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Przedmowa

W dzisiejszych czasach naukowa interdyscyplinarność stała się nieocenio-
ną wartością. Poszerzanie wiedzy i prowadzenie badań w różnych dziedzinach, 
a także w różnych obszarach konkretnej dziedziny stanowi podstawę rozwoju 
współczesnej nauki. Niniejsza monografia pozwala zapoznać się z tematyką 
wielu obszarów prawa. Nieschematyczny układ zawartych w niej prac zachęca 
do sięgnięcia z zainteresowaniem do każdego z przedstawionych tematów.

Autorzy prac składających się na niniejszą monografię poruszyli różno-
rodną tematykę analizując rozmaite kwestie prawne, co pozwala na poszerze-
nie wiedzy w wielu obszarach prawa. Począwszy od problematyki odnoszącej 
się do regulacji prawnych dotyczących instytucji macierzyństwa zastępczego 
oraz instytucji rzecznika konsumentów, przez analizę zagadnienia wyceny nie-
ruchomości rynku wtórnego oraz analizę kontroli administracji samorządo-
wej, aż po kwestie odnoszące się do zagadnień oscylujących wokół minionego 
już ustroju w naszym państwie tj. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przed-
miotem zainteresowania Autorzy uczynili ważne i aktualne tematy, które są 
nie tylko interesujące badawczo, ale również z powodzeniem mogą przykuć 
uwagę Czytelnika. Mamy nadzieję, że rozłożenie akcentów na różnych polach 
zainteresowań badawczych, które znalazło się w jednej publikacji stanie się 
źródłem wielu naukowych inspiracji. Wyrażamy zatem nadzieję, że niniejsza 
monografia naukowa, będąca owocem pracy wielu autorów, zarówno prak-
tyków, jak i teoretyków prawa, będzie stanowić przyczynę do dyskusji, jak 
również do dalszych badań naukowych i poszerzania horyzontów.

Pragniemy niezmiernie podziękować wszystkim osobom zaangażowa-
nym w tworzenie niniejszej monografii, tj. Wydawnictwu, Państwu recen-
zentom, Autorom oraz członkom Komitetu Redakcyjnego, bez którego po-
wodzenie procesu publikacyjnego i powstanie tego opracowania nie byłoby 
możliwe. 
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PRZEDMOWA

Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce zbiór niezwykle interesujących 
prac naukowych i życzymy przyjemnej lektury. 

 

Redakcja naukowa:
Małgorzata Budnik-Minerska, Agata Tarnacka
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TOMASZ KAWA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

SYSTEM POLITYCZNY I JEGO 
PRZEMIANY W ADMINISTRACJI 

PUBLICZNEJ POLSKIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie systemu politycznego  
administracji publicznej w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz jego 
przemian. Opisane zostały podstawy, na jakich powstawała PRL i działalność 
Krajowej Rady Narodowej. Następnie ważną kwestią, która została poruszona 
jest Mała Konstytucja z 1947 r., która określała ustrój oraz kompetencje naj-
wyższych urzędników w kraju. Był to akt przejściowy, który przestał obowią-
zywać z chwilą wejścia w życie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
z 1952 r. Przeanalizowany został wprowadzony wówczas ustrój, a także refor-
my administracji przeprowadzane w późniejszych latach.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, PRL, system polityczny, reforma

WPROWADZENIE

Na przestrzeni dziejów wielokrotnie próbowano zdefiniować, czym 
jest administracja publiczna. Jednak pojawiające się nieustannie nowe ustro-
je polityczne powodowały, że powstawało bardzo dużo jej definicji. Przyj-
muje się jednak, że administracja publiczna to „osoby lub zespoły osób wy-
konujące funkcje administracyjne, organy administracyjne i inne jednostki 
administrujące” (Szewczak 2018, s. 16). Administracja publiczna zależy  
od aktualnie panującego w danym kraju ustroju. Historia Polski pokazuje licz-
ne zmiany zachodzące w strukturze i zasadach jej funkcjonowania. Nie inaczej 
było w PRL (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej). Wielokrotnie władze pań-
stwowe reformowały wówczas administrację państwową. Wszyscy obywatele  
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w codziennym życiu stykają się z administracją publiczną, jednak wie-
le osób nie posiada wiedzy na temat jej struktury i funkcjonowania. Każdy  
z nas był kiedyś w urzędzie wyrobić dowód osobisty czy zgłosić kogoś narodziny, 
bądź śmierć. Wiele razy można usłyszeć narzekania na działanie urzędów i po-
trzebę poświęcenia kilku godzin na załatwienie czegokolwiek. Administracja pu-
bliczna jest obecna w życiu każdego z nas, niezależnie czy tego chcemy czy nie.

Celem niniejszej pracy jest zbadanie powstawania systemu politycznego 
administracji publicznej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Oś pracy stano-
wi analiza czterech najistotniejszych punktów zwrotnych mających ostateczny 
wpływa na kształtowanie się systemu politycznego tj. powstanie KRN (Kra-
jowej Rady Narodowej), Mała Konstytucja z 1947 r., ustrój konstytucyjny  
PRL w latach 1952-1980 oraz reformy w latach 1980-1989.

POWSTAWANIE PODSTAW PAŃSTWA –  
KRAJOWA RADA NARODOWA (1944-1947)

Okres II wojny światowej to wyznacznik rozpoczęcia formowania  
się Polski Ludowej. Środowiska lewicowe, które były w przeciwdziałaniu  
do rządu na emigracji i ich delegatury w ojczyźnie, dawały początek swoistym 
jednostkom zbrojnym, włącznie z podłożem politycznym i administracyjnym. 
W 1942 r. początki swojej działalności rozpoczęła PPR (Polska Partia Robot-
nicza), która odnosiła się do wartości komunistycznych związanych z ruchem 
społeczno - politycznym, jakim był ruch robotniczy. W nocy z dnia 31 grud-
nia 1943 r. na 1 stycznia 1944 r. z inicjatywy Władysława Gomułki, powstaje 
KRN, która zostaje założona w większości przez członków PPR. Po nadej-
ściu Armii Radzieckiej, KRN miała być (Witkowski 2007, s. 395) „faktyczną 
reprezentacją polityczną narodu polskiego, upoważnioną do występowania 
w imieniu narodu i kierowania jego losami do czasu wyzwolenia Polski spod 
okupacji”1. Jej przewodniczącym został Bolesław Bierut, natomiast początko-
wy skład wynosił 19 osób. KRN głosiła, że przeprowadzi gruntowne zmiany 
o podłożu społecznym i nie dopuści do sytuacji, aby ktoś inny występował  
w imieniu obywateli Polski (Witkowski 2007, s. 396). 

Powstanie PKWN (Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowe-
go) w 1944 r. w Moskwie, założonego przez członków PPS (Polskiej Partii  
Socjalistycznej) i SL (Stronnictwa Ludowego) oraz działaczy komunistycznych 

1 Manifest Demokratycznych Organizacji Społeczno-Politycznych i Wojskowych w Polsce,  
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/410102/edition/420906/content?ref=desc (dostęp 
01.08.2022 r.).
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w Moskwie, było swego rodzaju początkiem nowego rządu, podczas gdy,  
w tym czasie, obszar walk wschodnich przesuwał się na stronę Bugu (Wit-
kowski 2007, s. 396). W momencie powstawania PKWN, liczba członków 
wchodzących w jej skład wynosiła 15 osób (Ciemniewski 1985, s. 163). Józef 
Stalin wyraził swoje uznanie wobec utworzenia PKWN, które zostało póź-
niej ulokowane w Chełmnie i Lublinie. W Moskwie 22 lipca 1944 r. została 
wygłoszona odezwa PKWN zwana Manifestem Lipcowym, podpisana przez 
przewodniczącego PKWN - Edwarda Osóbkę-Morawskiego i wiceprzewod-
niczących - Wandę Wasilewską i Andrzeja Witosa. Była ona strategią nowej 
debiutującej władzy, a w przyszłości fundamentem legislacji Polski Ludowej 
(Witkowski 2007, s. 396).

Jednym z najważniejszych punktów Manifestu było sformułowanie, 
że KRN jest jedyną władzą legalną (Malec 2006, s. 140), natomiast rząd  
RP na uchodźstwie był bezprawny i nielegalny wraz z konstytucją kwietnio-
wą uchwaloną 23 kwietnia 1935 roku. Oświadczono też, że kiedy ojczyzna 
zostanie oswobodzona, to rozpocznie się praworządny byt państwa, powsta-
nie nowa konstytucja, która zostanie uchwalona przez Sejm Ustawodaw-
czy, wybrany przez obywateli w wyborach powszechnych (Witkowski 2007, 
s. 396). Manifest zawierał także, że PKWN jest „legalną tymczasową władzą 
wykonawczą dla kierowania walką wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodle-
głości i odbudowy państwowości polskiej”2, a KRN staje się tymczasowym 
parlamentem. W Manifeście zawarto również, że KRN i PKWN funkcjonują  
w oparciu o konstytucję marcową z dnia 17 marca 1921 roku jako (Wit-
kowski 2007, s. 396) „jedynie obowiązującą konstytucję legalną, uchwaloną 
prawnie”3. W dniu 31 grudnia 1944 roku powołano Rząd Tymczasowy Rze-
czypospolitej Polskiej, który zastąpił PKWN. Jego głównym priorytetem była 
realizacja celów zawartych w Manifeście Lipcowym (Witkowski 2007, s. 396).

Sytuacja w której występowały dwa przeciwne sobie polskie obozy 
rządzące, znalazła na płaszczyźnie międzynarodowej negatywny oddźwięk.  
Na Konferencji jałtańskiej, która odbywała się od 4 lutego do 11 lutego  
1945 roku, postanowiono załagodzić sytuacje i znaleziono z niej wyj-
ście. Państwa zgodziły się na utworzenie TRJN (Tymczasowego Rządu 
Jedności Narodowej) i 28 czerwca 1945 roku w Warszawie go powoła-
no. Rząd RP na uchodźstwie sprzeciwiał się temu rozwiązaniu, jednak śro-
dowisko państw zagranicznych, pozytywnie przyjmowało wprowadzone 

2 Manifest Polskiego Komitet Wyzwolenia Narodowego, https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifest_
PKWN#/media/File:PKWN_Manifest.jpg (dostęp 03.08.2022 r.).
3 Ibidem.
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zmiany. Zwiastowało to koniec przejściowego istnienia dwóch rządów w Polsce.  
TRJN tworzyli działacze Rządu Tymczasowego, osoby niebędące do tego cza-
su w rządzie i politycy emigracyjni. TRJN sprawował władzę do 8 lutego  
1947 roku, kiedy to zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Ustawodaw-
czego i został uformowany nowy rząd (Witkowski 2007, s. 396).

Polska po II wojnie światowej była państwem, który po zmianach tery-
torialnych, zdawał sobie sprawę, że jego przyszłość jest przesądzona poprzez 
rozstrzygnięcia na Konferencji jałtańskiej. Związek Radziecki politycznie kon-
trolował sytuację w naszym państwie, stawiając go na pozycji państwa od nie-
go zależnego. (Witkowski 2007, s. 396).

W państwie Polskim kontrolę sprawowało ugrupowanie składające 
się z osób uznających wartości lewicowe, które określało się jako ludowe. Jednak-
że społeczeństwo nie było jemu przychylne, co przyczyniało się do zmniejszania 
poparcia (Witkowski 2007, s. 396). W tej sytuacji głoszono idee upaństwowie-
nia produkcji, czy przemian rolnictwa (Izdebski 2001, s.190), które wzbudzały 
w narodzie nadzieje i były dla rządzących podstawą do polepszenia reputacji. 
Jednak dla osób sprawujących władzę, wprowadzanie w życie takich postula-
tów było trudne ze względu na nasilające się oddziaływania ze strony radziec-
kiej i partii PPR, która narzucała swoją ideologię. Rozstrzygnięcia ustrojowe, 
które funkcjonowały w ZSRR (Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich), stanowiły podstawy w działalności dla rządzących. Stosowano liczne na-
ciski na strony sprzeciwiające się uprawianej polityce, jak też, uniemożliwiano 
obywatelom polskim decydowanie o swojej przyszłości, poprzez umyślne prze-
kładanie w czasie wyborów do parlamentu. Negatywny oddźwięk wśród opo-
zycji wywołało sfałszowane referendum ludowe z dnia 30 czerwca 1946 roku  
i wybory parlamentarne przeprowadzone 19 stycznia 1947 roku. Efektem było 
odsunięcie ugrupowania opozycyjnego – PSL (Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go) i zwycięstwo wspólnej koalicji zwanej Blokiem Demokratycznym, w której 
skład wchodziły (Witkowski 2007, s. 396-397): 

1. SL (Stronnictwo Ludowe), 
2. SD (Stronnictwo Demokratyczne), 
3. PPR (Polska Partia Robotnicza),
4. PPS (Polska Partia Socjalistyczna).

W efekcie władza została przejęta przez osoby, o poglądach lewicowych i roz-
poczęto wprowadzanie demokracji socjalistycznej (Witkowski 2007, s. 396-397). 
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MAŁA KONSTYTUCJA Z 1947 ROKU

W dniu 4 lutego 1947 r., Sejm Ustawodawczy, zainaugurował rozpoczęcie 
swojej działalności. Głównym celem prac było stworzenie konstytucyjnych fun-
damentów systemu państwowego. W państwie został także ustanowiony urząd 
prezydenta poprzez wprowadzenie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospo-
litej w tym samym dniu. Funkcję tę objął Bolesław Bierut na okres 5 lat. Funk-
cjonowanie tego urzędu trwało do 1952 r. (Witkowski 2007, s. 397).

W dniu 8 lutego 1947 r. przestał istnieć Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej. Swoją działalność rozpoczął Blok Demokratyczny. W jego skład 
wchodziły partie (Maciejewski 2013, s. 345): 

1. SP (Stronnictwo Pracy),
2. SD (Stronnictwo Demokratyczne), 
3. SL (Stronictwo Ludowe), 
4. PPS (Polska Partia Socjalistyczna),
5. PPR (Polska Partia Robotnicza).

Trwał on do 20 listopada 1952 r. (Witkowski 2007, s. 397).
Partie PPR i PPS przedstawiły swoją koncepcje dotyczącą kształtowa-

nia się systemu państwowego i na jej podstawie, Sejm  w dniu 19 lutego  
1947 r. przyjął ustawę konstytucyjną o ustroju i zakresie działania najwyższych 
organów Rzeczypospolitej Polskiej - zwaną Małą Konstytucją. Według niej,  
zakres władzy ustawodawczej należał do Sejmu Ustawodawczego składającego  
się z jednej izby. Wybory miały odbywać się co 5 lat. Do jego uprawnień na-
leżało określenie głównych strategii działań państwa oraz kontrola rządu i przy 
jej pomocy administracji państwa (Witkowski 2007, s. 397).

Władza wykonawcza według konstytucji z 1947 r. opierała się na (Kor-
naś 2003, s. 131): 

1. Radzie Państwa, 
2. Prezydencie, 
3. rządzie.

Głowa państwa miała być wybierana przez bezwzględną większość  
na okres 7 lat. Marszałek sejmu pełnił funkcję jego zastępcy. Do zadań prezy-
denta należało m.in.:

1. występowanie na arenie międzynarodowej w imieniu narodu,
2. prawo łaski, 
3. przywództwo nad armią,
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4. wyznaczanie premiera,
5. mianowanie i dymisjonowanie ministrów.

To wszystko wynikało z porządku parlamentarno-gabinetowego. Jednak-
że akty prawne podpisane przez prezydenta nie były wiążące bez podpisu pre-
miera i właściwego ministra. Rada Państwa zbudowana w oparciu o jej odpo-
wiednik w ZSRR, składała się z prezydenta, który jej przewodził (do 1952 r.), 
marszałka sejmu, wicemarszałków, prezesa NIK (Najwyższej Izby Kon-
troli) oraz Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego (w okresie wojennym).  
W zakres obowiązków Rady Państwa wchodziło m.in.:

1. kontrola rad narodowych,
2. wnoszenie projektów ustaw do organów ustawodawczych,
3. uprawomocnianie dekretów,
4. sprawowanie kontroli nad NIK.

Rada Państwa mogła zyskiwać więcej członków za pośrednictwem Sejmu 
Ustawodawczego. Ukazywało to ich wspólną łączność. Trwała ona do zakoń-
czenia Polski Ludowej (Witkowski 2007, s. 397-398).

Rada Ministrów była najwyżej ustanowionym organem w zarządzaniu 
państwem (Kornaś 2003, s. 132). Składała się z premiera i ministrów usta-
nawianych przez prezydenta. Zarówno politycznie i konstytucyjnie brali od-
powiedzialność za swoje działania. Zakres obowiązków Rady Ministrów do-
tyczył m.in.:

1. wnoszenia projektów ustaw,
2. publikowania przepisów wykonawczych.

Gdy następowała nadzwyczajna sytuacja, rząd pod przywództwem 
prezydenta zmieniał się w Radę Gabinetową. W 1950 r. zostało mianowa-
ne Prezydium Rządu, które nie przewidywało Małej Konstytucji. Składało  
się z (Witkowski 2007, s. 398): 

1. wybranych ministrów, 
2. prezesa Rady Ministrów, 
3. wiceprezesów.

Prezydium Rządu zarządzało czynnościami podejmowanymi przez 
rząd oraz miało możliwość w jego ramach, działać w sytuacjach poważnych  
dla kraju (Witkowski 2007, s. 398).

Mała Konstytucja uchwalona w 1947 r. była przejściowa i nie sta-
nowiła całkowitych unormowań dotyczących ustroju, a w szczególności  
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nie regulowała praw i wolności obywateli oraz formy państwa w terenie.  
Nastąpił także podział władzy. Z zapisów konstytucyjnych wynikało, że Sejm 
posiadał zwierzchnictwo w obszarze instytucji państwa i był najwyższym orga-
nem. Tym samym ukazano, że podjęto próbę nawiązania do rozwiązań demo-
kratycznych. Jednak od 1948 r. zostały wprowadzone obostrzenia dotyczące 
praw sejmu i następowała modyfikacja jego najwyższej pozycji (Witkowski 
2007, s. 398). Mała Konstytucja czerpała także wzorce z konstytucji marcowej 
(Izdebski 2001, s 193).

Próbując upodobnić się do ZSRR, utworzono w grudniu  
1948 r. PZPR (Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą). Kiedy następowa-
ło coraz większe jej umacnianie, zaczęto ośrodek dyspozycyjny przenosić  
na instytucje nie wchodzące w skład parlamentu. Odstąpienie od ustroju 
parlamentarno-gabinetowego było spowodowane tym, że głowa państwa roz-
poczęła być bardzo dynamiczną postacią na scenie politycznej, ze względu 
na przewodnictwo w Komitecie Centralnym PZPR, co oznaczało związek 
prezydenta z partią i rozbieżność z normami Małej Konstytucji (Witkowski 
2007, s. 398-399).

USTRÓJ KONSTYTUCYJNY POLSKIEJ 
RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ W LATACH 1952-1980

W dniu 22 lipca 1952 r. została przyjęta Konstytucja PRL (Konstytu-
cja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) przez Sejm, w którym większość po-
siadała partia komunistyczna. Ważnym odniesieniem było to, że państwo  
jest oparte na dyktaturze proletariatu. Konstytucja PRL czerpała zasady 
z radzieckiego modelu rządzenia, odrzucając te demokratyczne, jako bez-
wartościowe i niepotrzebne, tym samym ukazując, że wprowadzany sys-
tem jest właściwy dla kraju. Wzorem konstytucji dla państw socjalistycz-
nych była Konstytucji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich  
z 1936 r. Konstytucja PRL była także jej odzwierciedleniem i przyjmowała  
jej wzorzec państwa. Józef Stalin otrzymał projekt Konstytucji PRL, który 
z nim konsultowano. PZPR jako partia przywódcza wraz z ZSL (Zjednoczo-
nym Stronnictwem Ludowym) i Stronnictwem Demokratycznym, tworzyły 
w kraju system partyjny. Jako plan przyszłościowy przyjęto wdrożenie socjali-
zmu (Witkowski 2007, s. 399).
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W art. 1, ust. 2 Konstytucji PRL został określony suweren (Witkowski 
2007, s. 399): „władza należy do ludu pracującego miast i wsi”4. Akcepta-
cja tej zasady niosła to za sobą, że tylko osoby pracujące mogły mieć wpływ  
na rządzących, a nie wszyscy obywatele. W powiązaniu z nią, była zasada przy-
mierza pomiędzy robotnikami i chłopami, w której wyższą rolę odgrywała 
klasa robotnicza. Przymierze to zawierało w sobie klasę robotniczą oraz pozo-
stałe osoby, które wykonywały pracę dzięki własnej działalności (m.in. chło-
pi). W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że z tej zasady powstała zasada kie-
rowniczej roli partii komunistycznej. W początkowej treści Konstytucji PRL, 
nie była ona przedstawiona bezpośrednio, ale wywiązywała się z licznych 
określeń zawartych we wstępie. W 1976 r. nowelizacja wprowadziła tę zasadę 
do art. 3: obecna partia rządząca jest „przewodnią siłą społeczeństwa w budo-
wie socjalizmu”5. Jej wejście w życie, zostało skrytykowane przez obóz demo-
kratyczny. Jednakże dopiero w grudniu 1989 r. przestała ona obowiązywać 
(Skrzydło 2003, s. 55-56).

Zasada systemu przedstawicielskiego znalazła swe odzwierciedlenie  
w art. 2 ust. 2 Konstytucji PRL: „przedstawiciele ludu w Sejmie Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej i w radach narodowych są odpowiedzialni przed swymi 
wyborcami i  mogą być przez nich odwoływani”6. Wybrani przedstawiciele 
mieli działać do dnia ich dymisji. Byli oni wybierani w „wyborach powszech-
nych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym”7. Jednakże w praktyce 
wyglądało to inaczej, gdyż wysoko postawieni działacze partyjni mieli pra-
wo do ostatecznej decyzji odnośnie struktury listy kandydujących oraz po-
rządku ich rozstawienia (Witkowski 2007, s. 400). Stosowano także metodę 
głosowania „bez skreśleń”, która była przeznaczona dla osób kandydujących  
na miejscach, które były przeznaczone do zdobycia mandatu. Te osoby prze-
ważnie wchodziły do Sejmu, jednakże niekiedy zdarzały się wyjątki i nie zo-
stały wybierane8.

Współdziałanie rządzących z obywatelami, to zasada wynikająca  
z art. 5 Konstytucji PRL, która ma powiązania z zasadami władzy ludu  
i przedstawicielstwa obywatelskiego. Mówi ona, że „wszystkie organy władzy 

4 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1952 
nr 33 poz. 232).
5 Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (Dz.U. 1976 nr 5 poz. 29).
6 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., op. cit.
7 Ibidem.
8 https://dzieje.pl/artykuly-historyczne/socjalistyczne-wybory-jak-glosowano-w-prl 
(dostęp 03.08.2022).
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i administracji państwowej”9 działają na rzecz społeczeństwa. Podczas obo-
wiązywania Konstytucji PRL, aparat państwowy znacząco naruszał tę zasa-
dę i wychodził spod nadzoru społecznego. W niektórych latach, zjawiska 
te się wzmogły (Witkowski 2007, s. 400).

Zasada praworządności znalazła swoje odzwierciedlenie w art. 4 Konsty-
tucji PRL, w którym ust. 3 wskazywał, że „wszystkie organy władzy i admini-
stracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa”10. Zasada ta była 
nieprzestrzegana, co prowadziło do niezadowolenia ludności i zaprzeczało 
koncepcji władzy ludu. Przyczyną tego był rozszerzający się aparat przymusu, 
szczególnie w czasach stalinizmu (Witkowski 2007, s. 400).

Rola własności społecznej mówiąca, że wszyscy członkowie narodu 
powinni „strzec własności społecznej i umacniać ją jako niewzruszoną pod-
stawę rozwoju państwa, źródło bogactwa i siły Ojczyzny”11 została zawarta  
w art. 77 ust. 1 Konstytucji PRL. Podstawy systemu państwowego uzupełnia-
ły reguły porządku społeczno-gospodarczego. Dotyczyły one m.in. własności 
społecznej i państwowej (Witkowski 2007, s. 400).

Program ustroju socjalizmu przewidywał rozwój aparatu państwowe-
go. W wyniku tego, główny człon Konstytucji PRL odnosił się do zagadnień 
związanych z ukształtowaniem, zadaniami i funkcjonowaniem organów pań-
stwowych. W socjalizmie aparat państwowy stanowiły osoby, które przede 
wszystkim akceptowały podejmowane decyzje przez rządzących. Aparat reali-
zował w czasie powierzone im zlecenia przez państwo oraz posiadał możliwość 
użycia przymusu państwowego. Natomiast organ państwowy był to oddziel-
ny logistycznie człon, szczególny pod względem struktury, jak też ze względu 
na specjalną procedurę funkcjonowania (Witkowski 2007, s. 400).

Konstytucja PRL z 1952 r. odrzuciła trójpodział władzy, a w jej miej-
sce wprowadzała zasadę jedności władzy (Malec J. Malec D. 2003, s. 199). 
Składała się z czterech organów państwowych, których nazwy zostały zawarte  
w rozdziałach: 3,5 i 6 Konstytucji PRL12:

1. władzy państwowej,
2. administracji państwowej,
3. sądowych,
4. prokuratury.

9 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r., op. cit.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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Reprezentowanie obywateli miało należeć do instytucji władzy państwo-
wej, które wywodziły się z głosowania społeczności w wyborach powszech-
nych, z wyjątkiem Rady Państwa. W skład władzy państwowej wchodziły 
(Mażewski 2011, s. 107):

1. Sejm - był to najwyżej usytuowany organ reprezentujący naród, 
2. Rada Państwa jako organ ustawodawczy w okresie, kiedy nie obra-

dował Sejm, będący jego uzewnętrznieniem, 
3. rady narodowe, które w brzmieniu art. 34 Konstytucji PRL były 

"terenowymi organami władzy państwowej"13.

Rady narodowe oraz Sejm, działały w imieniu wyborców, dzięki na-
danym im uprawnieniom. Konstytucja PRL umożliwiała im wiele praw -  
m.in. do (Witkowski 2007, s. 401):

1. sprawowania nadzoru nad działaniami innych organów władzy i ad-
ministracji państwowej, 

2. uchwalania ustaw.

Jednakże o ich składzie nie rozstrzygali wyborcy, lecz aparat partyjny,  
co wiązało się z tym, że nie byli oni przedstawicielami ogółu obywateli. Re-
zultatem tego było to, że podejmowanie najważniejszych decyzji dla kraju, 
odbywało się poza Sejmem (Witkowski 2007, s. 401).

