lub cudzoziemiec złoży wniosek o zezwolenie na pobyt i pracę) –  
to praca cudzoziemca uważana jest za legalną od dnia upływu ważności tego 
oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji 
odmownej (wymóg złożenia wniosku bez braków formalnych) – art.88 za 
ust.1 i 3. Obecnie podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziem-
cowi ma obowiązek powiadomienia właściwego urzędu pracy o: podjęciu 
pracy przez cudzoziemca (w dniu rozpoczęcia pracy) i niepodjęciu pracy 
przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego 
w ewidencji oświadczeń) pierwszeństwo rozpatrywania wniosków o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową – jeśli praca będzie wykonywana na umowę 
o pracę (art.88p ust.2), terminy realizacji wniosków – informacja starosty 
(art.88c ust.2), zezwolenie na pracę sezonową (art.88p ust.3 i 4) i oświadcze-
nie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (art.88z ust.4), tłuma-
czenie umowy (zezwolenia na pracę art.88h ust.1 pkt 3), zezwolenia na pracę 
sezonową (art.88x) i oświadczenia (art.90d). Pamiętajmy, że umowa, którą 
podpisuje z nami cudzoziemiec powinna być sporządzona w dwóch językach: 
polskim i tym, jaki on zna. Jeśli podpisujemy umowę o pracę z obywatelem 
Ukrainy, to musi być ona sporządzona w dwóch językach: polskim i ukraiń-
skim. Pracownik nie musi występować z wnioskiem do pracodawcy o tłuma-
czenie, umowa o pracę powinna być przetłumaczona na jego ojczysty język 
przez pracodawcę. Nastąpiły zmiany procedury uproszczonej – oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi („nowe oświadczenia”), 
wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, zmiany w zakresie wyda-
wania zezwoleń na pracę (możliwość odmowy wydania zezwolenia, możli-
wość określenia limitów wydawanych zezwoleń), utworzenie rejestru pracy 
cudzoziemców celem realizacji możliwości wymiany danych dotyczących 
wykonywania pracy przez cudzoziemców między urzędami. To dokładnie 
wyjaśnia ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107) implementująca 
przepisy dyrektywy 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków  
wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa(Dz.U.UE.L.2014.157.1). 

W swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(„TSUE”) ustanowił kryteria ustalania statusu pracownika albo samych 
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kwestii dotyczących stosunku pracy. Możemy przywołać np. wyrokiKreuzi-
ger (C-619/16, EU:C:2018:872) i Max-Planck-GesellschaftzurFörderung der 
Wissenschaften (C-684/16, EU:C:2018:874) dotyczące niewykorzystanego 
urlopu. Kiedy stosunek pracy ustaje, pracownik ma na podstawie art. 7 ust. 2 
dyrektywy 2003/88 prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
urlop.Uregulowanie krajowe przewiduje w wypadku niezłożenia przez pra-
cownika przed ustaniem stosunku pracy wniosku o umożliwienie skorzysta-
nia z prawa do corocznego płatnego urlopu powoduje automatyczną utratę 
tego prawa wraz z ekwiwalentem pieniężnym za niewykorzystany urlop –  
bez uprzedniego sprawdzenia, czy pracodawca rzeczywiście umożliwił mu 
skorzystanie z tego prawa w szczególności poprzez odpowiednią informację 
ze swej strony – wykracza poza granice, które dla państw członkowskich, gdy 
te określają szczegółowe zasady wykonywania wspomnianego prawa. Jeśli na-
tomiast pracodawca jest w stanie zgodnie ze swym obowiązkiem przedstawić 
dowód na to, iż to umyślnie i z pełną świadomością co do konsekwencji, ja-
kie mają z tego wynikać, pracownik nie wystąpił o coroczny płatny urlop po 
uprzednim umożliwieniu mu rzeczywistego skorzystania z prawa do tego urlo-
pu, art. 7 dyrektywy 2003/88 oraz art. 31 ust. 2 Karty Praw Podstawowych nie 
stoją na przeszkodzie utracie tego prawa ani, w razie ustania stosunku pracy, 
wynikającemu z tego brakowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany 
coroczny płatny urlop. W wyroku Ruiz Conejero (C-270/16, EU:C:2018:17) 
z 18.01.2018r. dotyczącym zgodności z dyrektywą 2000/78123 rozwiązania 
stosunku pracy z pracownikiem ze względu na powtarzające się, chociażby 
usprawiedliwione, nieobecności w pracy, wynikające z chorób związanych  
z jego niepełnosprawnością. Orzekł, że wykładni art. 2 ust. 2 lit. b) ppkt (i) 
dyrektywy 2000/78 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszko-
dzie przepisowi krajowemu stanowiącemu, iż pracodawca może rozwiązać 
stosunek pracy z pracownikiem z powodu jego powtarzających się, chociażby 
usprawiedliwionych, nieobecności w pracy, w sytuacji gdy te nieobecności 
są konsekwencją chorób związanych z niepełnosprawnością, na którą cierpi 
pracownik, chyba że przepis ten, realizując słuszny cel polegający na walce 
z absencją w pracy, nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego 
celu, czego ocena jest zadaniem sądu odsyłającego. Przy wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy (dyrektywy 2014/66/UE z 15 maja 2014 r.) należy uwzględniać 
wykładnię tych kryteriów przez TSUE. Przy stwierdzaniu istnienia stosunku 
pracy powinno się brać pod uwagę fakty świadczące o rzeczywistym wykony-
waniu pracy, a nie sposób, w jaki strony opisują łączący je stosunek.
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PODSUMOWANIE

Jak możemy zauważyć prawo może być skomplikowane, a ciągła dyna-
mika zmian, powoduje, że staje się jeszcze trudniejsze do zrozumienia. Jed-
nakże umiejętność sprawnego odnajdywania się w nim, powoduje, że jesteśmy 
w stanie sprawnie poruszać się po rynku pracy, Jest to szczególnie przydat-
ne, kiedy jesteśmy przedsiębiorcami, jednakże pracującą osobą fizyczną też 
jest w stanie na tym skorzystać. Jak pokazują statystyki, do Polski co roku 
napływa ogromna liczba imigrantów. Spośród wszystkich krajów Unii Eu-
ropejskiej Polska zajmuje 5 rok z rzędu pierwsze miejsce (opracowanie NIK 
na podstawie danych GUS).Wiele z nich będzie chciało podjąć zatrudnienie 
na terenie naszego kraju. Brak znajomości istniejących norm prawnych 
grozi sankcjami zarówno dla pracowników, jak pracodawców. Opisane 
zawiłości i komplikacje prawne potwierdziły tezę, że zachodzi konieczność 
odnalezienia w danej sytuacji odpowiedniego przepisu prawnego oraz 
dobrym przedsiębiorcom, prawnikiem, nie jest ten, kto umie z pamięci 
wyrecytować wszystkie paragrafy obowiązujących ustaw, ale ten, kto umie się 
nimi posłużyć, zastosować w praktyce, a przede wszystkim wyszukać dobry 
rodzaj aktu prawnego, gdyż prawo ulega ciągłym zmianom i modyfikacjom. 
Taka umiejętność ułatwi zrozumienie danej sytuacji samym pracownikom.  
Z artykułu wynika, że wprowadzane dyrektywy unijne mają wpływ na kształt 
obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Kształt otaczającej nas w danym 
momencie rzeczywistości może wprowadzać wyjątki w obowiązującym 
porządku prawnym. Celem tego artykułu było wykazanie, że imigranci mogą 
być potencjałem dla naszego rynku pracy, dlatego powinniśmy wiedzieć  
z czego korzystać zatrudniając ich, a za pomocą przytoczenia poszczególnych 
artykułów aktów prawnych i przedstawienia konkretnego przykładu wysnuto 
hipotezy, które to potwierdzają. 
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EMPLOYERS' OBLIGATIONS IN RELATION  
TO EMPLOYING IMMIGRANTS FROM UKRAINE. 
SOCIO-LEGAL ASPECTS OF THE PHENOMENON

Summary: The topic of the article is employing foreigners. The author dis-
cusses the social and legal aspects related to the employment of immigrants.  
The article deals with demographic data related to migration. The article high-
lights the employer's obligations, i.e. the rules that apply to him and the sanc-
tions regarding selected types of behaviour. The research objective is to analyse 
Polish law, which was carried out on the basis of the Polish labour law, in rela-
tion to EU law and law issued by the Court of Justice of the European Union 
as well. In addition, the author draws attention to the current epidemic situa-
tion and the new regulations introduced in connection with it. Was raised the 
importance of the ability to use legal acts in practice. Thanks to the discussion 
of individual legal provisions and giving specific cases in which the knowledge 
of the current regulations is necessary, the necessity of practical application  
of normative acts and the necessity to search and use them were indicated.

Keywords: immigrants, employer, employee, migration legal acts.
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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

ISLANDZKIE PROBLEMY  
Z PRAWEM GENETYKII  

PRAWEM NOWYCH 
TECHNOLOGII NA PRZYKŁADZIE 

WYROKU SN 151/2003

Streszczenie: Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie prawnych dyle-
matów związanych z rozwojem genetyki oraz nowych technologii na przykła-
dzie Republiki Islandii. W związku z postępem medycyny i techniki prawo 
dotyczące wymienionych wyżej dwóch dziedzin oraz prawo do prywatności 
staną się wkrótce jednymi z najważniejszych. Omawiany w publikacji wyrok 
islandzkiego sądu zapadł na początku pierwszej dekady XXI stulecia. Przed 
problemami tego typu staną jednak niebawem nie tylko kraje rozwinięte,  
ale też rozwijające się. XXI wiek będzie bowiem wiekiem danych. To, jak ure-
gulowane zostanie prawo do zachowania prywatności, wpłynie więc na losy 
jednostek i całej ludzkości. Dlatego już dziś warto rozpocząć debatę opartą  
o istniejące regulacje i orzecznictwo.

Słowa kluczowe: Islandia, genetyka, prawo, sąd

WPROWADZENIE

Republika Islandii (isl. Lýðveldið Ísland) jest niewielkim państwem leżą-
cym na granicy Oceanu Arktycznego i Oceanu Atlantyckiego, oddalonym od 
kontynentalnej Europy oraz Ameryki Północnej. Większość jej terytorium 
stanowi wyspa Islandia [Encyklopedia świat w przekroju, 1991, s. 156]. 

Położenie kraju z dala od innych ośrodków rozwoju cywilizacyjnego 
miało i nadal ma poważne konsekwencje. 



