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Powierzamy w Państwa ręce monografię, która jest owocem pracy wielu
autorów. W opracowaniu znalazły się artykuły dotyczące różnorakiej tematyki.
Niektóre opracowania dotyczą aktualnej tematyki związanej z przepisami „Covidowymi”, a niektóre wprost przeciwnie, odnoszą się do długoletnich sporów
doktrynalnych czy nawet metod wykładni. Jednym z czynników, który wskazuje na wspólny mianownik łączący wszystkie artykuły jest chęć wyjaśnienia
oraz rozwiązania problemów, które pojawiają się w polskim prawie. I tak:
Pierwszy rozdział pt. „Wywiad środowiskowy w sprawach małżeńskich” Tomasza Dąbrowskiego skupia się na problematyce unormowania wywiadu środowiskowego w prawie polskim. Autor zwrócił szczególną uwagę na podmioty
upoważnione do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jak również na
cele takiego wywiadu i sposób przygotowania sprawozdania z jego wykonania.
Została również dokonana analiza znaczenia dowodowego wywiadu.
Drugi rozdział pt. „Dyskryminacja zaawansowana technologicznie a rozwój
technologii opartych na dużych zbiorach danych. Wybrane zagadnienia prawa
unii europejskiej”, którego autorem jest Małgorzata Duda-Śmiałek, przedstawia problematykę związaną z dyskryminacją w świetle nowych technologii,
które to wykorzystują duże zbiory danych. Autorka na podstawie zebranego
piśmiennictwa oraz aktów prawnych dokonał szczegółowej analizy tematu,
w tym przedstawił sposoby zapobiegania stronniczości algorytmów.
Trzeci rozdział pt. „Jak ocenić opinię biegłego sądowego bez specjalistycznej
wiedzy? Ewaluacja argumentu z autorytetu wiedzy eksperckiej w teorii argumentacji Douglasa Waltona” autorstwa Krzysztofa Frąszczaka w głównej mierze
skupia się na instytucji biegłego w prawie polskim. Autor prezentuje również
metody schematów argumentacyjnych i pytań krytycznych opracowanych
przez Douglasa N. Waltona. Mimo, iż oczywistym jest, że wiedza ekspertów
z różnych dziedzin jest przydatna w postępowaniu sądowym, mniej oczywistym
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i bardziej skomplikowanym zadaniem jest ocena ekspertyzy, która została
wydana przez biegłego.
Czwarty rozdział, autorstwa Łukasza Hawrylaka, pt. „Prawo własności
nieruchomości wspólnot gruntowych ujawnione w ewidencji gruntów i budynków jako dowód w postępowaniu cywilnym. Uwagi na kanwie postanowienia
sądu najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r., V CSK 309/16” przedstawia skutki
prawne w zakresie mocy dowodowej wypisu z ewidencji gruntów i budynków poświadczającego prawo własności wspólnoty gruntowej. Autor zawarł
w swojej pracy liczne orzecznictwo, w tym orzeczenie Sądu Najwyższego, który wyraził pogląd, że wypis z ewidencji gruntów i budynków może zostać
uznany za dokument urzędowy.
Piąty rozdział pt. „Rola związków zawodowych w konflikcie pracowniczym”
współautorów, a mianowicie Przemysława Jatkiewicza oraz Magdaleny Konkel, podejmują próbę udowodnienia hipotezy czy związki zawodowe mogą
być mediatorem w konflikcie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą jak również w konfliktach pomiędzy pracownikami. W pracy zostały wykorzystane
wywiady z przewodniczącymi związków zawodowych oraz ankieta.
Szósty rozdział, autorstwa Jana Kaczmarczyka, pt. „Jurydyczne aspekty
ochrony własności przemysłowej. Regulacje prawa międzynarodowego, prawa unii
europejskiej oraz prawa polskiego” porusza problematykę ochrony własności
przemysłowej w prawie polskim. Autor, nie tylko pochylił się nad regulacjami
krajowymi, ale również nad przepisami prawa europejskiego i praw międzynarodowego. Warto zwrócić uwagę, ze celem artykułu jest przedstawienie oceny
poziomu ochrony prawa własności przemysłowej w naszym kraju, jak również
na tle wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Siódmy rozdział pt. „Porwania rodzicielskie a piecza naprzemienna” Katarzyny Kamińskiej podejmuje problematykę dotyczącą porwań rodzicielskich.
Autorka w swoim artykule próbuje odpowiedzieć na pytanie czy rodzice małoletniego, którzy sprawują nad nim pieczę, mogą być sprawcami przestępstwa
z artykułu 211 KK. W rozdziale znajdują się również rozważania na temat
pieczy rodzicielskiej, co do której wciąż istnieją rozbieżności w doktrynie.
Ósmy rozdział, autorstwa Pauliny Kiliszowskiej, pt. „Struktura prawna
brytyjskiej hipoteki umownej cz.1” opisuje instytucję hipoteki w prawie brytyjskim. Rozdział zawiera informacje dotyczące samego pojęcia hipoteki, stron
umowy, a także przedmiotu umowy. Artykuł stanowi część pierwszą, co wskazuje na obszerność podjętej tematyki. Miejmy nadzieję, że kolejna część pojawi się już niedługo.
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Dziewiąty rozdział, którego autorem jest Magdalena Róża Krysiak,
pt. „«Zmowa przetargowa» a przestępstwo zakłócania przetargu publicznego
z art. 305 k.k.” poddaje analizie polskie przepisy prawnokarne, które przewidują odpowiedzialność za niedozwolone porozumienie przetargowe. Warto
zwrócić uwagę na fakt, że w opracowaniu znalazła się również problematyka
zakresu kryminalizacji niedozwolonych porozumień przetargowych.
Dziseiąty rozdział, Karoliny Latawiec, pt. „Prawne Aspekty Ochrony Zdrowia” przedstawia prawne aspekty ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polskiej.
Autorka chciała wskazać na większy zasięg problematyki związanej z obszarem
ochrony zdrowia, a celem było nie tylko wskazanie podstawowych gwarancji praw ochrony zdrowia ale również dokonania dokładniejszej analizy kluczowych kwestii, które z czasem ewoluują i przekładają się na realny poziom
ochrony zdrowia jednostki ludzkiej.
Jedenasty rozdział pt. „Analiza prawna podmiotów, celów i wymagań związanych z ewidencją sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących”, Katarzyny
Lorkowskiej, opisuje problematykę związaną z ewidencją sprzedaży. Autor
pochylił się nad zagadnieniem wskazując nie tylko orzecznictwo, ale również
interpretacje indywidualne. To właśnie mnogość ostatniego źródła wskazuje
na to jak obszerny jest to problem w dzisiejszych czasach.
Dwunasty rozdział pt. „Wykładnia funkcjonalna i teleologiczna oraz założenia dotyczące racjonalnego prawodawcy - analiza wybranych przepisów tarcz antykryzysowych dla przedsiębiorców w czasie trwania pandemii COVID-19” autorstwa Dominiki Łobockiej przedstawia wykładnię funkcjonalną i teleologiczną
oraz założenia dotyczące racjonalnego prawodawcy. Zastosowanie wskazanych
modeli teoretycznych w kontekście stworzenia prawa, którego celem miało
być zminimalizowanie liczby zakażeń przy jednoczesnym utrzymaniu miejsc
pracy i stworzeniu warunków dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw,
wydaje się być niezwykle ważne. Zasadniczym zagadnieniem poddanym analizie jest uzasadnienie potrzeby stworzenia prawa przejrzystego, które sprawi,
że w trudnych czasach trwania ogólnoświatowej pandemii, obywatele będą
czuć się bezpiecznie. Autorka dokonała analizy rozwiązań prawnych przyjętych przez ustawodawcę oraz oceniła ich zasadność.
Trzynasty rozdział, którego autorem jest Aleksandra Maciocha, pt. „Odpowiedzialność karna sztucznej inteligencji” podejmuje próbę zestawienia problemu wynikającego z działania sztucznej inteligencji wraz z próbą systemowego
omówienia zasad odpowiedzialności karnej. Jak zauważa autorka – „Pojawia
się natomiast pytanie, kto – zgodnie z polską ustawą karną – władny jest przyjąć odpowiedzialność za działanie robota?”.
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Czternasty rozdział, Michała Ostrowskiego, pt. „Marginalizacja zasady jedności materialnej budżetu państwa na przykładzie państwowych funduszy celowych i ich planów finansowych na lata 2019-2020” uświadamia jak
wiele nieprawidłowości wystąpiło w funkcjonowaniu funduszy celowych
w określonych w tytule latach. Warto zaznaczyć, że autor przedstawił rys
historyczny funduszy celowych oraz wskazał ich podstawę prawną. Natomiast
całość artykułu została podsumowana trafnymi wnioskami.
Piętnasty rozdział autorstwa Marceliny Piotrowskiej pt. „Zastosowanie
metody funkcjonalnej w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym” została
przedstawiona analiza metody funkcjonalnej jako jednej z metod interpretacji prawnej. W artykule przedstawione są zależności pomiędzy stosowaniem
metody funkcjonalnej w prawie krajowym RP a prawem Unii Europejskiej.
W dalszej części artykułu autorka skupia się na podobieństwach i różnicach
w stosowaniu tej metody w porównaniu do prawa międzynarodowego. Całość
podsumowana jest wnioskami potwierdzającymi założenie o istotnej roli powstania przepisu podczas jego interpretacji.
Szesnasty rozdział pt. „Aktualne problemy prawa karnego - zasadność stosowania tymczasowego aresztowania” autorstwa Nikoli Rzeźnickiej pochyla się
nad problematyką zasadności i prawidłowości tymczasowego aresztowania.
Asumptem do działania były liczne skargi obrońców na przebieg postępowania, które miało na celu zastosowanie wymienionego już wcześniej środka
zapobiegawczego. Autorce nie umknął również fakt, iż Prezes Trybunał Konstytucyjnego sygnalizował liczne uchybienia dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania.
Siedemnasty rozdział autorstwa Aleksandry Spodniewskiej pt. „Definicja jako przedmiot rozważań języka ogólnego, prawnego i prawniczego oraz jej
wpływ na interpretację przepisów prawa budowlanego” traktuje o elementach
definicji, procesie definiowania oraz roli jaką pełni ona w języku ogólnym
oraz językach specjalistycznych. Zawarte w nim rozważania dotyczą stosunku między poprawnym konstruowaniem definicji, a interpretacją przepisów
w szczególności związanych z prawem budowlanym, a następnie dalszego jej
wpływu na tworzenie normatywów w tej dziedzinie. Poruszona została również problematyka związana z dostosowaniem tworzonych aktów normatywnych do ustawicznego rozwoju technologicznego i wciąż zmieniających się
oczekiwań estetycznych i funkcjonalnych społeczeństwa.
Osiemnasty rozdział, Marzeny Świstak, pt. „Konceptualizacja misji
współczesnej uczelni. Uwagi na tle przepisów prawa o szkolnictwie wyższym
i nauce” koncentruje się na tematyce reformy szkolnictwa (tzw. ustawie 2.0).
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Autorka wskazała na zarys misji uczelni w świetle nowej ustawy. W rozdziale
znalazły się postulaty de lege ferenda, które stanowią asumpt do dalszych zmian
w opisywanej ustawie.
Dziewiętnasty rozdział pt. „Prawo jako narzędzie wymierzenia sprawiedliwości na przykładzie współczesnego procesu karnego - analiza materialno-prawna” autorstwa Sebastiana Traczyka, ukazuje współczesny proces karny aby następnie poddać pod rozważania działania polskich władz szczególnie związane
z wymierzaniem sprawiedliwości. Jak sam autor wskazuje - artykuł ma za zadanie ukazać, a ponadto podkreślić, poprzez metodę obserwacyjną, jak państwo
Rzeczpospolita Polska funkcjonuje we współczesnym świecie korzystając z penalnych instytucji legislacyjnych – procesu karnego.
Dwudziesty rozdział autorstwa Kamili Walendowicz pt. „Metody kontroli
pracownika świadczącego pracę zdalną - zagadnienie dopuszczalność kontroli wizyjnej w świetle obowiązujących przepisów” – jak sama autorka wskazuje - jest
próbą zbadania dopuszczalności sprawowania przez pracodawcę kontroli pracownika w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych w trybie pracy
zdalnej, poprzez analizę legalnych i doktrynalnych podstaw wydania pracownikowi polecenia obligującego go do świadczenia pracy przy włączonej kamerze internetowej. W polskim prawie praca zdalna nie jest obecnie uregulowana szczegółowo dlatego zarówno kwestie związane z sprawowaniem kontroli
wizyjnej w trybie pracy zdalnej, jej legalnością, zakresem, sugerowaną formą
wprowadzenia takich rozwiązań do stosunku pracowniczego i wytyczeniem
granicy między dopuszczalną kontrolą a naruszeniem dóbr osobistych może
budzić wątpliwości. W artykule zaprezentowane zostały rozważania dotyczące
tych istotnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników kwestii oraz sugerowane rozwiązania związanych z nimi problemów.
Dwudziesty pierwszy rozdział autorstwa Brygidy Wądołowskiej
pt. „Clara non sunt interpretanda czy niekoniecznie?” Została zawarta analiza zasady clara non sunt interpretanda. Artykuł wskazuje problemy związane
z rozumieniem pojęcia wykładni, jak i jej stosowaniem. Zostały również przedstawione sytuacje, w jakich sądy stosują omawianą zasadę poprzez przytoczenie
fragmentów orzecznictwa. Autorka wskazała także dwie koncepcje, które przemawiają - za stosowaniem clara non sunt interpretanda (koncepcja klasyfikacyjna) oraz przeciw jej stosowaniu (koncepcja derywacyjna).
Dwudziesty drugi rozdział pt. „Materialnoprawne mechanizmy ochrony
inwestycji w traktacie karty energetycznej na przykładzie klauzuli największego uprzywilejowania oraz klauzuli traktowania narodowego” autorstwa Szymona Wiśniewskiego, przedstawia szczegółową analizę regulacji zawartych
13
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w Traktacie Karty Energetycznej. Autor posłużył się dwiema metodami badawczymi, a mianowicie metodą dogmatyczno-prawną oraz metodą teoretyczno-prawną. Takie rozwiązanie pozwoliło na jeszcze bardziej szczegółowe
zbadanie problematyki.
Dwudziesty trzeci rozdział, którego autorem jest Tomasz Wojsz,
pt. „Ochrona środowiska jako współczesne wyzwanie organu administracji terytorialnej” przedstawia politykę ochrony środowiska prowadzoną przez samorząd
terytorialny. W rozdziale znalazły się informacje na temat roli oraz zadań jakie
pełni samorząd terytorialny w omawianym zakresie. Przedstawione wnioski
wskazują na mnogość czynników, które to oddziaływają na politykę ochrony
środowiska, jak również na samo środowisko.
Dwudziesty czwarty rozdział pt. „Odpowiedzialność porządkowa pracownika oraz tryb postępowania przy wymierzaniu kar w polskim systemie prawnym”
Wojciecha Zaborowskiego – autora jak również współredaktora niniejszej
monografii – opisuje system kar porządkowych ustanowionych przez polskiego ustawodawcę w Kodeksie Pracy. Artykuł wskazuje na przesłanki, które
muszą być spełnione, aby pracodawca mógł ukarać pracownika. Została również poruszona tematyka procedury, w której wymierza się kary pracownikom
oraz sytuacje, w których dochodzi do uchylenia lub zatarcia kary porządkowej.
Autorzy wymienionych wyżej artykułów jaki i cała redakcja, mają nadzieję iż monografia będzie stanowiła asumpt do zmian w polskim ustawodawstwie. Nie oznacza to, że niniejsze wydanie jest skierowane wyłącznie do
legislatorów. Publikacja skierowania jest do wszystkich osób, które mają styczność z prawem na co dzień, jak również do wszystkich, którzy mimo iż nie
mają bezpośredniej styczności z prawem, chcieliby zapoznać się z normami
obowiązującymi w prawie polskim.