Rada Państwa wywodziła się od posłów, ponieważ to oni wybierali 
do niej członków (Maciejewski 2013, s. 351). Otrzymała ona swoje zada-
nia z 1947 r. oraz od głowy państwa, który przestał istnieć w 1952 r. Była 
ona emanacją Sejmu (Witkowski 2007, s. 401). Rada Państwa składała  
się z (Lipska-Sondecka 2015, s. 31):

1. przewodniczącego Rady Państwa, który wywodził się ze zwierzch-
nictwa PZPR,

2. czterech zastępców przewodniczącego,
3. dziewięciu, a w późniejszym czasie jedenastu członków,
4. sekretarza Rady Państwa.

W art. 25 ust. 3 Konstytucji PRL zostało zawarte, że Rada Państwa "dzia-
ła na zasadzie kolegialności"14. Zakres zadań w ramach nieistniejącego urzędu 
prezydenta był w wymiarze zewnętrznym (Witkowski 2007, s. 401): 

1. zatwierdza i uchyla umowy międzynarodowe,

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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2. jest przedstawicielem kraju na arenie międzynarodowej. 

Natomiast wewnątrz państwa miała uprawnienia do15: 

1. wprowadzenia stanu wojennego, 
2. nadawania orderów, odznaczeń i tytułów honorowych, 
3. stosowania prawa łaski.

Jako zwierzchni organ wobec pozostałej władzy państwowej miał prawo do16:

1. inicjatywy ustawodawczej,
2. zarządzania wyborów do Sejmu,
3. wydawania dekretów z mocą ustawy,
4. sprawowania zwierzchniego nadzoru nad radami narodowymi.

Konstytucja PRL częstokrotnie podlegała zmianom. Rozmiar przekształ-
ceń bywał różny. Na przełomie lat 1952-1980 dokonano 11 modyfikacji  
i odnosiły się do struktury Konstytucji PRL - wiązały się one z systemem 
państwowym. Do 1980 r., były to przekształcenia ilościowe, będące w ob-
rębie dotychczasowych zasad systemu państwowego. Natomiast dopiero  
od 1989 r. rozpoczęto prace kontrolne nad Konstytucją i obejmowały  
one normy systemu politycznego kraju (Skrzydło 2003, s. 66).

Kryzys dotyczący społeczeństwa i polityki, związany z ustrojem państwa, 
który był upodobniony do ZSRR dotyczył konfliktów na linii pomiędzy 
społeczeństwem, a rządzącymi. Pogorszenie relacji na tej linii miało zasięg 
ogólnonarodowy. Władze zmuszone do użycia siły przeciwko protestujące-
mu ludowi, który domagał się sprawiedliwości, prawdziwej demokracji, prze-
strzegania prawa i zatrzymania prześladowań obywateli, musiały zaprowadzić 
porządek. Powodowało to bardzo mocne konflikty, napięcie i oburzenie,  
oraz prowadziło do ofiar śmiertelnych (Witkowski 2007, s. 401).

Poddając analizie socjalizm w Polsce przypadający na lata 1944-1956, Ja-
nusz Wrona zwraca uwagę na powiązania z totalitaryzmem (Wrona 2004, s. 264):

1. istnienie jednej przywódczej partii komunistycznej - (Polska Partia 
Robotnicza-Polska Zjednoczona Partia Robotnicza),

2. system obsadzania strategicznych stanowisk politycznych, społecz-
nych, czy gospodarczych zwany nomenklaturą,

3. upaństwowiona gospodarka powiązana ze zniesieniem własności 
prywatnej,

15 Ibidem.
16 Ibidem.
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4. system terroru i szykan policyjnych wobec społeczeństwa, zwłaszcza 
wobec osób sprzeciwiających się istniejącej polityce,

5. rozwinięta manipulacja społeczeństwem.

REFORMY W LATACH 1980-1989

Masowy odzew ludności w postaci strajków, wynikający z pogarszania  
się sytuacji ekonomicznej w kraju, który swoje apogeum osiągnął w 1980 r., 
doprowadził do bardzo napiętej sytuacji między rządzącymi, a społeczeństwem. 
W lecie 1980 r. odbyły się strajki, które zebrały liczną rzeszę obywateli. Wyni-
kiem tego było powstanie NSZZ „Solidarność” -Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność” (Dudek 2007, s. 105). Jego działania 
miały wpływać na obywateli i politykę. NSZZ „Solidarność” przyciągnął duży 
tłum społeczeństwa, które miało nadzieję na poprawę sytuacji ekonomicz-
nej państwa. Władza widząc duże naciski ze strony ludności, zdecydowała 
się na zawarcie porozumień społecznych, zwanych sierpniowymi. Zawarto  
w nich m.in. możliwość powstawania wolnych związków zawodowych, two-
rzenia strajków czy zmniejszenia cenzury17. Ludność nabrała nadziei, że za-
warte przymierze z władzą państwową będzie pozytywnym zjawiskiem dla kie-
rowania krajem i gospodarką.

W dniu 12 grudnia 1981 r. została przyjęta z polecenia gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego uchwała Rady Państwa dotycząca wprowadzenia stanu 
wojennego. Następnego dnia – 13 grudnia 1981 r. gen. Wojciech Jaru-
zelski oficjalnie ogłosił, że w kraju zaczął obowiązywać stan wojenny. Sta-
ło się tak18 „z uwagi na zagrożenie żywotnych interesów państwa i narodu,  
w celu przeciwdziałania dalszemu upadkowi dyscypliny społecznej oraz stwo-
rzenia warunków skutecznej ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego,  
a także zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów prawa i poszanowania za-
sad współżycia społecznego”19. Rozpoczęcie tego stanu nadzwyczajnego do dzi-
siaj rozpala emocje na scenie, nie tylko politycznej, lecz także społecznej, wiążące  
się z wieloma opiniami, którymi autorzy dzielą się w literaturze. 

Wraz z wprowadzeniem w państwie stanu wojennego, swoje działania 
rozpoczęła WRON (Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego), która składała 
się z zawodowych wojskowych, z których większość stanowili generałowie. 

17 https://dzieje.pl/aktualnosci/porozumienia-sierpniowe-0 (dostęp 04.08.2022).
18 https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wprowadzenia-stanu-wojennego-w-polsce 
(dostęp 06.08.2022).
19 Uchwała Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu 
wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz.U. 1981 nr 29 poz. 155).



21

SYSTEM POLITYCZNY I JEGO PRZEMIANY W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRL

Na czele WRON stał gen. Wojciech Jaruzelski. Była ona administratorem 
stanu wojennego i organem pozakonstytucyjnym. Jednakże pozostałe or-
gany, przedstawione w Konstytucji PRL miały wciąż działać. Aktywiści  
NSZZ „Solidarność” i innych ruchów byli zatrzymywani wraz z wejściem  
w życie stanu nadzwyczajnego, jednakże „Solidarność” kontynuowała swoją 
pracę w podziemiach. Delegalizacja „Solidarności” miała miejsce 8 paździer-
nika 1982 r., kiedy Sejm PRL przyjął ustawę o związkach zawodowych, zno-
sząc poprzednie rejestracje (Witkowski 2007, s. 403).

Stanowione prawo w okresie stanu wojennego było niekorzystne wobec 
społeczeństwa. Zmieniono na niekorzyść prawa ludności - nie można było 
strajkować i każdy obywatel mógł być sprawdzany przez milicję i wojsko. Jed-
nak ludność zaczęła wszczynać zakazane bunty w kopalniach, czy na ulicach 
dużych miast. Skutkiem tego była śmierć osób strajkujących, których zabijano 
zabici podczas prób pacyfikowania protestów. 30 grudnia 1982 r. zawieszo-
no stan wojenny na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 19 grudnia 1982 r.,  
a 22 lipca 1983 r. go zniesiono (Witkowski 2007, s. 403).

W czasie stanu wojennego, jaki istniał w Polsce, rządzący powzięli decyzję 
o zrealizowaniu reform, ale nie miały one charakteru całościowego i dotyczyły 
tylko systemu gospodarczego i politycznego. Wobec gospodarki, przeprowa-
dzone reformy nie dały zauważalnych efektów. W odniesieniu do socjalizmu, 
starano się wpłynąć na system polityczny. W 1982 r. powołano Trybunał 
Stanu i Trybunał Konstytucyjny. Dużą wagę miało powołanie tego drugie-
go, ze względu na jego kontrolę zgodności norm prawnych z konstytucją.  
W 1987 r. ustanowiono jednoosobowy organ państwowy, jakim był Rzecznik 
Prawo Obywatelskich. Stał on na straży wolności i praw człowieka. Za nie-
pomyślnie dla obywateli były zmiany dotyczące prawodawstwa wyborczego 
w 1984 i 1985 r., czy powstanie Patriotycznej Rady Ocalenia Narodowego 
w 1982 r. (Witkowski 2007, s. 404).

Zmiany ustrojowe na przełomie lat 1982-1988 niewiele wniosły w sys-
tem państwa. Jednakże powstawało podłoże do przystąpienia do rozmów 
pomiędzy rządzącymi, a obywatelami. Konieczność radykalnych zmian, była 
propagowana przez obóz opozycyjny, na czele którego stała „Solidarność”.  
Po upływie pewnego okresu, propagowane zmiany, znalazły aproba-
tę pośród obozu rządzącego. W efekcie doprowadziło to do negocjacji 
przy Okrągłym Stole, pomiędzy władzami PRL, opozycją i stroną kościel-
ną. W dniu 5 kwietnia 1989 zostało zawarte porozumienie pomiędzy opo-
zycją solidarnościową, a władzą. Skutkiem tego miała nastąpić transformacja 
ustrojowa (Witkowski 2007, s. 404). Porozumienie to doprowadziło do tego,  
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że w dniu 7 kwietnia 1989 r. uchwalona przez Sejm PRL została ustawa  
o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwana nowelą kwiet-
niową. Wprowadzała ona przełom w systemie państwa, dawała możliwości  
na rozwój demokracji, pozwalała na istnienie więcej niż jednej partii politycz-
nej o różnych poglądach, mogącej starać się o zdobycie władzy (Rogowski 2009,  
s. 315-316), umacniano znaczenie Sejmu (Siemieński 1989, s. 2), reaktywo-
wano Senat wpisując go w rozdział 3 Konstytucji PRL, który nosił nazwę 

„Sejm i Senat Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”20. Instytucja prezydenta zo-
stała przywrócona zastępując Radę Państwa (Bień-Kacała 2010, s. 98).

Wybory parlamentarne, które odbyły się w czerwcu 1989 r., przyczyni-
ły się do powstania Sejmu kontraktowego. W skład Sejmu PRL wchodziło -  
460 posłów, natomiast w skład Senatu PRL - 100 senatorów. Powstanie ko-
alicji w dniu 16 sierpnia 1989 r. pomiędzy SD, ZSL, a „Solidarnością” dało 
nowy układ w systemie rządzenia. 24 sierpnia 1989 r. został powołany rząd 
premiera Tadeusza Mazowieckiego, który rozpoczął pracę nad zmianami sys-
temu państwowego. Bardzo duże znaczenie miała nowela grudniowa z 1989 r. 
(Skrzydło 2003 s. 78-80). Zgodnie z nią21:

1. powrócono do nazwy kraju - Rzeczypospolita Polska, 
2. przekształcono godło państwa na orła białego w koronie w czerwo-

nym polu,
3. podkreślono, że w Rzeczypospolitej Polskiej władza zwierzchnia  

należy do Narodu, 
4. dodano, że suwerenem został naród sprawujący władzę przez swych 

przedstawicieli, czyli każdy obywatel państwa, 
5. przyjęto koncepcję, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 

państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 
społecznej.

Nowela grudniowa unieważniła kluczową pozycję partii PZPR i przyja-
znych relacji z ZSRR, uznając, że obecny układ partii kierowniczej jest sprzeczny 
z pluralizmem społecznym (Górecki 2012, s. 27). Nowela wprowadziła także 

"swobodę działalności gospodarczej bez względu na formę własności"22. Dzięki 
temu rynek gospodarczy mógł się prężniej rozwijać. Z treści Konstytucji PRL 

20 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (Dz.U. 1989 nr 19 poz. 101).
21 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej (Dz.U. 1989 nr 75 poz. 444).
22 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, op. cit.
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zlikwidowano wprowadzenie, określające źródło i dążenia rządzących, które za-
istniało w lipcu 1944 r. Zmianie uległa także nazwa państwa: z Polski Rzeczypo-
spolitej Ludowej na Rzeczpospolitą Polską (Witkowski 2007, s. 405).

PODSUMOWANIE

Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to częste zmiany w funkcjono-
waniu administracji publicznej. Początkowo opierała się ona na założeniach  
z czasów II Rzeczypospolitej. Z czasem jednak, władze komunistyczne zaczęły 
naśladować wzorce radzieckie i wprowadzać rozwiązania wzorowane na tam-
tejszym ustroju politycznym. Zmiany dotykały zarówno administrację cen-
tralną, jak i terenową. Jednolity oraz scentralizowany system, miał za zadanie 
sprawować pieczę nad gospodarką oraz społeczeństwem. 

System polityczny opierał się w głównej mierze na działalności Polskiej 
Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 
Do 1947 r. i przyjęcia Małej Konstytucji, ustrój w Polsce istniał na podsta-
wie przepisów zawartych w konstytucji marcowej z dnia 17 marca 1921 r. 
Różnym przekształceniom podlegała administracja centralna. Początkowo 
najwyższym organem państwowym w kraju był Polski Komitet Wyzwole-
nia Narodowego, a kolejno Rząd Tymczasowy, Tymczasowy Rząd Jedności 
Narodowej i Rada Państwa. Konstytucja PRL wprowadzała organy centralne 
w postaci Rady Ministrów i poszczególnych ministrów. Najważniejszą rolę 
odgrywała Rada Ministrów sprawująca funkcje kontrolne i zarządcze. Jednak 
jej samodzielność była fikcyjna, ponieważ decydujące zdanie posiadała partia. 
Dodatkowo w skład rządu często wchodzili członkowie PZPR. Przełomowym 
momentem wywracającym cały układ były czerwcowe wybory parlamentarne 
w 1989 r., które spowodowały powstanie Sejmu kontraktowego i przyczy-
niły się do całkowitej zmiany sceny politycznej. Zawiązany koalicyjny rząd  
pod przywództwem premiera Tadeusza Mazowieckiego zapoczątkował sze-
reg reform w systemie państwowym, próbując odciąć grubą kreską radzieckie 
wpływy, podążając do niezależności i demokracji.
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POLITICAL SYSTEM AND ITS CHANGE  
IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF PEOPLE'S 

REPUBLIC OF POLAND

Abstract: The aim of the article is to describe the political system of pub-
lic administration in the period of the People’s Republic of Poland  
and it’s transformation. It describes the foundations on which the People’s Republic  
of Poland and the activities of the National Council were founded. One import-
ant point that has been raised is the Small Constitution of 1947, which laid down  
the Constitution and the responsibilities of the country’s highest officials.  
It was a transitional act which expired with the entry into force of the Consti-
tution of the Polish People’s Republic of 1952. The system introduced at that 
time and the administrative reforms of subsequent years were analysed.

Keywords: public administration, PRL, political system, reform
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

TRANSFORMACJA USTROJOWA.  
OD TOTALITARNEJ POLSKIEJ  

RZCZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
DO DEMOKRATYCZNEJ III 

RZECZYPOSPOLITEJ. 

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie procesu transformacji ustrojowej 
w historii polskiego konstytucjonalizmu od ustroju PRL do obecnie obowią-
zującego ustroju III RP. Na kanwie artykułu szczegółowo przedstawiam ge-
nezę transformacji ustrojowej. Niewątpliwie wynikała z głębokiego kryzysu 
systemu komunistycznego opartego na totalitarnych zasadach sprawowania 
władzy oraz gospodarce centralnie-planowanej. Z perspektywy czasu stała się 
ona niewydolna i zmusiła ówczesnych rządzących do zmiany. Wyszczególni-
łem  istotnych dla polskiej historiografii okres obrad okrągłostołowych w 1989 
roku. Po symbolicznej zmianie ustroju szczegółowo rozwinąłem stopniowy 
proces demokratyzacji i przekształcania się konstytucyjnego systemu prawne-
go, w kierunku demokratycznego państwa prawa i gospodarki wolnorynkowej, 
które stały się ostatecznie podstawą funkcjonowania obecne obowiązującego 
systemu konstytucyjnego III Rzeczypospolitej.

Słowa kluczowe: historia prawa, prawo konstytucyjne, transformacja 
ustrojowa

WPROWADZENIE 

Państwo Polskie w latach 1952-1989 z perspektywy ustrojowej określane 
było jako Polska Rzeczypospolita Ludowa. Było to państwo niepodległe lecz 
niesuwerenne, czyli zależne od Związku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich, który pod propagandą „wyzwolenia” narzucił nam swoją zwierzchność. 
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Ustrój polityczny oparty był na ideologii komunistycznej, która narzucała 
dominującą rolę partii w życiu społeczeństwa. Nadrzędnym celem filozofii 
władzy opartej na XIX wiecznych ideach Marksa i Engelsa, była obrona praw 
proletariatu, który uciemiężony został przez system kapitalistyczny. Równość 
wszystkich podmiotów mogła być realizowana przez centralnie-planowaną go-
spodarkę. Wywołany taką polityką kryzys gospodarczy oraz dążenie jednostek 
do osiągnięcia swobody i wydobycie się z niewoli komunistycznego okupanta 
zaczęła powiększać ilość występujących organizacji konspiratorskich. Sposo-
bem wyrazu społecznej dezaprobaty była duża ilość strajków, które coraz bar-
dziej burzyły strukturę władzy komunistycznej. Zwieńczeniem tego procesu 
były przemiany ustrojowe w latach 1989-1997. W okresie tym następowała 
demokratyzacja ustroju, zaś przedstawiciele władz dążyli do tego żeby uchwa-
lić nowy nadrzędny akt normatywny, który zerwałby ostatecznie z tradycją 
ustroju PRL. Zakończeniem przemian było uchwalenie przez Zgromadze-
nie Narodowe Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku  
(dalej Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.). Stanowi ona obecnie podsta-
wowy i generalny akt normatywny regulujący fundamentalne zagadnienia 
ustrojowe w naszym państwie. Można uznać, że właśnie w tym momencie  
z perspektywy politycznej nastąpiła pełna transformacja ustrojowa. 

Celem mojej pracy jest ukazanie całościowego procesu transformacji 
ustrojowej. Przedstawię genezę przemian wynikającą z wadliwie prowadzonej 
polityki społecznej i gospodarczej oraz rosnącej liczby strajków i manifestacji 
społecznych. Opisany jest również proces faktycznej transformacji, czyli stop-
niowej zmiany prawodawstwa z norm charakterystycznych dla państwa tota-
litarnego na rzecz powszechnej demokratyzacji, czego zakończeniem będzie 
uchwalenie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.

GENEZA TRANSFORMACJI USTROJOWEJ 

Początki ustroju PRL 

Ostateczny ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ukształtowany zo-
stał dopiero 22 lipca 1952 roku. Pierwszym aktem komunizacji ustroju było 
utworzenie przez Armie Czerwoną, Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego (PKWN), którego podstawowym celem była odbudowa państwowości 
polskiej. Rozpoczęło to proces tworzenia się struktur systemu komunistycz-
nego w naszym państwie. Dnia 15 grudnia 1948 doszło do połączenia Pol-
skiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Nową partię nazwano 
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Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą (PZPR), zaś jej pierwszym szefem stał 
się Bolesław Bierut. Stanowiło to moment, w którym polityczny ustrój polski 
stopniowo ulegał procesowi totalitaryzacji, gdyż czerpał z rozwiązań ZSRR 
opartych i wynikających z ideologii kluczowej roli partii. (Sowa 2001, s. 7-67). 

Zwieńczeniem procesu reorganizacji ustroju było uchwalenie przez Sejm 
Ustawodawczy Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lip-
ca 1952 r. która całkowicie zmieniła ustrój. Nasz kraj został określony jako 
Polska Rzeczypospolita Ludowa, czyli państwo demokracji ludowej należącej 
do ludu pracującego miast i wsi. W Konstytucji potwierdzony został również 
system gospodarczy oparty na uspołecznionych środkach produkcji i socja-
listycznym czynniku w stosunkach społeczno-gospodarczych. Organizowała 
ona władzę w oparciu o zasadzie jedności władzy państwowej. Mimo, iż za-
gwarantowane zostały teoretycznie prawa i wolności jednostki to stały one 
jednak niżej, niż prawa socjalne i ekonomiczne. Uprawnienia miały jednak 
charakter fasadowy, gdyż tak naprawdę nie został przewidziana jakakolwiek 
instytucjonalna i sądowa gwarancja ich urzeczywistnienia. Ponadto poprzez 
napisanie jej w języku lakonicznym, prostym pozostawiono bardzo dużą 
swobodę interpretacyjną dla organów komunistycznej władzy, którzy mo-
gli wykonywać prawo zgodnie z „dobrem ludu”, czyli de facto nadużywać jej  
i łamać wszelkie przewidziane w niej prawa obywatelskie. Praktyka konstytu-
cyjna wykonywana w ten sposób zdeprecjonowała rolę tego dokumentu jako 
Konstytucji. (Garlicki 2019, s.28). 

Nasilanie się strajków opozycyjnych

Najbardziej drastyczne dla przeciętnego obywatela było rosnące zadłu-
żenie publiczne i pogorszająca się sytuacja na rynku artykułów spożywczych. 
Wzburzenie społeczne pogłębiał fakt, że ceny żywności nie były realne dla 
nabycia przez przeciętnego Polaka, zaś są to artykuły pierwszej potrzeby.  
W wyniku łamania podstawowych praw człowieka, postępującego kryzy-
su gospodarczego oraz zwiększania roli organizacji konspiratorskich system 
komunistyczny z czasem zaczął słabnąć poprzez wybuchające i wynikające 
z jego erozji protesty ludności. Jedne z pierwszych strajków wybuchały na 
wybrzeżu. Zostały one jednak krwawo stłumione przez władzę. Mimo klę-
ski ówczesnych ludzi dało to jednak impuls w przyszłości do organizowania 
opozycji społecznej. Jako cezurę czasową początków transformacji ustrojo-
wej można wskazać rok 1980, w którym zaczęły stopniowo wybuchać straj-
ki w całej Polsce. Szczególnym z nich w historiografii PRL okazał się Strajk  
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w Stoczni Gdańskiej. W wyniku podniesienia marży podstawowych pro-
duktów żywnościowych wybuchła nieoczekiwana dla władzy fala protestów. 
Pierwsze strajki wybuchały w przedsiębiorstwach w Lublinie, Warszawie,  
Łodzi, Kaliszu, Wrocławiu. (Kaczmarek 2010 s.507-509).

Najbardziej kluczowym był strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina  
z dnia 14 sierpnia 1980 roku. Jego głównym powodem było wydalenie z pra-
cy Anny Walentynowicz, która była lubianą i wieloletnią pracownicą w tym 
miejscu. Została ona zwolniona ze względu na członkostwo w Wolnych Związ-
kach Zawodowych. W stoczni z 16 na 17 sierpnia ukształtował się oficjalnie 
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy na czele z Lechem Wałęsą. Przedstawili 
oni postulaty strajkowe, które dotyczyły uzyskania zgody na utworzenie wol-
nych związków zawodowych, umożliwienie legalnego strajkowania oraz ogra-
niczenie cenzury. W kręgach władzy panowało zamieszanie, lecz powołano 
Antykryzysowy Zespół Partyjno-Rządowy w celu walki i ewentualnej negocja-
cji ze strajkującymi. Siły opozycjonistów zostały w tym samym czasie wsparte 
przez Komisje Ekspertów na czele z Tadeuszem Mazowieckim, Bronisławem 
Geremkiem. Formą wsparcia było dostarczenie listu intelektualistów, którzy 
wyrazili w nim akt wsparcia i solidarności ze strajkującymi co de facto zwięk-
szało ich morale. Ponadto mogli liczyć na pomoc z perspektywy kościelnej, 
gdyż byli oni wspierani chociażby przez księdza Henryka Jankowskiego.

Stoczniowcy zainicjowali impuls, który stopniowo rozszerzał się na 
inne zakątki państwa polskiego. Można tutaj wymienić jako przykłady m.in. 
Warszawę, Wrocław, Nową Hutę, Zagłębie Legnickie. Ostatecznie w wielu 
miastach doszło do kompromisu i przedstawiciele KC PZPR zdecydowali się 
zaakceptować postulaty utworzenia wolnych związków zawodowych, uwol-
nienie aresztowanych działaczy opozycyjnych.  We wrześniu tego roku w 
wyniku zawału serca Gierek musiał zostać zwolniony z funkcji prezesa KC 
PZPR. Następcą jego politycznej schedy okazał się Stanisław Kania. Miesiąc 
ten z perspektywy strony opozycyjnej był również bardzo przełomowy, gdyż 
17 września postanowiono utworzyć Niezależny Samorządowy Związek Za-
wodowy Solidarność, który stanie się w przyszłości głównym ośrodkiem sku-
piającym członków opozycji antykomunistycznej. Charakterystyczne dla tego 
związku było to, że struktura organizacyjna była ogólnokrajowa. Zgodnie z 
wewnętrznym ustrojem komisje wyłaniały regiony składające się terytorialnie 
z kilku województw, zaś te tworzyły Krajową Komisje Porozumiewawczą na 
czele której stanął Lech Wałęsa. Ostatecznie został on wpisany do rejestru 
przez właściwy sąd. Organizacja stała się spoiwem opozycji antykomunistycz-
nej, gdyż składała się z ok.10 mln członków o zupełnie odmiennych poglądach 
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politycznych, którzy byli zmuszeni do działania w jednym scentralizowanym 
związku opozycyjnym.

Przedstawiciele władzy KC PZPR zdecydowali, że nowym Premierem 
zostanie generał Wojciech Jaruzelski. Umotywowane było to, że uznawano 
go za jednostkę, która będzie w stanie szybko przeciwdziałać kryzysom poli-
tycznym i ekonomicznym. Komuniści mieli racje w tym, że potrzeba zmian 
gdyż sytuacja gospodarcza była coraz bardziej tragiczna. System reglamentacji 
artykułów pierwszej potrzeby takich jak mięso, wędliny, masło, ryż powodo-
wał budzenie się instynktów pierwotnych i wychodzenie przez ludzi na ulicę. 
Przykładem tego może być głodowy marsz kobiet, zaś Solidarność 6 sierpnia 
przeprowadziła dwugodzinny strajk generalny w Warszawie. Charakterystycz-
ną datą był 3 grudnia, kiedy w Radomiu odbyło się posiedzenie Krajowej 
Komisji Porozumiewawczej Solidarności, na którym otwarcie krytykowano 
władze. Przedstawiano postulaty dostępu do telewizji, udziału w wyborach 
do rad narodowych oraz umożliwienia przeprowadzenia upamiętnienia wyda-
rzeń grudniowych z roku 1970.