48

JAKUB KLUGIEWICZ

Do połowy XX wieku Islandia znajdowała się pod obcym zwierzch-
nictwem. Nie sprzyjało to jej społecznemu i technologicznemu rozwojowi.  
Dla poszczególnych władców kraina leżała „na peryferiach” rządzonych przez 
nich państw. Zdanie mieszkańców tego terytorium w kwestii organizacji życia 
było zazwyczaj pomijane. Dodatkowo periodycznie wyspę nawiedzały klęski 
żywiołowe. Powodowały one pogorszenie i tak trudnych warunków życia. 
Przyczyniały się też do masowych migracji. Pełna samodzielność islandzkiego 
państwa stała się faktem dopiero po II Wojnie Światowej. Już w jej trakcie, 
w reakcji na okupację Danii przez hitlerowskie Niemcy, Islandczycy ogłosili 
niezależność od władz w Kopenhadze. Punktem zwrotnym w historii wyspy 
było zajęcie jej terytorium przez armię brytyjską, a następnie amerykańską  
i kanadyjską. Podczas wojskowej obecności Anglosasi poczynili w Islandii 
wiele inwestycji. Nawiązali też liczne relacje, nie tylko polityczne, ale przede 
wszystkim handlowe. Następnie, mimo iż na terenie Islandii nie toczyły się 
walki, państwo to otrzymało w ramach planu Marshalla najwięcej w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca środków spośród wszystkich państw objętych 
programem. Kolejne lata to czas dynamicznego rozwoju wyspy. Szybko stała 
się ona miejscem rozkwitu nowych technologii i wcielania w życie niepopu-
larnych jeszcze wówczas na kontynencie rozwiązań, takich jak chociażby po-
zyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Współczesna Islandia jest krajem 
o silnej i dobrze funkcjonującej gospodarce, opartej w większości o usługi. 
Energia geotermalna i wodna zaspokajają tu całe zapotrzebowanie energetycz-
ne obywateli [Szelągowska, 2009; Bjarnson, 2020]. W rankingu wolności go-
spodarczej, sporządzanym w oparciu o wskaźnik wolności gospodarczej IEF 
(ang. Index of Economic Freedom), Republika Islandii znajduje się obecnie na 
13 miejscu wśród wszystkich gospodarek świata oraz 7 wśród państw Europy 
[https://www.heritage.org/index/ranking; dostęp: 31.07.2022]. Podatki dla 
osób prawnych wynoszą w tym kraju 20% [https://gsl.org/en/taxes/tax-zones/
iceland/; dostęp: 31.07.2022]. W roku 2021 w Globalnym Indeksie Innowa-
cji (ang. Global Innovation Index) Islandia została sklasyfikowana na 9 miej-
scu w Europie [https://www.wipo.int/edocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf;  
dostęp: 31.07.2022]. Działalność badawczo-rozwojowa odgrywa szczególną rolę  
w gospodarce, kulturze i opiece społecznej tej niewielkiej wyspy [Kasperkie-
wicz i Kwiatkowski, 2006, s. 131]. Powołana przez islandzki rząd Rada Poli-
tyki Naukowej i Technologicznej odpowiada za ustalanie polityki publicznej 
w sprawach nauki oraz technologii na Islandii. Radzie przewodniczy islandzki 
premier, a w jej skład wchodzą ministrowie (między innymi Minister Tu-
rystyki, Przemysłu i Innowacji) i 16 przedstawicieli nominowanych przez 
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ministerstwa, uczelnie wyższe czy społecznych partnerów rządu. Rada ustala 
politykę naukowo-technologiczną na okres 3 lat [https://www.government.
is/topics/science-research-and-innovation/science-and-technology-policy-co-
uncil/; dostęp: 31.07.2022]. W przedziale 2020-2022 podkreślone zostały 
wyzwania związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu opieki zdrowot-
nej dla mieszkańców wyspy. Zauważa się także potrzebę implantacji wiedzy 
naukowej do realnej gospodarki [https://en.rannis.is/funding/research/stra 
tegic-research-and-development-programme-for-social-challenges-scdp-sc/; 
dostęp: 31.07.2022]. Dzisiejsza Islandia w ponadprzeciętny sposób chroni 
prawo własności, a także zapewnia skuteczne i niezależne rozstrzyganie spraw 
przez instytucje sądownictwa. Obowiązujące tu przepisy są powszechnie zro-
zumiałe, a porządek prawny stabilny.

Izolacja od kontynentu i niewielka migracja ludności spowodowały,  
że na wyspie od początku osadnictwa aż do końca XIX wieku mieszkały te 
same rodziny. To uczyniło z Islandii doskonałe miejsce do prowadzenia ba-
dań nad chorobami genetycznymi. Lekarze i naukowcy znaleźli tutaj bowiem 
grupę badawczą, z którą w żadnym innym miejscu nie mieli dotąd do czynie-
nia [Ashley, 2021, s. 361].

Jako jedni z pierwszych w Europie Islandczycy musieli więc stworzyć 
ramy prawne dla genetyki. Ogromnym wyzwaniem było w tej sytuacji po-
godzenie prawa do wolności badań naukowych z prawem każdego człowieka 
do prywatności. Doskonałym przykładem jest tu niewątpliwie wyrok Sądu 
Najwyższego Islandii z 27 listopada 2003 roku. Warto go uważnie przeanali-
zować. W świetle tego rozstrzygnięcia należy przyjrzeć się kwestii zabezpiecza-
nia danych osobowych dotyczących indywidualnego materiału genetycznego 
obywateli. Trzeba również postawić pytania o ochronę wszelkich informacji, 
które ani w porządkach prawnych poszczególnych państw europejskich,  
ani w unijnym prawodawstwie nie są ujęte jako dane osobowe.

ISLANDIA JAKO MIEJSCE BADAŃ GENETYCZNYCH

Islandia została zasiedlona dopiero pod koniec IX wieku [Helsztyński, 
1965, s. 34]. Nieurodzajna gleba, erupcje wulkanów, bezlitosny klimat, epi-
demie oraz zacofanie technologiczne w stosunku do kontynentu sprawiły,  
że w połowie XIX stulecia mieszkało tam zaledwie około 60 000 osób 
[Bernhardsson, 2018]. Dopiero w latach 40 XX wieku zaczął się gwałtow-
ny rozwój populacji wyspy. 1 stycznia 2022 roku wynosiła ona już ponad  
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376 000 [statice.is/publications/news-archive/inhabitants/the-population- 
on-january-1st-2022; dostęp: 31.07.2022].

Do naszych czasów zachowało się wiele dzieł opisujących dzieje kraju 
oraz islandzkiej społeczności. Jednym z najważniejszych jest Íslendingabók – 
Księga Islandczyków. Autor tego monumentalnego dzieła to żyjący w XII wie-
ku Ari Mądry. Księga przedstawia nie tylko historię Islandii. Zawiera również 
informacje o genealogii jej mieszkańców. Od czasów powstania opracowania 
każdy rdzenny Islandczyk ma dostęp do niemal pełnych dziejów swych przod-
ków, aż do X wieku [Mądry, 2020]. Islandzki duchowny nie mógł jednak 
wiedzieć, jak zebrane przez niego wiadomości zostaną wykorzystane 800 lat 
później. 

W 1996 roku neurolog i genetyk Kári Stefánsson założył firmę deCO-
DE genetics [Ashley, 2021, s. 361-362]. Najpierw zebrał wszystkie możliwe 
islandzkie wiadomości genealogiczne i wprowadził do bazy danych. Mieli do 
niej wgląd wszyscy posiadacze numeru ubezpieczenia społecznego. Później 
Stefánsson usiłował połączyć dane genealogiczne z genetycznymi oraz z infor-
macjami z dokumentacji medycznej Islandczyków. Celem jego działań było 
stworzenie całościowego obrazu populacji Islandii, w szczególności odkrycie 
genów osób narażonych na różnego rodzaju choroby. Sprzeciwiły się temu 
jednak islandzkie organy regulacyjne oraz ustawodawca, który powołał się na 
przysługujące każdemu obywatelowi prawo do prywatności i lokalne przepisy 
dotyczące ochrony danych osobowych. Założyciel deCODE zmuszony został 
do ograniczenia się do wykorzystania jedynie informacji od 120 000 osób, 
które dobrowolnie wyraziły zgodę na udostępnienie swoich danych wrażli-
wych. W kolejnych latach Kári Stefánsson cierpliwie lobbował za uchwa-
leniem przez islandzki parlament Ustawy o Bazie Danych Sektora Zdrowia. 
Na podstawie tego aktu prawnego do specjalnej bazy trafiły ostatecznie 
dane genetyczne i medyczne większości mieszkańców Islandii. Pozyskiwano  
je z dokumentacji medycznej. Dane z chwilą wpisu do bazy zostawały zaszy-
frowane. Były przeznaczane tylko do celów badawczych. Zadanie kontrolo-
wania dostępu do danych nowa ustawa powierzała prywatnemu podmioto-
wi. Miał on zostać wyłoniony w drodze konkursu. Zgodnie z prawem dane 
konkretnej osoby wyłączane były z rejestru tylko wtedy, gdy sprzeciwiła się 
ona ich przetwarzaniu. Konkurs na zarządcę Bazy Danych Sektora Zdrowia 
wygrał deCODE [Ashley, 2021, s. 376-377]. 

Wydawało się, że Stefánsson osiągnął wyznaczony cel. Wszedł przecież 
legalnie w posiadanie indywidualnych danych medycznych, genetycznych  
i genealogicznych mieszkańców Islandii. Następnym krokiem miały być 
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zapewne dalsze próby poszerzania możliwości przetwarzania danych osobowych  
[personuvernd.is/information-in-english/greinar/nr/448; dostęp:31.07.2022]. 

27 LISTOPADA 2003 ROKU

W dniu 16 lutego 2000 roku 18-letnia Islandka Ragnhildur Guðmund-
sdóttir skierowała na podstawie nowych przepisów wniosek do dyrektora 
medycznego do spraw zdrowia. Zażądała usunięcia z Bazy Danych Sektora 
Zdrowia danych genetycznych swojego zmarłego ojca. Po uzyskaniu odmo-
wy Guðmundsdóttir weszła na drogę sądową z państwem islandzkim. Kolej-
ne sądy odrzucały jej powództwo. Jako przesłankę podawały brak podstawy 
prawnej. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego Republiki Islandii 
[Krajewska, 2008, s. 166; Nwabueze, 2016, s. 160; https://www.globalheal-
thrights.org/gudmundsdottir-v-the-state-of-iceland/#j-f, dostęp: 31.07.2022].  
W dniu 27 listopada 2003 roku wydał on wyrok [https://epic.org/wp-con 
tent/uploads/privacy/genetic/iceland_decision.pdf; dostęp: 31.07.2022].

Sąd Najwyższy potwierdził, iż artykuł 8 islandzkiej Ustawy o Bazie 
Danych Sektora Zdrowia (Act on a Health Sector Database no 139/1998)  
[informatica-juridica.com/ley/act-on-a-health-sector-database-no-139-1998; 
dostęp: 31.07.2022] wskazuje na prawo każdej osoby do odmowy zgody na 
wpisanie danych do bazy. Wyraża się ją poprzez zawiadomienie dyrektora 
medycznego do spraw zdrowia. Sąd wskazał, że w komentarzu do wymienio-
nego aktu prawnego umieszczono zastrzeżenie, iż nie było intencją ustawo-
dawcy stworzenie rozwiązania, za pomocą którego ludzie mieliby możliwość 
oponowania wobec przekazywania do Bazy Danych Sektora Zdrowia danych 
swoich zmarłych rodziców. Sędziowie zauważyli, że zgodnie z islandzkim po-
rządkiem prawnym dobra osobiste danej jednostki przedawniają się w mo-
mencie śmierci; o ile właściwe regulacje nie stanowią inaczej. W tym przy-
padku żaden przepis prawa nie przewiduje wstępowania krewnych w miejsce 
zmarłego. Z prawa do odmowy zgody na wpisanie danych do Bazy Danych 
Sektora Zdrowia nie można więc skorzystać działając w zastępstwie swojego 
zmarłego krewnego. Uznano, że prawo do usunięcia danych na podstawie 
artykułu 8 wygasło w momencie śmierci ojca powódki. 