Kielce, czerwiec 2021 r.
Marta Stanisławska
Wojciech Zaborowski
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WYWIAD ŚRODOWISKOWY
W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

Streszczenie: W rozdziale omówione zostały zagadnienia dotyczące
unormowania wywiadu środowiskowego w sprawach małżeńskich,
tzn. w sprawach o unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub
nieistnienia małżeństwa i rozwód oraz separację na żądanie jednego
z małżonków. Zaprezentowano w nim podmioty upoważnione do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego (kuratorów sądowych), przedstawiono cele takiego wywiadu i sposób przygotowania sprawozdania
z jego wykonania, przeanalizowano także znaczenie dowodowe
wywiadu.
Słowa kluczowe: Sprawy małżeńskie, kurator sadowy, wywiad środowiskowy, dowód.

Wstęp
Charakter spraw małżeńskich, jak również ich doniosłość społeczna przesądziły o tym, że zostały one odrębnie ujęte w ustawie z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego2. Stało się tak również ze względu
na konieczność zabezpieczenia szczególnej ochrony sądowej. Przepisy odrębne mają w stosunku do przepisów procesowych charakter przepisów szczególnych. Istotą takich postępowań jest to, że przepisy o postępowaniu odrębnym
obejmują wypadki, w których ustawa dla danego rodzaju spraw chce wyłączyć
Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, radca prawny
2
Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.; dalej: k.p.c.
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w ogóle stosowanie określonych instytucji procesowych lub przepisów ogólnych albo też modyfikuje w pewnym zakresie zasady ogólnego postępowania
procesowego3. Jak wskazuje art. 425 k.p.c., sprawy małżeńskie obejmują następujące kategorie: unieważnienie małżeństwa, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, rozwód oraz separację na żądanie jednego z małżonków.
W konsekwencji mamy do czynienia z postępowaniem, które zostało
skonstruowane w celu wzmocnienia materialnoprawnych gwarancji trwałości małżeństwa i rodziny, a także dobra dziecka jako wartości najwyższej4.
W sprawach małżeńskich sąd może fakultatywnie5, stosownie do dyspozycji
art. 434 k.p.c., zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu
środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się
dzieci stron6. Ustawodawca precyzyjnie wskazał więc cel wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy może także zostać przeprowadzony w sprawach małżeńskich rozpoznawanych w postepowaniu nieprocesowym. Zostały
one unormowane przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w księdze
drugiej, zatytułowanej „Postępowanie nieprocesowe”. Należą do nich m.in.
sprawy dotyczące zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która nie
ukończyła osiemnastu lat. W myśl art. 561 § 1 k.p.c. zezwolenia na zawarcie
małżeństwa kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone.
W tego typu sprawach sąd opiekuńczy, stosownie do art. 5611 k.p.c., może
zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie
zezwolenia. Wywiad środowiskowy może być także zlecony w postępowaniu
w innych sprawach rodzinnych oraz w sprawach opiekuńczych (art. 5701
k.p.c.) czy w sprawach z zakresu stosunków miedzy rodzicami a dziećmi (art.
5793 k.p.c.). Ze względu na ograniczone ramy tekstu sprawy te nie zostaną
poniżej omówione, należy jednak zauważyć, że rozważania dotyczące podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, a także
S. Krześ, A. Sikorski,. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis 2021, komentarz do art. 425 (dostęp: 2.04.2021).
4
K. Flaga-Gieruszyńska, Postępowania odrębne [w:] Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi
stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, red. K. Flaga-Gieruszyńska, T. Aniukiewicz, K. Karwecka, A. Klich, T. Radkiewicz, L. Wietchy, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 525.
5
Jak wskazał SN w wyroku z dnia 10 maja 2010 r., III CKN 881/00, LEX nr 1222323, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w spawie o rozwód nie jest jednak obowiązkowe. Jego
funkcją jest przygotowanie postępowania dowodowego a nie jego zastępowanie.
6
Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2013 r., SNO 35/13, Legalis nr 753861.
3
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znaczenia dowodowego wywiadu środowiskowego mogą co do istoty dotyczyć
także postępowań nieprocesowych.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie regulacji prawnej wywiadu środowiskowego w sprawach rodzinnych. Omówiono w nim podmioty
upoważnione do przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, cel takiego wywiadu i sprawozdanie z jego wykonania, a także znaczenie dowodowe wywiadu.
Podmioty upoważnione do przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego
Zgodnie z art. 434 k.p.c. wywiad środowiskowy może być przeprowadzony przez osobę wskazaną przez sąd. Ustawodawca nie doprecyzował jednak kwestii kompetencji ani kwalifikacji, które powinna posiadać taka osoba.
W literaturze przedmiotu podkreśla się, że chodzi tu o umiejętność dostrzegania faktów będących przedmiotem wywiadu, nawiązywania kontaktów
i wnikania w sytuację rodzinną. Osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy stanowi swoisty pomost pomiędzy sądem a prowadzącymi spór stronami7.
W praktyce sądy zlecają więc przeprowadzenie wywiadu środowiskowego kuratorom sądowym lub kuratorom społecznym8. Jak zauważa K. Ziemianin,
kurator sądowy ze swej natury ma właściwe kompetencje do przeprowadzania
wywiadów środowiskowych, gdyż daje on rękojmię należytego wykonywania
zleconych mu obowiązków. Potwierdzeniem tego założenia są uregulowania
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych9, zawierającej katalog
zadań i standardów pracy kuratora10.
Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 2 ust. 1 u.k.s. kuratorzy
sądowi są kuratorami zawodowymi albo społecznymi11. Z art. 2 ust. 1 u.k.s.
wynika, że kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych

7
T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. III, Komentarz do art. 425–729, red.
A. Marciniak, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis 2021 (dostęp: 1.04.2021), komentarz do
art. 434.
8
K. Flaga-Gieruszyńska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis 2021 (dostęp: 1.04.2021), komentarz do art. 434.
9
Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 167.
10
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy w postępowaniu odrębnym w sprawach małżeńskich [w:]
Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J.M. Łukasiewisz,
A.M. Arkuszewska, A. Kościółek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 422.
11
I. Koper, D. Dończyk, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykułu
367-50539. Warszawa 2021, s 522, komentarz do art. 434.
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są kuratorami dla dorosłych, natomiast orzeczenia w sprawach rodzinnych
i nieletnich wykonują kuratorzy rodzinni12.
Przepis art. 1 u.k.s. zawiera zamknięty katalog zadań kuratora sądowego.
Zgodnie z jego brzmieniem kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym,
profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.
Warto też zauważyć, że w myśl art. 147 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych13 w sądach działają kuratorzy sądowi
(kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych), którzy stanowią służbę kuratorską i wykonują czynności o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym
i profilaktycznym oraz inne czynności określone w przepisach szczególnych.
Należy zauważyć, że kurator sądowy, jak wskazuje art. 11 pkt 1–5
u.k.s., obowiązany jest do: 1) występowania w uzasadnionych wypadkach
z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka; 2) przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych; 3) współpracy
z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo
zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem
pomocy społecznej w środowisku otwartym; 4) organizacji i kontroli pracy
podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów; 5) sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności
pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.
Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, że kurator sądowy jest
zobowiązany do przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów
środowiskowych. W literaturze przedmiotu zauważa się, iż ustawowy katalog
obowiązków wynikających z art. 11 pkt 1–5 u.k.s. nazywany jest obowiązkami kuratorskimi (urzędniczymi)14.
Przepis art. 5 ust. 1 u.k.s. opisuje wymagania, które powinni spełniać
kandydaci do wykonywania zawodu kuratora sądowego. Na mocy tej regulacji kuratorem zawodowym może być mianowany ten, kto łącznie spełnia następujące wymagania: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw
cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) jest zdolny
ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego15;
Zob. D. Jagiełło, Rejestr biegłych sądowych, „Studia Prawnoustrojowe” 2020, nr 49, s. 77.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 z późn. zm.; dalej: p.u.s.p.
14
K. Chmielarz, Zakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych,
„Monitor Prawniczy” 2020, nr 24, s. 1311.
15
Do określania stanu zdrowia wymaganego do podjęcia obowiązków kuratora zawodowego lub aplikanta kuratorskiego stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia
12
13
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4) ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych,
socjologicznych lub prawnych; 5) odbył aplikację kuratorska16, a także 6) zdał
egzamin kuratorski17.
Do pełnienia funkcji kuratora społecznego, zgodnie z art. 84 ust. 1 u.k.s.,
może być powołana osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ze względu na swój stan zdrowia jest
zdolna do pełnienia funkcji kuratora; 4) posiada co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, a także 5) złożyła informację
z Krajowego Rejestru Karnego, która jej dotyczy.
Według dyspozycji art. 4 u.k.s. kuratora zawodowego mianuje, odwołuje,
przenosi do innego sądu lub zespołu kuratorskiej służby sądowej albo zawiesza w czynnościach prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego. Przepis ten nie precyzuje elementów przedmiotowego wniosku, ani jego
formy. Kuratora społecznego powołuje, zawiesza w czynnościach i odwołuje
prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu18. Kurator społeczny na mocy art. 86 u.k.s. wpisuje się na listę kuratorów przy prezesie sądu
Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 619.
16
Na marginesie warto zaznaczyć, że na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o kuratorach sądowych
Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu okręgowego, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zwolnić od obowiązku odbycia aplikacji kuratorskiej i złożenia egzaminu
kuratorskiego. Przepis ten niestety jest nieostry, gdyż nie precyzuje, co należy rozumieć pod
podjęciem „szczególnie uzasadnione wypadki”. Należałoby więc wymienić w nim enumeratywnie wypadki szczególnie uzasadnione, w których będzie możliwe zwolnienie od obowiązku
odbywania aplikacji.
17
Aplikant kuratorki zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Powoływana jest ona przez
prezesa sądu okręgowego. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny polega na opracowaniu analizy akt sprawy oraz przygotowaniu stosownego wniosku procesowego
lub innego pisma, którego przygotowanie należy do zadań kuratora sądowego. Warunkiem
sine qua non dopuszczenia do egzaminu ustnego aplikanta kuratorskiego jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego. Z kolei egzamin ustny obejmuje sprawdzenie znajomości
metodyki pracy kuratora sądowego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, przepisów prawnych
dotyczących działalności kuratorów sądowych oraz innych wiadomości potrzebnych do wykonywania tego zawodu.
18
Jak wywiódł WSA w Krakowie w wyroku z dnia 3 października 2013 r., III SA/Kr 114/13,
LEX nr 1385381, „Ani powołanie, ani odwołanie społecznego kuratora sądowego nie następuje
w drodze decyzji administracyjnej. Zatem procedura odwoływania społecznego kuratora
sądowego nie jest postępowaniem administracyjnym w rozumieniu przepisów k.p.a., zaś akt
odwołania społecznego kuratora przez prezesa sądu rejonowego nie jest decyzją administracyjną,
ani innym aktem o charakterze administracyjnoprawnym. Nie musi więc mieć ani formy
przewidzianej w k.p.a, ani też nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy”.
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rejonowego. Odwołanie kuratora społecznego powoduje jego skreślenie z tej
listy kuratorów19.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 u.k.s. zakres zadań kuratora społecznego określa
kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym,
pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować. Natomiast jak wynika z art. 87 ust. 2 u.k.s., liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez
kuratora społecznego nie powinna przekraczać dziesięciu.
Do sposobu przeprowadzenia przez kuratora wywiadu środowiskowego
odnosi się przede wszystkim art. 9 u.k.s.20 Regulacja tego przepisu wskazuje,
że wykonując swoje obowiązki służbowe, kuratorzy mają prawo do odwiedzania osób objętych postępowaniem w godzinach od 700 do 2200 w miejscu
ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych. Mogą oni
żądać okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego
na stwierdzenie jej tożsamości, żądać niezbędnych wyjaśnień i informacji od
osób, których wywiad środowiskowy dotyczy, a także przeglądać akta sądowe
i sporządzać z nich odpisy. Ustawodawca w art. 9 pkt 5 u.k.s. nadał też kuratorowi prawo żądania wsparcia przy wykonywaniu swoich ustawowych obowiązków od osób i instytucji (w tym od Policji), w zakresie ich statutowych
obowiązków21.
Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego od strony formalnej i proceduralnej normują też przepisy rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia:
12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych22, 11 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu czynności w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego
oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu23 oraz 16 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wywiadów środowiskowych
o nieletnich24.
Cel wywiadu środowiskowego w sprawach
małżeńskich i sprawozdanie z jego wykonania
Ustawodawca w art. 434 k.p.c. expressis verbis wyznacza cel, w jakim
może być przeprowadzony wywiad środowiskowy w sprawach małżeńskich
19
20
21
22
23
24

20

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 marca 2010 r., IV SA/Wr 600/09, LEX nr 606106.
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy…, s. 423.
Zob. wyrok NSA z dnia 9 lutego 2016 r., II OSK 1402/14, LEX nr 2037331.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 989.
Dz. U. Nr 108, poz. 1018.
Dz. U. Nr 90, poz. 1010.
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– jest nim ustalenie warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.
Przedmiotem wywiadu nie mogą być zatem inne sporne lub niezbędne dla
rozstrzygnięcia sprawy okoliczności i stosunki między małżonkami, chyba że
pozostają one w związku z sytuacją dzieci, o której mowa w art. 434 k.p.c.25
Jak zaznacza się w doktrynie, sąd skorzysta w możliwości przewidzianej w tym przepisie zwłaszcza w sprawach o unieważnienie małżeństwa oraz
o rozwód lub separację – i to co do zasady wtedy, gdy małżonkowie mają
wspólne małoletnie dzieci. Przemawia za tym obowiązek rozstrzygania w takich sprawach z urzędu o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi
dziećmi obojga małżonków i kontaktach rodziców z dziećmi oraz cel samego wywiadu, tj. ustalenie warunków, w których żyją i wychowują się dzieci
stron26. W praktyce zdarza się, że wywiad środowiskowy zostaje zlecony w celu
ustalenia warunków życia jednej ze stron. Sąd zleca przeprowadzenie wywiadu
środowiskowego w formie zarządzenia. Określa przy tym zakres i termin jego
przeprowadzenia.
Po przeprowadzeniu wywiadu kurator, stosownie do dyspozycji § 7
ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych, sporządza pisemne sprawozdanie
z wywiadu zawierające: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad, opis
wykonywanych czynności i stwierdzonych okoliczności wynikających z zarządzenia o przeprowadzeniu wywiadu, datę przeprowadzenia wywiadu oraz podpis osoby przeprowadzającej wywiad. Jak właściwie zauważono w doktrynie,
osoba wyznaczona przez sąd przeprowadza wywiad środowiskowy, gromadząc
informacje o warunkach mieszkaniowych (czyli przykładowo o liczbie pomieszczeń w mieszkaniu, dostępności mediów i łazienki, zapewnieniu intymności, stanie lokalu analizowanym pod kątem dbałości o czystość i higienę itp.),
relacjach pomiędzy dziećmi oraz pomiędzy dziećmi i osobami z ich otoczenia,
trybie życia (czyli np. o wykonywaniu obowiązku szkolnego, opiece lekarskiej,
nieobecnościach w szkole, kontakcie rodziców lub opiekunów z wychowawcami i nauczycielami, wsparciu edukacyjne itp.)27.

T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. II, Komentarz do art. 367–729, red.
A. Marciniak, K. Piasecki, C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis 2021 (dostęp: 30.03.2021),
komentarz do art. 434.
26
H. Haak, [w:] Rozwód i separacja. Komentarz do art. 55–616 KRO oraz związanych z nimi
regulacji KPC, red. H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 434–435,
komentarz do art. 434 k.p.c.
27
J. Parafianowicz, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz
aktualizowany, red. O.M. Piaskowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, LEX 2020 (dostęp:
2.04.2021), komentarz do art. 434.
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W doktrynie pojawił się spór, czy w toku wywiadu środowiskowego mogą
być czynione ustalenia dotyczące możliwości nawiązania kontaktu z dziećmi lub ich rodzicami. Za takim poglądem opowiada się J. Parafianowicz28,
odmiennie stanowisko prezentuje zaś K. Ziemianin, której zdaniem wywiad
środowiskowy ma na celu jedynie opis warunków, w jakich żyją i wychowują
się dzieci. Osoba przeprowadzająca wywiad powinna ograniczyć się do stwierdzenia stanu rzeczy w chwili przeprowadzania wywiadu. W sprawozdaniu nie
może natomiast wskazać, jak jej zdaniem powinna być rozstrzygnięta kwestia
władzy rodzicielskiej29. Należy podkreślić, że w obecnym stanie prawnym nie
istnieje możliwość rozszerzenia celu wywiadu środowiskowego o informacje
dotyczące możliwości nawiązania kontaktu z dziećmi lub ich rodzicami. Jednakże w przyszłości podczas prac legislacyjnych należy rozważyć ten postulat,
gdyż zmiana taka wydaje się właściwa z praktycznego punktu widzenia.
Opis osoby, która sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego, ma przedstawić obiektywną relację z zaistniałego stanu
faktycznego. Opis ten musi być precyzyjny.
Kurator składa sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu w terminie
czternastu dni, licząc od dnia otrzymania zarządzenia o jego przeprowadzeniu,
chyba że w zarządzeniu wyznaczony został inny termin. Na polecenie sądu
kurator uzupełnia wywiad30.
Trzeba pamiętać o kwestiach związanych z ochroną danych osobowych
i ich przetwarzaniem. Administratorem danych przetwarzanych w celu wykonania zadań lub obowiązków przez kuratora jest prezes sądu, w którym
kurator ten pełni obowiązki służbowe. W zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań ustawowych kuratorzy zawodowi przetwarzają dane osób,
których dotyczy postępowanie. Sąd, rozstrzygając sprawę, w toku której przeprowadzono wywiad środowiskowy, posługuje się więc sprawozdaniem z tego
wywiadu31.
Znaczenie dowodowe wywiadu środowiskowego
w sprawach małżeńskich
Wywiad środowiskowy nie został wymieniony jako środek dowodowy
w części pierwszej księdze pierwszej tytule VI dziale III Kodeksu postępowania
Ibidem.
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy…, s. 425.
30
Zob. K. Stasiak, T. Jedynak, Wywiady środowiskowe, [w:] Zarys metodyki pracy kuratora
sądowego, red. K. Stasiak, Warszawa 2017, s. 692.
31
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy…, s. 424.
28
29