Widząc wzrastanie siły strony opozycyjnej zdecydowano się wprowadzić 
w Polsce stan wojenny, a kompetencję do podjęcia takiej decyzji przekazano 
generałowi Wojciechowi Jaruzelskiemu, który wykonał to prawo 13 grudnia 
1981 roku. Podstawą prawną takiego rozstrzygnięcia było podpisanie przez 
członków organu jakim była Rada Państwa dekretu o stanie wojennym, lecz 
była to decyzja sprzeczna z literą ówczesnego prawa konstytucyjnego, co 
jeszcze bardziej potwierdza jego iluzoryczne znaczenie w ówczesnym ustro-
ju. W ciągu nocy dokonywano zatrzymań, podpisywania deklaracji lojalno-
ści. Zatrzymanych umieszczano w ośrodkach dla internowanych. W swoim 
wystąpieniu Wojciech Jaruzelski przedstawiał ludowi, że wprowadzenie sta-
nu wojennego wynikało z chaosu i konfliktów, które spowodowali działacze 
konspiracyjni oraz opozycyjni. Celem władzy będzie przywrócenie stabilizacji, 
pokoju i współpracy i przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście wypo-
wiedź ta miała w pełni charakter propagandowy oparty na doktrynie ZSRR. 
Głównym i podstawowym celem wprowadzenia stanu wojennego była próba 
ratowania i poprawy sytuacji komunistycznych władz, które były poddawane 
ciągłej destabilizacji. Strona rządowa miała świadomość, że erozja systemu jest 
coraz bardziej widoczna. Uznali, że wprowadzenie stanu wojennego umożliwi 
im w większym stopniu nieprzestrzeganie norm prawnych, ze względu na cza-
sowe ograniczenie „podstawowych praw” wynikających z Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie klauzuli „dobra ogółu”. W związku 
z tym de facto ograniczono nietykalność osobistą, nienaruszalność mieszkania, 
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cezura korespondencji, obowiązywała godzina policyjna i ograniczenie w 
przemieszczaniu poprzez system państwowych przepustek. Zabroniono ma-
nifestacji, strajków, zaś za złamanie tych norm groziły wysokie wyroki wymie-
rzone przez sądy wojskowe. Strona opozycyjna była całkowicie zaskoczona 
takim obrotem spraw. Planowano działanie w postaci strajku generalnego, ale 
nie było to możliwe do zrealizowania. Mimo tego podejmowano strajki w po-
jedynczych miastach jak np. Szczecin, Lublin, Łódź, Warszawa. Opór stawia-
ły również kopalnie, zaś w jeden z nich czyli kopalni „Wujek” w Katowicach 
doszło do walk z oddziałami ZOMO gdzie zmarło 9 osób. Władza stosując 
nieproporcjonalne środki przeciwko opozycji zraziła do siebie społeczeństwo. 
Próba wymuszenia strachu tak naprawdę doprowadziła do delegitymizacji 
władzy. Ponadto na pozytywne nastroje poparcia dla opozycji wpłynęła po-
dróż Jana Pawła II w dniach 16-23 czerwca 1983, który wyrażał nieoficjalne 
poparcia dla strony opozycyjnej chociażby poprzez spotkanie z Lechem Wa-
łęsą. Kościół w tym czasie był sui generis mediatorem między zwaśnionymi 
stronami walki politycznej. W związku z stosowaniem drakońskich środków  
i coraz większym oporem społecznym 21 lipca 1983 decyzją Rady Państwa 
nastąpiło oficjalne zniesienie stanu wojennego. Mimo tego nie zmieniło to po-
lityki władzy, która dalej oparta była na drakońskim prawie i represjach wobec 
opozycjonistów. Wyrazem tego była rosnąca liczba „wrogów ludu”, czyli ska-
zywanych na podstawie drakońskich przepisów więźniów politycznych.

Istotne były nastroje wśród przywództwa naszego „okupanta”. Po śmier-
ci w 1982 Leonida Breżniewa czyli jednego z najbardziej drakońskich Se-
kretarzy Generalnych Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego władzę 
na, krótki czas przejął Jurij Andropow, zaś po 11 miesiącach od jego śmierci   
9 lutego 1984, czyli 10 marca 1985 umiera jego następca Konstantin Czer-
nienko. Sukcesorem schedy partyjnej stał się Michaił Gorbaczow. Za jego 
kadencji rozpoczął się okres tzw. pierestrojki, co z języka rosyjskiego oznacza 
przebudowę. Był to czas liberalnych rządów, w których dochodziło do nor-
malizacji sytuacji w krajach satelickich. Wynikało to z tego, że zafascynowany 
liberalnymi zachodnimi wzorcami Gorbaczow odchodził od dawnej twardej 
polityki rządzenia opartej na strachu i terrorze. Były to fundamenty na, któ-
rych jednak „Imperium Rosyjskie” było zbudowane dlatego zmiana orientacji 
przyniosła ulgę w państwach obozu komunistycznego. W Polsce przedsta-
wiciele obozu opozycyjnego wyczuwali korzystną koniunkturę polityczną do 
podjęcia radykalnych walk z władzą. (Sowa 2001 s.281-319).

Około 1986 roku w obozie komunistycznym uświadomiono sobie,  
że doba PRL dobiega końca. W związku z tym zdecydowano się podjąć kroki, 
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które będą miały na celu jak najbardziej efektywne zachowanie władzy wśród 
komunistów. W związku z tym Czesław Kiszczak, czyli komunistyczny mi-
nister spraw wewnętrznych zdecydował się zamknąć w wilii w Magdalence 
Władysława Pożogę, Stanisława Cioska oraz Jerzego Urbana i nakazał im 
przygotować raport o sposobach poradzenia sobie z kryzysem. Powstał wtedy 
de facto plan, którego celem było betonowanie komunistycznych wpływów. 
Mając świadomość, że niedługo powstanie coś nowego i zreformowanego 
przedstawiciele ówczesnej władzy chcieli zapewnić sobie korzystną pozycję. 
Podstawowymi krokami jakie podjęli przedstawiciele władzy komunistycznej 
w związku z tym planem było tzw. „uwłaszczenie nomenklatury partyjnej”. 
Proces ten można zdefiniować jako prywatyzacje i przenikanie majątku pu-
blicznego na rzecz komunistów. Możliwe to było poprzez nagłe wprowadza-
nie korzystnego prawodawstwa. Uchwalono ustawę o komercjalizacji przed-
siębiorstw państwowych, oraz odtworzono rynek dewizowy co umożliwiło 
nabywanie zagranicznych papierów wartościowych. Ponadto powoływano do 
życia prywatnoprawne spółki w, których udziały nabywali komuniści. Trans-
fer środków pieniężnych pozwalający na takie działanie miał swoje źródło  
w finansach publicznych. W ten sposób komuniści tworząc korzystną dla nich 
koniunkturę prawną „uwłaszczyli się” co zaś odbyło się kosztem niedopusz-
czonych do władzy opozycjonistów i niewykształconych oraz nieświadomych 
temu procesowi mas.

Dla komunistów kluczowy był również prawidłowy dobór osobisto-
ści ze strony rządowej, z którymi będą negocjować. Musiały to być osoby, 
które dadzą gwarancje korzystnych ustępstw. Najczęściej werbowano ich  
z grona tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa będących agen-
tami w łonie działaczy opozycyjnej Solidarności. Działacze rządowi zgodnie  
z ustalonym planem od roku 1986 zdecydowali się załagodzić swoją represyj-
ną politykę. Przykładem takich działań było wypuszczenie wszystkich więź-
niów politycznych, zaprzestanie zagłuszania Radia Wolna Europa. Ponadto 
w celu odzwierciedlania praw obywatelskich na mocy ustawy o Rzeczniku 
Praw Obywatelskich ustanowiono instytucję ombudsmana. Celem przepro-
wadzania takich działań było uzyskanie częściowej przychylności kościoła ka-
tolickiego, który cieszył się ogromnym społecznym autorytetem. Komuniści 
mieli świadomość, że niedługo wykreują nową rzeczywistość i potrzebują jak 
największego poparcia, zaś kościół jest instytucją mającą w dużym stopniu 
wpływ na społeczeństwo.

W tym czasie strona solidarnościowa umacniała swoją pozycję i zdecydo-
wano się powołać jawną strukturę kierowniczą. Na czele Komisji Wykonawczej 
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NSZZ „Solidarność” stanął Lech Wałęsa. Popularne w tym czasie stało się 
hasło „Nie ma wolności bez Solidarności”. Wybuchała coraz większa liczba 
strajków we wszystkich zakątkach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej pod 
egidą nieznanych wcześniej przywódców. Spoiwem wszystkich ruchów była 
reakcja na katastrofalną sytuacje społeczno-gospodarczą oraz dążenie do le-
galizacji solidarności. Mimo prób zmieniana obsady personalnej autorytet 
PZPR był coraz bardziej zniszczony. Do pierwszego spotkania przedstawi-
cieli strony rządowej z gronem opozycyjnym doszło 2 września 1988 roku 
w Magdalence. Charakterystyczne osobistości, które brały w nich udział ze 
strony solidarnościowej byli to chociażby Lech Wałęsa, Lech Kaczyński, Jacek 
Kuroń, Tadeusz Mazowiecki. Obóz władzy komunistycznej reprezentowali 
m.in. Czesław Kiszczak, Aleksander Kwaśniewski, Stanisław Ciosek. W trak-
cie tych spotkań zdecydowano się przygotować wstępny grunt pod główne 
obrady okrągłostołowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że już wtedy 
wypracowano pewien kompromis i zaplanowany wspólnie modus vivendi.  
W historiografii pojawiają się głosy, że w trakcie Obrad Okrągłego Stołu, któ-
re odbywały się w głównej mierze w warszawskim Pałacu Namiestnikowskim 
ustalano na bieżącą kształt istnienia nowej Rzeczypospolitej. Nie jest to do 
końca prawda, gdyż wstępny kompromis zawarto w czasie zjazdów w Mag-
dalence. Debata w trakcie obrad okrągłego stołu, który de facto miała charak-
ter wykonywania umowy przyrzeczonej. Moim zdaniem nie należy jednak 
dokonywać negatywnej oceny ówczesnych polityków opozycyjnych. Szukali 
oni po prostu możliwości dialogu, a nie wykorzystywania twardych metod re-
wolucyjnych.  Oczywiście pojawiają się opinie historyków, którzy twierdzą że 
powinni oni być bardziej radykalni i nie decydować się na ustępstwa, jednak 
należy zwrócić uwagę, że byli to ludzie pamiętający rozlewy krwi z doby twar-
dego komunizmu. Próbowali oni dążyć do demokratyzacji drogą pokojową  
i moim zdaniem „Solidarności” jako podmiotowi kolektywnemu w jakiś spo-
sób się to udało. Od 6 lutego do 4 kwietnia 1989 roku odbywały się obrady 
okrągłego stołu. Wykonanie umowy zawartej w Magdalence zgodnie z zasadą 
pacta sunt servanda obejmowało przywrócenie „Solidarności” do legalnego ist-
nienia, przeprowadzenie przyśpieszonych wyborów, powołanie dwuizbowego 
parlamentu, rewizji Konstytucji RP i przywrócenia przedwojennego urzędu 
Prezydenta RP. Po klęsce strony opozycyjnej udało się utworzyć pierwszy nie-
zależny i suwerenny rząd na czele z Tadeuszem Mazowieckim. Oznaczało to  
otwarcie nowej epoki w dziejach polskiej historii. (Piotrowski 2004 s.112-118).

W ten sposób doszło do inicjacji procesu przemian ustrojowych, który 
wszedł na swoje ożywione tory po obradach okrągłostołowych. Postępujący 
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kryzys w, którym erozja systemu komunistycznego była coraz bardziej wi-
doczna doprowadziła do wstępnych rozmów w Magdalence, zaś następnie 
przeniesienie ich na grunt publiczny. Oczywiście rozmowy przy okrągłym sto-
le w pewien sposób miały charakter fasadowy ze względu na wcześniejsze usta-
lenia wynikające z zaplanowanych działań komunistów. Mimo tego uważam 
jednak, że była to jedyna słuszna droga, żeby zmiany odbyły się bez rozlewu 
krwi i nie można określić przedstawicieli solidarności jako zdrajców ojczyzny. 
Ponadto opozycjonistom udało się wypracować sukcesy w kierunku demo-
kratyzacji systemu. Od tego czasu w nowo odrodzonej III Rzeczypospolitej 
rozpoczną się już zmiany, które będą miały na celu ostateczne ugruntowanie 
demokratycznej rzeczywistości. Zwieńczeniem tego procesu będzie uchwale-
nie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

PROCES DEMOKRATYZACJI SYSTEMU  
W LATACH 1989-1997. 

Nowela kwietniowa i grudniowa
Podstawowym celem przebudowy systemu politycznego było przejście od 

autorytarnego do demokratycznego systemu rządzenia. Przemiany najłatwiej 
zostały zaadaptowane w przypadku rzeczywistości społeczno-politycznej, zaś 
zmiany gospodarcze napotykały różne problemy. Pierwszym novum była no-
welizacja Konstytucji PRL, która odbyła się 7 kwietnia 1989 r. stąd nazwano 
ją nowelą kwietniową. Wprowadzono pluralizm w życiu politycznych, wpro-
wadzono instytucje dwuizbowego parlamentu poprzez przywrócenie Senatu. 
Kluczową zmianą była również nowela grudniowa, która przeredagowała treść 
pierwszego rozdziału konstytucji. Usunięte zostały postanowienia o przyjaźni 
z ZSRR oraz kierowniczej roli partii. Przywrócono również naczelne zasady 
ustrojowe, jak zasada demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości 
społecznej, ochrony własności. Symbolicznym wyrazem zmian było przywró-
cenie korony orła białego w godle Polski. (Garlicki 2019 s.29-30).

Mimo wprowadzania nowelizacji w dawnej komunistycznej konstytucji 
pracowano nad nowym aktem prawnym będącym symbolem wolnego i su-
werennego państwa. Ze względu na trwający konflikt między prawicą, która 
chciała zwiększenia władzy wykonawczej, a lewicą, która dążyła do stworze-
nia systemu parlamentarnego pracę się przedłużały. W związku z tym zde-
cydowano się powołać nowy akt prawny, który będzie stanowił przejściową 
ustawę zasadniczą zrywającą z tzw. konstytucjonalizmem socjalistycznym 
(Leon-Sowa 2001 s.358-359). Była to tzw. ustawa konstytucyjna z dnia  
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17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawo-
dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie teryto-
rialnym. Istotnym jest, że uchyliła ona przepisy Konstytucji PRL. W ramach 
przejściowej Konstytucji w art.1 w pełni odzwierciedlono trójpodział władzy.  
W zakresie władzy ustawodawczej wprowadzono dwuizbowy parlament  
w postaci Sejmu i Senatu, któremu nadano szerokie kompetencje. Egzekutywę 
sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Skonkre-
tyzowano prerogatywy prezydenckie i wprowadzono instytucje kontrasygnaty 
Prezesa Rady Ministrów. Prezydent uzyskał uprawnienie skrócenia kadencji 
parlamentu. Rada Ministrów uprawniony była do wydawania rozporządzeń  
z mocą ustawy. Umocowano również w przepisach małej konstytucji nieza-
wisłe sądy. Na podstawie art.70 określono samorząd terytorialny jako podsta-
wową formę organizacji lokalnego życia politycznego. (Ustawa Konstytucyjna  
o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym z dnia 17 październi-
ka 1992). 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. 

W trakcie prac legislacyjnych nad nową ustawą zasadniczą dochodziło 
do zmiany obsady członków parlamentu. W celu zrozumienia genezy zmian 
istotne jest zarysowanie konfliktu pomiędzy wybraną w 1993 r. parlamen-
tarną koalicją SLD-PSL a urzędującym prezydentem RP Lechem Wałęsą. 
Parlamentarzyści dążyli do tego, żeby osłabić pozycje prawną prezydenta 
RP. W 1995 r. okazało się, że uzyskując 51.7% głosów wybory zwyciężył 
Aleksander Kwaśniewski, który popierany był przez koalicję SLD-PSL. (Leon 
Sowa 2001 s.363-365). W takim stanie rzeczy parlamentarzyści dążyli, do 
takiego zredagowania przepisów Konstytucji RP, aby zwiększyć prezydenckie 
kompetencje. W związku z tym z dniem uchwalenia Konstytucji RP przez 
Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. a następnie zatwierdzeniem jej 
przez naród w referendum dnia 17 października Konstytucja wchodząc w ży-
cie stworzyła ustrój, którzy konstytucjonaliści określają jako zracjonalizowany 
parlamentaryzm z elementami prezydencjalizmu, który łączy zarówno sys-
tem parlamentarny jak i prezydencki. Obowiązująca de lege lata Konstytucja 
RP wyraża wysoki standard państwa prawa. Zagwarantowane zostały pod-
stawowe uprawnienia obywatelskie charakterystyczne dla demokratycznego 
państwa prawa jak godność człowieka, prawo własności, swoboda sumienia  
i wyznania, pluralizm polityczny, prawo do nauki. Utrzymała ona dwuizbowy 
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parlament oraz instytucje Prezydenta RP, który dzieli swoje uprawnienia  
z Radą Ministrów. Rozwinięte zostały również przepisy dotyczące ustroju 
władzy sądowniczej i trybunałów. Władzę sądowniczą sprawują Sąd Najwyż-
szy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. Unormowano również 
pozycję prawną organów kontroli państwowej, zasady dotyczące finansów 
publicznych i wprowadzania stanów nadzwyczajnych. Niewątpliwie wprowa-
dzenie przepisów obecnie obowiązującej Konstytucji RP zakończyło proces 
demokratyzacji państwa. (Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.)

ZAKOŃCZENIE 

Proces transformacji ustrojowej to jedno z najbardziej istotnych i eks-
plorowanych przez badaczy zagadnień w dziejach XX wiecznej historii polski. 
Państwo polskie znajdujące się formalnie od 1952 roku pod zwierzchnictwem 
sowieckiego okupanta odzyskało suwerenność w 1989 roku poprzez dyna-
miczną i ożywioną działalność obozu opozycyjnego zjednoczonego w głównej 
mierze pod ramieniem „Solidarności”. Mimo, iż komuniści ze względu na 
kryzys uznali że dokonanie przemian jest prawem politycznej konieczności 
i wpłynęli na bieg wydarzeń z pewnością należy docenić poświęcenie i walkę 
obozu antykomunistycznego, który doprowadził do częściowych kompromi-
sowych zmian i demokratyzacji bez rozlewu ludzkiej krwi. Nigdy nie mieli-
byśmy pewności, czy tak naprawdę postawienie sprawy twardo nie sprowa-
dziłoby na nas interwencji wojsk sowieckich. Ponadto obrady okrągłostołowe 
były tylko preludium procesu zmian, który odbywał się dynamicznie w latach 
1989-1997 a jego zwieńczeniem było uchwalenie i zatwierdzenie przez naród 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia, która stanowi obec-
nie podstawowy akt normatywny będący fundamentem i podstawą ustrojo-
wą naszego państwa oraz symbolem ostatecznego zerwania z tradycją PRL. 
Oznacza to, że w procesie transformacji ustrojowej udało się ojcom nowej 
rzeczywistości zerwać z tradycją PRL oraz odwołać się do przedwojennego 
porządku prawnego. 
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Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Usta-
wodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosun-
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
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Systemic transformation. From the totalitarian 
Polish Republic to the democratic Third Republic

Abstract: The aim is to condemn the process of systemic transformation in 
the history of the constiution of the Polish Republic to the registration of an 
investigation into the restoration of the political system of the Third Polish 
Republic. On the basis of the article, I present in detail the Genesis of the sys-
temic transformation. It does not sufficiently result from the repair of the com-
munist system based on totalitarian rules of exercising power and the centrally 
planned one. In retrospect, it became ineffective and forved the then rulers to 
change. I have listed an important one for Polish historiography in the 1989 
roundtable period. After the symbolic change of regime, I have thoroughly 
developed a graduał democratic and constitutional proces to reapir the law 
and legal constitution of the state, which is a tool for democratizing a state that 
has a restructuring problem.

Keyword: history of law, constitutional law, political transformation
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Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

KONTROLA ADMINISTRACJI 
SAMORZĄDOWEJ  

JAKO KONTROLA WEWNĘTRZNA 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie kontroli w administracji sa-
morządowej, która klasyfikowana jest jako kontrola wewnętrzna administracji 
publicznej. Ma ona szeroki zasięg, jak kontrola zewnętrzna administracji pu-
blicznej, ze względu na to, że dotyczy właściwie każdej podstawowej dziedziny 
działalności jednostki kontrolowanej, zwłaszcza w przypadku omawianego 
szczebla samorządowego. Przeanalizowany został szeroki wachlarz kryteriów 
ocen oraz dysponowanie różnorodnymi środkami oddziaływania. Ponadto 
przedstawione zostały funkcje nadzorcze, które kooperują z funkcją kontroli, 
co jest cechą charakterystyczną kontroli wewnętrznej administracji publicznej.

Słowa kluczowe: kontrola, administracja samorządowa, kontrola wewnętrzna, 
władz publiczna

WPROWADZENIE

W systemie kontroli administracji publicznej oprócz kontroli zewnętrz-
nej, która jest realizowana przez podmioty usytuowane poza obszarem  
administracji publicznej, wyróżniamy również kontrolę wewnętrzną, która 
charakteryzuje się przeciwnym umiejscowieniem jednostek przeprowadzają-
cych kontrolę w administracji publicznej, gdyż znajdują się one w jej strukturze  
i są z nią powiązane. Jest ona znacznie rozbudowana ze względu na to, że jest  
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złożona z instytucji kontrolnych, które wchodzą w skład struktury aparatu 
administracyjnego, jednocześnie tworząc go jako swoiste elementy. 

Ponadto kompetencje instytucji kontrolnych są nakierowane na kontro-
lę pozostałych jednostek aparatu administracyjnego. Fundamentem w prze-
prowadzaniu tego rodzaju kontroli jest to, że organy niżej zhierarchizowane 
są podległe organom wyższego stopnia mającym umocowania do wykonywa-
nia kontroli względem podporządkowanemu sobie organizacyjnie aparatowi. 
Wartością dodaną jest to, że organy kontrolujące mają lepszą wiedzę i orienta-
cje na materię jednostek kontrolowanych (Kmak 2018, s. 96).

Z ogólnego punktu widzenia aparatu administracyjnego, kontrola we-
wnętrzna jest samokontrolą administracji, ponieważ wynika to z jej mecha-
nizmu działania. Jest to efekt rozbudowanej organizacji aparatu administra-
cyjnego, a także pojawiających się w wyniku tego ukształtowanych układów 
oraz stosunków nadrzędności i podrzędności. Ponadto w tym systemie funk-
cja kontroli jest bardzo często składową innych funkcji, czyli nie jest samoist-
na. Przykładem tego są działania nadzorcze, koordynacyjne czy kierownicze, 
które są ściśle powiązane z kontrolą, gdyż ona jest ich nierozerwalnym ele-
mentem. Dlatego należy podkreślić, że kontrola wewnętrzna w administracji 
należy do specyficznych pod tym względem.

SWOISTOŚĆ KONTROLI ADMINISTRACJI 
SAMORZĄDOWEJ

Kontrola przeprowadzana w samorządzie terytorialnym odznacza  
się przede wszystkim tym, że występuje na wielu płaszczyznach. Jej cechą 
jest to, że relacje o charakterze nadrzędności-podrzędności w odniesieniu 
do struktur samorządu terytorialnego nie występują. Wyjątki w postaci kie-
rownictwa czy nadzoru mogą występować w przypadku, gdy administracja 
rządowa będzie sprawować nadzór nad samorządem lub wewnątrz struktur 
określonych ogniw samorządu. Czynnikiem powodującym to, że samorzą-
dy powinny być objęte kontrolą jest przede wszystkim ich mnogość zadań, 
znaczny stopień sformalizowania działania jednostek/organów oraz zarządza-
nie środkami publicznymi. Dwoma standardowymi sferami występującymi 
w tym segmencie kontroli są sfera kontroli zewnętrznej oraz sfera kontroli 
wewnętrznej. W przypadku pierwszej z nich, kontrolę pełnią instytucje wy-
stępujące poza strukturą samorządową, czyli m.in. NIO (Najwyższa Izba 
Obrachunkowa), PIP (Państwowa Inspekcja Pracy), CBA (Centralne Biu-
ro Antykorupcyjne) czy RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa). Natomiast  
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w drugiej sferze kontrola jest realizowana wyłącznie w obszarze administracji 
samorządowej (samorządu terytorialnego), czyli pomiędzy określonymi ukła-
dami organizacyjnymi, które są poszczególnymi „elementami” samorządu 
(Budzeń 2015, s. 288).

Kontrola administracji samorządowej wynika przede wszystkim z trzech 
aktów prawnych:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (dalej: u.s.w.)1,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dalej: u.s.p.)2,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: u.s.g.)3.

ZEWNĘTRZNA SFERA KONTROLI ADMINISTRACJI 
SAMORZĄDOWEJ

Kontrola zewnętrzna obejmująca administrację samorządu terytorialnego, 
jak wspomniano wcześniej, jest przeprowadzana przez instytucje „z zewnątrz”, 
czyli te, które nie znajdują się w strukturze samorządu. Najczęściej słyszymy 
o przeprowadzaniu jej przez NIK (Najwyższą Izbę Kontroli) oraz Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Przedmiot tej sfery kontroli nie będzie przeze mnie sze-
roko omawiany, gdyż względem administracji samorządowej nie wprowadzo-
no odrębnych uregulowań w kontekście kontroli zewnętrznej wykonywanej 
na pozostałych obszarach (podmiotach) administracji publicznej. 

W omawianej sferze kontroli nad administracją samorządową przejawia 
się szeroko aspekt nadzoru, dlatego w tym miejscu należy ponownie zazna-
czyć, że kontrola jest jego nieodzownym  elementem, który rozpoczyna cały 
proces. Nadzór w ogólnym rozumieniu różni się tym, że posiada swoisty 
władczy charakter, czyli może wiązać/obligować dany podmiot do wykonania 
określonej czynności. Kwestie z nim związane w odniesieniu do administracji 
samorządu terytorialnego stanowią odrębne rozważania doktrynalne, dlatego 
podkreślę wyłącznie kluczowe zagadnienia dla omawianego przeze mnie te-
matu (Jagielski 2018, s. 301).