Sąd Najwyższy Republiki Islandii stwierdził jednak, że istnieje inna za-
sada, na podstawie której roszczenie powódki należy uznać za zasadne. Jest 
to prawo do prywatności. Islandzka konstytucja w artykule 71 ust. 1 gwa-
rantuje każdej osobie prawo do ochrony prywatności [The Constitution  
of the Republic of Iceland, 1991]. Dane genetyczne i inne podobne dane nie 



52

JAKUB KLUGIEWICZ

przynależą bowiem tylko i wyłącznie do jednej osoby. Znając dane genetycz-
ne i niektóre inne dane dotyczące zdrowia ojca, można z dużym prawdopo-
dobieństwem wywnioskować pewne cechy powódki. Zdaniem sądu młoda 
Islandka wykazuje więc interes prawny i faktyczny do podniesienia sprawy 
przed sądem. Dodatkowo podczas procedowania sprawy sędziowie przeko-
nali się, jak bogaty zestaw danych pozostawał do dyspozycji prywatnej firmy  
deCODE genetics. Były wśród nich przede wszystkim szczegółowe informacje 
na temat leczenia, stylu życia, warunków socjalnych, zatrudnienia czy sytuacji 
rodzinnej poszczególnych obywateli. W niewielkiej islandzkiej społeczności, 
na podstawie kompilacji tych danych można z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem zidentyfikować osobę spokrewnioną z tym, kogo dotyczą infor-
macje. W oczywisty więc sposób naruszone zostaje tu konstytucyjne prawo 
każdego człowieka do prywatności. 

Sąd Najwyższy zauważył również, że regulacja ustawowa w sposób nie-
precyzyjny chroni podstawowe prawa obywateli. Nie wskazuje bowiem do-
kładnie, które dane i w jakim zakresie powinny zostać zanonimizowane przed 
wpisem do Bazy Danych Sektora Zdrowia. W ustawie wielokrotnie mówi 
się o tym, że identyfikacja obywateli w oparciu o dane znajdujące się w bazie 
powinna być niemożliwa. Sam akt prawny nie zapewnia jednak odpowied-
nich środków, aby warunek ten został spełniony. Pozwala to licencjobiorcy 
na nadużycia. Dla Sądu Najwyższego oczywistym było również, że art. 71 
konstytucji [The Constitution of the Republic of Iceland, 1991] nakłada na 
ustawodawcę obowiązek zapewnienia, by przyjmowane przepisy nie powodo-
wały żadnego ryzyka dla danych wrażliwych przetwarzanych przez podmiot 
prywatny. Informacje zawarte w Bazie Danych Sektora Zdrowia odnoszą się 
bowiem do najbardziej intymnych spraw osób zainteresowanych. Zdaniem 
sądu bez znaczenia pozostaje to, czy informacje te mogą być postrzegane jako 
uwłaczające danej osobie czy też nie. 

Najważniejsze dla wizji deCODE były jednak inne słowa w uzasadnie-
niu do wyroku islandzkiego Sądu Najwyższego 151/2003. Sąd stwierdził 
mianowicie, że w momencie wszczęcia postępowania tworzenie Bazy Danych 
Sektora Zdrowia nie rozpoczęło się jeszcze. Poddał również w wątpliwość, 
czy baza taka w ogóle powstanie. Zdaniem sądu nie zaangażowano bowiem 
formalnych środków, by ją przygotować. 

Ostatecznie Sąd Najwyższy uwzględnił w całości powództwo Ragnhildur 
Guðmundsdóttir. Nakazał deCODE usunięcie danych ojca dziewczyny. Zasą-
dził także zwrot kosztów postępowania, nie tylko przed Sądem Najwyższym, 
ale również przed wcześniejszymi instancjami. Wyrok Sądu Najwyższego  
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w praktyce zakończył ambitny plan deCODE. Nie zamknęło to jednak spraw 
związanych z jedną z największych islandzkich firm. 

Nieco później Kári Stefánsson publicznie ogłosił, że jest w stanie ziden-
tyfikować imiennie nosicieli  mutacji genu BRCA2, to jest osoby wyjątko-
wo narażone na zachorowanie na chorobę nowotworową [newscientist.com/ 
article/dn27242-warn-people-of-genetic-risks-says-decode-boss/; dostęp: 31. 
07.2022]. Zdaniem założyciela deCODE, wykorzystując dane genetyczne 
można by poddać je działaniom profilaktycznym, takim jak częste badania czy 
stosowna dieta. Dzięki temu istniałaby szansa na zminimalizowanie u nich ry-
zyka zachorowania. A gdyby nawet do zachorowania już doszło, wczesna dia-
gnoza skutecznie zniwelowałaby szanse na ciężki przebieg choroby lub śmierć 
[Tokarski, 2016]. Islandzkie organy wielokrotnie odmawiały jednak deCO-
DE zgody na doprowadzenie do deanonimizacji danych osób oraz zawiado-
mienie ich o zwiększonej potencjalnej możliwości zachorowania. Firma po raz 
kolejny została zmuszona do obejścia zakazu. Uruchomiła mianowicie stronę  
internetową, gdzie zainteresowani mogą zaznaczyć zgodę na zawiadomienie 
ich w przypadku zagrożenia [https://medicalfuturist.com/iceland-and-geno 
mics/; dostęp: 31.07.2022].

GENETYCZNE DYLEMATY PRAWNE

Następstwem przedstawionych wyżej wydarzeń i decyzji była na wy-
spie burzliwa publiczna debata. Założyciel deCODE powoływał się w niej na 
funkcjonujące na Islandii wartości zachodnie. Jego zdaniem i w islandzkiej,  
i w zachodniej tradycji istnieje zwyczaj ratowania ludzi znajdujących się  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu, bez pytania ich o zgodę. W opinii is-
landzkiego genetyka nie ma znaczenia, co ludzkiemu życiu zagraża. Islandzki 
rząd prezentował jednak odmienne przekonanie[https://medicalfuturist.com/
iceland-and-genomics/; dostęp: 31.07.2022].

Fakt, że sprawa miała miejsce ponad dekadę temu pozwala przypusz-
czać, że w najbliższym czasie, w związku z dynamicznym rozwojem medycyny  
i genetyki, tego rodzaju dylematy napotkają nie tylko mieszkańcy Islandii, ale 
także inne społeczeństwa. Spór dotyczy więc w rzeczywistości nie tylko nie-
spełna 400 000 osób na niewielkiej wyspie oddalonej kilkaset kilometrów od 
kontynentalnej Europy i Ameryki. Jest to problem, który w przeciągu kilku 
dziesięcioleci stanie się jednym z rozstrzygających, jeśli chodzi o prawo do 
prywatności nie tylko na Starym Kontynencie, ale na całym świecie.
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Dane medyczne są dzisiaj jednymi z najczęściej przetwarzanych danych 
osobowych. Operowanie nimi ma jednak znacznie bardziej doniosłe skutki 
niż przetwarzanie innych danych osobowych. Imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, stan cywilny czy obywatelstwo można bowiem w zasadzie z łatwością 
zmienić czy usunąć z systemu, nie pozostawiając po nich śladu. Zupełnie 
inną kategorią danych są te o charakterze zdrowotnym. Dane takie jak płeć, 
kolor lub kształt tęczówki, odciski palców, grupa krwi bądź struktura kodu 
genetycznego zdecydowanie trudniej zmienić. Nawet jeśli część z nich dzięki 
postępom w medycynie i naukach pokrewnych można dziś lub będzie można 
niebawem modyfikować, zwykle wiąże się to z długim i często kosztownym 
procesem medycznym. Nie zawsze też zmiany te są i będą na tyle skuteczne, 
by gwarantować całkowite uniemożliwienie identyfikacji osoby [Diamandis  
i Kotler, 2021, s. 215-237].

Wyraz temu przekonaniu dał unijny prawodawca, który w 2016 roku 
przyjął do porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679, czyli tzw. RODO 
(ang. General Data Protection Regulation; GDPR) [Rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.].  
Już w artykule 9 rozporządzenia dane osobowe takie jak dane genetyczne, 
dane biometryczne czy dane dotyczące zdrowia lub seksualności zostały okre-
ślone jako szczególnej kategorii lub wrażliwe. Oznacza to, że możliwość ich 
przetwarzania obwarowana jest dodatkowymi warunkami. Do polskiego po-
rządku prawnego RODO zostało wprowadzone 25 maja 2018 roku, wraz  
z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych [Ustawa  
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych]. 

Jak słusznie zauważyli sędziowie Sądu Najwyższego Islandii w przedsta-
wionym powyżej wyroku, niektóre dane osobowe, a co za tym idzie oświad-
czenie woli pozwalające na ich przetwarzanie, dotyczą nie tylko osoby, która 
posiada dane cechy, na przykład o charakterze biologicznym i związane z nimi 
dane osobowe, ale także osób spokrewnionych, a w szczególności osób najbliż-
szych [https://epic.org/wp-content/uploads/privacy/genetic/iceland_decision.
pdf; dostęp: 31.07.2022]. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na terytorial-
ny aspekt przetwarzania danych osobowych. W uzasadnieniu omówionego 
wyroku Sądu Najwyższego Islandii skład sędziowski zauważył, iż temat prze-
twarzania danych osobowych dotyczących zdrowia i co za tym idzie po części 
dziedzicznych powinien być inaczej traktowany w niewielkich krajach takich 
jak Islandia. Ze względu na małe terytorium i niedużą liczebność populacji o 
określonych cechach istnieje tu bowiem o wiele większe prawdopodobieństwo 
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identyfikacji poszczególnych osób obarczonych określonymi cechami. Zagad-
nienie to w szczególności dotyczy tak zwanych mikropaństw, do których nale-
żą chociażby Lichtenstein, Monako, San Marino czy Andora.   

Wraz z rozwojem medycyny, genetyki i nauk pokrewnych wydatnie 
wzrastać będzie znaczenie danych osobowych, takich jak dane genetyczne czy 
inne podlegające dziedziczeniu. Chodzi tu nie tylko o pojedyncze informa-
cje, ale również o zestaw powiązanych ze sobą danych osobowych lub kil-
ka połączonych technologii pozwalających na naruszanie prywatności danej 
osoby. Za przykład posłużyć mogą wyniki badań przeprowadzonych przez 
doktora Michała Kosińskiego, wykładowcę Uniwersytetu Stanforda. We-
dług niego algorytm stworzony w 2012 roku dla firmy Facebook jest w stanie  
w sposób niezwykle dokładny sporządzić portret psychologiczny użytkowni-
ka. Skuteczność algorytmu w przypadku określenia poglądów politycznych  
u Amerykanów wynosi 85%, a w przypadku określenia preferencji seksual-
nych u mężczyzn 88%. Zdaniem Kosińskiego nie tylko aktywność na por-
talach społecznościowych takich jak Facebook (obecnie Meta), ale w zasadzie 
cała obecność w sieci pozwala przewidzieć z dużą skutecznością cechy osobo-
wości, poziom wykształcenia czy ważne wydarzenia zachodzące w życiu czło-
wieka, takie jak na przykład narodziny dziecka czy śmierć kogoś bliskiego.  
W efekcie takiego profilowania konkretni użytkownicy otrzymują bardziej 
skuteczne oferty handlowe i polityczne [Doliwa U. i in., 2018; Lamża, 2021, 
s. 164]. Dane zdrowotne czy genetyczne są więc niezwykle ważne dla rozwoju 
gospodarczego poszczególnych państw czy idei reprezentowanych przez par-
tie polityczne. Nie bez znaczenia pozostaje w tym przypadku ciągły rozwój 
technologii big data, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. W niezbyt 
odległej przyszłości same algorytmy, bez ingerencji lub z niewielką ingerencją 
człowieka, będą w stanie wyciągać wnioski wykorzystywane następnie przez 
decydentów [Szwab, 2018, s. 179-180].  

PODSUMOWANIE

Islandia z całą pewnością nie jest krajem idealnym. Odizolowani od resz-
ty Europy, rządzeni przez obcych monarchów mieszkańcy „krainy lodu” nie 
mieli wiele czasu na nieskrępowaną budowę własnego porządku prawnego. 
Mimo to udało im się stworzyć nie tylko silną gospodarkę, ale także system 
prawny o nieskomplikowanej strukturze sądownictwa i organów kontroli.