22

WYWIAD ŚRODOWISKOWY W SPRAWACH MAŁŻEŃSKICH

cywilnego, zatytułowanym „Dowody” (art. 227 i n.). Analiza art. 309 k.p.c.
prowadzi jednak do wniosku, że katalog środków dowodowych przewidziany
w Kodeksie nie jest zamknięty, co otwiera drogę do korzystania w postępowaniu cywilnym z wszelkich dalszych zdobyczy wiedzy i techniki32. W świetle art.
309 k.p.c. sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami dowodowymi
niż wymienione w art. 227 i n. k.p.c. określa sąd, zgodnie z ich charakterem,
stosując odpowiednio przepisy o dowodach. W doktrynie pojawiły się dwa odmienne stanowiska dotyczące pytania, czy wywiad środowiskowy w sprawach
rodzinnych jest środkiem dowodowym.
Według części przedstawicieli doktryny wywiad środowiskowy jest dowodem o charakterze zbliżonym częściowo do dowodu z opinii biegłego, zauważalne są w nim także pewne cechy dowodu z oględzin33. Z tym stanowiskiem
zgadza się Z. Krzemiński, który wywodzi, że zebrany w czasie wywiadu środowiskowego materiał może niewątpliwie stanowić dla sądu dowód w toczącej
się sprawie rozwodowej34. Jak stwierdza K. Gromek, wywiad środowiskowy
można zaliczyć do materiału procesowego w sprawach małżeńskich35.
Odmienne stanowisko zajął J. Sztombka, według którego wywiad środowiskowy nie może zastąpić postępowania dowodowego, ponieważ ma na
celu jego przygotowanie i ukierunkowanie. Zdaniem tego autora otwarta zatem pozostaje kwestia przeprowadzenia przez sąd konkretnych dowodów na
podstawie danych uzyskanych z wywiadu36. K. Ziemianin zauważa, że w świetle przepisów Kodeksu postepowania cywilnego trafne wydaje się stanowisko
J. Sztombka37.
Warto także wziąć pod uwagę stanowisko T. Żyznowskiego, który zaznacza, że wywiad środowiskowy jest środkiem umożliwiającym prawidłowe
przygotowanie i ukierunkowanie postępowania dowodowego. Natomiast poszukiwanie podobieństwa dowodu z wywiadu środowiskowego do dowodu
z opinii biegłego czy też z oględzin nie uwzględnia zasadniczego założenia postępowania dowodowego toczącego się z udziałem biegłego, jakim jest potrzeba dowodzenia danej okoliczności. Traktowanie wywiadu środowiskowego
32
U. Dąbrowska, Środki dowodowe [w:] U. Dąbrowska, A. Stempniak, Rozwód i separacja,
C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 324.
33
W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979, s. 125.
34
Z. Krzemiński, Rozwód, Zakamycze, Kraków 2001, s. 210.
35
K. Gromek, Kuratorzy sądowi. Komentarz do ustawy z 27 lipca 2001 r., Warszawa 2002,
s. 351.
36
J. Sztombka, Wywiad środowiskowy w sprawach rozwodowych, „Nowe Prawo” 1978, nr 5,
s. 737. Zob. także A. Horoch, A. Horoch, Próba sformalizowania wywiadu środowiskowego
w sprawach rozwodowych, „Nowe Prawo” 1987, nr 6, s. 82.
37
K. Ziemianin., Wywiad środowiskowy…, s. 428.
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jako dowodu narzucałoby konieczność umożliwienia stronom wzięcia udziału
w dokonywaniu i rejestracji czynności podejmowanych przez osobę wyznaczoną do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Jeżeli źródłem opinii
bądź informacji zawartych w wywiadzie środowiskowym są osoby, strony nie
mogą być pozbawione możliwości zadawania im pytań i zgłoszenia wniosku
o przeprowadzenie dowodu z zeznań tych świadków38.
Należy uznać i zgodzić się w pełni ze stanowiskiem wywodzącym, iż wywiad środowiskowy nie może zastąpić postępowania dowodowego w sprawach
małżeńskich. Ustawodawca nie zapisał w przepisach Kodeksu postępowania
cywilnego, że wywiad środowiskowy jest dowodem. Nie jest on powoływany w celu udokumentowania konkretnej okoliczności. Za tym stanowiskiem
przemawia też regulacja art. 236 k.p.c. Jak stanowi ten przepis, w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu sąd oznaczy środek dowodowy i fakty, które
mają nim zostać wykazane, a w miarę potrzeby i możliwości – także termin
i miejsce przeprowadzenia dowodu39. W postanowieniu o przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego nie jest możliwe wskazanie konkretnych faktów,
które podlegałyby stwierdzeniu. Sąd nie ma informacji, w jakich warunkach
żyją dzieci stron. A to właśnie ten fakt, zgodnie z celem określonym w art. 434
k.p.c., wywiad środowiskowy ma ustalić. Sąd uzyska taką informację dopiero
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego40.

W świetle obecnej konstrukcji przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego właściwe wydaje się stwierdzenie, że zaliczenie wywiadu środowiskowego do środków dowodowych posiadających cechy zbliżone
do dowodu z opinii biegłego czy dowodu z oględzin jest za daleko idącą
nadinterpretacją. W doktrynie uznaje się, że biegły sądowy jest instytucją prawa procesowego, które sytuuje go jako wykwalifikowanego pomocnika sądu, całkowicie poddanego formalnemu i merytorycznemu
kierownictwu tego sądu41.
T. Żyznowski,[w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. III…
Przepis 236 k.p.c. określa elementy obligatoryjne i fakultatywne składające się na treść postanowienia dowodowego wydawanego w każdym wypadku dopuszczenia dowodu – również
z urzędu. Do elementów obligatoryjnych tego rozstrzygnięcia zaliczyć należy oznaczenie środka
dowodowego i faktów, które mają być nim wykazane (teza dowodowa). Z kolei do elementów
fakultatywnych należy zaliczyć oznaczenie w miarę potrzeby i możliwości terminu i miejsca
przeprowadzenia dowodu oraz sędziego wyznaczonego lub sądu wezwanego – jeżeli przeprowadzenie dowodu zostanie zlecone w ramach pomocy sądowej któremuś z tych podmiotów;
zob. T. Demendecki, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do wybranych przepisów
nowelizacji 2019, red. A. Jakubecki, LEX 2019 (dostęp: 31.03.2021), komentarz do art. 236.
40
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy…, s. 428.
41
K. Knoppek, Zagadnienia ogólne [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, t. II, cz. II, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, red. T. Ereciński, T. Wiśniewski, Wolters
Kluwer, Warszawa 2016, s. 387.
38
39
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Stosownie do art. 278 § 1 k.p.c. w sprawach sądowych wymagających
specjalnych wiadomości sąd, po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby
biegłych i ich wyboru, może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Wiadomości specjalne w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.
obejmują wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła oraz wszelkich innych umiejętności, wykraczającą poza przeciętny poziom wiedzy osób nie będących specjalistami w danej dziedzinie42. Należy pamiętać, że zgodnie z dyspozycja art. 157 § 1 p.u.s.p. prezes sądu okręgowego
ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. Przepisy wykonawcze zawierające tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności
oraz zwalniania ich z funkcji, unormowane zostały w rozporządzaniu Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych43.
W myśl § 2 tego rozporządzenia biegłych ustanawia się dla poszczególnych
gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Biegły
przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie. Stosownie do § 12
ust. 1 omawianego rozporządzenia biegłym sądowym być ustanowiona osoba, która: 1) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) ukończyła
25 lat życia; 3) posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej
gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której
ma być ustanowiona44; 4) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków
biegłego45; 5) wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym. W myśl § 12 ust. 2
tego rozporządzenia posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Zestawiając powyższe wymagania,
które musi spełnić biegły sądowy, z ustawowymi wymaganiami stawianymi
przed kuratorem sądowym, należy stwierdzić, że znacząco się one różnią. Tym
samym kwalifikacji kuratora sądowego nie można utożsamiać z kwalifikacjami biegłego sądowego, który musi posiadać udokumentowane wiadomości
specjalne.
Stanowisko to ma także wsparcie w doktrynie. Zdaniem K. Ziemianin
kurator sądowy powinien posiadać kwalifikacje z zakresu psychologii, socjologii, prawa i resocjalizacji. Nie można przyjąć, że kwalifikacje te są wystarczające
Wyrok SN z dnia 9 września 2020 r., I NSK 21/18, LEX nr 3080100.
Dz. U. Nr 15, poz. 133.
44
Spełnianie ponadprzeciętnych wymagań na biegłego sądowego co do praktyki i wykształcenia musi być wykazane ponad wszelką wątpliwość w trakcie prowadzonego postępowania
administracyjnego, zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2018 r., VI SA/Wa
1719/18, LEX nr 3032600.
45
Osoba biegłego sądowego nie może nasuwać jakichkolwiek podejrzeń co do stronniczości,
nierzetelności czy braku obiektywizmu, zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2008
r., VI SA/Wa 140/08, LEX nr 498390.
42
43
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do uznania kuratora za specjalistę w sprawach dotyczących warunków życia
dzieci, a właśnie taki cel stawia art. 434 k.p.c. przed przeprowadzającym wywiad środowiskowy46.
Biorąc pod uwagę treść przepisów art. 278 § 3 oraz art. 285 § 1 k.p.c.,
trzeba stwierdzić, że opinia biegłego powinna zawierać następujące elementy:
wstęp, część merytoryczną oraz uzasadnienie. Wstęp obejmuje dane dotyczące
biegłego, tj. wskazanie imienia, nazwiska, stanowiska, wzmiankę, czy biegły
jest wpisany na listę stałych biegłych, informację o stopniu i tytule naukowym,
posiadanej specjalności, podanie podstawy wydania opinii oraz zakres opinii
wynikający z postanowienia dowodowego. Część merytoryczna zawiera odpowiedź biegłego na postawione mu w postanowieniu dowodowym pytania
i problemy do wyjaśnienia. W tej części biegły formułuje konkluzje stanowiące istotę jego opinii. Uzasadnienie obejmuje wywód biegłego, wyjaśniający
dlaczego sformułował on pogląd o takiej treści, jaką zawarł w części merytorycznej47. Natomiast, jak już wywodzono powyżej, kurator sądowy sporządza
po przeprowadzeniu wywiadu pisemne sprawozdanie, którego elementy wymienia § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych. Konkludując, owocem
pracy biegłego sądowego jest opinia, w której obligatoryjnie musi być zawarta
odpowiedź biegłego na postawione mu w postanowieniu dowodowym pytania i problemy do wyjaśnienia. Natomiast sprawozdanie kuratora sądowego
z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego sprowadza się ustalenia i opisania warunków życia dzieci stron. Kurator w sprawozdaniu nie wydaje opinii,
a wyłącznie odzwierciedla stan faktyczny warunków życia dzieci stron.
Trzeba więc jednoznacznie uznać, że nie można zaliczyć wywiadu środowiskowego do środków dowodowych o cechach zbliżonych do dowodu
z opinii biegłego.
Szukanie podobieństw pomiędzy wywiadem środowiskowym a dowodem z oględzin prima facie jest niewłaściwe. Przepis art. 292 k.p.c. stanowi,
że sąd może zarządzić oględziny bez udziału lub z udziałem biegłych, a stosownie do okoliczności – również w połączeniu z przesłuchaniem świadków.
W doktrynie zaakcentowano, że wywiad środowiskowy jest wykonywany
przez wyznaczoną osobę. Nie uczestniczy w nim sąd ani biegli, nie stanowi on
więc dowodu podobnego do dowodu z oględzin48.
K. Ziemianin, Wywiad środowiskowy…, s. 429.
K. Knoppek Przedmiot dowodu z opinii biegłego [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego…, s. 416–417.
48
K. Ziemianin , Wywiad środowiskowy…, s. 429.
46
47
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Mimo powyższych spostrzeżeń, warto zauważyć, że rola i znaczenie prawidłowo przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zostały potwierdzone
w praktyce sądowej49. Jest to jednakże tylko środek umożliwiający prawidłowe
przygotowanie i ukierunkowanie postępowania dowodowego50. Sąd w sprawach rodzinnych na podstawie wywiadu środowiskowego otrzymuje informacje o warunkach, w jakich żyją i wychowują się dzieci stron51. Może ograniczyć
się do zapoznania się z treścią sprawozdania z wywiadu środowiskowego, może
jednak również przesłuchać w charakterze świadka kuratora, który przeprowadził taki wywiad. Strony postępowania mają wówczas prawo zadawania mu
pytań. Niezbędne jest również umożliwienie stronom składania wyjaśnień co
do okoliczności podanych przez nie w wywiadzie w toku przesłuchania informacyjnego, a następnie w czasie przeprowadzania dowodu z przesłuchania
stron52.
Trzeba przyjąć, że informacje, które sąd uzyskał w oparciu o wywiad środowiskowy, zgodnie z art. 232 zdanie drugie k.p.c. mogą stanowić podstawę
dopuszczenia przez sąd dowodu z urzędu. W oparciu o ten przepis sąd ma prawo dopuszczenia dowodu nie wskazanego przez strony53. Dopuszczenie takiego dowodu, zdaniem K. Ziemianin, powinno nastąpić jedynie w szczególnych
przypadkach takich jak posiadanie przez sąd informacji o okolicznościach, które mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy54.
Należy jeszcze raz zaakcentować, że prawidłowo przeprowadzony wywiad
środowiskowy i właściwie sporządzone sprawozdanie odgrywają kluczową rolę
w praktyce sadowej.
Podsumowanie
Wywiad środowiskowy w praktyce sądowej ma duże znaczenie dla prawidłowego prowadzenia postępowań w sprawach rodzinnych. Trzeba wskazać, że w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego istnieją konkretne
normy prawne regulujące przeprowadzenie takiego wywiadu w postępowaniu:
U. Dąbrowska, Środki dowodowe…, s. 325.
T. Żyznowski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. III….
51
K. Ziemianin , Wywiad środowiskowy…, s. 430.
52
U. Dąbrowska, Środki dowodowe…, s. 325.
53
Dopuszczenie dowodu z urzędu powinno nastąpić przede wszystkim, gdy wiadomość
o konkretnych środkach dowodowych, istotnych dla poczynienia ustaleń, poweźmie sąd drogą
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w sprawach małżeńskich (art. 434 k.p.c.), w sprawach między rodzicami
a dziećmi (art. 458 w zw. z art. 434 k.p.c.), w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa (art. 5611 k.p.c.), w postępowaniu z zakresu istotnych spraw rodziny (art. 5651 k.p.c.), w sprawach opiekuńczych (art. 5701
i 5701a k.p.c.), jak również w postępowaniu w sprawach z zakresu stosunków
miedzy rodzicami a dziećmi (art. 5793 k.p.c.).
Poza wymienionymi powyżej regulacjami sposób przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ściśle regulują także przepisy wykonawcze (rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), określając m.in., jakie informacje wywiad powinien obejmować i według jakiego kwestionariusza powinien zostać
przeprowadzony.
Przepis art. 434 k.p.c. wyposaża sąd w możliwość zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawach małżeńskich celem sprawdzenia,
w jakich warunkach żyją i wychowują się małoletnie dzieci stron. Norma
ta jednak nie precyzuje, komu sąd może zlecić przeprowadzenie wywiadu.
W praktyce wywiady środowiskowe przeprowadzają kuratorzy zawodowi
i społeczni. Należy postulować, aby ustawodawca doprecyzował powyższy
przepis, wskazując w nim, że to kurator sądowy wykonuje wywiad środowiskowy w sprawach małżeńskich. Na marginesie trzeba zauważyć, że podobne
doprecyzowanie wprowadzono już m.in. w art. 5611 k.p.c., gdzie wskazuje
się, że w sprawach dotyczących udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa
kobiecie niemającej ukończonych lat osiemnastu sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia
warunków, w jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia.
Należy dążyć do tego, by wywiad środowiskowy był przeprowadzany
w sprawach małżeńskich fakultatywnie, a nie obligatoryjnie, ponieważ powinien on obejmować sprawy, w których kluczowe jest ustalenie warunków,
w jakich żyją i wychowują się dzieci stron. Obecnie wywiad środowiskowy
nie został wymieniany w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego jako
środek dowodowy. Nie może on więc zastąpić postępowania dowodowego
w sprawie, powinien natomiast służyć do przekazania sądowi wartościowej
wiedzy dotyczącej warunków, w jakich mieszkają (liczba pomieszczeń, dostęp
do urządzeń sanitarnych itp.) i wychowują się dzieci stron postępowania. Po
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osoba, która go przeprowadziła,
sporządza pisemne sprawozdanie. Powinno ono stanowić obiektywną i precyzyjną relację z zaistniałego stanu faktycznego.
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Jak podkreśla się w doktrynie, podstawę wyroku sądu w sprawach małżeńskich stanowić muszą fakty ustalone w toku przeprowadzonego przez sąd
postępowania dowodowego, a nie sam wywiad środowiskowy.
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COMMUNITY INTERVIEW IN MARRIAGE CASES
Summary: The chapter discusses principles of normalisation of community interview in marriage cases, i.e. cases to annul a marriage, determine existence or non existence of a marriage, divorce and separation
requested by one spouse. Parties authorised to conduct community
interview (social workers), objectives of an interview, and preparation
of an interview report are presented, and significance of interview as
evidence is analysed.
Keywords: Matrimonial matters, social worker, community interview,
evidence.
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DYSKRYMINACJA ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGICZNIE A ROZWÓJ
TECHNOLOGII OPARTYCH NA
DUŻYCH ZBIORACH DANYCH.
WYBRANE ZAGADNIENIA
PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