1 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 547 z późn. zm.).
2 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1526 z późn. zm.).
3 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559  
z późn. zm.).
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KONTROLA NAD SAMORZĄDEM WOJEWÓDZTWA

Rozpoczynając od samorządu województwa należy podkreślić, że to Pre-
zes Rady Ministrów i wojewoda dokonują nad nim nadzoru, a w kwestiach 
finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Określone zadania woje-
wództwa są badane według kryterium zgodności z prawem (art. 78-79 u.s.w.). 
Jak zaznaczałem wcześniej, kontrola będzie tu pełnić rolę „dopełniacza”  
dla nadzoru. Będzie ona stanowić czynnik do sprawdzania stanu faktycznego 
ze stanem rzeczy i przysłuży się do ewentualnego wykrycia rozbieżności. Jeżeli 
takowe powstaną, to dzięki nadzorowi, wspomniane instytucje będą mogły 
wiążąco wpłynąć na organ w celu zlikwidowania nieprawidłowości4. Uchyle-
nie uchwały organu samorządu województwa stanowi główny środek nadzoru. 
Dzieje się tak za sprawą niezgodności tego aktu z powszechnie obowiązującym 
prawem. Na taką decyzję organ samorządu może wnieść skargę do sądu admi-
nistracyjnego. W sytuacji, gdy organ nadzoru stwierdzi wyłącznie nieistotne 
naruszenie prawa, to uchwała nie zostaje uchylona, lecz wskazuje się, iż wyda-
no ją z naruszeniem prawa (Szewc 2008).

Nawiązując jeszcze do nadzoru nad samorządem województwa, to wy-
różniającym środkiem prawnym jest rozwiązanie sejmiku województwa przez 
Sejm. Dzieje się to na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Taka sytuacja może 
mieć miejsce, gdy zostaną złamane przepisy zawarte w Konstytucji lub inny 
ustawach. Podobnie sytuacja wygląda z zarządem województwa. Odwołu-
je go również Prezes Rady Ministrów, jednakże wniosek składa wojewoda 
za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej 
(art. 84 u.s.w.). Istnieje również możliwość zawieszenia organów wojewódz-
twa przez Prezesa Rady Ministrów, co reguluje art. 85 u.s.w. Musi on otrzy-
mać stosowny wniosek w tej kwestii od ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej. Ustanawiany jest również zarząd komisaryczny. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy może być stwierdzona przez organ nadzoru nieskutecz-
ność lub opieszałość w realizowaniu zadań. Wobec odwołania zarządu woje-
wództwa i zawieszenia organów województwa istnieje możliwość wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego (Dolnicki 2012).

4 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 547 z późn. zm.)
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KONTROLA NAD SAMORZĄDEM POWIATU

Jeżeli chodzi o nadzór sprawowany nad powiatem, to nie jest on znacz-
nie zróżnicowany w odniesieniu do samorządu województwa. Jednak charak-
teryzuje go to, że jest bardziej rozwinięty i  uszczegółowiony. Prezes Rady 
Ministrów wraz z wojewodą sprawują nadzór nad funkcjonowaniem powiatu, 
natomiast jeżeli chodzi o kwestie stricte finansowe, to zajmuje się tym Re-
gionalna Izba Obrachunkowa. Określone zadania powiatu są badane według 
kryterium zgodności z prawem - art. 76-77 u.s.p. (Dolnicki 2020). Uchwała 
organu może zostać wstrzymana (w przypadku, gdy nie została uchwalona) 
lub unieważniona przez określony organ nadzoru. Dzieje się tak za sprawą 
niezgodności tego aktu z powszechnie obowiązującym prawem. Rozstrzy-
gnięcie nadzorcze podjęte przez organ nadzoru może zostać zaskarżone  
do sądu administracyjnego. W sytuacji, gdy organ nadzoru stwierdzi wyłącz-
nie nieistotne naruszenie prawa, to uchwała nie zostaje uchylona, lecz wskazuje 
się, iż wydano ją z naruszeniem prawa - art. 79 i art. 81 u.s.p. (Marszał 2012).

Odnosząc się do sprawy rozwiązania organów powiatu, to taka sytuacja 
może nastąpić, gdy zostaną złamane przepisy Konstytucji lub pozostałych 
ustaw. Prezes Rady Ministrów składa wniosek do Sejmu, a wtedy Izba może 
postanowić o rozwiązaniu organu. Analogicznie wygląda sprawa z zarządem 
powiatu, który może rozwiązać Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewo-
dy za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej. Natomiast zawieszenie organów powiatu następuje na wniosek ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej skierowanego do Prezesa Rady 
Ministrów, który podejmuje stosowną decyzję. W sytuacji zawieszenia, po-
woływany jest zarząd komisaryczny. Przyczyną takiego stanu rzeczy może 
być stwierdzona przez organ nadzoru nieskuteczność lub opieszałość w re-
alizowaniu zadań. Wobec odwołania zarządu powiatu i zawieszenia organów 
powiatu istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego -  
art. 83-85 u.s.p. (Gonet 2014).

KONTROLA NAD SAMORZĄDEM GMINY

Przechodząc do samorządu gminnego i sprawowania nad nim nadzo-
ru, to należy podkreślić, że w tej kwestii uregulowania prawne w ustawie  
o samorządzie gminnym nie różnią się znacząco od tych zawartych w ustawie  
o samorządzie województwa czy ustawie o samorządzie powiatu. Nadzór spra-
wuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda, jednak jeżeli chodzi o płaszczyznę 
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finansową, to w tym segmencie czynności nadzorcze wykonuje Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Kryterium zgodności z prawem jest także, jak w przy-
padku województwa i powiatu, stosowne podczas przeprowadzania nadzoru 

-art. 85-86 u.s.g. (Dolnicki 2018).
Rada gminy może zostać rozwiązana przez Sejm na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów. Dzieje się tak w sytuacji, gdy nie przestrzega ona praw zawartych 
w Konstytucji lub innych ustawach. Jeżeli wójt łamie w ten sam sposób pra-
wo, wtedy może go odwołać Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewo-
dy. Trzecią kwestią jest zawieszenie organów gminy. Ma to miejsce wtedy, 
gdy zostanie stwierdzona przez organ nadzoru nieskuteczność lub opieszałość  
w realizowaniu zadań. Minister właściwy do spraw administracji publicz-
nej kieruje wniosek do Prezesa Rady Ministrów, który może podjąć decyzję  
o zawieszeniu. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to powoływany jest wtedy za-
rząd komisaryczny. Wobec rozwiązania rady gminy i zawieszenia organów 
gminy istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego -  
art. 96-98 u.s.g. (Gonet 2011).

KONTROLA REGIONALNYCH  
IZB OBRACHUNKOWYCH

W sferze kontroli zewnętrznej nad administracją samorządową należy 
wspomnieć odrębnie o regionalnych izbach obrachunkowych. Funkcjonują 
one na podstawie ustawy  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (dalej: u.r.i.o.). Zgodnie z art. 1 i art. 2 u.r.i.o. są one „pań-
stwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej i zamówień 
publicznych”. Ich działalność obejmuje m.in. jednostki samorządu terytorial-
nego, związki międzygminne, powiatów oraz powiatowo-gminne, stowarzy-
szenia gmin, gmin i powiatów oraz powiatów (Laszczyk 2014).

Wspomniana kontrola podmiotów na płaszczyźnie gospodarki finanso-
wej jest realizowana na podstawie kryterium gospodarności, rzetelności i ce-
lowości w odniesieniu do zadań powierzonych przez administrację rządową. 
Natomiast kryterium zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym oraz 
zgodności z prawem jest stosowane wobec zamówień publicznych i zobo-
wiązań podatkowych podmiotów. Kontrola gospodarki finansowej odbywa 
się minimum raz na cztery lata  - art. 5 i 7 § 1 u.r.i.o. (Kosikowski 2006).

Podczas przeprowadzania kontroli inspektorzy posiadają odpowied-
nie uprawnienia, aby móc sprawnie i skutecznie ją zrealizować. Należą  
do nich m.in.: wejście na obszar i do pomieszczeń podmiotów kontrolowanych, 
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możliwość zobligowania podmiotu do przedstawienia informacji związa-
nych z działalnością jednostki (głównie dotyczących wykonania budżetu  
i gospodarki finansowej), wgląd do dokumentów przedstawiających zarządza-
nie środkami finansowymi wraz z kontrolą zawartości w kasie, przygotowa-
nie lub zlecenie przygotowania koniecznych do kontroli wyciągów i odpisów  
z dokumentów -art. 8 u.r.i.o. (Stec, Babczuk, Ciszewski i in. 2010).

W sytuacji, gdy kontrola zostanie zakończona następuje opracowanie pro-
tokołu, a następnie podpisanie go przez kierownika jednostki kontrolowanej, 
skarbnika (głównego księgowego) lub ich zastępców oraz inspektora (kontro-
lującego). Jeżeli kierownik postanowi o tym, że nie podpisze protokołu, wtedy 
musi on uzasadnić swoją decyzję. Pomimo tego, wszystkie ustalenia kontrolne 
są wykonywane (art. 9 § 1-1c u.r.i.o.). W oparciu o wyniki kontroli Regional-
na Izba Obrachunkowa przekazuje wystąpienie pokontrolne jednostce kontro-
lowanej. Zawarte są w nim źródła i powody wykrytych rozbieżności, a także 
wielkość ich oddziaływania, osoby, które przyczyniły się do nich oraz zalecenia 
mające na celu zlikwidowanie nieprawidłowości i polepszenie funkcjonowania 
badanej działalności. Jednostka kontrolowana jest zobligowana do poinformo-
wania Regionalnej Izby Obrachunkowej o zrealizowaniu zaleceń lub powo-
dach ich nie zrealizowania - art. 9 § 2 -3 u.r.i.o. (Chmielnicki 2006).

ISTOTNOŚĆ INSTYTUCJI WOJEWODY  
W KONTROLI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Na sam koniec należy podkreślić udział wojewody w sferze kontroli ze-
wnętrznej nad administracją samorządową. Jego kompetencje w tej kwestii 
reguluje ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządo-
wej w województwie (dalej: u.w.a.r.w.). W świetle art. 28 § 1 pkt 2 kontroluje  
on organy samorządu terytorialnego, a także pozostałe podmioty z realizo-
wania zadań odpowiednich dla administracji rządowej (wykonywanych 
ze względu na poczynione uzgodnienia z organami administracji rządowej 
lub wprost wynikające z ustaw). Jest to odrębne w prawodawstwie uprawnie-
nie wojewody, całkowicie niezależne od jego uprawnień nadzorczych (Pacak, 
Zmorek 2013).

W ustawie znajdziemy również istotne zadanie dla wojewody, którym 
jest zagwarantowanie współpracy organów administracji samorządowej  
i rządowej w realizowaniu zadań w województwie. Ponadto wojewoda zarzą-
dza działaniami dotyczącymi przeciwdziałania zagrożeniu mienia, zdrowia  
lub życia, a także zagrożeniom utrzymania porządku publicznego, 
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ochrony praw obywatelskich, bezpieczeństwa państwa, środowiska oraz prze-
ciwdziałania klęskom żywiołowym i pozostałym nadzwyczajnym stanom wraz  
z przezwyciężaniem i eliminacją ich rezultatów na warunkach uregulowanych 
w ustawach. W tym zadaniu można na pewno dostrzec aspekt kontrolny woje-
wody, poparty możliwością wydawania poleceń obligujących organy samorządu5.

WEWNĘTRZNA SFERA KONTROLI  
ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

Przechodząc do wewnętrznej sfery kontroli administracji samorządowej 
należy wskazać, że oddziaływanie kontrolne mieści się wyłącznie w obszarze 
struktury organizacyjnej omawianej części administracji. Istotne jest rów-
nież to, że kontrola jest realizowana w układzie poziomym, a nie pionowym,  
co oznacza brak predyspozycji do przeprowadzania kontroli i nadzoru przez 
organy wyższego szczebla nad organami znajdującymi się niżej od nich w hie-
rarchii (Jagielski 2018, s. 304).

Odnosząc się do tej sfery kontroli należy zasygnalizować o kontroli oby-
wateli (wyborców) w każdej jednostce samorządu terytorialnego. Ma ona wy-
miar ogólnikowy i przeprowadzana jest z punktu widzenia ogólnospołeczne-
go, a jej głównym wyznacznikiem jest poziom przedstawicielstwa wyborców 
przez władze oraz zaspokajanie potrzeb i dbanie o interesy miejscowej ludno-
ści. Podstawowymi środkami prawnymi, które przyczyniają się do realizacji 
tej ogólnospołecznej kontroli jest instytucja skarg, petycji i wniosków (Jędrze-
jewski, Nowicki 1995 s. 40).

Przeprowadzanie kontroli w ramach aparatu samorządowego jest zróż-
nicowane i obszerne, ponieważ ma swoje odniesienie na wielu płaszczyznach,  
co wiąże się z problematyką występowania różnorodnych układów organizacyj-
nych poszczególnych jednostek samorządu. W kwestii przeprowadzania kon-
troli, nie można wyróżnić generalnych jej wyznaczników, nie mówiąc też o tym, 
że zostały opracowane i są stosowane ogólne procedury kontrolne. Natomiast 
 w obrębie poszczególnej struktury samorządu terytorialnego występują regu-
lacje prawne wytyczające uprawnienia organów do przeprowadzania kontroli  
oraz określają jej adresatów. Cechą wyróżniającą relacje kontrolne w jed-
nostkach samorządu terytorialnego jest przede wszystkim ich właściwość  
zadaniowo-kompetencyjna, ponieważ realizacja kontroli opiera się na wykorzy-
stywaniu norm zadaniowych i norm kompetencyjnych (Jagielski 2018, s. 305).

5 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-
jewództwie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 z późn. zm.), art. 22 pkt 2 i art. 25 § 1.
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W obrębie organów samorządowych pierwszoplanową rolę w kontek-
ście kontroli odgrywają sejmik województwa oraz rada gminy i rada powiatu.  
W świetle przepisów prawnych są one organami stanowiącymi i kontrolnymi 
(art. 16 § 1 u.s.w., art. 9 § 1 u.s.p., art. 15 § 1 u.s.g.). Na pierwszy plan kon-
troli organów samorządowych i wykonawczych wysuwają się kwestie finanso-
we czyli m.in. zarządzanie budżetem, dysponowanie środkami finansowymi, 
wykonywanie strategii finansowych. Jednak katalog na tym się nie wyczer-
puje, ponieważ kontrola może obejmować wszystkie sprawy będące w sferze 
właściwości kontrolowanych jednostek. Przykładem może być rozpatrywanie 
przez sejmik województwa sprawozdań: finansowych województwa, z reali-
zacji budżetu województwa, z długoterminowych programów województwa,  
z działalności województwa (art. 18 pkt 9 i 16 u.s.w.). Analogicznie odbywa 
się to na poziomie powiatu i gminy. Można by rzec, że przedstawianie spra-
wozdań jest najistotniejszym czynnikiem dla sprawowania funkcji kontrol-
nych, gdyż w rezultacie zostaje wystawiona pozytywna lub negatywna opinia 
dotycząca funkcjonowania jednostki kontrolowanej, a ma to dokładniej miej-
sce za sprawą udzielenia lub nieudzielenia absolutorium przez organ kontrolny 
(sejmik lub radę). W 2018 r. miała miejsce nowelizacja ustaw dotyczących sa-
morządów, która zobligowała organy wykonawcze do przedkładania raportu 
dotyczącego stanu województwa, powiatu i gminy. W oparciu o niego zostaje 
organowi wykonawczemu udzielone lub nieudzielone wotum zaufania przez 
organ kontrolny - sejmik lub radę - art. 34a § 9 u.s.w., art. 30a § 9 u.s.p.,  
art. 28aa § 9 u.s.g. (Jagielski 2018, s. 305-306).

Należy zwrócić uwagę na komisje rewizyjne, które mają znaczącą rolę 
w przeprowadzaniu kontroli. Są one powoływane przez sejmik województwa, 
radę powiatu i radę gminy w celu kontrolowania działalności organów wy-
konawczych odpowiednio do każdego szczebla samorządu: w województwie 
będzie to zarząd województwa i wojewódzkie samorządowe jednostki orga-
nizacyjne; w powiecie - zarząd powiatu i powiatowe jednostki organizacyj-
ne, natomiast w gminie – wójt, gminne jednostki organizacyjne i jednostki 
pomocnicze gminy (art. 30 § 1 u.s.w., art. 16 § 1 u.s.p., art. 18a § 1 u.s.g.). 
Komisje rewizyjne mają szczególną pozycję nadaną przez ustawodawcę, po-
nieważ są one komisjami obligatoryjnie powoływanymi przez sejmik i rady. 
Ich niezależność potwierdza to, że w składzie nie mogą występować przewod-
niczący organu stanowiącego, zastępcy i członkowie zarządu. Do podstawo-
wych kompetencji komisji rewizyjnych należy zaliczyć analizowanie i opi-
niowanie dotyczące realizacji budżetu oraz występowanie do sejmiku (rady)  
z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi. W świetle 
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obowiązujących przepisów komisja rewizyjna realizuje inne zadania wytyczone 
przez sejmik (radę) w kwestii kontrolnej (Owierczuk-Seweryn 2001, s. 5).

Kolejną komisją pełniącą ważną funkcję kontrolną jest komisja skarg, 
wniosków i petycji. Tak, jak to miało miejsce w przypadku komisji rewizyj-
nej, jest powoływana obligatoryjnie przez sejmik województwa, radę powiatu 
i radę gminy w celu rozpatrywania skarg dotyczących działalności organów 
wykonawczych znajdujących się na poszczególnych szczeblach samorządu 
oraz wniosków i petycji przedkładanych przez obywateli (art. 30a § 1 u.s.w., 
art. 16a § 1 u.s.p., art. 18b § 1 u.s.g.). Ustawodawca nie przewidział  
dla tej komisji możliwości wykonywania innych zadań kontrolnych wyznaczo-
nych przez sejmik (radę), dlatego w odróżnieniu od komisji rewizyjnej, realizu-
je ona wyłącznie wskazane przez ustawę zadania (Koniuszewska 2019, s. 202).

Sejmik województwa, rada powiatu i rada gminy mogą również po-
woływać stałe lub doraźne komisje ze swojego grona. Są one przeznaczo-
ne do realizowania ustalonych zadań (art. 28 § 1 u.s.w., art. 17 § 1 u.s.p.,  
art. 21 § 1 u.s.g.). Istnieje możliwość, aby wyznaczone zadania dotyczyły 
funkcji kontrolnych, ale zależy to od ustaleń organów stanowiących. W pra-
wodawstwie nie zostało stwierdzone, że wyłącznie komisje rewizyjne stanowią 
ciało kontrolne sejmiku czy rady. Jej kompetencje kontrolne nie naruszają 
kompetencji kontrolnych pozostałych organów (Jagielski 2018, s. 307).

W wewnętrznej sferze kontroli samorządu również organy wykonawcze 
(zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt, burmistrz, prezydent miasta, wy-
konują funkcje kontrolne. Wygląda to następująco (Jagielski 2018, s. 307-308):

• Zarząd województwa na podstawie art. 41 § 2 pkt 6 u.s.w. kon-
troluje, koordynuje i kieruje działaniami podejmowanymi przez 
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne - włącznie z za-
trudnianiem i odwoływaniem ich kierowników. Natomiast marsza-
łek województwa zajmuje się organizowaniem działalności urzędu 
marszałkowskiego oraz zarządu województwa, a także zarządza ak-
tualnymi sprawami województwa. Te obowiązki zawierają w sobie 
funkcję kontrolną, porównywalnie jak m.in. funkcja kierowników 
wojewódzkich czy kierownika urzędu marszałkowskiego.

• Zarząd powiatu nie posiada wprost uregulowanych w ustawodaw-
stwie kompetencji kontrolnych, jak zarząd województwa, jednak-
że należy zwrócić uwagę na funkcję starosty, ponieważ posiada  
on uprawnienia kontrolne zawierające się w jego zadaniach.  
Jest to przede wszystkim rola organizatorska wobec działań 
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podejmowanych przez zarząd powiatu, jak i bieżące zarządzanie po-
wiatem. Dodatkowo należy wspomnieć o zwierzchnictwie starosty 
nad inspekcjami, służbami i strażą – jeżeli jest to zasadne, może za-
decydować o przeprowadzeniu kontroli (art. 35 § 3 pkt 5 u.s.p.).

• Wójt, burmistrz, prezydent jako organy wykonawcze w gminie  
tak samo, jak w przypadku zarządu powiatu, nie mają wprost ure-
gulowanych kompetencji kontrolnych w ustawodawstwie. Należy 
ich się dopatrywać w zadaniach organizatorskich i wykonawczych 
związanych m.in. z realizacją budżetu gminy, zarządzaniem mie-
niem komunalnym, powoływaniem i odwoływaniem kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, czy zarządzaniem bieżącymi 
sprawami gminy. 

PODSUMOWANIE

Kontrola w administracji samorządowej stanowi niezwykle rozbudowaną 
strukturę ze względu na to, że składa się na nią sfera kontroli zewnętrznej re-
alizowana przez instytucje, które nie znajdują się w strukturach administracji 
samorządowej oraz sfera kontroli wewnętrznej, w której dokonywane są czyn-
ności kontrolne przez organy znajdujące się w obrębie samorządu. Jeżeli chodzi 
o pierwszą sferę, to dominuje w niej nadzór, ale ze względu na to, że kontrola 
jest jego nieodłącznym elementem, to należy ją zakwalifikować do całościowe-
go systemu kontrolnego jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast, je-
żeli chodzi o drugą sferę, to należy dopatrywać się funkcji kontrolnych przede 
wszystkim w zadaniach wykonawczych i organizacyjnych organów (zwłaszcza, 
jeżeli chodzi o organy wykonawcze), jeżeli ustawa nie wskazuje ich wprost. 
Kontrola w administracji samorządowej jest również ważna dla społeczności 
lokalnej, ponieważ może ona sama przeprowadzać kontrolę np. wnioskując  
o informację publiczną lub czerpać z raportów kontrolnych m.in. Regionalnej 
Izby Obrachunkowej czy Najwyższej Izby Kontroli. Stanowi to swego rodzaju 
oddziaływanie prewencyjne na władze samorządowe, aby dbały o przestrzega-
nie prawa i dobrą organizację pracy w swoich urzędach.
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CONTROL IN LOCAL GOVERNMENT  
AS INTERNAL CONTROL OF THE PUBLIC 

ADMINISTRATION

Abstract: The aim of the article is to describe the control in the local admi-
nistration, which is classified as internal control of the public administration.. 
It has a wide scope of application, such as the external control of the public 
administration, since it affects practically every core area of the audited entity, 
in particular of the discussed local goverment. A variety of evaluation crite-
ria and different mechanisms of impact were examined. In addition identi-
fies supervisory functions that are linked to a control function characteristic  
of the internal control of the public administration.

Keywords: control, local government, internal control, public authorities
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INSTYTUCJA MACIERZYŃSTWA 
ZASTĘPCZEGO NA PODSTAWIE 

REGULACJI PRAWNYCH 
POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przedstawienie instytucji macie-
rzyństwa zastępczego, która jest sposobem na rozwiązanie problemu niepłod-
ności. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej scharakteryzowano po-
jęcia związane z prezentowaną instytucją oraz wyjaśniono podstawowe rodzaje 
macierzyństwa. W drugiej części zaprezentowano regulacje prawne obowią-
zujące w wybranych państwach, celem wykazania zachodzących różnic pole-
gających na legalności lub zakazie surogacji. W artykule wykorzystano źródła 
wtórne, artykuły prawnicze, regulacje prawne oraz zasoby internetowe.

Słowa kluczowe: macierzyństwo zastępcze, matka zastępcza, opiekun, dziecko

WPROWADZENIE

Instytucja macierzyństwa zastępczego jest jednym z wielu sposobów na 
wyeliminowanie jednego z obecnie najbardziej dotkliwego problemu jakim 
jest niepłodność. Jak wskazuje WHO, bezpłodność wzrasta wraz z postępem 
cywilizacyjnym. Niepłodność jest definiowana przez WHO jako „niemożność 
zajścia w ciążę pomimo regularnego współżycia płciowego  (3–4 razy w tygodniu), 
utrzymywanego powyżej 12 miesięcy, bez stosowania jakichkolwiek środków za-
pobiegawczych” (WHO: Manual for the Standardized Investigation and Dia-
gnosis of the Infertile Couple, 2000). W kwestii bezpłodności nie jest ważny 
jedynie rozwój medycyny, ale również i regulacje prawne. Można by stwier-
dzić, że tematyka płodności wiąże się jedynie z medycyną, natomiast przepisy 
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prawne odgrywają bardzo istotną rolę w życiu nie tylko osób starających się 
założyć rodzinę, ale i dziecka. Powodują one możliwość zastosowania takiej 
formy walki z niepłodnością lub zupełnie jej zakazują nie zakazując innych 
form i rozwiązań. Na gruncie prawa polskiego nie ma regulacji odnoszącej się 
bezpośrednio do instytucji macierzyństwa zastępczego, natomiast problema-
tyka walki z niepłodnością jest uregulowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. 
o leczeniu niepłodności. Ustawa ta odnosi się do innych, legalnych w Polsce, 
metod walki z niepłodnością.

Macierzyństwo zastępcze jest w różny sposób regulowane na gruncie 
prawa wewnętrznego poszczególnych państw. Na różnorodność uregulowań 
prawnym wpływ ma m.in. różnorodność polityczna, odmienność kultur 
prawnych, religie, odmienność tradycji obyczajowej oraz rozwinięta na róż-
nych poziomach gospodarka. Macierzyństwo zastępcze nie posiada legalnej 
definicji na gruncie prawa międzynarodowego, co również wpływa na libe-
ralne lub konserwatywne podejście do tematu surogacji przez państwa i ich 
ustawodawstwo. Aktem prawnym prawa międzynarodowego, który reguluje 
problematykę macierzyństwa zastępczego w sposób najbardziej komplekso-
wy, jest projekt rekomendacji Rady Europy, dotyczący sztucznej prokreacji 
ludzkiej, opracowany w 1989 roku przez tymczasowy Komitet Ekspertów do 
spraw Bioetyki CAHBI (Ad Hoc Committee of Experts of Bioethics).

CZYM JEST MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE

Macierzyństwo zastępcze nazywane jest inaczej surogacją. Jest to rodzaj 
umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy matką zastępczą a przyszłymi 
rodzicami dziecka. Przez pojęcie macierzyństwa zastępczego nie rozumie się 
odrębnej w kategoriach medycznych techniki sztucznego poczęcia dziecka 
(Safjan, 2000 s.292). Macierzyństwo zastępcze definiuje się jako „wynajęcie” 
łona kobiety, która donosi ciążę i po urodzeniu oddaje dziecko innej kobiecie, 
najczęściej matce genetycznej, tzn. tej, od której pochodzi jajo zapłodnione 
nasieniem jej męża (Smyczyński, 2009 s.35).

Macierzyństwo zastępcze łamie powszechną zasadę znaną z prawa rzym-
skiego: Mater semper certa est; pater est quem nuptiae demonstrant – Matka jest 
zawsze pewna; ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo. Jest to regu-
ła, która od dawna była istotą stwierdzania pochodzenia dziecka od kobiety, 
która dziecko urodziła. Surogacja daje nam możliwość postrzegania tej normy  
w sposób odmienny, gdyż dziecko może być związane z matką genetyczną, 
jak i z kobietą, która je urodziła.
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MATKA ZASTĘPCZA

Kobietę, która rodzi dziecko na zlecenie nazywa się matką zastępczą. 
Pojęcie to nie jest jednak jednolite. Zgodnie z definicją zawartą w projekcie 
CAHBI za matkę zastępczą uważa się „osobę, która nosi dziecko na rzecz innej 
osoby, a która przed zajściem w ciążę wyraziła zgodę na to, że dziecko po urodze-
niu zostanie tamtej innej osobie przekazane” (Ad Hoc Committee of Experts 
on Bioethics).