Prawdziwość tego wniosku potwierdza rozważana powyżej sprawa zna-
na jako Guðmundsdóttir v Islandia. Wydając w niej wyrok Sąd Najwyższy 
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ustanowił nie tylko linię orzeczniczą dla islandzkiego wymiaru sprawiedliwo-
ści, ale również wyznaczył ramy dla innych organów wymiaru sprawiedliwo-
ści w Europie. Sprawy z zakresu danych genetycznych są stosunkowo nowe. 
Będą jednak pojawiać się coraz częściej. W najbliższej przyszłości spadną 
koszty badań genetycznych, które staną się powszechnie stosowaną metodą 
diagnostyczną. Dzięki nim możliwe będzie wykrywanie podatności na cho-
roby przewlekłe i prewencyjne zapobieganie im [Szwab, 2021, s. 38-39]. Za 
każdym razem, kiedy przed organ trafi podobna sprawa, sąd będzie zmuszony 
rozstrzygnąć pomiędzy  podstawowym prawem gwarantowanym w wielu 
ustawach zasadniczych, jakim jest prawo do prywatności, potrzebą ochrony 
zdrowia całego społeczeństwa poprzez gromadzenie w bazach wrażliwych da-
nych osobowych celem ich analizy, a prawem do wolności badań naukowych. 
Pogodzenie tych trzech kwestii to zadanie wymagające precyzyjnych rozstrzy-
gnięć prawnych. Powinny one pojawić się w jak najkrótszym czasie. Dlatego 
już teraz niezbędne jest  podjęcie stosownych działań.
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ICELANDIC PROBLEMS WITH THE LAW OF GENETICS 
AND THE LAW OF NEW TECHNOLOGIES  

ON THE EXAMPLE OF JUDGMENT SN 151/2003

Summary: The purpose of this text is to present the legal dilemmas related 
to the development of genetics and new technologies on the example of the 
Republic of Iceland. Due to the advancement of medicine and technology, 
the law relating to the above-mentioned two areas and the right to privacy will 
soon become one of the most important. The judgment of the Icelandic court 
discussed in the publication was issued at the beginning of the first decade  
of the 21st century. However, not only developed countries, but also develo-
ping countries will soon face problems of this type. The 21st century will be 
the age of data. The way in which the right to privacy is regulated will therefo-
re affect the fate of individuals and all mankind. Therefore, it is worth starting 
a debate based on existing regulations and jurisprudence today.

Keywords: Iceland, genetics, law, court.
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

AKTUALNOŚĆ ZASADY  
NE BIS IN IDEM NA PRZYKŁADZIE 

WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO  
Z 15 WRZEŚNIA 2021 r. I NSNc 115/20

Streszczenie: Niniejsza analiza przedstawia argumentację popierającą stano-
wisko Sądu Najwyższego w przedmiocie uchylenia orzeczenia (nakazu zapłaty) 
sądu powszechnego, które zostało wydane w sytuacji, gdy w obrocie prawnym 
istniało już prawomocne orzeczenie (wyrok) wydane przez sąd powszechny  
w tym samym przedmiocie (obejmującym to samo żądanie i stan faktyczny) 
oraz między tymi samymi stronami. Zdaniem autorki analizy, Sąd Najwyższy 
prawidłowo rozstrzygnął sprawę, a w uzasadnieniu wyroku dokonał koniecz-
nego wyjaśnienia prawa. Analizowany wyrok, jako afirmujący zakaz orzekania 
dwa razy w tej samej sprawie, ma istotne znaczenie nie tylko dla społeczeństwa, 
ale także dla wykładni prawa, a w konsekwencji również dla praktyki orzecz-
niczej. Na skutek wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich skargi nad-
zwyczajnej doszło do uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty, uznanego za 
orzeczenie wadliwe, nie mogące pozostawać w obrocie prawnym.

Słowa kluczowe: ne bis in idem, skarga nadzwyczajna, res iudicata, Sąd 
Najwyższy

WPROWADZENIE 

W sprawie o zapłatę na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej (dalej: powód-
ka), kwoty 8.523,91 zł mającej stanowić dodatkowy koszt prac remontowych 
poniesionych przez powódkę w związku z brakiem możliwości ich wykonania 
w lokalu Z.G. i B.G. (dalej: pozwani), Sąd Rejonowy w W. wydał dwa różne 
rozstrzygnięcia. Wyrokiem z dnia 26 maja 2008 r. powództwo Wspólnoty 
Mieszkaniowej oddalono, zaś nakazem zapłaty wydanym 23 listopada 2009 r.  
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w postępowaniu upominawczym, nakazano pozwanym zapłacić na rzecz po-
wódki kwotę 8.523,91 zł. Próby zaskarżenia orzeczeń tj. wniesienia apelacji 
od wyroku oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty, były nieskuteczne ze względu 
na braki formalne pism, wobec czego oba orzeczenia stały się prawomocne.

W takim stanie rzeczy, Rzecznik Praw Obywatelskich (dalej: RPO 
lub Skarżący) wniósł skargę nadzwyczajną z dnia 22 lutego 2019 r. od 
prawomocnego nakazu zapłaty wydanego w dniu 23 listopada 2009 r. 
Skarżący wskazał na dwie przesłanki szczególne skargi nadzwyczajnej, za-
rzucił bowiem wskazanemu orzeczeniu rażące naruszenie przepisów po-
stępowania poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego1tj. art. 201 § 1 
k.p.c., art. 202 i art. 498 § 2 w zw. z art. 199 § 1 pkt 2 w zw. z art. 366 
k.p.c. (art. 89 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyż-
szym2) oraz naruszenie zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych  
w Konstytucji RP (zasady zaufania do państwa, zasady bezpieczeństwa praw-
nego, prawa do sądu, oraz zasady ochrony praw majątkowych) (art. 89 § 1 
pkt 1 u.SN). Ponadto Skarżący podniósł, że w sprawie doszło do nieważności 
postępowania z przyczyn wskazanych w art. 379 pkt 3 k.p.c. (tj. narusze-
nie zasady powagi rzeczy osądzonej). Wniósł o uchylenie zaskarżonego naka-
zu zapłaty w całości i odrzucenie objętego tym nakazem pozwu Wspólnoty 
Mieszkaniowej.

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, skarga nadzwyczajna Rzecznika Praw 
Obywatelskich zasługiwała na uwzględnienie, wobec czego w dniu 15 wrze-
śnia 2021 r. orzeczono o uchyleniu zaskarżonego nakazu zapłaty, przy czym 
nie odrzucono pozwu – jak chciał tego Skarżący, a umorzono postępowanie  
w sprawie. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że brak było podstaw do odrzucenia 
pozwu, bowiem art. 91 § 1 u.SN reguluje w pełni kwestię orzeczenia koń-
czącego postępowanie w sprawie ze skargi nadzwyczajnej. Przepis ten stano-
wi podstawę do uchylenia zaskarżonego orzeczenia (w całości lub w części)  
i stosownie do wyniku postępowania: wydania orzeczenia co do istoty sprawy, 
przekazania sprawy do ponownego rozpoznania albo umorzenia postępowa-
nia. Wobec powyższego, gdy wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia było 
niedopuszczalne, postępowanie należało umorzyć. 

1 Dz. U. z 1964 nr 93 poz. 296, ze zm.; dalej: k.p.c.
2 Dz. U. z 2018poz. 5, ze zm.; dalej: u.SN.
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Na wstępie uzasadnienia prawnego, Sąd Najwyższy wskazał na brak 
przeszkód do rozpoznania przedmiotowej skargi nadzwyczajnej. Podniósł, że 
legitymacja RPO nie budziła wątpliwości, skarga wniesiona została w termi-
nie, zaskarżone orzeczenie jest prawomocne, a w jego przedmiocie nie została 
wcześniej rozstrzygnięta inna skarga nadzwyczajna. Wyjaśniono, że pomimo, 
iż RPO wniósł skargę po ponad 9 latach od daty wydania zaskarżonego orze-
czenia, czyli po upływie pięcioletniego terminu na wniesienie skargi, o którym 
mowa w art. 89 § 3 u.SN, a zaskarżone orzeczenie uprawomocniło się przed 
wejściem w życie ustawy o SN., czyli przed tj. 3 kwietnia 2018 r., Sąd Najwyż-
szy mógł rozpatrzyć skargę oraz wydać wyrok uchylający zaskarżone orzecze-
nie, ponieważ RPO jako podstawę jej wniesienia przywołał art. 115 § 1 u.SN, 
zgodnie z którym, jeszcze w okresie 6 lat od dnia wejścia w życie u.SN, skarga 
nadzwyczajna może być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących 
postępowanie w „starszych” sprawach, czyli takich, które uprawomocniły się 
po dniu 17 października 1997 r. Skarżący powołał się również na art. 115  
§ 1a u.SN, zgodnie z, którym w takim przypadku skargę nadzwyczajną wnieść 
może wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Jak 
podkreślono, w takim stanie rzeczy, w przypadku uwzględnienia skargi, Sąd 
Najwyższy, co zasady stwierdza wydanie zaskarżonego orzeczenia z narusze-
niem prawa, jednak jest uprawniony do uchylenia zaskarżonego orzeczenia, 
gdy przemawiają za tym zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela 
określone w Konstytucji (art. 115 § 2 u.SN). 

Co istotne, w uzasadnieniu głosowanego orzeczenia, wyjaśniono, że na-
kazy zapłaty3, jako orzeczenia rozstrzygające istotę sprawy cywilnej, do któ-
rych mają zastosowanie odpowiednio przepisy o wyrokach4, po ich uprawo-
mocnieniu mają skutki prawomocnych wyroków, co oznacza, że obejmuje je 
powaga rzeczy osądzonej (art. 366 k.p.c.)5.

Analizując zarzut naruszenia przepisów postępowania, czyli rozważając 
kwestię, czy przy orzekaniu w przedmiotowej sprawie miał miejsce stan powa-
gi rzeczy osądzonej, którą zgodnie z art. 366 k.p.c., objęte jest to, co w związku  
z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, Sąd Najwyższy wska-
zał na wymóg spełnienia łącznie trzech przesłanek dla zaistnienia res iudicata,  
jakimi są: tożsamość stron postępowania, tożsamość podstawy faktycznej  

3 Tj. orzeczenia wydawane na posiedzeniach niejawnych, w których sąd uwzględnia powódz-
two w postępowaniu nakazowym i upominawczym (art. 4801 k.p.c.),
4 Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej - art. 3532k.p.c.
5 Por. uchwała Sądu Najwyższego z 28 października 2010 r., III CZP 65/10, OSNC 2011, 
Nr 3, poz. 27.
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i prawnej oraz prawomocne osądzenie sprawy6. W wyniku badania sprawy Sąd 
Najwyższy ustalił, że jedno z żądań formułowanych przez Wspólnotę Miesz-
kaniową w postępowaniu zakończonym prawomocnym wyrokiem, a następ-
nie żądanie określone w powództwie o wydanie nakazu zapłaty, zakończone 
nakazem zapłaty były tożsame, a jednocześnie dotyczyły tych samych stron 
postępowania. W obu sprawach ta sama strona powodowa domagała się od 
tych samych współuczestników tworzących stronę pozwaną spełnienia tego 
samego świadczenia, tj. zapłaty kwoty 8.523,91 zł mającej stanowić dodat-
kowy koszt prac remontowych poniesionych przez Wspólnotę Mieszkaniową  
w związku z brakiem możliwości ich wykonania w lokalu pozwanych.Oby-
dwa spory toczące się między stronami - Wspólnotą Mieszkaniową a właści-
cielami lokalu - dotyczyły tych samych okoliczności faktycznych.