Streszczenie: W niniejszej pracy została przedstawiona problematyka
dyskryminacji w świetle nowych technologii wykorzystujących duże
zbiory danych (big data). Na podstawie przykładów zostało wyjaśnione w jaki sposób nieprawidłowo dobrane dane wejściowe oraz rozwój
systemów wykorzystujących narzędzia w postaci zautomatyzowanego
podejmowania decyzji (ADM) i/lub technologie sztucznej inteligencji
(AI) może prowadzić do powstania zjawiska określanego jako dyskryminacja zaawansowana technologicznie (high-tech discrimination). Ponadto, na podstawie istniejących unijnych regulacji prawnych, w tym
w szczególności RODO, norm soft law oraz zebranego piśmiennictwa,
dokonana została analiza możliwych sposobów zapobiegania stronniczości algorytmów i istniejących regulacji.
Słowa kluczowe: Dyskryminacja, RODO, big-data, decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany (ADM), sztuczna inteligencja (AI).

Wstęp
Terminem dyskryminacji określamy traktowanie danych osób w zróżnicowany sposób z powodu, który jest niewłaściwy w obiektywnym uzasadnieniu
Magister, doktorantka, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie, Radca
Prawny przy OIRP w Krakowie.
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danej sytuacji2. W Polsce zakaz dyskryminacji wynika z art. 32 Konstytucji
RP, który stanowi o równości wobec prawa i prawie do równego traktowania
przez władze publiczne oraz zakazuje dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny
w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym3. Ponadto w celu dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych, od 2010 obowiązują przepisy tzw. ustawy równościowej regulującej m.in. kwestie równego traktowania
i zakazu dyskryminacji4. Niemniej, jeżeli chcemy poruszyć problem dyskryminacji związanej z zastosowaniach nowych technologii, to należy spojrzeć na
przedmiotowy problem nie tylko przez pryzmat prawa antydyskryminacyjnego, ale konieczne jest dokonanie analizy w jaki sposób technicznie dochodzi
do przedmiotowego zjawiska oraz jakie regulacje prawne obowiązują w tym
zakresie.
Technologie oparte na danych mogą często nie być neutralne, ponieważ
decyzje o zbieraniu, analizowaniu i przetwarzaniu danych kategorii informacji podlegają czynnikom społecznym, ekonomicznymi, a także politycznym.
Programy oraz algorytmy wykorzystujące takie dane, niosą zatem nie tylko zagrożenie dla naszej prywatności, ale również mogą prowadzić do dyskryminacji i pogłębienia wykluczenia już marginalizowanych społeczności. W związku
z powyższym, celem niniejszej pracy jest przybliżenie problematyki dotyczącej
możliwości dyskryminacji danych osób czy grup społecznych w wyniku stosowania systemów podejmujących decyzje w sposób zautomatyzowany (ADM)
oraz wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI), na podstawie dużych zbiorów
danych (big-data).
Dyskryminacja zaawansowana technologicznie
Od wieków instytucje państwowe, społeczne czy religijne zbierały dane
o osobach czy grupach marginalizowanych społecznie jak bezdomni, mniejszości religijne czy etniczne5. Można przytoczyć tu chociażby francuski
Royal Dekret z 1724 r., który wprowadził rejestr żebraków, zawierający imię
2
Z. Niedbała, Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, Difin, 2011, s. 282.
3
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 485
z późn. zm., art. 32).
4
Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 254 poz. 1700 z późn. zm.).
5
S. P. Gangadharan, J. Niklas, Between antidiscrimination and data: understanding human
rights discourse on automated discrimination in Europe, Department of Media and Communicatons, LSE, London, s. 8, http://eprints.lse.ac.uk/88053/13/Gangadharan_Between-antidis
crimination_Published.pdf [dostęp: 03.04.2021]
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i nazwisko, pochodzenie, wiek i opis fizyczny rzeczonych osób6, czy zainicjowany w 1907 r. przez rząd kolonialny Republiki Południowej Afryki projekt
zbierania odcisków palców i innych informacji od indyjskich mężczyzn w wieku powyżej ośmiu lat, w celu ograniczenia imigracji z ówczesnych Indii Brytyjskich7. Gromadzenie danych ułatwiało zatem namierzanie podmiotów należących do danej grupy i podejmowanie przeciwko nim określonych działań
– najczęściej mających negatywne konsekwencje. Pomimo, iż odpowiedzialność
za decyzje o rzeczonych kwestiach ponoszą konkretne osoby, to jednak zgromadzone dane i odpowiednie ich skatalogowanie zdecydowały o skali danego
zjawiska. Aktualnie problem dyskryminacji związany z danymi, jest niezwykle
istotny właśnie ze względu na możliwą jego skale. Transformacja w przechowywaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu danych może bowiem prowadzić do
bardzo poważnego zagrożenia określanego jako dyskryminacja zaawansowana
technologicznie (high-tech discrimination). Przy użyciu coraz bardziej skomplikowanych algorytmów, wykorzystujących modele statystyczne, można na
podstawie zgromadzonej ogromnej ilości danych dokonywać ich kategoryzacji, poszukiwać korelacji, regularności i schematów, a także zautomatyzować
podejmowanie decyzji przez program (ADM)8. W coraz większym zakresie są
również wykorzystywane szeroko pojęte systemy Sztucznej Inteligencji (AI),
w tym algorytmy uczenia maszynowego (Machine Learning) czy głębokiego
uczenia (Deep Learning). Należy zauważyć, iż poszczególne instytucje i firmy,
stosują powyższe techniki w wielu kwestiach życia codziennego, np. ustalenie
zdolności kredytowej klientów, w procesie rekrutacji na uczelnie, czy stanowisko pracownicze, analiza wniosków i spraw pomocy społecznej. Coraz więcej
decyzji opartych na danych, a mających wpływ na jednostkę i prowadzonego
przez nią życie, podlega zatem zautomatyzowanym działaniom, co powoduje
dyskusję na temat nierównych skutków takich działań. Jak się coraz częściej
wskazuje, efektywność i szybkość unowocześnionego procesu podejmowania decyzji przy użyciu technologii big data, może pogłębiać istniejące nierówności, czy wykluczenie społeczne grup marginalizowanych w przeszłości

6
K. Norberg, Rich and Poor in Grenoble 1600-1814, University of California Press, Berkeley,
1985, s. 104.
7
K. Breckenridge, Biometric State: The Global Politics of Identification and Surveillance in South
Africa, 1850 to the Present, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.
8
S. P. Gangadharan, J. Niklas, Between antidiscrimination and data: understanding human
rights discourse on automated discrimination in Europe, Department of Media and Communicatons, LSE, London, s. 9, http://eprints.lse.ac.uk/88053/13/Gangadharan_Between-antidis
crimination_Published.pdf [dostęp: 03.04.2021]