Matka zastępcza jest jedną ze stron umowy o macierzyństwo zastępcze, 
jest ona zobowiązana do wypełnienia warunków umowy w postaci: przyjęcia 
do swojej macicy embrionu za pomocą metody in vitro lub zapłodnienia na-
sieniem dawcy, donoszenia ciąży, urodzenia dziecka i oddania go rodzicom 
socjologicznym, którzy są drugą stroną umowy o macierzyństwo zastępcze. 

MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE ALTRUISTYCZNE  
A KOMERCYJNE

Podział ten rozróżnia macierzyństwo zastępcze nieodpłatne oraz od-
płatne. W zależności od rodzaju podjętej surogacji matka zastępcza dostaje 
wynagrodzenie, które w zależności od legalności w różnych krajach posiada 
zróżnicowane ceny. Wynagrodzenie za surogację komercyjną obejmuje zapła-
tę za wykonanie obowiązków z umowy o macierzyństwo zastępcze. Suroga-
cję komercyjną można postrzegać nie tylko jako formę pomocy małżeństwu, 
które nie może ze względów zdrowotnych począć dziecka, ale również jako 
formę działania, które jest najbardziej pożądane przez kobiety znajdujące się 
w trudnym stanie finansowym.

 Zdecydowanie można stwierdzić, że komercyjny rodzaj surogacji jest za-
razem formą handlu dziećmi jak i wykorzystywaniem kobiet potrzebujących 
pomocy finansowej. Ten rodzaj macierzyństwa zastępczego nie jest legalny  
w każdym państwie legalizującym surogacje, natomiast państwa dopuszczają-
ce tę metodę umożliwiają kobietom podjęcia się takich czynności celem po-
lepszenia swojego stanu finansowego, jeśli znajdują się w niedostatku i nie 
mają możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych.

Macierzyństwo zastępcze altruistyczne nie jest również w pełni bezinte-
resowną formą, natomiast w tym przypadku matka zastępcza jest wspoma-
gana finansowo w czasie ciąży ze strony rodziców socjologicznych dziecka. 
Forma zapłaty w tym rodzaju surogacji nie przyjmuje formy wynagrodzenia  
za wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy. Jest to opłacenie 
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kosztów badań, leków, wizyt doktorskich w czasie trwania ciąży, aby przebie-
gła ona bezproblemowo i pomyślnie. 

MACIERZYŃSTWO ZASTĘPCZE GESTACYJNE A 
TRADYCYJNE

Podział ten został dokonany w oparciu o kryterium rodzaju zarodka jaki 
jest transferowany do narządów rozrodczych matki zastępczej. Dobrana meto-
da w późniejszym czasie determinuję jakie powiązanie biologiczne występuje 
między matką zastępczą a dzieckiem. W przypadku gestacyjnego macierzyń-
stwa zastępczego (inaczej pełnego) matka zastępcza jest jedynie połączona  
z dzieckiem biologicznie. W tej metodzie stosowane są embriony przyszłych 
rodziców, którzy zobowiązują się do dostarczenia surogatce uzyskanego wcze-
śniej embrionu, z komórki jajowej i nasienia, za pomocą metody in vitro.

Tradycyjne macierzyństwo zastępcze (inaczej częściowe) determinuje 
powiązanie matki zastępczej z dzieckiem więzią genetyczną. Matka zastępcza  
w tym przypadku jest dawczynią komórki jajowej, zapłodniona jest natomiast 
nasieniem mężczyzny, któremu później zostanie oddane dziecko.

REGULACJE PRAWNE WYBRANYCH PAŃSTW

Zróżnicowane podejście państw do regulacji prawnych podyktowane jest 
wieloma zarzutami natury moralnej a stanowiska wobec danego problemu są 
skrajne.

Surogacja z jednej strony uważana jest za formę niewolnictwa, handlu 
ludźmi, dziećmi oraz wykorzystywania kobiet. Negująca postawa opiera swoje 
racje na ogólnie obowiązujących wolnościach czy prawach człowieka, które 
to już są uregulowane w prawie międzynarodowym za pomocą Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka i innych regulacjach o charakterze powszechnym 
bądź regionalnym. Jako reprezentantów tej grupy można zaliczyć następujące 
państwa: Polska, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Austria, 
Norwegia, Szwecja, Islandia, Turcja, Chiny, Japonia, USA (Arizona, Michi-
gan, Nowy Jork). Natomiast Michigan jest jedynym stanem w USA, gdzie 
surogacja to przestępstwo.

Przeciwnicy pierwszej postawy twierdzą, że surogacja jest instytucją po-
trzebną i powinna być legalna. Reprezentanci tego zdania uznają zarówno 
altruistyczną jak i komercyjną surogacje. Można stwierdzić, że nie tylko po-
zwalają na legalne skorzystanie z usług matki zastępczej, ale też udoskonaliły  
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i sformalizowały całą procedurę. Taka sytuacja prawna obowiązuje m.in. w ta-
kich państwach jak: Ukraina, Rosja, Indie oraz niektóre stany USA (Arkansas, 
Kalifornia, Floryda, Illinois, Teksas).

Istnieje jeszcze jedna grupa państw, które reprezentują pośredni pogląd. 
W państwach tych dopuszczana jest surogacja jedynie altruistyczna. Do grupy 
tych państw należą: Wielka Brytania, Holandia, Dania, Węgry, Portugalia, 
Izrael, Kanada (bez prowincji Quebec), USA (Nowy Meksyk, Wirginia, Ore-
gon, Waszyngton)

Celem wykazania zachodzących różnic w regulacjach prawnych obowią-
zujących w państwach zostaną omówione i przybliżone przepisy obowiązu-
jące na terytorium wybranych państw. Wybrane państwa reprezentują każ-
dą z powyższych grup poglądowych (legalizującą w zupełności, legalizującą  
z pewnymi ograniczeniami bądź zakazującą w zupełności surogacji). Państwa 
zostały wybrane również pod względem różnic kulturowych, położenia geo-
graficznego oraz na podstawie skali wykazanego zainteresowania społeczności 
globalnej regulacjami prawnymi obowiązującymi w danych krajach. Wybra-
ne państwa to: Izrael, Hiszpania, Ukraina oraz Stany Zjednoczone, które ze 
względu na swój wewnętrzny podział na stany również zostaną omówione  
w sposób ogólny jak i poprzez wyodrębnienie i omówienie konkretnych sta-
nów. Wyodrębnienie to ma na celu wykazanie zachodzących różnic między 
nimi w regulacjach prawnych bez względu na ich odległość geograficzną 
między sobą. Stany omawiane to: Nowy Jork, Massachusetts, Pensylwania 
oraz Illinois. Podstawowym państwem porównawczym, do którego zostaną 
porównane scharakteryzowane państwa i stany, aby zobrazować stopień róż-
norodności w regulacjach prawnych, jest Polska.

Polska 

W Polsce instytucja macierzyństwa zastępczego nie jest wprost uregu-
lowana, natomiast z istniejących przepisów prawa można wywnioskować,  
że umowa o macierzyństwo altruistyczne jak i komercyjne w Polsce jest nie-
ważna i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Umowa taka na gruncie 
prawa polskiego jest traktowana jako sprzeczna z zasadami współżycia spo-
łecznego a co za tym idzie sprzeczna z art. 58 §1 i 2 KC, ponieważ była-
by ona umową, która próbuje obejść obowiązujące przepisy prawa (Kodeks  
cywilny,1964 r.). Mimo iż w polskim prawie cywilnym przewidziana jest za-
sada swobody umów (uregulowana w art. 3531KC) to ograniczona ona jest 
m. in. przestrzeganiem zasad współżycia społecznego. Z doktryny wynika 
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również, że umowa o macierzyństwo zastępcze, która w swych stosunkach 
prawnych musi zawierać zapis o zrzeczeniu się praw rodzicielskich, jeszcze 
przed narodzeniem dziecka, jest sprzeczne z zasadą możności wyrażenia zgo-
dy na przysposobienie dziecka po upływie 6 tygodni od urodzenia, termin 
ten jest uregulowany w art. 1192KRO. Najgruntowniejszą zasadą jaka jest 
zapisana w KRO jest zasada, która wywodzi się z prawa rzymskiego, że mat-
ką dziecka jest kobieta, która je urodziła- art. 619KRO (Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy, 1964 r.). Niedopuszczalne jest zrzeczenie się na przyszłość 
praw rodzicielskich i zmiany stanu cywilnego człowieka, gdyż może on być 
ukształtowany tylko na podstawie kreślonych przez prawo zdarzeń (Gołaczyń-
ski, Popiołek, 2019). Prawa do wychowania i opieki nad dzieckiem to prawa 
niematerialne, nie można się ich zrzec na przyszłość o czym również świadczy 
ratyfikowana przez RP Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka 
pozamałżeńskiego z 1975 r., z której wynika, że pochodzenie dziecka poza-
małżeńskiego od matki ustala się na podstawie jego urodzenia. Z powyższego 
wynika, że powództwo rodziców socjologicznych o wydanie im dziecka przez 
matkę zastępczą oraz powództwo matki zastępczej o odebranie dziecka po-
winno zostać oddalone przez sąd. Z uwagi na to, że macierzyństwo zastępcze 
można uznać również za czynności handlu ludźmi, dochodzimy do wniosku, 
że jest to naruszenie praw człowieka i powinno być penalizowane. Na gruncie 
prawa polskiego macierzyństwo zastępcze nie jest uregulowane, a jak wynika  
z zasady „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone” nie ma również 
penalizacji danego czynu. W takiej sytuacji zastosowanie, według doktryny, 
mają przepisy Kodeksu Karnego. Art. 189a KK zawiera przepis dotyczący 
handlu ludźmi, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 3 (Kodeks karny, 1997 r.). Zastosowanie może mieć również art. 211a KK 
penalizujący organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy, czy art. 271- 
271 KK regulujące przestępstwa związane z wiarygodnością dokumentów. 
Ostatnio wymienione art. obejmują równie kierownika USC, który wpisując 
fałszywe dane do aktu urodzenia lub dokonując transkrypcji zagranicznego 
aktu urodzenia jest świadomy swego działania i posiada wiedzę co do rzeczy-
wistego stanu prawnego. 

Nieuregulowanie instytucji surogacji na gruncie prawa polskiego i brak 
penalizowania wprost przestępstwa surogacji powoduję, że wiele osób znajdu-
je sposoby na uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności karnej. Takie sytu-
acje są dokonywane poprzez np. uzyskanie statusu rezydenta w kraju, gdzie 
surogacja jest legalna.
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Izrael

Jest to państwo, które dopuszcza dokonanie surogacji. Regulacje praw-
ne Izraela natomiast przewidują bardzo ścisłe ustawowe restrykcje, których 
trzeba przestrzegać przy każdej usłudze macierzyństwa zastępczego. Powoła-
na w 1991 r., przez izraelski rząd, komisja publiczna badała aspekty etyczne, 
prawne oraz religijne odnoszące się do sposobów prokreacji jak in vitro czy 
macierzyństwo zastępcze. 

Zadaniem komisji było również stworzenie projektu ustawy regulującej 
kwestie związane z macierzyństwem zastępczym. Ustawa ta została przyjęta 
w 1996 r. i za jej pomocą został wypracowany kompromis pomiędzy bardzo 
liberalnymi poglądami a ortodoksyjnym podejściem obywateli Izraela (Ben-
shushan, Schenker, 1997) Z ustawodawstwa Izraela wynika, że każda usługa 
macierzyństwa zastępczego musi być zatwierdzona przez specjalnie ustano-
wioną do tego Komisją Aprobującą. Została powołana przez ministra zdro-
wia i składa się z siedmiu członków: dwóch lekarzy specjalistów ginekologii 
i położnictwa, jednego lekarza specjalistę medycyny wewnętrznej, psychologa 
klinicznego, pracownika socjalnego, prawnika oraz duchownego. Komisja na 
podstawie odpowiednio spełnionych warunków przez strony danej usługi po-
dejmują decyzje wyrażającą zgodę. Decyzja ta podejmowana jest przez człon-
ków Komisji Aprobującej większością głosów przy obecności co najmniej pię-
ciu z nich. Ustawodawstwo Izraelskie bardzo poważnie podchodzi do danej 
tematyki i zgodnie z ustawą z 1996 r. dokonanie macierzyństwa zastępczego 
przez strony umowy bez otrzymania zgody Komisji Aprobującej jest przestęp-
stwem zagrożonym karą do jednego roku pozbawienia wolności. Warunki, 
które są potrzebne, aby uzyskać pozytywną decyzję są następujące: 

• Pełne macierzyństwo jest dozwolone tylko wtedy, gdy gamety zosta-
ną dostarczone przez parę rodziców socjologicznych, która musi być 
małżeństwem zgodnie z obowiązującym prawem w Izraelu (Schen-
ker, 1996);

• Strony zawieranej umowy muszą być pełnoletnimi obywatelami 
Izraela;

• Matka zastępcza powinna być stanu wolnego. Zgodnie z Judaizmem, 
gdyby matka zastępcza była w związku to urodzone przez nią dziec-
ko byłoby dzieckiem „nieprawym”;

• Matka zastępcza pozostaje anonimowa i usługa surogacji nie może 
być dokonywana z osobą spokrewnioną z rodzicami socjologicznymi 
dziecka;



60

KLAUDIA ZBRZEZNA

• Matka zastępcza powinna wyznawać tę samą religię co rodzice so-
cjologiczni. Zgodnie z Judaizmem, wyznanie dziecka jest zdeter-
minowane przez jego matkę, więc przez kobietę, która je urodziła.  
W szczególnych przypadkach matką zastępczą może być reprezen-
tantka innej wiary natomiast ta kwestia musi być skonsultowana 
z duchownym wchodzącym w skład Komisji Aprobującej oraz roz-
patrzona przez niego pozytywnie. 

Wyżej wymienione wymagania nie wypełniają katalogu warunków jakie 
muszą być spełnione, aby Komisja Aprobująca wydała decyzję zgodną na za-
warcie umowy o macierzyństwo zastępcze. Istnieje jeszcze szereg przesłanek  
i czynności, które muszą być dokonane przez strony umowy. Muszą one 
przedstawić zaświadczenia lekarskie, że genetyczna matka ma problemy natu-
ry ginekologicznej i nie może zajść w ciąże lub istnieją inne przeszkody, unie-
możliwiające jej donoszenie. Matka zastępcza również musi poddać się szere-
gu badań, które stwierdzą, że nie ma przeciwskazań, aby mogła zajść w ciąże. 
Jest ona zobowiązana również do dostarczenia spisu lekarstw zażywanych 
przez nią w przeszłości, które mogłyby zaszkodzić płodowi. Pomijając badania 
ginekologiczne matka zastępcza jak i rodzice socjologiczni muszą poddać się 
badaniom psychologicznym. 

Komisja Aprobująca nie tylko zajmuję się sprawdzaniem stanu zdrowia 
stron umowy czy wymienionych wcześniej kwestii pełnoletności itp., ale rów-
nież jej głównym zadaniem jest zapobieżenie nielegalnej komercjalizacji pro-
cedury zastępczego rodzicielstwa (Fras, Abłażewicz, 2008.). Komisja Aprobu-
jąca nadzoruje płatności dokonane na rzecz matki zastępczej. Powinny one 
pokrywać jej wydatki związane z ciążą.

Ustawodawca Izraela przewidział również chęć odstąpienia od umowy 
przez matkę zastępczą, co spowodowałoby poważne problemu z punktu wi-
dzenia prawa. Z tego powodu w regulacjach prawnych zawarł odpowiednie 
przepisy, z których wynika, że do ostatecznego sfinalizowania procedury przy-
sposobienia opiekunem dziecka jest, mianowany przez właściwego ministra, 
pracownik socjalny. Pracownik socjalny musi być poinformowany o przewi-
dywanym czasie i miejscu porodu najpóźniej z końcem piątego miesiąca cią-
ży. Zobowiązany jest również do obecności przy przekazaniu dziecka rodzi-
com socjalnym, którzy sprawują opiekę nad dzieckiem już od jego urodzenia.  
W ciągu kolejnych siedmiu dni po urodzeniu dziecka rodzice socjalni powinni 
złożyć wniosek o przysposobienie dziecka, w razie niezłożenia danego wnio-
sku czynność tą dokonuję pracownik socjalny. Prawnym opiekunem dziecka 
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może zostać matka zastępcza, natomiast jest to możliwe jedynie w przypadku, 
gdy rodzice socjalni odstąpią od umowy z powodu doznania przez dziecko 
w trakcie porodu ciężkiego urazu lub gdy zostało ono zarażone wirusem HIV 
podczas ciąży. 

Ważną role przy odstąpieniu od umowy odgrywa również sąd, który 
może zezwolić na odstąpienie od umowy przez matkę zastępczą. Aby decyzja 
sądu była pozytywna ze sprawozdania pracownika socjalnego wynika niepod-
ważalny dowód, faktu, że nastąpiła zmiana w okolicznościach, która uzasad-
nia to odstąpienie oraz że nie zagrozi to dobru dziecka.

Hiszpania

W Hiszpanii obowiązuje ustawa nr 35/1988 uchwalona w 22 listopada 
1988 r., która reguluje tematykę zawieranych umów o macierzyństwo zastęp-
cze. Na podstawie wymienionej ustawy powołano w 1997 r. Krajowy Komitet 
ds. Wspomaganej Prokreacji Ludzkiej. Głównym zadaniem tego Komitety 
było prowadzenie badań nad etycznymi i prawnymi problemami związanymi 
z macierzyństwem zastępczym. Komisja na podstawie dwóch raportów z 1999 
i 2000 r. zaproponowała zmiany w ustawie nr. 35/1988 natomiast władze 
Hiszpanii zdecydowały się na pozostawienie ustawy nr 35/1988 w pierwotnej 
postaci. W wspomnianej ustawie techniki medyczne koncentrują się na zwal-
czaniu problemu bezpłodności, gdy inne metody okazały się nieadekwatne. 
Ustawa nr 35/1988 oraz hiszpański kodeks karny przewiduje penalizacje za-
pładniania ludzkich komórek jajowych w celach innych niż prokreacja. Hisz-
pania za pomocą ustawy uznała, iż umowa zawarta między matką zastępczą  
a rodzicami socjologicznymi jest nieważna z mocy prawa (Zalewski, online). 
Urodzenie dziecka przez kobietę a następnie zrzeczenie się praw rodzicielskich  
i oddanie dziecka w opiekę innych ludzi jest niezgodne z zasadą, że matką jest 
kobieta, która je urodziła. Jest ona matką nie tylko biologiczną, ale i prawną 
(Faras, Abłażewicz, 2008). Niezgodne z  rawem hiszpańskim jest zarówno ma-
cierzyństwo zastępcze altruistyczne jak i komercyjne. 

Ukraina

Ukrainę można by inaczej nazwać punktem „turystyki prokreacyjnej” 
(Witczak- Bruś, 2021). Miano takiej nazwy jest uzasadnione tym, że jest jed-
nym z nielicznych państw, które zezwalają na narodziny dziecka za pomocą 
metody ART. Prawo ukraińskie zezwala na wzięcie udziału w usłudze surogacji 
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również obywatelom innych państw, nie zważając na często wynikające z tego 
problemy prawne. Może z tego wyniknąć brak ochrony stron umowy o macie-
rzyństwo zastępcze oraz urodzonego dziecka, zwłaszcza w przypadku, gdy za-
mawiający rodzice genetyczni pochodzą z krajów, gdzie instytucja surogacji jest 
zakazana. Miano nazwy „punktu turystyki prokreacyjnej” również tłumaczo-
ne jest tym, że obywatele państw zachodnich chętnie zamawiają surogacje na 
Ukrainie, ponieważ obowiązują tutaj niskie ceny. Surogatka za usługę, w prze-
liczeniu na dolary, uzyskuje 8 tys. Prawo ukraińskie należy do kręgu regulacji 
prawnych charakteryzujących się największym poziomem liberalizmu. Legalne 
są dwa rodzaje macierzyństwa zastępczego: komercyjne i altruistyczne. Ukraiń-
ski kodeks rodzinny przełamał łacińską paremię „Mater semper certa est”, na 
której również polski kodeks rodzinny jest oparty. W art. 123 §2 ukraińskiego 
kodeksu rodzinnego zapisane jest, że w razie przeniesienia do organizmu innej 
kobiety zarodka ludzkiego, poczętego przez kobietę i mężczyznę wskutek za-
stosowania pomocniczych technologii reprodukcyjnych, rodzicami dziecka są 
zlecający urodzenie, a nie kobieta, która urodziła dziecko (Ukraiński kodeks 
rodzinny, 2002). Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawstwo Ukrainy 
przewiduje tylko macierzyństwo zastępcze pełne. Na podstawie art. 123 §2  
i §3 w związku z art. 139 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy, można stwierdzić,  
że w przypadkach przewidzianych w art. 123 zakwestionowanie macierzyń-
stwa na gruncie art. 139 nie może być dokonane. Dowodem na rodzicielstwo 
rodziców genetycznych jest: akt urodzenia dziecka wystawiony na Ukrainie, 
kopia świadectwa medycznego o urodzeniu, zaświadczenie o pokrewieństwie 
genetycznym płodu z matką i ojcem oraz wniosek surogatki o udzielenie zgody 
na zarejestrowanie wnioskodawczyni w Urzędzie Stanu Cywilnego Ukrainy 
jako matki dziecka (Witczak-Bruś, 2021).

Na Ukrainie macierzyństwo zastępcze jak już była mowa wcześniej jest 
formą leczenia bezpłodności, z tego też powodu usankcjonowano przesłanki 
medyczne dopuszczenia do procedury surogacyjnej, np. deformacja jamy lub 
szyjki macicy, niemożliwość donoszenia ciąży, brak macicy, ciężkie choroby 
somatyczne, które zagrażają przebiegu ciąży oraz nieudane powtórne próby 
technik wspomaganego rozrodu (min. cztery próby).

W prawie ukraińskim istnieje również wiele luk prawnych dotyczących 
tej dziedziny, które powodują konflikty i nieporozumienia. Tymi lukami są 
taki aspekty jak np. przypadek urodzenia się więcej niż jednego dziecka, od-
mowa przyjęcia dziecka przez rodziców genetycznych, matka zastępcza posta-
nowi zatrzymać dziecko, dziecko urodziło się chore. 
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Liberalne i procywilizacyjne podejście regulacji prawa ukraińskiego nie 
przewiduje wszystkich możliwych sytuacji związanych z surogacją. Informa-
cji na powyższe luki nie znajdziemy w Kodeksie Rodzinnym Ukrainy ani 
też nie możliwe jest zastosowanie Kodeksu Cywilnego Ukrainy. W takich 
przypadkach Ukraina również rozstrzyga podjęcie się problemu na gruncie 
moralno-etycznym. Zastosowanie w sytuacjach problematycznych rozwiązań 
moralnych czy etycznych jest uzasadnione tym, że macierzyństwo zastępcze 
wchodzi w strefę intymną oraz prywatne, z tego powodu nie można oddzielić 
kwestii macierzyństwa zastępczego od etyki czy norm społecznych. 

STANY ZJEDNOCZONE W UJĘCIU OGÓLNYM

W USA regulacje prawne odnoszące się do omawianej problematyki są 
indywidualnie utworzone dla każdego ze stanów. W obrębie terytorialnym 
USA można wyróżnić wszystkie trzy kategorie regulacji wymienione we wstę-
pie drugiej części niniejszej pracy. W celu ujednolicenia prawa obowiązujące-
go w Stanach Zjednoczonych wydano ustawę „Uniform Status of Children 
of Assisted Conception Act”, która miała być unifikacją przepisów stanowych 
dotyczących kwestii umów o macierzyństwo zastępcze. Z przepisów wymie-
nionej ustawy wynika, że kobieta, która rodzi dziecko, jest jego matką, chyba 
że umowa o macierzyństwo zastępcze zostanie zatwierdzone przez sąd przed 
poczęciem dziecka (Wałachowska, 2014). Pomimo treści ustawy ujednolicają-
cej prawo regulacje stanów są odmienne. Trzydzieści cztery stany nie zawierają 
jednoznacznej odpowiedzi w kwestii dopuszczalności surogacji, sześć stanów 
zezwala (Arkansas, Kalifornia, Illinois, Massachusetts, New Jersey i Waszyng-
ton). Ustawodawstwo pozostałych stanów zakazuje dokonywania surogacji 
w każdym wypadku lub pod pewnymi warunkami. Kwestie dopuszczalności 
surogacji w poszczególnych stanach dobrze obrazuje również dopuszczalność 
macierzyństwa zastępczego komercyjnego. W stanie New Jersey umowa jest 
ważna, jeżeli nie jest odpłatna. Umów o charakterze odpłatnym są uważane 
tam za nieważne. Takie same regulacje obowiązują również w: Nowy Mek-
syk, Wirginia, Oregon i Waszyngton, które również dopuszczają jedynie al-
truistyczne umowy o macierzyństwo zastępcze. Takie stany jak Kalifornia czy 
Floryda dopuszczają obie formy macierzyństwa zstępczego. W regulacjach po-
szczególnych stanów można wyróżnić również regulacje takich aspektów jak 
obowiązek małżeństwa przez rodziców socjologicznych, dopuszczalność lub 
zakazanie dawstwa gamet przez osoby trzecie, możliwość zatrzymania dziecka 
przez matkę zastępczą, wymogi odnoszące się do wieku stron; np. w stanie 
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New Hampshire strony umowy o macierzyństwo zastępcze muszą mieć ukoń-
czone 21 lat.  

REGULACJE PRAWNE WYBRANYCH STANÓW:

Nowy Jork

Komisja Stanowa do spraw Życia i Zdrowia w 1988 r. jednogłośnie za-
jęła stanowisko w przedmiocie dopuszczalności macierzyństwa zastępczego na 
terytorium danego stanu USA. Przyjęła ona, że instytucja surogacji powinna 
być zakazana w Nowym Jorku. W ustawie z lipca 1993 r. umowy i macierzyń-
stwo zastępcze zostały uznane za nieważne i sprzeczne z porządkiem publicz-
nym. Według wymienionej ustawy strony, które zawarły umowę odpłatną 
będą podlegać karze grzywny do 500 dolarów. Karze grzywny podlegają rów-
nież osoby nakłaniające, pośredniczące i asystujące. Karze natomiast nie pod-
legają strony umowy o macierzyństwo zastępcze o charakterze nieodpłatnym. 
Nie oznacza to jednak ich ważności, umowa taka jest prawnie nieskuteczna. 
Ustawa Nowego Jorku odnosząca się do instytucji surogacji wysuwa nato-
miast definicje legalną umowy o macierzyństwo zastępcze. Jest ona umową 
ustną lub pisemną, zgodnie z którą kobieta wyraża zgodę bądź na zapłodnie-
nie jej nasieniem mężczyzny, który nie jest jej mężem, bądź na transfer do 
jej organizmu embrionu, będącego produktem zapłodnienia komórki jajowej 
nasieniem mężczyzny, który nie jest jej mężem; oraz kobieta wyraża zgodę na 
oddanie do adopcji dziecka, które urodziła w drodze powyższego zapłodnienia. 