Jak podniósł Sąd Najwyższy, na etapie poprzedzającym wydanie naka-
zu zapłaty sąd ma obowiązek sprawdzić z urzędu, czy w sprawie nie zacho-
dzą bezwzględne przesłanki procesowe (art. 201 k.p.c. iart. 202 k.p.c.)7. Ich 
stwierdzenie oznacza, zaś bezwzględną niedopuszczalność wszczęcia procesu. 
Ponadto, sąd obowiązany jest zbadać okoliczności wymienione w art. 199 
k.p.c. w każdym stanie sprawy (art. 202 zdanie trzecie k.p.c.). Jedną z nich 
jest prawomocne osądzenie sprawy (res iudicata), które stanowi podstawę od-
rzucenia pozwu (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.).

Wobec powyższego, sąd miał obowiązek zbadania, czy nie zachodzi  
res iudicata w każdym stanie sprawy, zatem nie tylko przed wydaniem nakazu 
zapłaty, ale również po, a szczególnie w sytuacji, gdy pozwany do wniesione-
go sprzeciwu od nakazu zapłaty załączył kserokopię wydanego już wcześniej  
w tej samej sprawie wyroku z 26 maja 2008 r. Sąd Rejonowy skupił się jednak 
na analizie formalnej sprzeciwu i sprzeciw ten, wobec nieuzupełnienia bra-
ków formalnych, odrzucił. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, naruszenie normy 
prawnej o charakterze bezwzględnie obowiązującym, takiej jak zasada ne bis 
in idem, niewątpliwie świadczy o rażącym naruszeniu prawa i godzi w powagę 
wymiaru sprawiedliwości8.

6 Zob. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z 15 lutego 2007 r., II CSK 452/06, LEX nr 274151; 
z 6 marca 2008 r., II UK 144/07, LEX nr 420911; z 20 stycznia 2011 r., I UK 239/10, LEX 
nr 738532.
7 Artykuł 202 zdanie trzecie k.p.c. w zw. z art. 199 § 1 k.p.c.
8 Por. postanowienie Sądu Najwyższego: z 26 marca 2019 r., I NSNc 1/19,OSNKN 2020, Nr 
1, poz. 2; z 18 marca 2011 r., III CSK 31/11, LEX nr 846585; z 2 kwietnia 1997 r., II CKU 
56/96, niepubl.; wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 1996 r., II URN 33/96, OSNA-
PiUS 1997 Nr 10, poz. 169.
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Jednak, pomimo uwzględnienia naruszenia przepisów postępowania od-
noszących się do zasady ne bis in idem, Sąd Najwyższy nie dostrzegł naruszenia 
art. 498 § 2 k.p.c., który na dzień orzekania, nakazywał wyznaczenie rozpra-
wy w razie ustalenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty. Jak wskazano 
w uzasadnieniu głosowanego orzeczenia, niezastosowanie tego przepisu było 
jedynie logiczną konsekwencją błędnego działania sądu, który nie dostrzegł 
okoliczności res iudicata, co nie może stanowić o naruszeniu tego przepisu.

Ponadto Sąd Najwyższy, wskazał, że wbrew twierdzeniom RPO, nie 
można uznać, że w sprawie doszło do nieważności postępowania przed Sądem 
Rejonowym z przyczyn wskazanych wart. 379 pkt 3 k.p.c. Przepis ten okre-
śla sankcję (w postaci nieważności postępowania) za naruszenie dyspozycji 
normy prawnej wynikającej z art. 366 k.p.c. w zw. zart. 199 § 1 pkt 2 k.p.c., 
jednak adresatem powołanego przepisu jest sąd odwoławczy, a nie sąd pierw-
szej instancji9. 

Badając zaś, zaistnienie drugiej przesłanki szczególnej tj. naruszenie 
wskazanych przez RPO zasad oraz praw człowieka i obywatela określonych 
w Konstytucji RP, Sąd Najwyższy podniósł, że wydanie dwóch orzeczeń  
w okolicznościach opisanych powyżej, godzi w zasadę zaufania do państwa  
i bezpieczeństwa prawnego, a także prawo do sądu. Ponowne orzekanie przez 
sąd w sprawie prawomocnie osądzonej, stanowiło bowiem podważenie usta-
leń poczynionych we wcześniejszej sprawie zakończonej wydaniem wyroku, 
co więcej, wcześniejsze orzeczenie przestało mieć dla pozwanych jakiekolwiek 
znaczenie, skoro możliwe było swoiste „wznowienie” zakończonego prawo-
mocnie postępowania oraz ponowne rozpoznanie sprawy o to samo roszcze-
nie między tymi samymi stronami.

Sąd Najwyższy wskazał przy tym na orzecznictwo Trybunału Konstytu-
cyjnego, zgodnie, z którym zasada stabilności prawomocnych orzeczeń sądo-
wych ma istotne znaczenie z punktu widzenia realizacji konstytucyjnych zasad 
bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa10. Każda sprawa, w tym każdy  
 
 

9  Jak wyjaśnił SN, wskazuje na to jego ścisły związek z przepisami art. 386 § 2 i§3 k.p.c., które 
w przypadku poddania orzeczenia wydanego w warunkach nieważności postępowania kontroli 
instancyjnej nakazują wydanie przez sąd odwoławczy orzeczenia kasatoryjnego. Za przyjęciem 
takiego wniosku przemawia też wykładnia systemowa, ponieważ zarówno art. 379 k.p.c., jak  
i art. 386 k.p.c. zostały umieszczone w Dziale V Tytułu VI Księgi pierwszej Kodeksu postępo-
wania cywilnego, zatytułowanym “Środki odwoławcze". Adresatem zarzutu naruszenia art. 379 
pkt 3 k.p.c. nie może być zatem sąd, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji.
10 Zob. wyroki Trybunału Konstytucyjnego z: 1 kwietnia 2008 r., SK 77/06, OTK ZU  
nr 3/A/2008, poz. 39; 13 października 2015 r., SK 63/12, OTK ZU nr 9/A/2015, poz. 146.
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spór prawny rozpatrywany na drodze sądowej, powinna mieć swoje ostatecz-
ne, skuteczne i niepodważalne na drodze prawnej rozstrzygnięcie11.

Przy rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej, nie uwzględniono zaś, zarzutu 
naruszenia zasady ochrony praw majątkowych. Zdaniem Sądu Najwyższego 
dla skutku w postaci uszczuplenia majątku pozwanych, oprócz - co prawda ra-
żąco błędnego - działania sądu, istotne znaczenie miało również postępowanie 
samych pozwanych, którzy nie byli w stanie wykorzystać przysługujących im 
środków odwoławczych zapewniających ochronę własności.

Wobec powyższych rozważań, Sąd Najwyższy uznał, że uwzględnienie 
skargi nadzwyczajnej skutkujące eliminacją z przestrzeni prawnej wadliwego 
procesowo orzeczenia realizuje cel, dla którego instrument ten został wprowa-
dzony oraz urzeczywistni zasadę demokratycznego państwa prawnego.

Ponadto w uzasadnieniu, obszernie przedstawiono podstawy dopusz-
czalności uchylenia zaskarżonego skargą nadzwyczajną orzeczenia, od które-
go uprawomocnienia upłynęło więcej niż 5 lat. Jak wskazał Sąd Najwyższy, 
w okolicznościach, gdy za uchyleniem zaskarżonego orzeczenia przemawiają 
zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, 
Sąd Najwyższy obligatoryjnie przyznaje im prymat, gdyż nie powinien wydać 
orzeczenia, które naruszałoby normy o szczególnym znaczeniu(Szczucki 2021, 
s. 497). Uchylenie takiego orzeczenia, czynić będzie zadość celom ustawy, jed-
nak tylko w przypadku, gdy orzeczenie Sądu Najwyższego nie doprowadzi do 
naruszeń tych samych norm, których funkcjonowanie ma przywrócić. Zda-
niem Sądu Najwyższego, w niniejszej sprawie nie nastąpiła nieodwracalność 
skutków prawnych, o których mowa w art. 115 § 2 u.SN, przy czym wskutek 
wydania zaskarżonego orzeczenia naruszone zostały zasady i prawa człowieka  
i obywatela określone w Konstytucji RP. Sąd Najwyższy mając na uwadze zna-
czenie tych naruszonych wartości w kontekście niniejszej sprawy oraz koniecz-
ność ich ochrony, uznał, że przemawia to za wydaniem orzeczenia o uchyleniu 
zaskarżonego nakazu zapłaty, mimo iż pięcioletni termin od dnia uprawo-
mocnienia się zaskarżonego nakazu zapłaty upłynął12. Jak dalej podniesiono, 
utrzymanie w mocy zaskarżonego nakazu zapłaty, stanowiłoby o nieprzerwa-
nym istnieniu daleko idącego w swych skutkach naruszenia wskazanych war-
tości, które nie powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.

11 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2006 r., SK 19/05, OTK ZU  
nr 10/A/2006, poz. 154.
12 Zob. wyroki Sądu Najwyższego z 29 czerwca 2021 r., INSNc15/21,LEX nr 3192194;  
z 28 lipca 2021 r., I NSNc 179/20, LEX nr 3228658. 
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OCENA STANOWISKA SĄDU NAJWYŻSZEGO 

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego, zdaniem autorki, w sposób 
gruntowny przedstawia motywy uchylenia zaskarżonego nakazu zapłaty wy-
danego w dniu 23 listopada 2009 r., wskazując na przepisy ustawy o Sądzie 
Najwyższym – w zakresie postępowania ze skargi nadzwyczajnej, jak i na prze-
pisy Kodeksu postępowania cywilnego – w odniesieniu do sprawy głównej, 
które w niniejszej sprawie mają zastosowanie, jak i na te, które zastosowania 
mieć nie mogą. Orzeczenie to wyjaśniając powody takiego stanu rzeczy, ma 
wybitny walor edukacyjny, jak i interpretacyjny.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, przede wszystkim istotne było wskaza-
nie na obowiązek zbadania przez sąd na etapie poprzedzającym wydanie na-
kazu zapłaty, czy w sprawie nie zachodzą bezwzględne przesłanki procesowe, 
czyli takie, które są brane pod rozwagę z urzędu, w każdym stanie sprawy (art. 
202 zdanie trzecie k.p.c.), w tym prawomocne osądzenie sprawy, które pro-
wadzi do odrzucenia pozwu (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.). Przy czym, znamienne 
jest to, co słusznie podkreślił Sąd Najwyższy, że wydając nakaz zapłaty, uszło 
uwadze sądu, iż do (co prawda nieudolnie wnoszonych) sprzeciwów od na-
kazu zapłaty załączane były kserokopie wcześniej wydanego w przedmiotowej 
sprawie wyroku z dnia 26 maja 2008 r. 

Istotnym było również przedstawienie przepisów proceduralnych do-
tyczących wnoszenia skargi nadzwyczajnej, jej dopuszczalności i wariantów 
możliwych rozstrzygnięć (art. 89-91 u.SN oraz art.115 u.SN). Wskazanie 
na wymogi odnośnie terminu wniesienia skargi, czy legitymację RPO oraz 
brak możliwości zaskarżenia nakazu zapłaty w trybie innych nadzwyczajnych 
środków zaskarżenia. Jak wskazano, z uwagi na upływ terminu przewidzia-
nego w art. 408 k.p.c. brak jest możliwości wniesienia skargi o wznowienie 
postępowania. Wykluczone jest także złożenie ewentualnej skargi o stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepisy o skardze  
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przewidy-
wały dwuletni termin na jej wniesienie od dnia uprawomocnienia się orzecze-
nia, stąd termin na złożenie tejże skargi, od orzeczenia które wydane zostało  
w dniu 23 listopada 2009 r., upłynął.