35

MAŁGORZATA DUDA-ŚMIAŁEK

i prowadzić do stworzenia doskonałego i zautomatyzowanego systemu dyskryminacji na szeroką skalę9.
Aspekt nieodpowiednio dobranych danych
Jeżeli mówimy o możliwości wystąpienia dyskryminacji w sytuacji zastosowania nowych technologii, to kluczową kwestię stanowi odpowiednie
dobranie zestawu danych wejściowych, gdyż ich jakość ma realny wpływ na
możliwość powstania dyskryminującego algorytmu. Tymczasem zebrane dane
mogą być niekompletne, nieaktualne, lub po prostu takie, które sprawiają, iż
niektóre grupy społeczne są mniej widoczne, ponieważ nie są zbierane w ten
sam sposób od wszystkich z powodu różnych sytuacji finansowych, stylu życia,
miejsca zamieszkania, czy nawet w związku z różnymi umiejętnościami korzystania z urządzeń informatycznych10. W Wielkiej Brytanii już w latach 80. XX
wieku zorientowano się, iż oparcie zautomatyzowanego systemu rekrutacji
studentów na dawnym modelu rekrutacji kandydatów do pracy spowodowało, iż powstał mechanizm, który przyznawał gorszą punktację wnioskom
złożonym przez kobiety i osoby o nazwiskach innych niż europejskie11.
Podmioty podejmujące decyzje, musza zatem mieć zapewniony dostęp
do jak największej ilości informacji o dobrej jakości. Stąd coraz więcej mówi
się o tzw. danych dotyczących równości (equality data), co należy rozumieć
jako informacje, które wyznaczają stany wykluczenia społecznego, marginalizacji czy inne formy ucisku systemowego, przez co mogą być wykorzystywane
w celu wyrównania tych nierówności12. Dane dotyczące równości odnoszą
się głównie do anonimowych danych dotyczących równości i dyskryminacji, gromadzonych do celów statystycznych i dowodowych, z wyłączeniem
identyfikacji tych osób fizycznych, przez co dostarczają dowodów istnienia
dyskryminacji, a zgromadzone informacje dają bardziej transparenty obraz
danej kwestii.
Z inicjatywy Komisji Europejskiej, w związku z implementowanym
przez kraje członkowskie EU prawodawstwa w zakresie przeciwdziałania
S. Barocas, A. D. Selbst, Big Data’s Disparate Impact, California Law Review, 2016 nr 104/3,
s. 671-732.
10
K. Crawford, Think Again: Big Data, Foreign Policy [dostęp: 10.05.2013], http://foreignpolicy.com/2013/-05/10/think-again-big-data [dostęp: 04.04.2021].
11
S. Lowry, G. Macpherson, A Blot on the Profession, British Medical Journal 296, nr 657,
1988.
12
A. Abdikeeva, European Network Against Racism, Measure, Act, Plan - How Data Collection
Can Support Racial Equality, Brussels, 2014, http://enar-eu.org/IMG/pdf/20084_equalitydatacollectionpublication-8-low.pdf [dostęp: 03.04.2021].
9
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dyskryminacji i osiągnięciu postępów w zakresie równości, już w roku
2007 r. opublikowano Europejski podręcznik o danych dotyczących równości.
W przedmiotowej publikacji ponownie wydanej w roku 2016 z uwzględnieniem nowszych regulacji prawnych, została przeprowadzona analiza dlaczego
i jakiego rodzaju dane należy gromadzić w odniesieniu do równości i dyskryminacji, a także zostały wskazane konkretne zalecenia w jaki sposób to czynić13.
W tym kontekście należy również odwołać się do preambuły ogólnego rozporządzenia o danych osobowych, gdzie w motywie 71 wyraźnie podkreślono,
iż administrator danych musi mieć na uwadze kontekst i okoliczności przetwarzania danych danej osoby, i w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości
tego procesu, powinien stosować odpowiednie matematyczne lub statystyczne
procedury profilowania oraz wprowadzać techniczne i organizacyjne środki
korekty nieprawidłowości w danych osobowych14. W motywie 75 preambuły RODO wskazano na ryzyka naruszenia praw i wolności osób wynikające
z przetwarzania danych osobowych, a w motywie 85 RODO na ewentualne
konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych. Problem dyskryminacji
związany z gromadzeniem danych został także zauważony przez Komisję Europejską w komunikacie Europejska strategia w zakresie danych15 czy w Białej
księdze w sprawie sztucznej inteligencji, gdzie podkreślono zagrożenia związane z wykorzystywaniem danych bez korygowania możliwych uprzedzeń16.
Aspekt konstrukcji algorytmów
Drugą istotną kwestią mającą wpływ na możliwość wystąpienia dyskryminacji stanowi sama konstrukcja algorytmu, która może być wadliwa w wyniku błędu celowego lub przypadkowego, np. zautomatyzowany system do
wykrywania nadużyć wprowadzonym w latach 2013-2015 w stanie Michigan
T. Makkonen, European Commission. Directorate-General for Justice and Consumers, European Handbook on Equality Data, European Commission, Brussels 2016, https://op.europa.
eu/pl/publication-detail//publication-/cd5d60a3-094d-11e7-8a35-01aa75ed71a1 [dostęp: 03.
04.2021].
14
Rozporządzenie PE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. UE
L-119/1, motyw 71).
15
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Europejska stratgia w zakresie danych”, [dostęp:
19.02.2020], s. 12, 16, 34, 35, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CE
LEX:52020DC0066&from=PL [dostęp: 15.04.2021].
16
Biała Księga w sprawie sztucznej inteligencji - Europejskie podejście do doskonałości i zaufania
[dostęp: 19.02.2020], COM (2020) 65 final, s. 13, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/
commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf [dostęp: 15.04.2020].
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ze względu na złe zaprojektowanie, wygenerował ponad 20 tys. wskazań potencjalnych podejrzanych, wstrzymał wypłatę zasiłków dla bezrobotnych i zarekomendował kary na łączną kwotę 100 tys. dolarów 17. Należy mieć także na
uwadze, iż tworzeniem modeli analitycznych zajmują się konkretne jednostki,
mające pewne wyobrażenie o otaczającym ich świecie. To człowiek decyduje
o rodzajach błędów i wskaźnikach dla modeli algorytmicznych, a więc ktoś
musi zdecydować, czy mierzyć „wiarygodność” algorytmu względem przypadków, wobec których została podjęta nieprawidłowa decyzja pozytywna
lub negatywna. Ponadto istotnym jest również brak powszechnie przyjętych
reguł odnośnie decyzji dotyczących poziomu błędów18, a przecież różnice
w ustaleniu progów dla dokładnego określenia błędnej klasyfikacji mogą mieć
znaczące konsekwencje.
Należy także wspomnieć, o algorytmach określanych mianem „black
box,” które składają się z procesów niezrozumiałych nawet dla ich twórców
(tzw. kreacja agnostyczna). Są to przykładowo algorytmy głębokiego uczenia
się stosowane przez Google do klasyfikowania danych, których działanie aktualnie jest już praktycznie niezrozumiałe dla ich twórców19. W przypadku
zastosowania takich algorytmów może być zatem trudno ustalić w jaki sposób i dlaczego została podjęta przez program dana decyzja mająca wpływ na
jednostkę. Konsekwencją tego będzie utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie
zakwestionowanie danego rozwiązania przez osobę poszkodowaną, co sprzyja
możliwości dyskryminacji nie tylko w zakresie merytorycznym podjętej decyzji, ale również w zakresie możliwości jej zaskarżenia.
Automatyczne systemy podejmowania decyzji
(ADM)
W kontekście konstrukcji algorytmów, należy zwrócić szczególną uwagę
na automatyczne systemy podejmowania decyzji (ADM), gdyż to one głównie
stanowią potencjalne zagrożenie dyskryminacji. Przedmiotowe rozwiązania
S. Wykstra, Government’s Use of Algotithm Serves Up False Fraud Charges, Undark [dostęp:
06.01.2020],
https://undark.org/2020/06/01/michigan-unemployment-fraud-algorithm
[dostęp: 05.04.2021].
18
S. P. Gangadharan, J. Niklas, Between antidiscrimination and data: understanding human
rights discourse on automated discrimination in Europe, Department of Media and Communicatons, LSE, London, s. 9, http://eprints.lse.ac.uk/88053/13/Gangadharan_Between-antidis
crimination_Published.pdf [dostęp: 03.04.2021].
19
T. Peng, A Conversation With Quoc Le: The AI Expert Behind Google AutoML,
Synced Review [dostep: 01.11.2018], https://medium.com/syncedreview/a-conversation-with-quoc-le-the-ai-expert-behind-googleautom-l73a7d0c9fe38 [dostęp: 04.04.2012].
17
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technologiczne można zdefiniować jako systemy które zastępują osąd człowiek,
albo go wspierają. W związku z ich efektywnością znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu aspektach życia, niemniej mogą stanowić również źródło
dyskryminacji, jak np. w przypadku Apple Card (dyskryminacje ze względu
na płeć przy ustalaniu limitu kredytowego)20. ADM obejmuje także algorytmy
wykorzystujące Sztuczną Inteligencję, które wykonują zadania typowo wykonywane przez ludzi przy zastosowaniu procesów myślowych, czy systemy oparte na nauczaniu maszynowym (Machine-Learning), głębokim uczeniu (Deep
Learning), czy sieciach neuronowych21. Co jest znaczące, Sztuczna Inteligencja może bardzo łatwo utrwalić istniejące wzorce uprzedzeń lub stronniczości
oraz dyskryminacji, gdyż zakłada poprawność otrzymanych danych i nie może
w pewnym momencie jak człowiek zauważyć, iż być może jego decyzja jest
za „daleko idąca”. Pozory obiektywizmu zaawansowanych technologicznie
systemów mogą zatem skutkować wynikami, które nie tylko nie są lepsze, ale
czasami nawet znacznie gorsze, niż te uzyskane od ludzi. Przykładem może
być wprowadzony w 2014 roku przez Amazon zautomatyzowany program do
rekrutacji, w którym program AI został zastosowany do oceny kandydatów.
System Amazonu bazując na historycznych danych, nauczył się jednak, że preferowanymi kandydatami są mężczyźni, a życiorysy zawierające żeńskie przymiotniki („np. Kobiece Koło Szachowe”) były niżej oceniane niż te napisane
przez kandydatów mężczyzn. Powyższy system nie tylko był stronniczy, ale
uzyskany efekt był bardziej dyskryminujący, niż w przypadku procesów prowadzonych przez najbardziej uprzedzonych rekruterów22.
Mając powyższe na uwadze, rozporządzenie ogólne o ochronie danych
osobowych w art. 22 ustanawia ogólne prawo do niepodlegania decyzją podjętym w sposób zautomatyzowany, jeżeli ta decyzja wywołuje skutki prawne
wobec tej osoby lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa23. Natomiast
w przypadkach, gdy taka decyzja może zostać wydana (np. na podstawie zgody
N. Vigdor, Apple Card Investigated After Gender Discrimination Complaints, The New York
Times [dostęp: 10.11.2019], https://www.nytimes.com/2019/11/10/business/Apple-cred
it-card-investigation.html [dostęp: 04.-04.2012].
21
Directive on Automated Decision-Making, Appendix 1, Sekretariat Rady Skarbu, (Treasurey
Board Sekretariat), Kanada 2019, https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32592#appA
[dostęp: 04.04.2021].
22
J. Dastin, Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women, Reuters
[dostęp: 11.10.2018], https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-in
sight-idUSKCN1MK08G [dostęp: 4.04.2021].
23
Rozporządzenie PE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. UE
L-119/1, art. 22 ust. 1).
20
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zainteresowanego), został nałożony obowiązek wdrożenia odpowiednich środków ochrony praw tej osoby, jej wolności i prawnie uzasadnionych interesów,
a przynajmniej zagwarantowanie prawa do uzyskania interwencji ludzkiej, wyrażenie własnego stanowiska i możliwości zakwestionowania przedmiotowej
decyzji24. Przedmiotowa regulacja kształtuje zatem konieczność stworzenia
wytycznych wyjaśniających działanie algorytmów osobom, na które wywierany jest bezpośredni wpływ, co jest niezwykle istotne dla zapobiegania zjawiskom dyskryminacji. Ponadto, należy przytoczyć motyw 71 RODO, gdzie
wprost wskazano, iż administrator danych powinien w szczególności wprowadzić środki zapobiegające „skutkom w postaci dyskryminacji osób fizycznych
z uwagi na pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie
lub przekonania, przynależność do związków zawodowych, stan genetyczny
lub zdrowotny, orientację seksualną”25.
Inicjatywy Unii Europejskiej
wspomagające zapobieganiu dyskryminacji hi-tech
Powyższe przykłady dobitnie wskazują, iż dzięki rozwiązaniom nowych
technologii i sztucznej inteligencji świat nie tylko nie wyeliminuje uprzedzeń,
stronniczości czy dyskryminacji, ale wręcz może nastąpić je pogłębić. Unia
Europejska podejmuje zatem wiele działań, w tym wspomniane już regulacje
prawne i dokumenty o charakterze soft law, mające na celu sprostanie tym
społeczno-politycznym wyzwaniom związanym z postępem technologicznym, a w szczególności z rozwojem sztucznej inteligencji i systemów ADM26.
Wyraźnie wskazuje się na konieczność zapewnienia równego szacunku dla
24
Rozporządzenie PE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz.
UE L-119/1, art. 22 ust. 3).
25
Rozporządzenie PE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz.
UE L-119/1, Motyw 71).
26
Np. Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji z dnia
8 kwietnia 2019 r., opracowane przez powołaną przez Komisję Europejska grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/
plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf, Biała Księga
w sprawie sztucznej inteligencji - Europejskie podejście do doskonałości i zaufania z 19 lutego
2020 r., COM (2020) 65 final, https://ec.europa.eu/info/sites-/info/files-/commission-whitepaper-artificial-intelligence-feb2020_pl.pdf, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20
października 2020 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych
sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii, 2020/2012(INL), https://
www.europarl.europa.-eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_PL.html.
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wartości i godności moralnej wszystkich istot ludzkich, przy jednoczesnej tolerancji wprowadzania rozróżnień między odmiennymi sytuacjami na podstawie
obiektywnych uzasadnień. W kontekście sztucznej inteligencji równość oznacza, że działania systemu nie mogą generować niesprawiedliwie stronniczych
wyników, a dane wykorzystywane do szkolenia systemów AI powinny być jak
najbardziej integracyjne i reprezentować różne grupy społeczne27.
Systemy oparte na AI/ADM powinny być wiarygodne, a więc powinny charakteryzować się: nadzorem człowieka, stabilnością i bezpieczeństwem
technicznym, właściwym zarządzaniem prywatnością danych i samymi danymi, przejrzystością, bezstronnością, szeroko pojętą dbałością o zróżnicowanie,
dbałością o społeczeństwo i środowisko oraz rozliczalnością. Aby osiągnąć
przedmiotowy stan, zostały sformułowane następujące cztery główne zasady
etyczne: poszanowanie autonomii człowieka, zapobieganie szkodom, sprawiedliwość oraz możliwość wyjaśnienia (zrozumiałość)28. Zapewnienie zorientowania systemów na człowieka, jest zatem podstawową kwestią, która może
zapobiec lub przynajmniej zmniejszyć stronniczość narzędzi opartych na AI/
ADM. Przykładem może być stworzenie przez World Economic Forum 10
zasad zamówień publicznych na systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, w których kładzie się nacisk na konieczność zapewnienia analizy różnych
opcji, ustalania ograniczeń w korzystaniu z danych w celu uniknięcia tworzenia dyskryminacyjnych schematów, współprace ze zdywersyfikowanymi i multidyscyplinarnymi zespołami, możliwość poddania ocenie pracy algorytmu czy
podejmowanie działań zgodnie z zasadami przejrzystości29.
Stosowanie kodeksów postępowania i ustalonych norm czy wytycznych
przez podmioty wykorzystujące systemy ADM/AI jest niezbędne, aby zapewnić odpowiednie standardy ich stosowania. Wprowadzenie systemu akredytacji, czy certyfikacji rzeczonych systemów przez odpowiednie podmioty również z jednej strony podniosłoby poziom zaufania użytkowników, a z drugiej
dawałoby szanse na ich ocenę przez niezależnych ekspertów. Ponadto, jak
27
Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji z dnia 8 kwietnia
2019 r., opracowane przez powołaną przez Komisję Europejska grupę ekspertów wysokiego
szczebla ds. sztucznej inteligencji, s. 13, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/
plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/20-19/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf [dostęp: 04.04.
2021]
28
Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji z dnia 8 kwietnia
2019 r., opracowane przez powołaną przez Komisję Europejska grupę ekspertów wysokiego
szczebla ds. sztucznej inteligencji, s. 14, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/
plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/20-19/11-06/Ethics-guidelines-AI_PL.pdf [dostęp: 04.
04.2021].
29
Guidelines for AI Procurement, White Paper, Word Economic Forum, 2019, s. 6, http://
www3.weforum.-org/docs/WEF_Guidelines_for_AI_Procurement.pdf [dostęp: 04.04.2021].
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się wskazuje pożądanym byłoby ustanowienie ram zarządzania (wewnętrznych jak i zewnętrznych), mających zapewnić odpowiedzialność za etyczny
wymiar decyzji dotyczących opracowania, wdrażania jak i wykorzystywania
systemów AI30. Należy również podkreślić konieczność stworzenia wytycznych wyjaśniających działanie algorytmów osobom, na które wywierany jest
bezpośredni wpływ. Powyższa kwestia jest niezwykle istotna, co odzwierciedla
wspomniany już wyżej art. 22 RODO ustanawiającym ogólne prawo do nie
podlegania decyzją podjętym w sposób zautomatyzowanym jeżeli ta decyzja
wywołuje skutki prawne wobec tej osoby lub w podobny sposób istotnie na
nią wpływa31.
Niemniej wydaje się, iż kluczową zasadą mającą na celu zapewnienie
transparentności system AI/ADM, a tym samym zapobieganie ryzyku dyskryminacji, stanowi wdrożenie odpowiedniego systemu oceny i monitoringu postępu prac programu. Tradycyjne testy przed rozpoczęciem działań są
niewystarczające, gdyż wadliwość pojęć i odwzorowań wykorzystywanych
przez program może ujawnić się dopiero po czasie, gdy zostanie wprowadzona odpowiednia ilość danych32. Przetwarzanie danych powinno być zatem
monitorowane na etapie szkolenia oraz wdrażania, a w okresie funkcjonowania systemu powinien podlegać on bieżącym lub przynajmniej okresowym
ocenom. Na szczególną uwagę zasługuję w tym kontekście art. 35 RODO,
który wprowadza wymóg tzw. „oceny skutków dla ochrony danych osobowych” (DPIA). Przedmiotowa konstrukcja prawna została wprowadzona, aby
jak podkreśla motyw 84 preambuły RODO w przypadkach związanych z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dokonywać
takiej oceny w celu oszacowania w szczególności źródła, charakteru, specyfiki i
powagi tego ryzyka. W motywach 89 i 90 preambuły RODO ponadto wprost
wskazano, iż za rodzaje operacji przetwarzania mogące powodować powyższe