Stanowisko jakie przyjęło ustawodawstwo w Nowym Jorku spotkało się 
z ogromną krytyką, która zarzucała zbyt konserwatywny charakter ustawy, 
która odbiega od doświadczeń prawno-medycznych nabytych przez dwadzie-
ścia lat funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych instytucji komercyjnego 
macierzyństwa zastępczego.

Massachusetts

Nie można wymienić tutaj źródeł prawa w formie ustawy czy regulacji 
prawnych, w tym stanie USA macierzyństwo zastępcze jest regulowane wy-
łącznie przez prawo precedensowe, czyli prawo, które opiera się na wydawa-
nych przez sądy orzeczeniach. 

Massachusetts powiada się za dopuszczalnością surogacji w pełni. Pra-
wo obowiązujące w Massachusetts omówię na podstawie wyroku z 1998 r. 
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w sprawie R.R. v. M.H. sąd zważył, iż tradycyjna umowa o macierzyństwo 
zastępcze jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem spełnienia dwóch prze-
słanek. Z czego wynika, że stan Massachusetts preferuje macierzyństwo ge-
styjne (potwierdzone w orzeczeniu z 2001 r. w sprawie Culliton v. Beth Israel 
Deaconess Medical Center).

Wymagania warunkujące tradycyjną umowę o macierzyństwo zastępcze:

• Matka zastępcza nie może otrzymać żadnego wynagrodzenia oprócz 
opłacenia wydatków związanych z samą ciążą oraz związanych z nią 
badaniami;

• Umowa o macierzyństwo zastępcze jest nieskuteczna do momentu 
zrzeczenia się przez matkę zastępczą praw do opieki nad dzieckiem, 
które urodziła. Zrzeczenie praw rodzicielskich może nastąpić po 
czterech dniach od narodzin dziecka.

Powyżej wymienione dwa główne warunki nie wypełniają katalogu wy-
magań, które musza być spełnione. Sąd wyznaczył również pobieżne prze-
słanki, które należy spełnić przez strony umowy. Sąd zasugerował, że umowa 
o macierzyństwo zastępcze jest prawnie ważna i skuteczna wtedy, gdy matka 
zastępcza jest pełnoletnia i przynajmniej już raz była w ciąży, którą donosiła 
i zakończyła się pomyślnie narodzinami dziecka. Do spełnienia warunków 
potrzebna jest również zgoda męża matki zastępczej na podjęcie się przez nią 
danego czynu. Pewnymi obowiązkami są objęci również rodzicie socjologicz-
ni, którzy muszą być w stanie sprawować opiekę nad dzieckiem. Obie strony 
umowy natomiast powinny mieć dostęp do profesjonalnego pełnomocnika 
oraz jego usług w zakresie umowy o macierzyństwo zastępcze (Fras, Abłaże-
wicz, 2008)

Stronom oprócz wielu wymogów, które powinny spełnić występują rów-
nie prawa i wolności jakie przyznane są im w kreowaniu umowy. Strony mają 
pełną swobodę w kształtowaniu postanowień umownych oraz mają wolność 
wyboru miejsca narodzin, wyboru lekarza odbierającego poród czy uprawnie-
nie do nadania dziecku imienia. 

Pensylwania

Departament Zdrowia Stanu Pensylwania wprowadził specjalny system 
rejestracji narodzin dzieci poczętych w drodze metod sztucznej prokreacji,  
w celu uproszczenia procedur oraz pomocy ludziom walczącym z niepłodno-
ścią, a całe to działanie było spowodowane tym, że w Pensylwanii nie było 
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żadnych uregulowań prawnych ani precedensowych orzeczeń sądów, które 
stanowiłyby źródło prawa w kwestii umów o macierzyństwo zastępcze (Fras, 
Abłażewicz, 2008).

System wprowadzony przez Departament Zdrowia zezwala na wpisanie 
do aktu urodzenia dziecka jako rodziców, rodziców socjologicznych, bez po-
trzeby uprzedniego przysposabiania dziecka. Jak w poprzednich stanach tutaj 
również istnieją wymogi pozwalające na wpisanie rodziców socjologicznych 
do aktu urodzenia. Wymogami tymi są: 

• Wymagane jest sporządzenie uzupełniającego raportu sztucznego 
zapłodnienia;

• Złożenie wniosku do sądu opiekuńczego, który wydaje nakaz wpisa-
nia rodziców socjologicznych do aktu urodzenia.

W przypadku „tradycyjnego” macierzyństwa zastępczego stosuje się usta-
wy adopcyjną stanu Pensylwania, która to domniemywa się, że matką praw-
ną jest kobieta, która urodziła dziecko. Istniej możliwość zrzeczenia się praw 
rodzicielskich i przysposobienia dziecka przez druga stronę umowy o macie-
rzyństwo zastępcze. Rodzice przysposabiający są zobowiązani w takiej sytuacji 
złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o przysposobienie i do opieki próbnej 
nad dzieckiem przez trzy dni. Po upływie tego okresu matka zastępcza może 
złożyć do sądu opiekuńczego wniosek o zezwolenie na przysposobienie jej 
dziecka i zrzeczenie się praw rodzicielskich.

Illinois

W stanie Illinois w dniu 20 sierpnia 2004 r. uchwalono ustawę dotyczącą 
gestacyjnego macierzyństwa zastępczego. Weszła w życie w następnym roku i 
jak wskazuje na to jej nazwa reguluje ona jedynie umowy o macierzyństwo za-
stępcze typu gestacyjnego, tradycyjna forma nie jest regulowana przez wymie-
nianą ustawę. Strony umowy o macierzyństwo zastępcze tradycyjne poddane 
są regulacjom prawnym stanowej ustawy o adopcji (Fras, Abłażewicz, 2008). 

Zgodnie z nią zastępcza matka musi wyrazić zgodę na przysposobienie 
dziecka przez rodziców socjologicznych dopiero po upływie 72 godzin od 
urodzenia się dziecka.

W przypadku macierzyństwa zastępczego gestacyjnego, gdy dziecko jest 
genetycznie powiązane przynajmniej z jednym z rodziców socjologicznych, 
ustawa dotycząca danej problematyki mówi, że rodzice socjologiczny uzyskują 
względem dziecka, z mocy prawa, wyłączne prawa rodzicielskie. Jest to prosty 
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i szybki sposób, który nie wymaga żadnych skomplikowanych procedur zwią-
zanych z adopcją dziecka jak to jest w przypadku macierzyństwa zastępczego 
tradycyjnego. Strona umowy może w sprawny sposób uzyskać prawa rodzi-
cielskie, ale pod warunkiem, że dziecko urodzi się na terytorium stanu. Illino-
is. Ustawa obowiązująca w stanie Illinois jest uważana za jedną z najbardziej 
liberalnych ustaw dotyczących kwestii macierzyństwa zastępczego w Stanach 
Zjednoczonych.

Wymagania jakie nakłada ustawa na strony umowy o macierzyństwo za-
stępcze są następujące: Matka zastępcza powinna mieć skończone 21 lat, przy-
najmniej jeden raz urodzić dziecko przed zawarciem umowy o macierzyństwo 
zastępcze, powinna poddać się badaniom lekarskim pod względem fizycznym 
i psychicznym. Matka zastępcza zobowiązana jest do zawarcia ubezpieczenia 
zdrowotnego przynajmniej na czas trwania ciąży. Natomiast w przypadku, 
gdy jest ona mężatką, jej mąż powinien wyrazić zgodę na zawarcie przez nią 
umowy i zgodę na oddanie dziecka po jego urodzeniu.

Rodzice socjologiczni mogą zawrzeć umowę o macierzyństwo zastępcze 
jedynie w przypadku, gdy mają taką potrzebę wynikającą z natury medycznej. 
Rodzice powinni   również skonsultować warunki umowy z doradcą praw-
nym (Fras, Abłażewicz, 2008).

PODSUMOWANIE

Z różnorodności przedstawionej w powyższej pracy wynika, że regula-
cja prawna surogacji jest problemem powszechnym. Różnorodność wynika  
z szybkiego postępu cywilizacyjnego, który dotyczy prokreacji ludzkiej. Pra-
wo jest zdeterminowane przez medycynę do tworzenia nowym norm praw-
nych. Czynnikiem różnorodności regulacji krajowych jest nie tylko rozwój, 
ale również to, że prawo rodzinne dotyka intymnych i prywatnych sfer życia 
człowieka, co łączy go również z normami społecznymi i etycznymi. Nor-
my społeczne, moralność oraz wyznania religijne, które dominują w danym 
okręgu terytorialnych bardzo oddziałowują na przyjęte w danym państwie 
regulacje prawne. 

Uważam, że macierzyństwo zastępcze to nie jest forma walki z proble-
mem niepłodności, nie jest ona żadną terapią. Surogacja to jest opcja, dzięki 
której kobiety mają możliwość „łatwiejszego” oraz szybszego, ale nie zawsze 
lepszego rozwiązania swojego problemu np. z donoszeniem ciąży. Obecnie 
świat kieruje się ogromnym materializmem i z pewnością mogę stwierdzić,  
że wiele kobiet korzysta z usług surogatek nie tylko z powodów medycznych, 
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ale również i z pobudek egoistycznych, a różnorodna regulacja praw krajo-
wych jest idealną okazją do skorzystania z istniejącej możliwości. 

Macierzyństwo zastępcze jest formą zarobku dla kobiet w tzw. „dołku 
finansowym”, a dla kobiet korzystających z usług surogatek, korzystną i niein-
wazyjną dla nich formą otrzymania dziecka i zostania matką. Stwierdzam, że 
głównym zadaniem ustawodawcy jest przeciwstawianie się nawet postępom 
technologicznym, które mają na celu uprzedmiotowienie człowieka i wytwo-
rzenie z niego źródła do zysku. 
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Smyczyński T. (red.), 
2011 System Prawa Prywatnego [w:] Prawo rodzinne i opiekuńcze, Legalis.
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THE INSTITUTION OF SUBSTITUTION  
ON THE BASIS OF LEGAL REGULATIONS  

OF INDIVIDUAL COUNTRIES 

Summary: The main aim of the article is to present the institution of sur-
rogate motherhood, which is a way to solve the problem of infertility.  
The article consists of two parts. The first part describes the concepts relat-
ed to the presented institution and explains the basic types of motherhood.  
The second part presents the legal regulations in force in selected countries 
in order to demonstrate the existing differences consisting in legality or the 
prohibition of surrogacy. The article uses secondary sources, legal articles, legal 
regulations and internet resources.

Keywords: surrogate motherhood, foster mother, guardian, child 
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INSTYTUCJA RZECZNIKA 
KONSUMENTÓW: 

USTAWODAWSTWO, 
ORZECZNICTWO 

I JEGO FAKTYCZNA POMOC  
W KONKRETNYCH SPRAWACH 

Streszczenie: Prawo konkurencji jest gałęzią prawa, która reguluję zasady 
ochrony przedsiębiorców oraz konsumentów przed innymi przedsiębiorcami. 
Podmiot prawny, który opisaliśmy w naszej pracy to monokratyczny organ 
Rzecznika Konsumentów. Wykonuje on zadania powiatu w zakresie ochrony 
konkurencji. Jego pozycję prawną unormowano w Ustawie o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Ten akt normatywny został w naszej pracy szczegółowo 
przedstawiony i przeanalizowany w procesie wykładni prawa. Ukazaliśmy wa-
runki prawne, które musi wykazać kandydat, który chce piastować ten urząd, 
uwzględniliśmy również jego podległość względem Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Przybliżyliśmy de lege lata jego ustawowe zada-
nia, powiązania z doktryną cywilnoprawną, oraz kompetencje proceduralne 
służące ochronie konsumentów. Ze względu na chęć przekazania praktycznej 
wiedzy, przedstawiliśmy procedurę zgłoszenia wniosku do Rzecznika Konsu-
mentów w celu umożliwienia realizacji swoich praw, przez podmiot którego 
prawa zostały naruszone. Naszym celem było ukazanie również tego, że insty-
tucja ta jest wykorzystywana w praktyce i wykonywanie tego prawa jest aktu-
alne i na bieżąco wspiera również dorobek judykatury w postaci linii orzeczni-
czej. W związku z tym przedstawiliśmy ciekawe z perspektywy prawnej stany 
faktyczne oraz wykładnie operatywną sądownictwa w orzecznictwie, która 
była korzystna dla praw konsumentów. Analizowaliśmy rozstrzygnięcia sądu 
dotyczące umów sprzedaży, świadczenia usług telekomunikacyjnych, eduka-
cyjnych, turystycznych, pocztowych, bankowych. Interpretacja ta umożliwi 
pełniejsze zrozumienie systemu prawa poprzez wykładnię instytucji dla do-
bra konsumentów. Ukazuje to, że omawiany organ jest istotny perspektywy 
ochrony naruszonych praw i powinien on być rozwijany na bieżąco przez usta-
wodawcę, dla dobra wszystkich konsumentów.

Słowa kluczowe: Rzecznik Praw Konsumenta, procedura wniesienia skargi, 
orzecznictwo, prawo
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WPROWADZENIE

Słowo konkurencja posiada swoją etymologię w języku starożytnych 
Rzymian. Pochodzi od łacińskiego słowa concurrentia, które oznacza w na-
szym języku współzawodnictwo co wyjaśnia pochodzenie nazwy prawa 
konkurencji.  W publicznym prawie gospodarczym dziedzina ta zajmuje się 
ochroną przedsiębiorców oraz konsumentów przed działaniami innych pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą. Ochrona przyjmuje formę 
wprowadzania przepisów prawnych, które ingerują w mechanizmy wolnego 
rynku. W dzisiejszych realiach ustawodawczych normy regulujące tę materię 
zostały uchwalone przez polski parlament. Istnieje wiele aktów normatyw-
nych oraz wykonawczych, które ipso iure stanowią przepisy tej gałęzi prawa. 
Podstawowy oraz najbardziej fundamentalny akt prawny zawierający zasa-
dy dotyczące tego prawa to Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów  
z 16 lutego 2007 roku, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 
16 kwietnia 1993r. Z perspektywy definicji legalnych istotna będzie Ustawa 
Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018r. Ponadto ta gałąź prawa w swojej 
naturze związana jest normami cywilnoprawnymi, gdyż ustawodawca odsyła 
nas do określonych instytucji. Ze względu na to kolejnym źródłem prawa bę-
dzie również Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny. Przechodząc 
do meritum istotny z perspektywy prawnej ochrony konsumentów de lege 
lata organ „Rzecznika Konsumentów”. Celem naszej pracy będzie przedsta-
wienie współczesnego ustawodawstwa dotyczącego Rzecznika Konsumentów, 
procedury wnoszenia skargi do tego organu w celu przedstawienia faktycznej 
możliwości odzwierciedlenia praw podmiotowych przez konsumentów, kon-
kretnych sytuacji w których działanie tego organu znalazło zastosowanie, oraz 
dorobku judykatury w postaci linii orzeczniczej wydanej w tych sprawach. 
Postanowiliśmy, że ten temat zostanie przez nas poddany dogłębnej anali-
zie, gdyż instytucja ta ma znaczenie w stosunku do konsumentów w praktyce  
i normy dotyczące tej instytucji są wykonywane na bieżąco. Uznaliśmy,  
że w ten sposób możemy poszerzyć wiedze w tej tematyce, która dla nas 
wszystkich jest aktualna, użyteczna i potrzebna.

USTAWODAWSTWO DOTYCZĄCE RZECZNIKA PRAW 
KONSUMENTÓW

W dzisiejszym systemie prawnym unormowania odnoszące się do pro-
blematyki „Rzecznika praw konsumenta” uregulowane zostały w Ustawie 
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o ochronie konkurencji i konsumentów. W celu zgłębienia problematyki 
naszej pracy istotne będzie zrozumienie podstawowych definicji legalnych. 
Prawodawca wyjaśnia nam pojęcia konsumenta oraz przedsiębiorcy, czyli 
fundamentalne pojęcia dotyczące prawa konkurencji. W wyżej wymienionej 
ustawie w słowniczku definicji legalnych zostało zawarte pojęcie konsumenta. 
Ustawodawca odsyła nas do przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art.221 
kodeksu cywilnego „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą 
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą 
lub zawodową”. Definicja przedsiębiorcy została unormowana w art. 4 pkt.1. 
Przepis ten zawarty jest w Ustawie Prawo Przedsiębiorców. W tym akcie nor-
matywnym zgodnie z art.4 ust.1 „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odręb-
na ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. 
2.Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywa-
nej przez nich działalności gospodarczej”. W Ustawie o ochronie konkurencji 
i konsumentów expressis verbis ustanowiony został dział V o nazwie „Organi-
zacja ochrony konkurencji i konsumentów”. Istotny z perspektywy omawia-
nej problematyki będzie rozdział II pod nazwą „Samorząd terytorialny i or-
ganizacje konsumenckie”. Zakres przedmiotowy tego rozdziału określa art.37, 
który stanowi, że „Zadania w dziedzinie ochrony interesów konsumentów  
w zakresie określonym ustawą oraz odrębnymi przepisami wykonują również: 
samorząd terytorialny, a także organizacje konsumenckie i inne instytucje, do 
których statutowych lub ustawowych zadań należy ochrona interesów konsu-
mentów”. Ratio legis tego przepisu polega na tym, że ustawodawca przekazuje 
na jego mocy zadania dotyczące ochrony konkurencji  w celu ich rzetelniejszej 
realizacji, zgodnie z konstytucyjną zasadą decentralizacji władzy publicznej na 
organy samorządu terytorialnego. Ponadto uwzględniając wolność zrzeszania 
się podmiotów w demokratycznym państwie prawa przekazał je również na 
organizacje konsumenckie. 

Ustawodawca w art.39 uchwalił  przepis, który ex lege stanowi, że „Za-
dania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów 
wykonuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, zwany dalej „rzecz-
nikiem konsumentów”. Z perspektywy omawianego przez nas tematu prze-
pis ten ma fundamentalne znaczenie. Powołuje on do życia monokratyczny 

organ „Rzecznika konsumentów”, który działa w ramach zadań samorządu 
powiatowego. Ponadto ipso iure organ ten powołany może być w ramach 
powiatów grodzkich, czyli miast, które są gminami ale wykonują zadania 
powiatu. Powiązanie tego organu z samorządem terytorialnym w postaci 
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powiatu potwierdza zgodnie z przepisami to, że stosunek pracy nawiązuje sta-
rosta, przewodniczący organu wykonawczego powiatu czyli zarządu powiatu.  
W przypadku miast na prawach powiatu organem nawiązującym stosunek 
pracy jest Prezydent miasta. W celach kontrolnych „Rzecznik konsumentów” 
jest bezpośrednio podporządkowany staroście. Jest on zobligowany ex lege do 
corocznego przedkładania staroście lub prezydentowi miasta sprawozdania ze 
swojej działalności. 

Ustawodawca w celu jak najbardziej efektywnego działania tego organu 
dla dobra wszystkich obywateli ustanowił szereg warunków, które musi speł-
nić kandydat, w celu sprawowania tego urzędu. Osoba taka musi posiadać 
wyższe wykształcenie, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne oraz co 
najmniej pięcioletnią praktykę zawodową. Organizacyjnie wyodrębniony jest 
on w ramach struktur starostwa powiatowego (urzędu miasta), zaś w powia-
tach powyżej 100 tys. mieszkańców i w miastach na prawach powiatu rzecz-
nik konsumentów może wykonywać swoje zadania przy pomocy wyodrębnio-
nego biura, czyli ustanowionego aparatu wykonującego funkcje urzędnicze. 
Z perspektywy statusu prawnego de lege lata do tego podmiotu stosuje się 
przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. 
Odesłanie to uchwalone zostało w celu uniknięcia tworzenia nowych regulacji 
prawnych określających ten status szczegółowo i podkreślając jego rolę jako 
organu związanego z samorządem terytorialnym. 

Mówiąc o zadaniach tego organu należy nawiązać do Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest on centralnym organem admi-
nistracji państwowej, który odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady 
Ministrów. Do jego ogólnych zadań należy kształtowanie polityki antymo-
nopolowej i polityki ochrony konsumentów. Istotne jest to z tej perspektywy,  
że widoczna jest zależność pomiędzy „Prezesem UOKIK” a „Rzecznikiem 
Konsumentów”. Ustawodawca przewidział, że jeden organ nie będzie w stanie 
zrealizować tylu zadań, dlatego część z nich zostało przeniesione na omawiany 
w naszej pracy organ. W unormowaniach ukazane jest również jego funkcjo-
nalne powiązanie z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz innymi organami, gdyż zobligowany jest on z mocy prawa współdziałać 
z nimi w realizacji swoich zadań. Ponadto Rzecznik konsumentów przekazuje 
sprawozdanie z corocznej działalności Prezesowi Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów” po zaopiniowaniu przez starostę lub prezydenta miasta. 
Ustawa zobowiązuje również Rzecznika do przekazywania na bieżąco Preze-
sowi UOKIK wniosków oraz sygnalizowania problemów dotyczących ochro-
ny konsumentów, które wymagają interwencji oraz podjęcia odpowiednich 
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działań w granicach swoich kompetencji przez organy administracji rządowej. 
Przepis ten ukazuje przeniesienie części zadań oraz funkcjonalne powiązanie 
tych dwóch organów. (www.kapitalni.org/pl/artykuly/prezes-urzedu-ochro-
ny-konkurencji-i-konsumentow-oraz-rzecznik-finansowy-czym-sie-zajmuja-

-i-w-jakich-sprawach-moga-pomoc). 
Zadania tego monokratycznego organu wymienione zostały expressis ver-

bis w art.42 ust.1. Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prawo-
dawca wymienia tutaj zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckie-
go i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Przepis 
ten ma istotne znaczenie i ukazuję znaczącą rolę wymogów w wykształceniu 
prawniczym, ekonomicznym oraz praktyce zawodowej. Podmiot taki musi 
udzielać ex lege porad prawnych w celu realizowania potrzeb wszystkich 
podmiotów i ogólnie rozumianego dobra wspólnego w ochronie interesów 
konsumentów. Składa on również wnioski w sprawie stanowienia i zmiany 
przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów. 
Dyspozycja tej normy również ukazuje duże predyspozycje oraz realne kom-
petencje, którymi powinna wykazywać się jednostka, która ma zamiar piasto-
wać taki urząd. Związane jest to z tym, że celem jego działań jest inicjowanie 
zmian prawodawczych i wprowadzanie w życie nowych przepisów dla dobra 
wszystkich konsumentów, którzy spotykali się z sytuacjami naruszającymi ich 
prawa. Do jego ustawowych zadań należy również występowanie do przedsię-
biorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Ustawodaw-
ca nakłada również w celu efektywniejszego działania opisywanego organu 
przedmiotowy obowiązek polegający na udzielaniu przez przedsiębiorców, do 
których zwrócił się Rzecznik konsumentów wyjaśnień i informacji, które są 
przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkowanie się do uwag i opinii rzecznika. 
Warto również z perspektywy ochrony konkurencji zwrócić uwagę na przepis, 
który odsyła do wykonywania przez niego innych zadań określonych w usta-
wie lub przepisach odrębnych. Oznacza to, że ustawodawca nie zastosował 
tutaj zasady numerus clausus przez wymienienie w sposób legalistyczny kon-
kretnych, sztywnych kompetencji tego organu, lecz umożliwia rozwinięcie 
ich poprzez wprowadzanie nowych aktów normatywnych. Stosowanie takich 
zasad techniki legislacyjnej jest bardzo racjonalne, gdyż umożliwia tworzenie 
nowego prawa dla bieżących potrzeb życiowych. Do jego innych zadań, które 
nie są wymienione expressis verbis w art.42 ust.1 należy wytaczanie powództw 
w sprawie uznania wzorców umów za niedozwolone, występowanie do Preze-
sa UOKiK w sprawie podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konku-
rencje lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. 
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 Prawodawca w tym akcie normatywnym ipso iure również ustanowił 
kompetencje związane z przepisami proceduralnymi, gdyż zgodnie z art. 42 
ust. 2 „Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na 
rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępo-
wania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.” Ustawodawca zawarł 
również mechanizmy prawnokarne, gdyż Rzecznik konsumentów w spra-
wach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym 
w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. kodeks w postę-
powaniach o wykroczenia, dlatego jest uprawniony do występowania z wnio-
skiem o ukaranie za ujawnione przez siebie wykroczenia. Prawodawca zawarł 
również w uprawnieniach Rzecznika odesłanie do cywilnoprawnej doktryny 
procesowej. Art.63 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania 
cywilnego stanowi, że „Organizacje pozarządowe wymienione w artykułach 
poprzedzających, które nie uczestniczą w sprawie, mogą przedstawiać sądowi 
istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich nale-
życie umocowanych organów”. Dokonując wykładni celowościowej możemy 
dojść do wniosku, że dyspozycja normy uprawnia do przedstawienia sądo-
wi w przypadku nieuczestniczenia w sprawie istotnych dla sprawy poglądów 
wyrażonych w uchwałach lub oświadczeniach tego organu. Z perspektywy 
omawianego tematu warto wspomnieć o kolegialnym organie powołanym  
w art.44 ust.1 z mocy omawianej ustawy, czyli działającej przy Prezesie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Krajowej Radzie Rzeczników Kon-
sumentów”. Prawodawca stanowi w art.44 ust.2, że „Rada jest stałym orga-
nem opiniodawczo-doradczym Prezesa Urzędu w zakresie spraw związanych 
z ochroną praw konsumentów na szczeblu samorządu powiatowego”. Do jej 
ustawowych zadań należy vi legis m.in. przedstawianie propozycji dotyczą-
cych kierunków zmian legislacyjnych w doktrynie ochrony praw konkurencji, 
wyrażanie opinii w przedmiocie projektów aktów prawnych lub kierunków 
rządowej polityki konsumenckiej. W skład tego kolegialnego ciała prawnego 
wchodzi szesnastu rzeczników konsumentów po jednym z każdego wojewódz-
twa. Organ ten składa się z przedstawicieli omawianego w naszej pracy organu. 
Ukazuje to ponownie silne powiązanie z Prezesem Urzędu, który również jako 
przedstawiciel uprawniony jest do ustalenia regulaminu pracy Rady. 