Szczególne znaczenie zaś, w przedstawianej sprawie miała wyczerpująca 
analiza kwestii dopuszczalności uchylenia zaskarżonego skargą nadzwyczajną 
orzeczenia, od którego uprawomocnienia upłynęło więcej niż 5 lat. Sąd Naj-
wyższy w sposób gruntowny wyjaśnił, podstawy swojej decyzji o uchyleniu 
zaskarżonego orzeczenia i odejściu od zasady z art. 115 § 1-2 u.SN, zgodnie 
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z którą w takim przypadku, Sąd Najwyższy ogranicza się do stwierdzenia,  
że wydanie zaskarżonego orzeczenia nastąpiło z naruszeniem prawa. W uza-
sadnieniu wyroku wskazał, dlaczego przemawiały za tym zasady lub wolności 
i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji (art. 115 § 2 u.SN).

Analizowane orzeczenie Sądu Najwyższego, wzmacnia zaufanie obywate-
la do wymiaru sprawiedliwości, bowiem prowadzi do wyeliminowania z obro-
tu prawnego orzeczenia rażąco naruszającego prawo oraz naruszającego zasady 
konstytucyjne, realnie doprowadzając do afirmacji zasady demokratycznego 
państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecz-
nej, a jak podkreśla się w doktrynie to właśnie zapewnienie praworządności  
i sprawiedliwości społecznej stało się podstawowym celem skargi nadzwyczaj-
nej(Bagińska 2020, s. 304). Analiza prowadząca do wydania głosowanego 
wyroku zasługuje na aprobatę, gdyż stanowi ważne wskazanie dla sposobu 
procedowania przez sądy powszechne.

ANALIZA

Wobec powyższych rozważań, wskazać należy, że orzeczenie Sądu Naj-
wyższego jest prawidłowe, oraz pełni funkcję, której oczekuje się od orzecznic-
twa tego Sądu, czyli wykłada i wyjaśnia przytaczane przezeń przepisy prawne. 
Przedstawia rzetelną odpowiedź na pytania istotne przy rozstrzyganiu o skar-
dze nadzwyczajnej tj. jakie warunki muszą zostać spełnione, by mogło dojść 
do merytorycznego rozstrzygnięcia skargi nadzwyczajnej, kiedy może dojść do 
uchylenia prawomocnego orzeczenia, pomimo upływu 5 lat od uprawomoc-
nienia się zaskarżonego orzeczenia. Odpowiada także na pytanie odnoszące 
się już do samej sprawy głównej, tj. w jaki sposób zbadać, czy przy orzekaniu 
naruszona została zasada ne bis in idem.

Sąd Najwyższy, w ocenie autorki, gruntownie wyjaśnił motywy jakimi 
kierował się przy uchyleniu zaskarżonego nakazu zapłaty, wydanego 23 listo-
pada 2009 r. Uzasadnił wyczerpująco, dlaczego Sąd Rejonowy dopuścił się 
złamania zasady ne bis in idem oraz z jakiego powodu zaskarżone orzeczenie 
rażąco narusza prawo procesowe oraz zasady konstytucyjne, w tym również 
zasadę demokratycznego państwa prawnego z art. 2 Konstytucji. Sąd Najwyż-
szy, zatem przy uwzględnieniu większości zarzutów przedstawionych w skar-
dze nadzwyczajnej przez RPO, dokonał słusznego rozstrzygnięcia uchylając 
zaskarżone orzeczenie w całości.

Przy czym - co warto podkreślić - zdaniem autorki, Sąd Najwyższy słusz-
nie nie odnosił się do prawidłowości wydania pierwszego wydanego w sprawie 
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orzeczenia, tj. wyroku z 26 maja 2008 r., bowiem badanie zasadności wydania 
tego orzeczenia wykraczało poza granice podstaw skargi i zarzutów w niej 
przedstawionych, którymi Sąd Najwyższy przy orzekaniu był związany (art. 
39813k.p.c. w zw. z art. 95 pkt 1 u.SN). Sąd Najwyższy, bowiem uwzględnia 
z urzędu w granicach zaskarżenia jedynie nieważność postępowania zaistniałą 
przed sądem, którego orzeczenie zostało zaskarżone skargą(Wiśniewski 2019, 
s. 282 i n.).

PODSUMOWANIE

Stosownie do art. 1 pkt 1 lit. b u.SN Sąd Najwyższy jest organem wła-
dzy sądowniczej powołanym do sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez 
kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapew-
nienia ich zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczy-
wistniającego zasady sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg 
nadzwyczajnych. Kontrola ta skutkowała w analizowanej sprawie uchyleniem 
naruszającego prawo nakazu zapłaty z 2009 roku w sytuacji, gdy w tej samej 
sprawie w roku 2008 został już wydany prawomocny wyrok. Orzeczenie to 
zasługuje na aprobatę, gdyż żadne orzeczenie wydane w okolicznościach na-
ruszenia podstawowych zasad postępowania nie może zasługiwać na ochronę. 
Ten sam Sąd Rejonowy wydał dwa różne rozstrzygnięcia w tej samej sprawie, 
co skutkowało pozostawaniem w obrocie prawnym dwóch prawomocnych 
orzeczeń wydanych w tym samym przedmiocie. Taka sytuacja naruszała nie 
tylko zasadę bezpieczeństwa prawnego i prawo do sądu - w znaczeniu prawa 
do uznawanego przez sądy prawomocnego rozstrzygnięcia - ale również zbu-
rzyła zaufanie obywateli do państwa i wymiaru sprawiedliwości. Orzeczenie 
Sądu Najwyższego wydane na skutej wniesionej skargi nadzwyczajnej, uchy-
lające nakaz zapłaty wydany z naruszeniem prawa, to zaufanie przywróciło.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że uwzględniona skarga nadzwy-
czajna spełniła swoją rolę, gdyż właśnie wzmocnienie zaufania obywateli do 
wymiaru sprawiedliwości, stanowiło jeden z celów wprowadzenia środka kon-
troli nadzwyczajnej drugiego rzędu(Kotowski 2018, s. 51-52; inaczej: Gru-
szecka 2018, s. 29), jakim jest skarga nadzwyczajna13. Można zatem uznać,  
że wprowadzenie tego nowego, nadzwyczajnego środka zaskarżenia było za-
sadne, szczególnie w odniesieniu do okoliczności, iż jest to środek, który może  
 

13 Uzasadnienie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, Sejm VIII kadencji, druk 
nr 2003, s. 5-8
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być zastosowany wyłącznie w sytuacji, gdy już żaden inny środek mający na 
celu wzruszenie prawomocnego orzeczenia, stronom nie przysługuje.

Problem naruszenia zakazu orzekania w sprawie uprzednio osądzonej to 
kwestia dużej wagi, która nie może ujść przy orzekaniu uwadze sądu. Skutki, 
zarówno prawne, jak i społeczne są niezwykle dotkliwe dla stron postępowa-
nia, szczególnie w przypadku, gdy występują różne rozstrzygnięcia w tej samej 
sprawie. Niepewność, brak bezpieczeństwa prawnego i naruszenie zaufania 
obywateli do państwa, a nadto w konsekwencji pogwałcenie zasady demokra-
tycznego państwa prawnego, to istotnie poważne konsekwencje nie tylko dla 
stron postępowania, ale także dla wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Anali-
zowane orzeczenie ma istotną wagę zarówno dla społeczeństwa, jak i dla samej 
linii orzeczniczej, bowiem tak jak inne orzeczenia Sądu Najwyższego, może 
wpływać na dokonywaną przez sądy powszechne wykładnię prawa, w szcze-
gólności w odniesieniu do zasady ne bis in idem. Tym bardziej, że przedstawia 
szeroko omówione motywy rozstrzygnięcia, odnosząc się do naruszenia zasad 
o randze konstytucyjnej, które zobowiązują organy sądownicze do stania nie 
tylko na straży sprawiedliwości społecznej, ale i praw obywatelskich. W ten 
sposób skarga nadzwyczajna stanowi wzmocnienie systemu ochrony wszyst-
kich konstytucyjnych praw i wolności (Michalak 2019, s. 90).
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TOPCALITY OF THE NE BIS IN IDEM PRINCIPLE  
ON AN EXAMPLE THE JUDGMENT OF THE SUPREME 

COURT OF SEPTEMBER 15, 2021, I NSNc 115/20

Summary: This analysis presents the arguments supporting the position  
of the Supreme Court on the revocation of a judgment (order for payment) 
of a common court, which was issued in a situation where a legally valid judg-
ment (judgment) issued by a common court on the same subject (covering the 
same demand and facts) and between the same parties. In the opinion of the 
author of the analysis, the Supreme Court resolved the case correctly and pro-
vided the necessary clarification of the law in the justification of the judgment. 
The analyzed judgment, as affirming the prohibition of adjudicating twice  
in the same case, is of significant importance not only for society, but also 
for the interpretation of law, and, consequently, also for jurisprudence.  
As a result of an extraordinary complaint lodged by the Commissioner for Cit-
izens' Rights, the final order for payment was revoked, which was considered  
a defective decision and could not remain in legal circulation.

Keywords: ne bis in idem, extraordinary complaint, res iudicata, supreme court.
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

PODSTAWY PRAWNE 
DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW 

STUDENCKICH W POLSCE

Streszczenie: Cel niniejszego opracowania stanowi przedstawienie najważniej-
szych regulacji prawnych dotyczących działalności samorządów studenckich. 
Pokrótce wskazano także liczne zadania oraz kompetencje samorządu i jego 
organów. Wśród aktów, które omówiono w tekście znajdują się: ustawa prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz wewnątrzuczelniane 
regulacje – statuty, regulaminy studiów oraz regulaminy samorządu studenc-
kiego – trzech wybranych uczelni wyższych.

Słowa kluczowe: samorząd studencki, uczelnia wyższa, podstawy prawne

WPROWADZENIE

W niniejszym opracowaniu przedstawione i pokrótce omówione zosta-
ną istotne prawne normy dotyczące działalności samorządów studenckich  
w strukturach polskich uczelni wyższych, a w szczególności:

• Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz.U. 2018 poz. 
1668, ze zm.);

• statuty uczelni wyższych;
• regulaminy studiów;
• regulaminy samorządów studenckich.
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USTAWA PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM  
I NAUCE

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r.  
(tj. Dz. U. 2022 poz. 574 z późn. zm.) jest dokumentem regulującym niemal 
wszystkie kwestie związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową. 
Poruszone są w niej podstawowe zagadnienia ustrojowe uczelni, które rozbu-
dowywane są autonomicznie dla każdej uczelni w ich statutach. Jednym z za-
gadnień w niej poruszanych jest właśnie działalność samorządu studenckiego, 
dla którego stanowi nadrzędny w hierarchii akt prawny. 

Pojęcie samorządu studenckiego w aktualnie obowiązującym tekście usta-
wy (tj. na dzień 11.08.2022 r.) pojawia się w 19 artykułach na 470 wszystkich. 
Jest to dosyć mała liczba, która osoby niezaznajomione z tą tematyką mogła-
by prowadzić do wniosku o znikomej roli samorządu w działalności uczelni 
wyższych. Tak jednak nie jest, co po części zostanie ukazane także i w tym 
opracowaniu (por. Kobylański 2022; 2022/2023). 