30
Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji z dnia
8 kwietnia 2019 r., opracowane przez powołaną przez Komisję Europejska grupę ekspertów
wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, s. 28, https://www.europarl.europa.eu/meetd
ocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/20-19/11-06/Ethics-guidelines-AI_
PL.pdf [dostęp: 04.04.2021].
31
Rozporządzenie PE (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz.
UE L-119/1, art. 22 ust. 1).
32
Wytyczne w zakresie etyki dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji z dnia
8 kwietnia 2019 r., opracowane przez powołaną przez Komisję Europejska grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sztucznej inteligencji, s. 27, https://www.europarl.europa.eu/me
etdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/20-19/11-06/Ethics-guidelines-AI_
PL.pdf [dostęp: 04.04.2021].
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ryzyko, należy uznać w szczególności te z zastosowaniem nowych technologii,
a w motywie 91 wyjaśniono, iż obowiązek przeprowadzenia DPIA powinien
mieć zastosowanie w szczególności do operacji przetwarzania o dużej skali –
które służą przetwarzaniu znacznej ilości danych osobowych, a zatem mogą
wpłynąć na dużą liczbę osób, których dane dotyczą. Jak wskazuje się w piśmiennictwie, w „przypadku oceny skutków dla ochrony danych kluczowym
nie jest sam element zgodności przetwarzania danych z prawem, ale skutki
takiego przetwarzania dla prywatności”33. W moim mniemaniu w analogiczny
sposób należy stosować przedmiotową regulację w celu zapobieganiu zjawiskom dyskryminacji, aby oceniać właśnie skutki takiego przetwarzania danych
dla prawa do równego traktowania.
Podsumowanie
Dyskryminacja zaawansowana technologicznie stanowi złożone zjawisko, na które znaczący wpływ ma gromadzenie i przetwarzanie danych przez
systemy wykorzystujące automatyczne podejmowanie decyzji czy elementy
sztucznej inteligencji. Ponieważ do dyskryminacji najczęściej dochodzi w wyniku przekazania programowi nieodpowiednich danych wejściowych, a także
w związku z nieprawidłową konstrukcją algorytmów, należy podejmować działania mające na celu zniwelowania przedmiotowych źródeł dyskryminacji.
Mając powyższe na uwadze, koniecznym stało się wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych nie tylko w prawie stricte antydyskryminacyjnym,
ale również w przepisach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych.
Takim podstawowym aktem prawnym stosowanym w krajach członkowskich
UE jest rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO), które
zawiera przepisy regulujące przetwarzanie tzw. danych wrażliwych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji, co ma duże znaczenie dla możliwości zapobiegania zjawiskom dyskryminacji. Niemniej kluczową zasadą zapewniającą
transparentność i równość systemów nowych technologii, stanowi w moim
mniemaniu wdrożenie odpowiedniego systemu oceny skutków działania danego systemu i monitoringu postępu jego prac, który umożliwi stałą poprawę
uzyskiwanych wyników i korektę powstałych nierówności.

N. Kalinowska, P. Litwiński, Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje –
nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe, Monitor Prawniczy 2017/13, s. 694
i n.
33
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HI-TECH DISCRIMINATION AND DEVELOPMENT
OF TECHNOLOGIES BASED ON BIG DATA.
SELECTED ISSUES OF EUROPEAN UNION LAW

Abstract: This paper presents the issue of discrimination in the light
of new technologies using big data. On the basis of examples, it was
explained how incorrectly selected input data and the development
of systems using automated decision-making (ADM) tools and/or artificial intelligence (AI) technologies can lead to the phenomenon of
high-tech discrimination. Moreover, based on the existing EU legal
regulations, including in particular the GDPR, soft law standards and
the collected literature, an analysis was made of possible ways to prevent the bias of algorithms and existing regulations
Keywords: Discrimination, GDPR, big-data, automated decisions
(ADM), artificial intelligence (AI).

46

Krzysztof Frąszczak1

JAK OCENIĆ OPINIĘ BIEGŁEGO
SĄDOWEGO BEZ SPECJALISTYCZNEJ
WIEDZY? EWALUACJA ARGUMENTU
Z AUTORYTETU WIEDZY EKSPERCKIEJ
W TEORII ARGUMENTACJI
DOUGLASA WALTONA

Streszczenie: Wykorzystanie osiągnięć nauki w procesie stosowania
prawa jest procesem ściśle związanym z rozwijającym się społeczeństwem. Postęp technologiczny sprawia, że w różnych dziedzinach życia odczuwamy coraz częstszą potrzebę zasięgania po wiedzę ekspercką. Wśród tych dziedzin życia znajduje się również proces stosowania
prawa. Dowód z opinii biegłego jest niezwykle ważnym i przydatnym
narzędziem, które pojawia się w polskiej procedurze cywilnej, karnej
oraz administracyjnej. Stosowanie nowych metod i narzędzi opartych
na wiedzy biegłych sądowych powoduje, że sędziowie powinni mieć
narzędzia pozwalające na ewaluacji opinii biegłego za pomocą metod
logicznych. Celem niniejszej pracy jest omówienie instytucji biegłego
w polskim prawie oraz zaprezentowanie metody schematów argumentacyjnych i pytań krytycznych opracowanej przez Douglasa N. Waltona, która daje odpowiednie narzędzia w procesie ewaluacji argumentu
z autorytetu.
Słowa kluczowe: Biegły sądowy, instytucja biegłego sądowego.

Wprowadzenie
Nieustanny rozwój oraz postęp technologii sprawiają, że coraz bardziej
potrzebujemy ekspertów w różnych dziedzinach życia. Jedną z tych gałęzi jest
1

Mgr Krzysztof Frąszczak, Szkoła Doktorska KUL, nauki prawne.
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wymiar sprawiedliwości, w którym intensyfikacja narzędzi zachodzi niebywale
szybko. Za dynamicznym rozwojem niewątpliwie powinny iść odpowiednie
kwalifikacje oraz wyspecjalizowane grono ekspertów, które rozumie i potrafi
zaadaptować współczesne narzędzia dla potrzeb całego wymiaru sprawiedliwości. Wskazuje to na niezbędną oraz daleko idącą potrzebę współpracy organów sprawiedliwości z biegłymi, którzy posiadając szeroką wiedze oraz doświadczenie mogą być ekspertami w danej dziedzinie. Dzieląc się swą wiedzą
biegły staje się autorytetem, który potrafi w sposób kompetentny zrozumieć
i opisać pewien wycinek rzeczywistości. Należy zastanowić się nie tylko nad
relacją zachodzącą na linii organ sprawiedliwości - biegły, ale również postawić pytanie: jak sąd, nieposiadający specjalistycznej wiedzy z danego zakresu
może ocenić opinię biegłego? Celem rozdziału jest przedstawienie regulacji
prawnych normujących instytucję biegłego w polskim prawie oraz przedstawienie narzędzi logicznych, które mogą być wykorzystywane w procesie ewaluacji i weryfikacji opinii sporządzanych przez biegłych. W pracy wykorzystano metodę dogmatycznoprawną oraz metodę schematów argumentacyjnych.
Próba ujęcia definicji biegłego
Na potrzeby dalszej dyskusji należałoby zdefiniować instytucję biegłego.
Okazuje się jednak, że nie jest to zadanie łatwe. Powodem takiego stanu rzeczy
jest brak definicji legalnej tejże instytucji. Nie występują ona ani w przepisach z zakresu polskiego procesu karnego, ani procedury cywilnej. Co więcej,
pojęcie biegłego nie jest określone w żadnym pozakodeksowym akcie prawnym, który dotyczyłby biegłych oraz sposobu ich powoływania2. Nie ułatwia
zadania zdefiniowania pojęcia biegłego fakt, że instytucja ta występuje nie
tylko w kodeksie postępowania karnego i cywilnego, ale również w kodeksie
postępowania administracyjnego oraz w prawie o postepowaniu przed sądami administracyjnymi. W żadnym z aktów prawnych określających instytucję
biegłego, sposób jego powoływania oraz kompetencje i obowiązki nie pada
definicja tego, jak ten termin powinien być rozumiany. Okoliczność ta wymaga, aby definiować instytucję biegłego na płaszczyźnie leksykalnej opartej
na lekturze słowników języka polskiego oraz próbach definiowania pojęcia
podejmowanych przez autorów zajmujących się tematyką biegłych oraz prawa
dowodowego.