PROCEDURA WNIESIENIA SKARGI

Procedura wniesienia skargi w przepisach polskiego prawa jest istotna  
z perspektywy ochrony konsumentów. Jest to kilkuetapowa procedura, którą 
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przedstawimy w tym rozdziale. Punktem wyjścia dla rozpoczęcia tej procedu-
ry jest właściwy wniosek konsumenta, czyli sformalizowana prośba o podjęcie 
konkretnych działań w celu podjęcia sprawy o charakterze konsumenckim. 
Ustawodawca nie przewidział urzędowego formularza, który mógłby zo-
stać załączony do właściwego aktu normatywnego. Istotnym, a w zasadzie 
podstawowym warunkiem uwzględnienia wniosku jest dołączenie do niego 
środków dokumentów umożliwiających szczegółowe zweryfikowanie sprawy 
np. paragon, umowa, korespondencja z przedsiębiorcą, opinie rzeczoznaw-
ców, rachunki do ustalenia wysokości odszkodowania. W kwestii opłat czyn-
ność ta na korzyść konsumenta jest zwolniona z ich uiszczania. Na wypa-
dek wniesienia podania Rzecznikowi Konsumenta nie będącemu właściwym 
organem dla rozpatrzenia danej sprawy w ciągu 7 dni przekaże on wniosek 
odpowiedniemu organowi lub instytucji. Gdyby okazało się, że roszczenie 
konsumenta nie znajduje uzasadnienia w opinii Rzecznika, w ciągu 14 dni 
udzieli odpowiedzi zwrotnej konsumentowi, nie podejmując tym samym in-
terwencji. Rzecznik oceniając podanie jako zasadne ma również  14 dni na 
analizę dokumentów i podjęcie działania wobec przedsiębiorcy pozostającego 
w stosunku zobowiązaniowym z konsumentem. Podczas gdy przedsiębiorca 
będzie zainteresowany polubownym załatwieniem sprawy, Rzecznik zawiada-
mia konsumenta o sposobie załatwienia sprawy, który może polegać na speł-
nieniu świadczenia rzeczowego lub pieniężnego albo ustalenie sytuacji praw-
nej konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą np. uznanie przez przedsiębiorcę 
nieistnienia długu. W ten sposób sprawa dobiega końca. Oznacza to, że spór 
może zostać zakończony vi consensus. Jeśli jednak przedsiębiorca nie uwzględ-
ni roszczenia konsumenta, Miejscowy Rzecznik Konsumentów kontaktu-
je się z wnioskodawcą i ustala z nim dalszy sposób działania przedstawiając 
mu dwie możliwości, w postaci skierowania sprawy do sądu bądź rezygnacji  
z dalszego dochodzenia roszczeń. Jeśli konsument zdecyduje się wkroczyć 
na drogę sądową poprzez wykorzystanie legitymacji czynnej może powierzyć 
wytoczenie powództwa Rzecznikowi jak też zgodzić się na włączenie go do 
postępowania. Sprawę kończy prawomocne orzeczenie, które w ciągu mie-
siąca po uprawomocnieniu pozwala Rzecznikowi umożliwienia powodowi 
zawnioskowania do komornika o wszczęcie egzekucji (www.codozasady.pl/
postępowanie-przed-sadem-polubownym).
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ORZECZNICTWO W KONKRETNYCH SPRAWACH

Przedstawione przez nas w Polskim systemie prawnym unormowania 
dotyczące „Rzecznika Konsumenta” określające jego pozycję prawną oraz 
przepisy, które umożliwiają odzwierciedlenie praw podmiotowych poprzez 
złożenie wniosku i rozpoczęcie procedury znalazły wielokrotnie zastosowa-
nie praktyczne. Celem tego rozdziału będzie ukazanie życiowych kazusów 
na bazie orzecznictwa, w celu przekazania użytecznej wiedzy, dla wszystkich 
podmiotów, które mogą znaleźć się w podobnej sytuacji. Do spraw, którymi 
w szczególności zajmuje się Rzecznik należą sprawy związane z prawem cy-
wilnym. Możemy wymienić tutaj m.in. przykłady dotyczące zawierania sto-
sunków zobowiązaniowych. Najpowszechniejszą formą jest umowa sprzedaży, 
ale wyróżnia się również umowy o świadczenie usług przez „rzemieślników”, 
czyli serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe oraz wykonu-
jące różnorakie przedmioty na zamówienie, umowy o świadczenie usług te-
lekomunikacyjnych, turystycznych, przewozowych, pocztowych, bankowych, 
energetycznych, związanych z przenoszeniem własności nieruchomości i edu-
kacyjnych. Postaramy się teraz zaprezentować przykładowe orzecznictwo od-
noszące się do wyżej wymienionych rodzajów spraw.

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE  
Z DNIA 20 STYCZNIA 2006 R.

Umowa sprzedaży będąca jednym z najpowszechniejszych stosunków 
zobowiązaniowych łączących konsumenta z przedsiębiorcą dość często przy-
sparza wielu problemów, a dochodzenie roszczeń od przedsiębiorcy wymaga 
zaangażowania Rzecznika Konsumenta. Powołując się na konkretny kazus 
adekwatnym przykładem jest tu wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie  
z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie z powództwa Miejskiego Rzecznika Kon-
sumentów (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2006r, 
sygn. akt.VI ACa 537/05, LEX nr 1642465). W tym stanie faktycznym oso-
ba fizyczna chciała nabyć od drugiego podmiotu własność rzeczy ruchomej 
w postaci obuwia, na mocy umowy sprzedaży. Będąc jednak nieusatysfak-
cjonowaną z nabytej rzeczy zdecydowała się na reklamację. Okazało się, że 
zgłoszenie reklamacyjne jest sprzeczne z prawem, a konsument miał szansę 
zaznajomienia się z nim dopiero w momencie zgłaszania niezgodności to-
waru z umową. Zdaniem sądu należy uznać, że unormowany tryb reklama-
cyjny stanowi część umowy sprzedaży. Są to jego postanowienia dodatkowe. 
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Zgłoszenie reklamacyjne jest stosowanym wzorcem umowy.  Reguluje on po-
boczne kwestie, które odnoszą się do tej kazuistycznej sytuacji. Uwzględniając 
to, że ustawodawca odsyłał w przepisach dotyczących ochrony konkurencji 
do cywilnoprawnej, zobowiązaniowej konstrukcji unormowanej de lege lata 
w kodeksie cywilnym. Mowa tutaj o instytucji klauzul abuzywnych. Expressis 
verbis art.3851  par.1 stanowi, że „Postanowienia umowy zawieranej z kon-
sumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego 
prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naru-
szając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to 
postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wyna-
grodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.” W tym sta-
nie faktycznym konsument został wprowadzony w błąd, jego interesy zostały 
ukształtowane niezgodnie z literą prawa, przerzucono na niego część ciężaru 
procesu reklamacyjnego, narażono go na ponoszenie dodatkowych wydatków 
lub strat. Nakładanie na niego restrykcji związanych z terminem oraz utrata 
czasu ukazuje, że działanie takie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami kupiec-
kimi. Zakwalifikowanie przez powoda klauzuli jako niedozwolonego postano-
wienia umownego w tym stanie faktycznym jest bardzo zasadne. Wykonanie 
prawa przez omawiany w naszej pracy podmiot było interwencją, która miała 
istotne przesłanki faktyczne. Działanie takie realizuje zasady słuszności. 

WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE  
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2012 R.

Kolejnym rodzajem umów są umowy o świadczenie usług. W doktrynie 
rozumie się je jako działalność gospodarczą, o charakterze nieprodukcyjnym. 
Jej celem jest dostarczanie określonych korzyści oraz zaspokajanie potrzeb in-
nych podmiotów. W tej konkretnej sytuacji usługodawca zobligowany był  
z mocy umowy do świadczenie usług telekomunikacyjnych. Występowały 
tutaj konflikty między autonomicznymi podmiotami. W tym stanie faktycz-
nym Rzecznik Konsumenta wielokrotne podejmował interwencje, które jed-
nak nie przyniosły rezultatu, a spór między usługodawcą w zakresie świadcze-
nia usług telekomunikacyjnych i konsumentami znalazł swój finał w sądzie. 
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 września 2012 r. (Wyrok 
Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 września 2012r., sygn.akt. XVII 
AmA 45/11, LEX nr 2545704) stwierdza swoje stanowisko. Poruszył bardzo 
powszechne zjawisko polegające na przekazywaniu swoim klientom przez jed-
ną z firm telekomunikacyjnych regulaminu świadczenia usług nieczytelnym 
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drukiem, bardzo małą czcionką co w sposób oczywisty uniemożliwia konsu-
mentowi zapoznanie się z jego treścią, jednocześnie utrudniając konsumento-
wi skorzystanie z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Sąd 
uznał takie działanie za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów 
w rozumieniu  Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów. Powołał się on na art. 24 ust. 1, który stanowi ipso iure, że „Zaka-
zane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.” 
oraz art.24 ust.2 którego treść prawa ukazuje, że „Przez praktykę naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie sprzeczne z pra-
wem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy.” Organy sądowni-
cze dokonując interpretacji zachowań pozwanego również odwołali się bez-
pośrednio do przepisów zobowiązaniowych z kodeksu cywilnego, powołując 
się na naruszenie art.385 par.2. Dyspozycja tej normy stanowi expressis verbis, 
że „Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób 
zrozumiały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsu-
menta. Zasady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępo-
waniu w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone” 
Dokonując wykładni operatywnej sąd doszedł do wniosku, że stosowanie ta-
kiej praktyki przez usługodawcę narusza dobre obyczaje, ze względu na brak 
rzetelnego traktowania konsumenta jako drugiej strony stosunku obligacyjne-
go w postaci umowy.

WYROK SĄDU REJONOWEGO W SUWAŁKACH  
Z DNIA 8 LUTEGO 2016 R.

Naszym zdaniem warto również zwrócić uwagę na umowy opierające się 
na świadczeniu usług oświatowych. W praktyce może to mieć szerokie zasto-
sowanie przy zawieraniu stosunków zobowiązaniowych między konsumen-
tem a prywatnymi placówkami edukacyjnymi. Należy zwrócić uwagę, że usłu-
gi oświatowe mają szczególne znaczenie, ich świadczenie kształtuje jednostki 
poprzez umożliwienie im rozwoju osobistego. Przykładem stanu faktyczne-
go związanego z umową o świadczenie usług oświatowych oraz interwencją 
Rzecznika Konsumenta jest sprawa, w której podmiot w celu samorozwoju 
zawarł umowę o świadczenie usług edukacyjnych w szkole policealnej, której 
warunkiem było uiszczanie opłaty umownej. Osoba ta po czasie zdecydowała 
się przerwać edukację i zrezygnować z dalszej nauki. Nie dokonała ona jednak 
sformalizowanych czynności w celu oświadczenia woli innym podmiotom 
na piśmie, na temat rezygnacji korzystania z usług edukacyjnych. Działanie 
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faktyczne tej osoby fizycznej polegało tylko na tym, że przestała ona wypełniać 
swoje obowiązki. Zdaniem tej osoby oświadczenie woli nastąpiło per facta 
concludentia. W doktrynie cywilnej uważa się, że jest to oświadczenie woli 
polegające na wykładni z samego zachowania się podmiotu. Podmiot ten 
twierdził, że samo postępowanie w postaci nieuczęszczania na zajęcia stanowi 
wypowiedzenie umowy.  Placówka oświatowa, domagała się jednak zapłaty 
świadczenia, powołując się na to, że nie została o tym w żaden sposób poin-
formowana i realizowała na bieżąco swoje obowiązki umowne poprzez orga-
nizację zajęć, oraz dostęp do placówki. Powód za pośrednictwem Rzecznika 
Konsumenta zdecydował się skierować sprawę do sądu. W świetle orzecznic-
twa, wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 8 lutego 2016r. (Wyrok 
Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 8 lutego 2016r., sygn. akt.I C 2331/15, 
LEX nr 2957109), którego zapadnięcie poprzedził szereg pisemnych kore-
spondencji między Rzecznikiem Konsumenta, a pozwanym stanowi, że bez-
zasadnym jest roszczenie powoda o zwolnienie z obciążenia kosztami czesnego 
z tytułu rezygnacji z umowy o świadczenie usług oświatowych, podczas gdy 
wypowiedzenia takiego nie dokonał poprzez złożenie oświadczenia woli na 
piśmie. W przypadku rozwiniętej oraz sformalizowanej procedury wypowie-
dzenia umowy, powoływanie się na oświadczenie woli per facta concludentia 
jest niezasadne. Ponadto podmiot nie zgłosił również pozwanemu rezygnacji 
z nauki, a skreślenie z listy uczniów nastąpiło w wyniku niewypowiedzenia 
umowy jak również nieuregulowania czesnego przez Radę Pedagogiczną. Sąd 
uznał, że powołanie się w tym stanie faktycznym na istnienie instytucji klau-
zul niedozwolonych, wyłączających obowiązek zwrotu konsumentowi zapłaty 
za świadczenie niespełnione w całości lub części nie znajduje zastosowania 
zważywszy na fakt, iż wymagana jest sformalizowana rezygnacja podmiotu  
z zawarcia umowy lub jej wykonania.

WYROK SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU  
Z DNIA 10 STYCZNIA 2018R.

Usługi turystyczne, szczególnie w obecnej dobie pandemii, która sparali-
żowała funkcjonowanie wielu segmentów gospodarki mogą stanowić szerokie 
pole do działania przez Rzecznika Konsumentów. W tym stanie faktycznym 
jego interwencja okazała się skuteczna, gdyż dwie osoby fizyczne zdecydowa-
ły się zawrzeć umowę z organizatorem imprezy turystycznej w celach rekre-
acyjnych. Oświadczenia woli stron doprowadziły umowę do skutku zgodnie  
z literą prawa. W momencie rozpoczęcia wykonywania usługi, polegającej na 
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wyjeździe do innego miejsca okazało się, że standardy, które ich spotkały były 
sprzeczne z warunkami umowy. Zdecydowali się oni na powództwo z mocy 
kodeksu cywilnego. Znalazła tutaj zastosowanie ex lege  instytucja z art. 471, 
która stanowi że „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewy-
konanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Domagali się do naprawienia szkody 
lub należytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z orzecznictwem dotyczą-
cym tego stanu faktycznego na uwagę zasługuje tutaj wyrok Sądu Rejonowego 
w Toruniu z dnia 10 stycznia 2018r. (Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu 
z dnia 10 stycznia 2018r., sygn. akt.X C 3016/16, LEX nr 2447692), który 
postanowił, że roszczenie powodów o odszkodowanie z tytułu nienależycie 
wykonanej umowy znajduje swoje uzasadnienie prawne na podstawie art. 471 
k.c. w zw. z art. 11a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-
stycznych, która określa warunki oferowania, realizacji imprez turystycznych 
oraz usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za 
granicą. Zdaniem sądu odpowiedzialność ex contractu zakłada, że dłużnik obo-
wiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania. Art.11a w.w. ustawy zaś stanowi, że Organizator 
turystyki jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umo-
wy o świadczenie usług turystycznych. Naszym zdaniem interwencja Rzecznika 
Konsumentów w tej sprawie była bardzo zasadna. Pomógł on odzwiercie-
dlić uprawnienia konsumentów, poprzez realizacje roszczenia o naprawienie 
szkody. 

WYROK SĄDU ANTYMONOPOLOWEGO  
Z DNIA 12 CZERWCA 2002 R. 

Z perspektywy usług pocztowych, na uwagę zasługuje sprawa podjęta na 
wniosek Rzecznika Konsumentów. Stan faktyczny polegał na tym, że Poczta 
Polska, czyli jednoosobowa spółka skarbu Państwa dokonywała działań zwią-
zanych z praktyką monopolistyczną, polegającej na wykorzystywaniu pozycji 
dominującej na rynku narzucając niekorzystne dla konsumentów warunki 
umowy. Działanie to polegało na zobowiązywaniu nadawców przesyłek do 
uiszczania comiesięcznej opłaty w celu pokrycia czynności manipulacyjnych 
związanych z obsługą przesyłek pocztowych opłacanych w formie skredytowa-
nej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Antymonopolowego z dnia 12 czerwca 2002 
r. (Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 12 czerwca 2002r, sygn akt XVII 
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Ama 65/01, LEX nr 698/27) stanowi nadużycie pozycji dominującej pobie-
ranie przez pocztę od nadawcy dodatkowej opłaty za czynności manipulacyj-
ne związane z stosowaniem opłaty skredytowanej. W uzasadnieniu prawnym 
sąd uznał, że zachowanie takie stanowi praktykę monopolistyczną określoną  
w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art.9 w.w.u 

„Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez 
jednego lub kilku przedsiębiorców” W tym konkretnym przypadku uznano za 
taką praktykę zgodnie z pkt.6 „Narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych 
warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści”. Naszym zda-
niem ze względu na powszechność usług pocztowych, oraz jej szczególne zna-
czenie w obrocie gospodarczym działanie Rzecznika w tej sprawie było bardzo 
racjonalnym zachowaniem. 

WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 14 MAJA 2015 R. 

W jednym z przykładów stanów faktycznych Miejski Rzecznik Konsu-
mentów wniósł pozew zbiorowy dotyczący niewłaściwego wykonywania usług 
bankowych przez osobę prawną w postaci banku. Podmiot ten od kredyto-
biorców pobierał wyższe kwoty oprocentowania kredytu, niż były ona ustalo-
ne na mocy umowy. Była to umowa kredytowa bardzo dobrze znana w czasie 
jej zawierania, a wierzytelność miała być spłacana we frankach szwajcarskich. 
Negatywne działania organu udzielającego pożyczki doprowadziły do bezpo-
średniego powstania szkody u każdego z kredytobiorców. Rzecznik zdecydo-
wał się zainterweniować w tej sprawie w celu ochrony praw konsumentów. 
Na ten temat wypowiedziała się najwyższa instancja sądownicza w postaci 
Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 14 maja 2015r. (Wyrok Sądu Najwyż-
szego z dnia 14 maja 2015r, sygn.akt II CSK 768/14, LEX nr 1751865). 
Zgodnie ze zdaniem sądu w przypadku postępowań grupowych dotyczących 
roszczeń pieniężnych z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej banku do-
puszczalna jest incydentalna kontrola postanowień stosowanego przez bank 
wzorca umownego. Podstawą działania sądu jest konstrukcja prawna klauzuli 
abuzywnej na podstawie art.3851 KC. Ponadto warto zwrócić uwagę z per-
spektywy tego stanu faktycznego tezy sądu która twierdzi, że samo uznanie 
postanowienia umowy kredytu bankowego, który przewiduje zmienną stopę 
oprocentowania kredytu za niedozwolone, nie jest równoznaczne z przyjęciem 
stałej stopy oprocentowania tego kredytu. Oznacza to, że taka czynność nie 
jest wykonywania samowolnie, lecz wymaga podjęcia działań. Sąd Najwyższy 
w tym orzeczeniu uznał również, że umieszczenie we wzorcu umownym nie 
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stanowi naruszenia art. 354 KC par.1, który stanowi „Dłużnik powinien wy-
konać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego ce-
lowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli 
istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym 
zwyczajom”. Przepis ten stanowi ex lege obowiązki wykonywania stosunku 
obligacyjnego przez dłużnika. Sąd stwierdził, że posługiwanie się niedozwolo-
nym wzorcem nie oznacza tego, że dłużnik wykonuje zobowiązanie sprzecznie 
z treścią umowy lub przyjętymi wzorcami. W tym kazuistycznym przypadku 
wykładnia sądowa przyniosła korzyść tej osobie prawnej. Warto jednak zapa-
miętać tę regułę z perspektywy konsumenta, że przyjęcie abuzywności danego 
postanowienia umowy powoduje jego eliminację, ale w żadnym razie nie im-
plikuje odpowiedzialności kontraktowej „za wadliwe postanowienia wzorca”. 
Naszym zdaniem interwencja Rzecznika w tej sprawie była bardzo zasadna. 
Pomogła ona odzwierciedlić uprawnienia większej grupy podmiotów oraz sta-
nowi źródło wiedzy na temat prawnej możliwości działania banku.

ZAKOŃCZENIE

Nasza praca skupiła się na dokonaniu wykładni instytucji Rzecznika 
Konsumenta, jego pozycji prawnej, uprawnień, i obowiązków. Poprzez anali-
zę oraz proces wnioskowania, przedstawiliśmy zasady funkcjonowania tej in-
stytucji oraz zasadność jego działania. Ponadto użycie orzecznictwa krajowego 
służyło wskazaniu jak w wielu sytuacjach życiowych organ ten znalazł zastoso-
wanie oraz jakie jest jego czynne działanie dla dobra konsumentów. Naszym 
zdaniem istnienie takiej instytucji w polskim systemie prawa konkurencji jest 
bardzo zasadne i ustawodawstwo krajowe powinno uchwalać oraz wprowa-
dzać nowe normy, które będą na bieżąco aktualizować oraz usprawniać tę 
instytucję dla dobra wszystkich konsumentów. Po dokładnej analizie omawia-
nej instytucji doszliśmy do wniosków de lege ferenda, które powinien wprowa-
dzić w życie ustawodawca. Naszym zdaniem polegałyby one na rozwinięciu 
kompetencji ustawowych Rzecznika. Ponadto zapoznając się z orzecznictwem 
zauważyliśmy, że w wielu sprawach Rzecznik był zależny od Prezesa Urzędu 
UOKIK, dlatego według nas powinny zostać przyznane mu szersze kompe-
tencje i zmniejszona jego zależność. Uważamy również, że zasadne było by 
także rozbudowanie katalogu wymogów koniecznych do pełnienia urzędu 
Rzecznika w celu zwiększenia jakości piastowania tej funkcji przez konkret-
ny podmiot. Reasumując uważamy, że organ ten stanowi bardzo istotną rolę  
z perspektywy odzwierciedlania praw podmiotowych oraz co zostało ukazane 
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w naszych kazuistycznych stanach faktycznych oraz jest pierwszym ogniwem 
w procesie dochodzenia swoich roszczeń przez konsumenta.
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THE INSTITUTION OF THE CONSUMER 
OMBUDSMAN: LEGISLATION, CASE LAW  

AND ITS ACTUAL ASSISTANCE IN SPECIFIC CASES

Abstract: Competition law is a branch of law that regulates the principles 
of protection of entrepreneurs and consumers against other entrepreneurs.  
The legal entity we have described in our work is the monocratic body of the 
Consumer Ombudsman. It performs the tasks of the district in the field of 
competition protection. Its legal position is regulated in the Act on Com-
petition and Consumer Protection. This normative act has been presented 
in detail in our work and analyzed in the process of interpreting the law.  
We have presented the legal conditions that must be demonstrated by a candi-
date who wants to hold this office, we have also taken into account his subordi-
nation to the President of the Office of Competition and Consumer Protection.  
We have presented de lege years its statutory tasks, links with civil law doctrine, 
and procedural competences for consumer protection. Due to the desire to 
provide practical knowledge, we have presented a procedure for submitting 
an application to the Consumer Ombudsman in order to enable the exercise 
of their rights by the entity whose rights have been violated. Our aim was 
also to show that this institution is used in practice and the exercise of this 
right is up-to-date and also supports the achievements of the jurisprudence 
in the form of a jurisprudence line on an ongoing basis. Therefore, we have 
presented interesting from a legal perspective factual situations and operative 
interpretation of the judiciary in case law, which was beneficial for consum-
er rights. We analyzed the court's decisions regarding sales contracts, provi-
sion of telecommunications, educational, tourist, postal and banking services.  
This interpretation will enable a fuller understanding of the legal system  
by interpreting the institutions for the benefit of consumers. This shows that 
this body is important from the perspective of the protection of infringed 
rights and should be developed on an ongoing basis by the legislator, for the 
benefit of all consumers.

Keywords: Consumer Ombudsman, complaint procedure, case , law
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WYCENA NIERUCHMOMOŚCI 
RYNKU WTÓRNEGO NA PODSTAWIE 

PREFERENCJI NABYWCÓW 

Streszczenie: Niemalże nieprzerwanie od dwóch lat rynek wtórny w Rzeszo-
wie wykazuje coraz silniejsze wzrosty cen. Odbiorcy ofert nieruchomościo-
wych, dość często wysuwają żądania dotyczące uzasadnienia obranych założeń 
w ich wycenie. W ramach tych okoliczności, podjęto się próby ukazania wy-
miaru preferencji nabywców na rzeszowskim rynku wtórnym nieruchomości 
pod względem znaczenia poszczególnych cech w procesie ustalania wartości 
nieruchomości. Następnie na podstawie uzyskanych wyników badań doko-
nano oszacowania wyceny wartości dwóch nieruchomości: lokal mieszkalny 
oraz działkę zabudowaną domem jednorodzinnym, znajdujące się na terenie 
miasta Rzeszów. 

Słowa kluczowe: rynek wtórny nieruchomości, wycena nieruchomości, prefe-
rencje nabywców nieruchomości

WPROWADZENIE

Rynek nieruchomości stanowi jeden z głównych elementów gospodarki, 
który znajduje się w ścisłym powiązaniu z pozostałymi jej elementami. Wraz ze 
wzrostem popytu na zakup nieruchomości wzrasta wartość nakładów inwestycyj-
nych, umożliwiających realizację potrzeb mieszkalnych społeczeństwa. Wzrasta-
jący popyt na nieruchomości powoduje również niewystarczającą podaż tychże 
nieruchomości. Rosnące oczekiwania prowadzą w dalszej kolejności do wzrostu 
cen (Forbes, 2021, s. 5). W odpowiedzi na dynamiczny rozkwit rynków nie-
ruchomości powstaje nieodzowność dopracowywania metod wykorzystywanych  



88

EDYTA KOŚCIELSKA

w przebiegu wyceny nieruchomości. Za najczęściej stosowaną metodę przez 
rzeczoznawców majątkowych w szacowaniu wartości nieruchomości obiera 
się podejście porównawcze (Źróbek, Bełej, 2000, s. 3). Wedle założenia, pole-
ga ono na analizie rynków charakteryzujących się wstępowaniem podobnych 
nieruchomości, które poddaje się konfrontacji z obiektem wyceny. Proces po-
równywania nieruchomości bazuje na charakterystycznych emblematach nie-
ruchomości – cechach rynkowych, które w domniemaniu mają istotne zna-
czenie na kształtowanie się cen na poszczególnych rynkach (Prystupa, 2021, 
s. 31). W zakresie analizy porównawczej znajduje się bowiem sformułowanie 
przez rzeczoznawców majątkowych kompletu wyróżników odpowiednich dla 
obranego  typu oraz rodzaju nieruchomości, a także rozpoznanie, które ich 
ilościowego oraz jakościowego znaczenia w kreowaniu cen sprzedaży (Dzien-
nik Ustaw, art. 153).