Przepisem, który należałoby wskazać jako pierwszy, jest art. 110 ustawy, 
w którym określono podstawowe kwestie dotyczące utworzenia i działalności 
samorządu studenckiego. Zgodnie z nim, w skład samorządu w danej uczel-
ni wchodzą wszyscystudenci, bez żadnego dodatkowego aktu przystąpienia, 
rozpoczynający studia, uzyskujący status studenta oraz składający ślubowanie. 
Mowa tu oczywiście o studentach zarówno studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Samorząd studencki, zgodnie z art. 110 ust. 2 i 3 działa przez swoje 
organy, w tym przewodniczącego oraz organ uchwałodawczy oraz jest wy-
łącznym reprezentantem ogółu studentów danej uczelni. Ust. 2 wskazanego 
artykułu ma charakter otwarty i wskazuje wyłącznie obligatoryjnie organy, 
nie zabraniając tworzenia także i innych określanych przepisami regulaminu 
samorządu, np. organy wyborcze, rewizyjne/kontrolne czy też wykonawcze 
lub ustawodawcze na niższych szczeblach struktury organizacyjnej uczelni,  
tj. np. na wydziałach. W zakresie działalności samorządu studenckiego znaj-
dują się szeroko pojęte sprawy studenckie, a w szczególności sprawy socjalno-

-bytowe oraz kulturalne. 
Regulamin samorządu uchwalany jest przez jego organ uchwałodaw-

czy, natomiast pierwszy przez senat uczelni. Moc obowiązywania zyskuje 
po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą oraz statutem uczelni  
w terminie 30 dni od jego przekazania. Anna Mrozowska w komentarzu do 
ustawy zauważa, iż akt ten nie wskazuje formy, w jakiej miałoby nastąpić 



75

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW STUDENCKICH...

stwierdzenie zgodności regulaminu [Woźnicki 2019, s.303]. Z kolei Hubert 
Izdebski oraz Jan Michał Zieliński w innym komentarzu w stosunku do wska-
zanego przepisu ustawy stwierdzają:

[…] ponieważ przyjęto w niej konwencję wyraźnego wskazywania for-
my decyzji administracyjnej – tam, gdzie ustawodawca uznał, że taka 
właśnie forma jest właściwa, stwierdzenie to, będące wyrazem nadzoru 
rektora nad działalnością samorządu studenckiego, można uznać za 
inny akt lub czynność z zakresu administracji publicznej, o których 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., a w takim razie stosują się do nie-
go także inne przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi. Może zatem zastanawiać, dlaczego wobec nadzor-
czego rozstrzygnięcia rektora uchylającego akt samorządu, także nie-
nazwanego decyzją, a wobec tego będącego zapewne aktem, o którym 
mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. (choć w tym przypadku stosuje się od-
powiednio przepisy o zaskarżaniu decyzji administracyjnych), wprost 
zapisano prawo do zaskarżenia go do sądu administracyjnego [Izdebski, 
Zieliński 2019, s. 199].

W przypadku pierwszego regulaminu samorządu, w nowo utworzonej 
uczelni, uprawnienie do jego uchwalenia przysługuje senatowi danej uczelni. 

Ponadto samorząd, w przeciwieństwie do Parlamentu Studentów Rze-
czypospolitej Polskiej (art. 338 ust. 7 ustawy), nie posiada osobowości praw-
nej. Inaczej wygląda to w kwestii zdolności sądowej. Zgodnie z uchwałą Sądu 
Najwyższego w składzie 7 sędziów z dnia 10 lutego 2000 r. (sygn. III CZP 
29/99) organy samorządu studenckiego szkoły wyższej mogą pozywać i być 
pozywane w sprawach z zakresu ich ustawowych uprawnień. Ponadto w uza-
sadnieniu stwierdzono: 

Teza, że organy samorządu studenckiego szkoły wyższej, działającego 
na podstawie ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) mogą pozywać i być pozywane, czyli 
posiadają zdolność sądową, chociaż nie posiadają osobowości praw-
nej, ma doniosłe znaczenie. Organy te bowiem przejawiają działalność 
w obrocie cywilnoprawnym i korzystają z ochrony prawnej. Posiada-
nie przez te organy zdolności sądowej umożliwia korzystanie z takiej 
ochrony innym osobom wchodzącym w stosunku z tymi podmiotami.

W kolei w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2012 r. 
(sygn. II CSK 722/11)wskazany wyżej pogląd został powtórzony: 

Sąd Najwyższy przyznając takim jednostkom zdolność sądową pod-
kreślał, że życie społeczne i gospodarcze ulegające ciągłym zmianom 
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stwarza sytuacje nieprzewidziane przez ustawodawcę. Wymusza to 
potrzebę przyznawania zdolności sądowej określonym podmiotom 
społecznym lub gospodarczym o pewnej samodzielności, mimo  
że nie posiadały osobowości prawnej. Taki kierunek orzecznictwa, 
kontynuowany był w okresie późniejszym i doprowadził do przyznania 
zdolności sądowej m.in. partiom politycznym przed nadaniem im oso-
bowości prawnej (uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 14 
grudnia 1990 r., III CZP 62/90, OSNCP 1991, nr 4, poz.36),samo-
rządowi mieszkańców wsi (uchwała SN z dnia 16 kwietnia 1991 r., III 
CZP 23/91, OSNC 1992, nr 2, poz.20), sejmikowi samorządowemu 
(orzeczenie SN z dnia 18grudnia1997 r., III CKN 473/97, OSP 1998, 
nr 9, poz.163), a także organom samorządu studenckiego szkoły wyż-
szej w sprawach z zakresu ich ustawowych uprawnień[podkr. – DK] 
(uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 10 lute-
go 2000 r., IIICZP 29/99, OSNC 2000, nr 7-8, poz.123). W uza-
sadnieniu ostatniej z wymienionych uchwał Sąd Najwyższy podniósł,  
że: „Przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, stanowiąc o wyodrębnie-
niu organizacyjnym samorządu studenckiego, przewidują, że organy 
samorządu studenckiego mają własną strukturę i samodzielność po-
zwalającą na odróżnienie samorządu od organów uczelni oraz orga-
nizacji studenckich. Ta struktura samorządu studenckiego uzasadnia 
też to, że organy samorządu mogą samodzielnie i niezależnie od władz 
uczelni i innych organów podejmować decyzje” [podkr. – DK].

Samorząd decyduje w sprawach podziału rozdziału środków finansowych 
(w wysokości określonej przez odpowiednie organy uczelni) przeznaczonych 
przez uczelnię na sprawy, z jednoczesnym obowiązkiem sprawozdawczości  
i rozliczenia oraz udostępniania na ten temat informacji w Biuletynie Infor-
macji Publicznej na stronie uczelni nie rzadziej niż raz w roku akademickim 
[por. Antonowicz i in. 2018, s. 102]. Należy przy tym podkreślić, także za 
Jerzym Woźnickim, iż na członkach samorządu sprawujących funkcje or-
ganów odpowiedzialnych za powierzone środki finansowe spoczywa odpo-
wiedzialność dwojakiego rodzaju – zarówno finansowa, jak i dyscyplinarna. 
Natomiast w przypadku zaistnienia sytuacji nieprawidłowego wydatkowania 
środków (w tym przypadku publicznych) osoby odpowiedzialne za mienie sa-
morządu mogą ponosić odpowiedzialność solidarną [Woźnicki 2019, s. 304]. 

Rektor uczelni, na podstawie pełnionej funkcji i przysługujących mu 
uprawnie, może, w drodze decyzji administracyjnej, uchylać wszelkie akty 
prawne samorządu studentów niezgodne z przepisami, w tym prawa po-
wszechnie obowiązującego, statutu uczelni, regulaminu studiów czy też regu-
laminu samorządu. Tym samym przepisy o zaskarżaniu do sądu administra-
cyjnego decyzji administracyjnych stosuje się odpowiednio [por. Skóra 2015, 
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s. 122]. Zgodnie z art. 53 k.p.a., na rozstrzygnięcie w tej sprawie przysługuję 
30-dniowy termin na złożenie skargi do sądu administracyjnego, licząc od 
daty doręczenia skarżonego rozstrzygnięcia. Mrozowska w tym kontekście 
wskazuje też na to, iż wraz z wynikającym z art. 110 ust. 8 obowiązku odpo-
wiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, 
kreowany jest obowiązek dokładnego i wyczerpującego – w rozumieniu art. 7 
i art. 77 § 1 k.p.a. – wyjaśnienia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do 
rozparzenia sprawy (por. II SA/Sz 248/14).Tym samym, podobnie do kwestii 
stwierdzania zgodności regulaminu z innymi aktami, i w tym miejscu nie 
wskazano formy uchylenia aktu samorządu. Należy zatem uznać jako właści-
wą decyzję administracyjną. 

Ponadto art. 110 ust. 9 narzuca na uczelnię obowiązek zapewnienia sa-
morządowi odpowiednich warunków niezbędnych do jego funkcjonowania, 
w tym infrastrukturę (np. lokal, urządzenia techniczne) oraz środki finansowe, 
którymi samorząd dysponuje w ramach swojej działalności. Warte przywoła-
nia za Woźnickim jest także stanowisko nr 52/2007 Rady Głównej Szkolnic-
twa Wyższego z 11.04.2007 r. w sprawie stosowania art. 202 ust. 8 ustawy  
z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym:

Przy ustalaniu rodzaju i rozmiaru środków materialnych stawianych 
przez organy uczelni do dyspozycji organów samorządu studenckiego 
należy mieć na względzie z jednej strony zadania i kompetencje samo-
rządu studenckiego określone w ustawie, z drugiej zaś – usprawiedli-
wione potrzeby samorządu studenckiego w danej uczelni (te zaś uza-
leżnione są między innymi od wielkości uczelni oraz liczby studentów). 
W każdym jednak przypadku organy uczelni […] zobowiązane są: 

a) stworzyć organom samorządu studenckiego możliwość (niezakłó-
conego przez prace innych komórek administracji uczelni) korzystanie 
z odpowiednich pomieszczeń, wyposażonych w meble i urządzenia 
techniczne uznawane dziś za niezbędne w każdym biurze (a w szcze-
gólności w: telefon, faks, komputer, drukarkę, łącze internetowe oraz 
kserokopiarkę);

b) zapewnić zaopatrzenie w materiały biurowe i inne środki przydat-
ne w działalności samorządu studenckiego;

c) zapewnić środki finansowe umożliwiające występowanie or-
ganów samorządu studenckiego na płaszczyźnie ogólnopolskiej  
(a w szczególności w zjazdach oraz w konferencjach organizowanych 
przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej) [Woźnicki 
2019, s. 304-305].
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Pozostałe przepisy ustawy podejmują następujące kwestie w stosunku do 
samorządu studentów:

• przewodniczący samorządu studenckiego wchodzi z urzędu w skład 
rady uczelni – art. 19 ust. 1 pkt 2);

• uzgodnienie z samorządem kandydatury osoby do pełnienia funkcji 
kierowniczej, do której obowiązków należeć będą sprawy studenc-
kie– art. 23 ust. 5;

• określeniew regulaminie samorządu: 1) trybu powołania oraz trwa-
nia kadencji studentów w kolegium elektorów – art. 24 ust. 4; 2) try-
bu wyboru oraz czasu trwania członkostwa w senacie – art. 30 ust. 3;

• wyrażenie opinii w kwestii ustalenia programu studiów – art. 28 
ust. 2;

• uzgodnienie z samorządem regulaminu studiów – art. 75 ust. 3;
• wyrażenie opinii w sprawie wysokości opłat pobieranych od studen-

tów – art. 80 ust. 2;
• przeprowadzanie szkoleń z praw i obowiązków studenta – art. 84 

ust. 2;
• wnioskowanie o przyznawanie świadczeń socjalnych przez komisję 

stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną – art. 86 ust. 3;
• ustalenie w porozumieniu z rektorem wysokości miesięcznego do-

chodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się 
o stypendium socjalne – art. 87 ust. 2;

• ustalenie w porozumieniu z rektorem regulaminu świadczeń dla stu-
dentów – art. 95 ust. 2 [por. Pakuła 2015, s. 197];

• podejmowanie akcji protestacyjnej – art. 106 ust. 2 i 3;
• wyrażenie opinii w sprawie kryteriów oceny okresowej dla poszcze-

gólnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz trybu i pod-
miotu dokonującego oceny – art. 128 ust. 3;

• prawo do uczestnictwa w jawnej rozprawie dyscyplinarnej – art. 293 
ust. 5;

• prawo do wniesienia odwołania do komisji dyscyplinarnej w imie-
niu osoby ukaranej przez rektora dyscyplinarną kara upomnienia – 
art. 312 ust. 2;

• przedstawiciele samorządu wchodzą w skład Parlamentu Studentów 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zjazdu delegatów jako najwyższego 
organu PSRP – art. 338 ust. 1 i 4;
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• dokonywanie w porozumieniu z rektorem podziału dotacji ze środ-
ków finansowych przeznaczonych na świadczenia dla studentów – 
art. 414 ust. 1;

• uzgadnianie zasad przyznawania stypendiów w ramach własnego 
funduszu uczelni na stypendia – art. 420 ust. 2 [por. Musiałkiewicz, 
Więznowski 2019, s. 75-76]. 