Celem niniejszej pracy jest:

1. próba wskazania preferencji potencjalnych nabywców nieruchomo-
ści na rzeszowskim rynku wtórnym i ich oceny, pod kątem odziały-
wania poszczególnych cech rynkowych na wartość nieruchomości, 
względem danych rodzajów rynków: lokali mieszkalnych oraz nie-
ruchomości gruntowych zabudowanych domem jednorodzinnym;

2. weryfikacja przydatności badania: oszacowanie wartości przykłado-
wo obranych nieruchomości z badanych rynków sprzedaży w opar-
ciu o uzyskane dane z przeprowadzonego badania i porównania uzy-
skanego wyniku z bieżącą ofertą sprzedaży tejże nieruchomości.

Do ustalenia wpływu poszczególnych cech rynkowych na kwestię warto-
ści nieruchomości zaproponowano metodykę, która składała się z poniższych 
faz:

- uzgodnienie cech rynkowych, mianowicie wyselekcjonowanie najistot-
niejszych wyróżników wpływających na ceny nieruchomości na podsta-
wie informacji pochodzących z rynku wtórnego;

- przygotowanie ankiety o charakterze pytań zamkniętych z adekwatnie 
dobrana skalą; 

- realizacja badania w wytypowanym kręgu respondentów;
-  przygotowanie wyniku.
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OPIS BADANIA

Na początku czerwca 2022 r. przeprowadzono badanie pt. „Cechy 
nieruchomości wpływające na wartość nieruchomości na rynku wtór-
nym w Rzeszowie” w formie ankiety wśród społeczności studenckiej, 
w grupie osób będących aktywnych zawodowo i wśród osób starszych 
(60+). Próba badawcza została dobrana na zasadzie losowości o charak-
terze celowym, według subiektywnego osądu badacza. Uzyskaną próbę 
w ten sposób uznaje się za bliską próbie reprezentatywnej, najbardziej 
zainteresowanej zakupem/sprzedażą nieruchomości na rynku wtórnym. 
Zgodnie z raportem Barometr Metrohouse i Gold Finance za IV kwar-
tał 2021 r. najliczniejszą grupę, bo aż 65% kupujących na rynku wtór-
nym nieruchomości, stanowią osoby w wieku 30-50 lat. Z kolei osoby 
w wieku 60 + stanowią drugą grupę pod względem liczebności oferującą 
sprzedaż nieruchomości, dlatego w badaniu również uwzględnioną tą 
grupę, bowiem wpływają na kształtowanie się charakteru ofert. (Raport 
Barometr Metrohouse i Gold Finance, 2021, s. 9). Natomiast grupa 
studentów w bliskiej przyszłości najprawdopodobniej według założeń 
osądu badacza stanie się potencjalną grupą nabywców nieruchomości 
rynku wtórnego. W badaniu zastosowano ankietę zawierającą pytania 
zamknięte, które dotyczyły wpływu poszczególnych cech nieruchomo-
ści na ich ceny transakcyjne, a tym samym wartość rynkową. Dodat-
kowo ankieta zawierała również pytania o preferencje potencjalnych 
nabywców w zakresie wielkości nieruchomości (powierzchnie lokalu, 
domu lub działki). Respondenci oceniali wpływ poszczególnych cech 
w pięciostopniowej skali porządkowej, z uwzględnieniem punktacji od 
1 do 5 zawartej w tabeli 1.

Tabela 1. Klasyfikacja oceny preferencji poszczególnych cech nieruchomości

Lp. Rodzaj cechy Punktacja

1. Bardzo istotne 5

2. Istotne 4

3. Dość istotne 3

4. Niezbyt istotne 2

5. Zupełnie nieistotne 1

Źródło: opracowanie własne 



90

EDYTA KOŚCIELSKA

Próba badawcza wyniosła 110 osób z terenu miasta Rzeszów. Rozmiar 
próby został zdeterminowany odgórnie, motywowany osądem analityka, aby 
w sposób efektywny dokonać wag cech nieruchomości. Uzyskane wyniki  
z przeprowadzonego badania zostały przedstawione w tabeli 2 oraz 3 w po-
staci ilościowej. Celem pozyskania procentowej formy wag cech, podjęto się 
przeliczenia wyników w stosunku do 100%.

Tabela 2. Wagi cech nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

Lp Cecha Waga cechy

1. Lokalizacja 30%

2. Stan techniczny budynku 20%

3. Powierzchnia lokalu 17%

4. Standard 15%

5. Otoczenie/sąsiedztwo 12%

6. Piętro 6%

Razem: 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Tabela 3. Wagi cech nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym

Lp Cecha Waga cechy

1. Lokalizacja 17%

2. Stan techniczny budynku 15%

3. Standard budynku 14%

4. Otoczenie/sąsiedztwo 12%

5. Powierzchnia budynku 12%

6. Uzbrojenie działki 10%

7. Powierzchnia działki 10%

8. Stan zagospodarowania działki 5%

9. Kształt działki 5%

Razem: 100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego

Za najważniejszy atrybut w przypadku obu rodzajów nieruchomości − 
stanowiącej lokal mieszkalny oraz działki gruntowej zabudowanej domem 
jednorodzinnym, respondenci uznali cechę „lokalizacja”. Warto zauważyć,  
iż lokalizacja wciąż odgrywa główna rolę zdaniem potencjalnych nabyw-
ców nieruchomości, bowiem według raportu ING Banku Śląskiego z 2017 
również najważniejszym czynnikiem decydujący o zakupie nieruchomości 
na rynku wtórnym była lokalizacja (Finansowy Barometr ING, 2017 s. 8).  
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Z kolei za najmniej istotną cechę wybrano „położenie na piętrze” w przy-
padku mieszkania, a „kształt działki” w sytuacji nieruchomości gruntowej  
z domem jednorodzinnym. Rozpatrując nieruchomość w formie lokalu miesz-
kalnego zaraz po lokalizacji (30%), respondenci wskazali za kolejno istotne 
cechy wpływające na jej wartość: stan techniczny budynku (20%), powierzch-
nia lokalu (17%), standard (15%), otoczenie/sąsiedztwo (12%) i piętro (6%). 
Natomiast w kwestii nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jedno-
rodzinnym również po lokalizacji (17%) istotność cech mających wpływ na 
jej cenę w następującej kolejności: stan techniczny budynku (15%), standard 
budynku (14%), otoczenie/sąsiedztwo (12%), powierzchnia budynku (12%), 
uzbrojenie działki (10%), powierzchnia działki (10%), stan zagospodarowa-
nia działki (5%) oraz kształt działki (5%). 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI  
NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADANIA

Powszechne Krajowe Standardy Zasady Wyceny w Nocie Interpretacyj-
nej nr 1 dotyczącej zastosowania podejścia porównawczego w wycenie nie-
ruchomości dopuszczają jako jedna z metod wyceny nieruchomości, uzgod-
nienie wag cech rynkowych na podstawie badań i/lub obserwacji preferencji 
potencjalnych nabywców nieruchomości (PKZW, NI 1, w pkt. 3.10; Gaca, 
2002, s. 30).

W celu weryfikacji przydatności przeprowadzonego badania podjęto się 
próby oszacowania wartości nieruchomości, bazując na metodzie opracowa-
nej dzięki pozyskanym informacjom z przeprowadzonego badania (tabela 2 
oraz 3). Analiza porównawcza objęła nieruchomość X stanowiącą lokal miesz-
kalny oraz nieruchomość gruntową Y zabudowaną domem jednorodzinnym. 
Oferty sprzedaży nieruchomości pochodzą z lokalnego rzeszowskiego ser-
wisu nieruchomościowego (https://www.nieruchomosci-online.pl/, dostęp  
z dnia 15.08.2022).

Przedmiotem pierwszej wyceny jest nieruchomość rynku wtórne-
go – mieszkanie w niskim bloku, położone na osiedlu Piastów w Rzeszowie  
(https://www.nieruchomosci-online.pl/, dostęp z dnia 15.08.2022). Osiedle 
Piastów charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością lokalizacji, ze względu mię-
dzy innymi na miano „najbardziej zielonej dzielnicy miasta” oraz na wysoki 
poziom czystości, a przede wszystkim wyróżniające się bezproblemową komu-
nikacją i łatwą dostępnością do zakupów (Raport serwisu nieruchomościowe-
go Otodom, 2017, s 4-24.)
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Nieruchomość X obejmuje lokal mieszkalny o powierzchni 53,60 m2, 
który znajduje się na 4 piętrze budynku. Dodatkowo do mieszkania przyna-
leży balkon oraz garaż. Blok mieszkalny powstał w roku 1960 w zabudowie  
z tradycyjnej cegły. Mieszkanie odznacza się wysokim standardem, jest w peł-
ni umeblowane i wyposażone w sprzęty RTV i AGD z dostępem do niezbęd-
nych mediów.

Kategoria otoczenie/sąsiedztwo rozpatrywana jest przez pryzmat bezpie-
czeństwa oraz zacieśniania więzów społecznych między mieszkańcami danej 
okolicy. Osiedle Piastów w tej kwestii plasuje się na środkowych pozycjach 
listy rankingowej, stąd atrakcyjność otoczenia/sąsiedztwa ocenia się na prze-
ciętną (Raport serwisu nieruchomościowego Otodom, 2017).

W celu ustalenia wartości nieruchomości wykorzystano metodę porów-
nywania parami. Doboru cech rynkowych dokonano na podstawie analizy 
rynku lokalnego. Dla potrzeb wyceny przyjęto poniższe cechy wpływające na 
wartość nieruchomości:

1. Lokalizacja: atrakcyjna, przeciętna, mało atrakcyjna.
2. Stan techniczny budynku: dobry, przeciętny, wymagający remontu.
3. Powierzchnia lokalu: duża (powyżej 70m2), przeciętna (40m2−70m2), 

mała (poniżej 40m2).
4. Standard: wysoki, przeciętny, niski.
5. Otoczenie/sąsiedztwo: atrakcyjne, przeciętne, mało atrakcyjne.
6. Piętro: 1–2 piętro, parter oraz 3 piętro, powyżej 3 piętra.

Wagi cech rynkowych ustalono na podstawie informacji pochodzących  
z przeprowadzonego badania własnego na rynku lokalnym, które znajdują się 
w tabeli 2.

Do porównania przyjęto następujące nieruchomości z terenu miasta naj-
bardziej podobne do nieruchomości wycenianej:

Mieszkanie A

Transakcja z dnia 10.08.2022 r. Mieszkanie w niskim bloku z cegły 
na osiedlu Kmita w Rzeszowie: wysoka atrakcyjność lokalizacji, otoczenie/
sąsiedztwo – przeciętna atrakcyjność (Raport serwisu nieruchomościowe-
go Otodom, 2017, s. 4-23), parter. Stan techniczny budynku – przecięt-
ny. Powierzchnia mieszkalna – 49,90 m2. Mieszkanie w pełni wyposażone  
z balkonem oraz piwnicą. Standard lokalu mieszkalnego – wysoki. 
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Cena transakcyjna: 8 998 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszka-
nia (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-online.pl/, dostęp z dnia 
15.08.2022).

Mieszkanie B

Transakcja z dnia 19.07.2022 r. Mieszkanie w niskim bloku mieszkal-
nym na osiedlu Staroniwa w Rzeszowie: niska atrakcyjność lokalizacji, oto-
czenie/sąsiedztwo – przeciętna atrakcyjność (Raport serwisu nieruchomościo-
wego Otodom, 2017, s. 4-23), 1 piętro. Stan techniczny budynku – dobry, 
nowoczesna zabudowa. Powierzchnia mieszkalna – 68,14 m2. Mieszkanie  
w pełni wyposażone z balkonem oraz piwnicą. Standard lokalu mieszkalnego 

– wysoki. 
Cena transakcyjna: 8 350 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszka-

nia (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-online.pl/, dostęp z dnia 
15.08.2022).

Mieszkanie C

Transakcja z dnia 28.07.2020 r. Mieszkanie w niskim bloku mieszkal-
nym na osiedlu Krakowska−Południe w Rzeszowie: przeciętna atrakcyjność 
lokalizacji, otoczenie/sąsiedztwo – przeciętna atrakcyjność (Raport serwi-
su nieruchomościowego Otodom, 2017, s. 4-24), parter. Stan techniczny 
budynku – przeciętny. Powierzchnia mieszkalna – 64,20 m2. Mieszkanie  
w pełni wyposażone z balkonem oraz piwnicą. Standard lokalu mieszkalnego 

– przeciętny. 
Cena transakcyjna: 6 526 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszka-

nia (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-online.pl/, dostęp z dnia 
15.08.2022).

Przyjmuje się, iż upływ czasu nie ma wpływu na ceny nieruchomości 
obranych do porównania. W poniższych tabelach przedstawiono wykonane 
obliczenia, niezbędne do uzyskania wyceny nieruchomości, stanowiącej lokal 
mieszkalny.
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Tabela 4. Ustalenie zakresu kwotowego poprawek nieruchomości X

Cmax-Cmin 2472  zł/m2

Lp. Cecha rynkowa Waga cechy Zakres kwotowy poprawek (zł/m2)

1. Lokalizacja 30% 741,6

2. Stan techniczny budynku 20% 494,4

3. Powierzchnia lokalu 17% 420,24

4. Standard 15% 370,8

5. Otoczenie/sąsiedztwo 12% 296,64

6. Piętro 6% 148,32

Razem  100% 2472

Źrodło: opracowanie własne 

Tabela 5. Charakterystyka nieruchomości X wycenianej na tle nieruchomości podobnych

  Nieruchomość Nieruchomości podobne 

Lp. Cecha rynkowa X A B C 

1. Lokalizacja atrakcyjna atrakcyjna mało atrakcyjna przeciętna

2. Stan techniczny  
budynku przeciętny przeciętny Dobry przeciętny

3. Powierzchnia  
lokalu przeciętna przeciętna przeciętna przeciętna

4. Standard wysoki wysoki Wysoki przeciętny

5. Otoczenie/ 
sąsiedztwo przeciętne przeciętne przeciętne przeciętne

6. Piętro 4 piętro parter 1 piętro parter

Źrodło: opracowanie własne

Tabela 6. Analiza porównawcza wycenianej nieruchomości X

Porównanie cen 

Lp. Cecha rynkowa Zakres kwotowy 
poprawek X-A X-B X-C

1. Lokalizacja 741,6 0 741,6 370,8

2. Stan techniczny  
budynku 494,4 0 -247,2 0

3. Powierzchnia  
lokalu 420,24 0 0 0

4. Standard 370,8 0 0 185,4

5. Otoczenie/ 
sąsiedztwo 296,64 0 0 0

6. Piętro 148,32 -74,16 -148,32 -74,16

Razem  2472 -74,16 346,08 482,04

Źrodło: opracowanie własne
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Tabela 7. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości X

skA 8923,84 zł/m2

skB 8696,08 zł/m2

skC 7008,04 zł/m2

CjX 8209,32 zł/m2

Wx 440 019,55 zł

Wartość rynkowa nieruchomości: 440 000 zł

Źrodło: opracowanie własne

Na podstawie opracowanych informacji oraz dzięki zebranym 
danym w ramach badania własnego wyceniono nieruchomość X na kwo-
tę 440 000 zł. Co więcej uzyskana kwota jest znacząco zbliżona do oferty 
sprzedaży właściciela tejże nieruchomości, bowiem wystawił on ją za cenę 
460 000 zł (dane pochodzą z serwisu https://rzeszow.nieruchomosci-online.
pl/). Podczas uzasadnienia odchylenia w kwotach wyceny tej nieruchomości 
należy zwrócić uwagę na fakt pośrednictwa w sprzedaży lokalu mieszkalnego 
biura nieruchomości. 

Poza dokonaniem wyceny nieruchomości stanowiącej lokal mieszkal-
ny podjęto się również próby wyceny nieruchomości zabudowanej domem 
jednorodzinnym. 

Przedmiotem wyceny jest nieruchomość Y rynku wtórnego – dom wol-
nostojący położony na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie (https://www.nie-
ruchomosci-online.pl/, dostęp z dnia 15.08.2022). Osiedle Drabinianka cha-
rakteryzuje się wysoką atrakcyjnością lokalizacji, wykazując bezproblemowe 
połączenia komunikacyjne z innymi częściami miasta. Ważną cechą osiedla 
jest również szeroki dostęp do usług i rozrywki, a także zakupów. Z kolei 
atrakcyjność otoczenia/ sąsiedztwa została również oceniona jako wysoce 
atrakcyjna, bezpieczeństwo w tej dzielnicy plasuje się na czołowym miejscu, 
bowiem zajmuje trzecia pozycję na tle wszystkich osiedli miasta Rzeszów.

Nieruchomość obejmuje grunt działki o powierzchni 819 m2 oraz dom 
wolnostojący dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 131,70 m2. Dom 
wykończony komfortowo o wysokim standardzie z pełnym umeblowaniem, 
garażem oraz tarasem. Stan techniczny budynku – dobry, wymienione okna 
oraz nowa instalacja. Kształt działki – prostokątny, korzystny. Działka w pełni 
uzbrojona z przyłączem do wszystkich niezbędnych mediów. Na nierucho-
mości znajduje się zadbany ogród wraz z oddzielną altaną, zagospodarowanie 
działki − atrakcyjne.
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Do ustalenia wartości nieruchomości posłużono się metodą porówny-
wania parami. Doboru cech rynkowych dokonano w ramach analizy rynku 
lokalnego na podstawie własnego badania. Dla potrzeb wyceny przyjęto na-
stępujące cechy wpływające na wartość nieruchomości:

1. Lokalizacja: atrakcyjna, przeciętna, mało atrakcyjna.
2. Stan techniczny budynku: dobry, przeciętny, wymagający remontu
3. Standard budynku: wysoki, przeciętny, niski.
4. Otoczenie/sąsiedztwo: atrakcyjne, przeciętne, mało atrakcyjne.
5. Powierzchnia budynku: duża (powyżej 180 m2), przeciętna 

(180m2−100m2), mała (poniżej 100m2).
6. Uzbrojenie działki: jest/ brak.
7. Powierzchnia działki: duża (powyżej 1000m2), przeciętna (1000m2 

−500m2), mała (poniżej 500m2).
8. Stan zagospodarowania działki: atrakcyjny, przeciętny, mało 

atrakcyjny.
9. Kształt działki: korzystny, średnio korzystny, mało korzystny.

Wagi cech rynkowych zostały ustalone na podstawie uzyskanych danych 
bazujących na badaniu własnym, które znajdują się w tabeli 3. W ramach 
porównania przyjęto następujące nieruchomości z terenu miasta najbardziej 
podobne do nieruchomości Y:

Nieruchomość A

Transakcja z dnia 15.06.2022 r. Nieruchomość położona na osiedlu Kra-
kowska−Południe w Rzeszowie: przeciętna atrakcyjność lokalizacji, otoczenie/
sąsiedztwo − przeciętna atrakcyjność (Raport serwisu nieruchomościowego 
Otodom, 2017, s. 4-23). Działka uzbrojona o kształcie prostokątnym, ko-
rzystnym i powierzchni 995 m2. Działka w stanie surowym, bez roślinno-
ści i zabudowań, stan zagospodarowania o charakterze mało atrakcyjnym.  
Powierzchnia użytkowa budynku – 131,74 m2, stan techniczny budynku – 
dobry, standard − wysoki, pełne wyposażenie domu.

Cena transakcyjna: 9 951 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
wraz z gruntem działki (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-onli-
ne.pl/, dostęp z dnia 15.08.2022).
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Nieruchomość B

Transakcja z dnia 29.03.2022 r. Nieruchomość położona na osiedlu Sta-
roniwa w Rzeszowie (niska atrakcyjność lokalizacji, otoczenie/sąsiedztwo 

− przeciętna atrakcyjność1). Działka uzbrojona o kształcie prostokątnym, ko-
rzystnym i powierzchni 841 m2. Działka o atrakcyjnym charakterze zagospo-
darowania. Powierzchnia użytkowa budynku – 125 m2, stan techniczny bu-
dynku – dobry, standard − wysoki, pełne wyposażenie domu.

Cena transakcyjna: 6 757 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
wraz z gruntem działki (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-onli-
ne.pl/, dostęp z dnia 15.08.2022).

Nieruchomość C

Transakcja z dnia 12.07.2022 r. Nieruchomość położona na osiedlu Ty-
siąclecia w Rzeszowie: przeciętna atrakcyjność lokalizacji, otoczenie/sąsiedz-
two − przeciętna atrakcyjność (Raport serwisu nieruchomościowego Otodom, 
2017, s. 4-23). Działka uzbrojona o kształcie prostokątnym, korzystnym  
i powierzchni 621 m2. Działka o atrakcyjnym charakterze zagospodarowania. 
Powierzchnia użytkowa budynku – 144,6 m2, stan techniczny budynku – do-
bry, standard − przeciętny, pełne wyposażenie domu.

Cena transakcyjna: 9 073 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku 
wraz z gruntem działki (Archiwalna oferta, https://www.nieruchomosci-onli-
ne.pl/, dostęp z dnia 15.08.2022).

Przyjmuje się, iż upływ czasu nie ma wpływu na ceny nieruchomości 
obranych do porównania. W poniższych tabelach przedstawiono wykonane 
obliczenia, niezbędne do uzyskania wyceny nieruchomości gruntowej zabu-
dowanej domem jednorodzinnym.

1 Raport Otodom, Ranking Dzielnic Otodom. Jak się żyje w Rzeszowie?,2017; https://s3-eu 
-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/Q0ke1H50/OTODOM_Ranking_Rze 
szo%CC%81w_20170922.pdf,
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Tabela 8. Ustalenie zakresu kwotowego poprawek nieruchomości Y

Cmax-Cmin 2316 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z gruntem działki

Lp. Cecha rynkowa Waga cechy 
Zakres kwotowy poprawek  
(zł/m2 powierzchni użytkowej 
budynku wraz z gruntem działki)

1. Lokalizacja 17% 393,72

2. Stan techniczny budynku 15% 347,4

3. Standard budynku 14% 324,24

4. Otoczenie/sąsiedztwo 12% 277,92

5. Powierzchnia budynku 12% 277,92

6. Uzbrojenie działki 10% 231,6

7. Powierzchnia działki 10% 231,6

8. Stan zagospodarowania działki 5% 115,8

9. Kształt działki 5% 115,8

Razem  100% 2316

Źrodło: opracowanie własne

Tabela 9. Charakterystyka nieruchomości Y wycenianej na tle nieruchomości podobnych

Nieruchomość Nieruchomości podobne 

Lp. Cecha rynkowa Y A B C 

1. Lokalizacja atrakcyjna przeciętna mało 
atrakcyjna

przeciętna

2. Stan techniczny 
budynku

dobry dobry Dobry dobry

3. Standard budynku wysoki wysoki Wysoki przeciętny

4. Otoczenie/sąsiedztwo atrakcyjne przeciętne przeciętne przeciętne

5. Powierzchnia budynku przeciętna przeciętna przeciętna przeciętna

6. Uzbrojenie działki jest jest Jest jest

7. Powierzchnia działki przeciętna przeciętna przeciętna przeciętna

8. Stan zagospodarowania 
działki

atrakcyjny atrakcyjny atrakcyjny atrakcyjny

9. Kształt działki korzystny korzystny korzystny korzystny

Źrodło: opracowanie własne

Tabela 10. Analiza porównawcza wycenianej nieruchomości Y

Lp. Cecha rynkowa Zakres kwotowy  
poprawek Y-A X-B X-C

1. Lokalizacja 393,72 196,86 393,72 196,86

2. Stan techniczny budynku 347,4 0 0 0

3. Standard budynku 324,24 0 0 162,12

4. Otoczenie/sąsiedztwo 277,92 138,96 138,96 138,96
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5. Powierzchnia budynku 277,92 0 0 0

6. Uzbrojenie działki 231,6 0 0 0

7. Powierzchnia działki 231,6 0 0 0

8. Stan zagospodarowania  
działki 115,8 0 0 0

9. Kształt działki 115,8 0 0 0

Razem 2316 335,82 532,68 497,94

Źrodło: opracowanie własne
Tabela 11. Obliczenie wartości rynkowej nieruchomości Y

skA 10286,82 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z gruntem działki

skB 7289,68 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z gruntem działki

skC 9870,94 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z gruntem działki

CjX 9149,15 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku wraz z gruntem działki

Wx 1 204 942,62 zł

Wartość rynkowa nieruchomości: 1 200 000 zł

Źrodło: opracowanie własne

Przeprowadzone badanie pozwoliło dokonać wyceny nieruchomości 
Y zabudowanej domem jednorodzinnym na kwotę 1 200 000 zł. Uzyskany 
wynik nieznacznie odbiega od aktualnej oferty sprzedaży nieruchomości, za-
wyżając cenę o 50 000 zł (na podstawie informacji pochodzących z serwisu 
https://rzeszow.nieruchomosci-online.pl/).

PODSUMOWANIE

Należy zauważyć, że badanie ankietowe posłużyło jako praktyczne 
narzędzie determinujące kluczowe z punktu widzenia wyceny, informacji 
obejmujących cechy nieruchomości i sugestii na temat ich wartości. Zre-
alizowanie badania było możliwe dzięki warunkom rozwiniętego rynku 
nieruchomości miasta Rzeszów oraz wśród świadomych jego podmio-
tów. Nazwy cech rynkowych można w sposób przystępny zidentyfikować 
poprzez studiowanie transakcji oraz ofert kupna-sprzedaży w lokalnych 
agencjach czy serwisach nieruchomościowych lub prasie lokalnej, gdzie 
sprzedający klarownie opisują nieruchomość, wyróżniając jej cechy ryn-
kowe. Przy zakupie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny najistot-
niejsze kwestię stanowią trzy aspekty: lokalizacja, stan techniczny budynku  
i powierzchnia lokalu. Natomiast w przypadku nieruchomości zabudowanej 
domem jednorodzinnym za trzy najważniejsze cechy mające wpływ na jej 
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wartość uznano: również lokalizacje, stan techniczny budynku i jego standard. 
Wycena nieruchomości X oraz Y rynku wtórnego, metodą opartą na rezul-
tatach badania w ujęciu porównawczym nieznacznie odbiegała od aktual-
nych ofert sprzedaży tychże nieruchomości. Co w dalszej kolejności wskazuje,  
iż próba badawcza wykazuje zbliżone preferencje cech nieruchomości, co do 
zachowania w tej kwestii ogółu uczestników na rynku wtórnym sprzedaży 
nieruchomość.
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SECONDARY MARKET REAL ESTATE VALUATION  
BASED ON PURCHASER PREFERENCES

Abstract: For almost two years now, the secondary market in Rzeszów has 
been showing ever stronger price increases. Recipients of real estate offers quite 
often make demands regarding the justification of the assumptions made in 
their valuation. Under these circumstances, the article attempts to show the 
dimension of preferences of buyers on the secondary real estate market in Rz-
eszów in terms of the importance of individual features in the process of deter-
mining the value of the property. Then, on the basis of the obtained research 
results, the valuation of the value of two real estates was made: a flat and a 
plot of land built up with a single-family house, located in the city of Rzeszów.

Keywords: secondary real estate market, real estate appraisal, real estate buyers' 
preferences