STATUT UCZELNI

Wychodząc od fundamentalnej zasady systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, jaką jest autonomia uczelni, określona art. 3 ust. 1 ustawy oraz art. 70 
ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawodawca pozostawia dowol-
ność w kształtowaniu wewnętrznego ustroju czy organizacji uczelni na mocy 
wewnątrzuczelnianych regulacji prawnych [por. Jędrzejewski 2020, s. 45-46], 
które zarówno uzupełniają i uszczegóławiają materię ustawową. Szczególnym 
tego typu aktem prawnym jest statut uczelni. 

Statut, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy, określa zasady organizacji i funk-
cjonowania uczelni, a także, zgodnie z otwartym katalogiem zaprezentowa-
nym w przepisie: 1) sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, 
w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz 
sposób organizowania wyborów do organów uczelni; 2) skład rady uczelni 
oraz senatu; 3) zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium 
elektorów; 4) zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wy-
dawanymi przez organy uczelni; 5) typy jednostek organizacyjnych uczelni; 
6) funkcje kierownicze w uczelni; 7) zasady powoływania osób do pełnienia 
funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania; 8) tryb nadawania tytułu 
doktora honoris causa; 9) zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez 
uczelnię; 10) zasady dysponowania mieniem uczelni; 11) tryb nadawania re-
gulaminu organizacyjnego; 12) przepisy porządkowe dotyczące odbywania 
zgromadzeń.

Ponadto zadaniem statutu będzie regulowanie kwestii ustrojowych,  
w obrębie których można byłoby wymienić inne niż wskazane w ustawie or-
gany uczelni, termin na uzgodnienie z samorządem studenckim kandydatury 
osoby do pełnienia funkcji kierowniczej, do której obowiązków należeć będą 
sprawy studenckie czy też inne kwestie, np. skład kolegium elektorów oraz 
tryb wyboru jego członków.

Natomiast w przypadku kwestii z zakresu dydaktyki i kształcenia, byłoby 
to np. ustalenie czasu na wyrażenie opinii przez samorząd odnośnie programu 
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studiów, ustalenie szczegółowej organizacji roku akademickiego czy uczest-
nictwo studentów w różnych, nie wymienionych w ustawie, gremiach, do 
których zadań należeć będą sprawy ze wskazanego zakresu przedmiotowego. 

Na podstawie analizy statutów wybranych uczelni udało się zauważyć, iż 
w stosunku do samorządu podejmują w sposób uszczegóławiający lub rozsze-
rzający w stosunku do ustawy następuje kwestie: 

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – współdziałanie 
samorządu z organami uczelni oraz osobami sprawującymi funkcje kierowni-
cze; zapraszanie przedstawiciela samorządu do uczestnictwa w posiedzeniach 
dziedzinowego kolegium dydaktycznego oraz rady naukowej instytutu; wska-
zanie w składzie rady uczelni przewodniczącego konkretnego organu samo-
rządu oraz zastrzeżenie, iż osoba ta, jako jedyna ze składu, nie otrzymuje mie-
sięcznego wynagrodzenia; określenie terminu 14 dni na zajęcia stanowiska  
w sprawie powołania prorektora oraz 10 dni w sprawie prodziekana, do któ-
rych zakresu obowiązków należeć będą sprawy studenckie; członkostwo przed-
stawiciela wydziałowego samorządu w składzie kolegium dziekańskiego; usta-
lenie terminu 10 dni na wyrażenie opinii w sprawie programu studiów przez 
wydziałowy organ samorządu; wyrażenie w ciągu 14 dni opinii w sprawie 
szczegółowej organizacji roku akademickiego; wskazywanie studentów przez 
właściwy organ samorządu do składu komisji dyscyplinarnych; dokonywanie 
w określonej liczbie zgłoszeń kandydatów na członków komisji wyborczych; 

2. Uniwersytet Warszawski – określenie terminu 14 dni na zajęcia stano-
wiska w sprawie powołania prorektora oraz prodziekana, do których zakresu 
obowiązków należeć będą sprawy studenckie oraz 14 dni w sprawie powołania 
dyrektora kolegium, dyrektora ds. kształcenia; ustalenie terminu 14 dni na wy-
rażenie opinii w sprawie programu studiów przez samorząd; kandydaci zgło-
szeni przez samorząd studencki do komisji senackich wybierani są przez senat 
bezwzględną większością głosów; członkostwow Uniwersyteckiej Radzie ds. 
Kształcenia w określonej liczbie osób wskazanych przez samorząd; określenie 
terminu 14 dni na wyrażenie opinii w sprawie odwołania prodziekana  
ds. studenckich, dyrektora kolegium, dyrektora ds. kształcenia; dokonywanie 
w określonej liczbie zgłoszeń studentów na kandydatów na członków 
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej; 
ustalenie terminu 14 dni na wyrażenie opinii w sprawie programu studiów 
przez właściwy organ samorządu; wyrażenie opinii ws. powołania rzecznika 
dyscyplinarnego ds. studentów;
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3. Uniwersytet Jagielloński – określenie terminu 7 dni roboczych na 
zajęcia stanowiska w sprawie powołania prorektora oraz prodziekana, do któ-
rych zakresu obowiązków należeć będą sprawy studenckie; kandydaci wska-
zani przez samorząd studencki do komisji senackich zatwierdzani są przez 
senat; ustalenie terminu 14 dni na wyrażenie opinii w sprawie regulaminu 
studiów; przedstawianie w określonej liczbie kandydatów na członków komi-
sji dyscyplinarnych.

REGULAMIN STUDIÓW

Regulamin studiów, zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy, jest dokumentem 
określającym organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki 
studenta. Mogą być w nim także uregulowane w stosunku do samorządu stu-
denckiego inne zagadnienia, niezastrzeżone dla wyżej wymienionych aktów 
prawnych oraz mogą być powtórzone czy uszczegółowione. Tak też, w odnie-
sieniu do tych samych uczelni wyższych, jak wcześniej, można wskazać:

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – wyrażanie opi-
nii w terminie 7 dni w sprawie powołania i odwołania opiekunów lat dla 
poszczególnych kierunków studiów; wyrażanie opinii ws. rocznego systemu 
zaliczania; wystąpienie z wnioskiem o zarządzenie komisyjnego egzaminu/ 
zaliczenia oraz wydelegowanie przedstawiciela do uczestniczenia w nim w roli 
obserwatora; ustalenie w porozumieniu z senatem zakresu i formy egzaminu 
dyplomowego; 

2. Uniwersytet Warszawski – uzgadnianie sposobu organizacji stu-
diów umożliwiających uzyskanie dyplomu ukończenia studiów na więcej niż 
jednym kierunku; w porozumieniu z kierownikiem jednostki dydaktycznej 
ustalanie harmonogramu egzaminów w sesji egzaminacyjnej, określanie wy-
tycznych dotyczących zapewnienia studentom wglądu do ich prac egzami-
nacyjnych i zaliczeniowych oraz uzyskania uzasadnienia oceny, powoływanie 
osób na stanowiska kierownika studiów oraz opiekuna danego roku studiów; 
fakultatywne wyrażanie opinii w indywidualnych sprawach studentów, które 
rozpatrywane będą w ramach rozstrzygnięć a nie decyzji administracyjnych; 
w porozumieniu z rada dydaktyczną określenie ramowych zasad i warunków 
przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesja egzaminacyjną; wystąpienie  
z wnioskiem o zarządzenie egzaminu komisyjnego; 

3. Uniwersytet Jagielloński – wyrażenie opinii w terminie najpóźniej 
do 1 maja w sprawie zasad organizacji roku akademickiego; wyrażanie opinii 
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w sprawie powołania opiekuna roku czy grupy lub praktyk i ustalenia ich 
zakresu i formy pracy; wystąpienie z wnioskiem o zarządzenie egzaminu ko-
misyjnego; zaakceptowanie wniosku dziekana o upoważnienie innej osoby do 
wydawania rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach studentów; przedsta-
wianie dziekanowi sprawy naruszenia przez prowadzącego zasad zaliczenia 
przedmiotu.

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 

Regulamin samorządu studenckiego jest aktem prawnym, który, 
w przysługujących granicach, może uszczegóławiać i rozszerzać zagad-
nienia z aktów wyższego rzędu. Jest też dokumentem podejmującym  
w niemal holistyczny sposób całą sferę samorządności studenckiej:

• zasady organizacji i tryb działania samorządu (np. reprezen-
towanie danych organów przez ich przewodniczących w spra-
wach objętych ich działalnością,reprezentowanie samorządu 
na zewnątrz, niepodleganie żadnym pozauczelnianym struktu-
rom ani innym organizacjom);

• rodzaje i kompetencje organów i stanowisk (np. organy: jed-
noosobowe i wieloosobowe/kolegialne; ogólnouczelniane i wy-
działowe; uchwałodawcze, wykonawcze, wyborcze i kontrolne/
rewizyjne; samoistne i pomocnicze; najwyższe i podporząd-
kowane; specjalne i zwyczajne; stałe i doraźne; permanentne 
i periodyczne);

• sposób wyłaniania (np. wybór, zatwierdzanie kandydatur, 
wskazywanie, powoływanie);

• ich wzajemne relacje (np. wybieranie i odwoływanie, zakaz po-
łączalności stanowisk czy funkcji, nadzór, rozstrzyganie, wyko-
nywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego, wspie-
ranie w wykonywaniu zadań, zastępowanie);

• prawa i obowiązki studentów wobec tych organów (np. czynne 
i bierne prawo wyborcze, przestrzeganie przepisów regulami-
nu samorządu, uczestniczenie w posiedzeniach oraz zgłaszanie  
i usprawiedliwianie nieobecności, czynny udział w pracach or-
ganu, prawo zgłaszania kandydatur). 
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PODSUMOWANIE

Wśród podstaw prawnych działalności samorządów studenckich w Pol-
sce jako najważniejszą regulację należy uznać ustawę Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. obejmującą swym zakresem podstawowe 
zagadnienia ustrojowe uczelni, które rozbudowywane są autonomicznie dla 
każdej uczelni w ich statutach – członkostwo studentów w radzie uczelni, se-
nacie, komisjach dyscyplinarnych czy też ogólne zasady utworzenia i działalno-
ści samorządu studenckiego. Aktami niższego rzędu, wewnątrzuczelnianymi,  
są statuty uczelni, regulaminy studiów oraz regulaminy samorządu studenc-
kiego. Przepisy w nich zawarte są uszczegółowieniem zagadnień ustawowych, 
do których w większości w sposób bezpośredni się odwołują. Określają one 
m.in. procedury wyboru i powołania studentów do danych organów, terminy 
na wyrażenie opinii czy też konkretne liczby mandatów (np. w kolegium elek-
torów lub senacie) dla osób reprezentujących społeczność studencką.
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LAW FOUNDATIONS OF STUDENT SELF-
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