2
A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2004, s. 14-28.
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Słowniki języka polskiego wskazują, że termin „biegły” należy rozumieć
jako specjalistę w danej dziedzinie, osobę mającą dużą wprawę, doświadczenie. Z kolei biegły sądowy to osoba powołana przez sąd do wydawania opinii
w zakresie posiadanych wiadomości faktycznych3. Skoro językowe asocjacje
wydają się definiować „biegłego” w sposób przejrzysty zastanawia fakt dlaczego
ustawodawca pominął próbę wyjaśnienia tego terminu w aktach prawnych,
które biegłego określają.
Również w doktrynie w tej kwestii pojawia się pewien dualizm. Z jednej
strony wyróżnia się pojęcie biegłego oraz biegłego sądowego. Pierwszy termin
jest ujmowany bardzo szeroko, bowiem dotyczy zarówno osób powołanych
przez organ procesowy do wydania w danym postępowaniu opinii, wpisanych
na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego oraz osób spoza tej listy, których określa się mianem biegłych ad hoc.
Znacznie bardziej precyzyjny jest termin biegłego sądowego, który sprowadza
się do osoby, która jest wpisana na wspomnianą listę biegłych sądowych4.
Doktrynalne ramy definiowania pojęcia biegłego zależą od tego czy jest
on wpisany na listę biegłych, czy też zostanie powołany jako tzw. biegły ad
hoc. W literaturze przyjmuje się, że biegły jest osobą posiadającą wiedzę fachową i doświadczenie odnośnie do faktów podlegających dowodzeniu, a także
odpowiednią praktykę zawodową5. Natomiast biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w przypadku spraw wymagających wiadomości specjalnych6.
Warto podkreślić, że choć biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu, tak
nie jest on organem procesowym, a jedynie organem, który ma za zadanie sądowi pomagać. Ponieważ ustawodawca nie zawarł w aktach prawnych definicji
biegłego, termin ten został ukształtowany przez doktrynę. Biegły jest zatem
osobą, która posiada wiedzę oraz doświadczenie w danej dziedzinie, w której
dochodzi do zdania. Z kolei biegły sądowy jest osobą, która prócz atrybutów
wiedzy oraz doświadczenia ma atrybut organu pomocniczego sądu, który dochodzi do zdania w sytuacji, gdy sąd potrzebuje wiadomości specjalnych, aby
rozstrzygnąć daną sprawę.

https://sjp.pwn.pl/slowniki/bieg%C5%82y.html.
J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegły w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 17.
5
A. Kegel, Z. Kegel, Przepisy o biegłych sądowych, tłumaczach i specjalistach. Komentarz, Wolters Kluwer, Kraków 2004, s. 30.
6
J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Biegły w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 17.
3

4
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Regulacje prawne normujące
instytucje biegłego w polskim prawie
Nie da się zaprzeczyć, że bez współpracy organów procesowych z biegłymi, wymiar sprawiedliwości nie działałby w sposób zrównoważony oraz
skuteczny. Stąd też instytucja ta unormowana jest w wielu aktach prawnych.
Jedynym aktem prawnym wspólnym dla wszelkich procedur, w których możliwe jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego jest rozporządzenie ministra
sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych7. Regulacja ta dotyczy biegłych
sądowych, tj. biegłych, którzy są ustanowieni przy sądzie okręgowym. Wspomniane wyżej rozporządzenie określa w sposób bardzo ogólny podstawowe
wymogi, co do pełnienia funkcji biegłego.
Instytucja biegłego w polskim postępowaniu karnym
oraz postępowaniu cywilnym
Zgodnie z przepisem art. 193 § 1 k.p.k.8 zasięga się opinii biegłego albo
biegłych jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych. W tym znaczeniu mowa
jest o biegłym, który jest wpisany na listę biegłych, prowadzoną przez właściwego miejscowo prezesa sądu okręgowego. Ponadto na podstawie art. 193
§ 2 k.p.k. w celu wydania opinii można zwrócić się do instytucji naukowej lub
specjalistycznej. Gdyby jednak powołanie biegłego sądowego oraz instytucji
naukowej lub specjalistycznej było nie wystarczające do uzyskania wiadomości specjalnych zgodnie z przepisem art. 195 k.p.k. do pełnienia czynności
można obowiązać nie tylko biegłego sądowego, lecz każdą osobę, o której
wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie.
Istnieje tez inny sposób na powołanie opinii biegłego, która nie
jest biegłym sensu stricto. W związku z nowelizacją k.p.k. z dnia 1 lipca
2015 r.9 wprowadzono do procesu karnego nowe brzmienie przepisu art. 393
§ 3 k.p.k., który stanowi, że „mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie
dokumenty prywatne, powstałe poza postepowaniem karnym i nie dla jego
celów, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki”. Przed
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych
sądowych (Dz. U. nr 15, poz. 132 i 133).
8
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r., nr 89, poz.
555, z późn. zm. dalej jako k.p.k.).
9
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy, Kodeks postępowania karnego i niektórych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1246).
7
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nowelizacją omawiany przepis art. 393 § 3 wyglądał niemal identycznie, poza
zwrotem: „i nie dla jego celów”. W praktyce zmiana ta miała niebywale donośny charakter. Omawiany przepis w obecnym kształcie stanowi podstawę
do tego, aby wprowadzić do procesu tzw. prywatne opinie10. Oznacza to, że
uczestnik postępowania karnego nie będący stroną może powołać dokument
prywatny powstały poza postępowaniem i nie dla jego celów. W ten sposób
do procesu powołuje się tzw. opinie prywatne czyli opinie sporządzone przez
rzeczoznawcę (specjalistę lub biegłego), na zlecenie uczestnika procesu karnego, nie będącym organem prowadzącym postępowanie karne, na danym jego
etapie11. Tzw. prywatną opinię powołuje się zatem w celu:
1. Złożenia tzw. opinii prywatnej przez oskarżyciela prywatnego,
np. w celu obdukcji lekarskiej stwierdzającej obrażenia ciała doznane przez
pokrzywdzonego;
2. Złożenie tzw. opinii prywatnej w sprawie z oskarżenia publicznego
w celi wykazania, że opinia sporządzona przez biegłego sądowego jest niepełna,
niejasna lub wewnętrznie sprzeczna;
3. Złożenie tzw. opinii prywatnej w związku z domaganiem się naprawienia szkody lub zadośćuczynienia12.
Na podstawie przepisu art. 42 Kodeksu postępowań w sprawach wykroczeń przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 193-201 k.p.k. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w postępowaniu w sprawach wykroczeń nie obowiązują zatem przepisy, które dotyczą
dopuszczenia dowodu z tzw. prywatnej opinii, ponieważ te uregulowane są
w art. 393 § 3 k.p.k.
Na podstawie przepisu art. 278 k.p.c.14 „w przypadkach wymagających
wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”. Warto zaznaczyć, że przepis ten nie narzuca na sąd obowiązku
dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, a wskazuje jednie przesłanki do
13

10
B. Boch, Charakter prawny tzw. opinii prywatnych w procesie karnym, „Zeszyty Prawnicze”
2019, nr 18(2), s. 105.
11
J. Zagrodnik, Opinia prywatna w procesie karnym [w:] Dowody w procesie karnym. Nowe
rozwiązania i niewykorzystane możliwości, (red.) M. Nowak, M. Golec, Katowice 2005, s. 67-68.
12
M. Lipczyńska, O tzw. „opinii prywatnej” biegłych w procesie karnym, „Palestra” 1976, nr 3,
s. 47.
13
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
2001 nr 106, poz. 1158, z późn. zm.).
14
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowaniu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 43,
poz. 296, z późn. zm.).
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podjęcia tejże czynności15. W procesie cywilnym podobnie, jak i w procesie
karnym unormowana jest również kwestia możliwości zażądania przez sąd
opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego16. Natomiast w sprawach rodzinnych i opiekuńczych sąd może zażądać opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów17.
Inaczej niż w procedurze karnej ukształtowana jest tzw. prywatna opinia.
W obecnym stanie prawnym charakter tej opinii nie uległ zmianie i nie może
ona stanowić środka dowodowego. Jednakże zgodnie z przepisem art. 5057
§ 3 k.p.c. złożenie zeznań przez świadka nie stoi na przeszkodzie zasięgnięciu
jego opinii jako biegłego, w tym co do faktów, co do których zeznaje on
w charakterze świadka. Przepis ten formalnie nie formuje instytucji „prywatnego biegłego”, lecz dopuszcza nową kategorię świadków-biegłych, którzy
mogą w jednej sprawia występować w roli świadka i biegłego18.
Instytucja biegłego w kodeksie postępowania administracyjnego
oraz problematyka dopuszczenia dowodu z opinii biegłego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym
Na podstawie przepisu art. na podstawie art. 84 § 1 k.p.a.19 gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może
zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. Nie jest w myśl kodeksu prawa administracyjnego opinią biegłego, ekspertyza sporządzona przez
osobę mającą wiadomości specjalne, lecz powstałą na zlecenie strony, a nie
organu administracyjnego, a także opinia wydana przed wszczęciem postępowania administracyjnego, nawet jeśli sporządzona została na zlecenie organu
administracji i wymóg jej sporządzenia wynika z prawa20. Wobec czego ustawodawstwo w zakresie postępowania administracyjnego nie dopuszcza użycia
tzw. prywatnej opinii, jak było w przypadku procedury karnej ani nie dopuszcza instytucji świadka-biegłego, jak w przypadku postepowania cywilnego.

Wyrok SN 13.01.2005 r., IV CK 448/04, LEX 177235.
Zob. art. 290 k.p.c.
17
Zob. art. 2901 k.p.c.
18
K. Knoppek, Dowody i postępowania dowodowe w sprawach cywilnych po nowelizacji kodeksu
postępowania cywilnego z 04.07.2019 r., „Palestra” 2019, nr 11-12, s. 66.
19
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960
Nr 30, poz. 168, z późn. zm.).
20
E. Kurek, Biegły w postępowaniu administracyjnym, „Wiedza prawnicza” 2011, nr 3, s. 2,
www.wiedza-prawnicza.pl [dostęp: 03.03.2021].
15
16
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Na podstawie przepisu art. 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi21 prawo to reguluje postępowanie sądowe w sprawach
z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których stosuje się jego przepisy z mocy ustaw szczególnych. Chodzi
tutaj o spraw sądowoadministracyjne, do rozpoznawania których powołane
są sądy administracyjne. W tak ujętym modelu systemowym kontrola sądów
administracyjnych sprowadza się do analizy tego czy organ administracji publicznej nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy,
zaś kontrola ta powinna zawsze przebiegać w trzech płaszczyznach:
1. Ocena zgodności rozstrzygnięcia (wyrażonego w decyzji lub na mocy
innego aktu) albo zgodność działania z prawem materialnym;
2. Zachowanie wymaganej prawem procedury;
3. Respektowanie reguł kompetencji.
Sprowadzona do kontroli funkcja sądu administracyjnego powoduje, że
nie da się przed nim przeprowadzić pełnego postępowania dowodowego, jak
w przypadku m.in. procedury cywilnej czy karnej. Warto zaznaczyć, że w przypadku sytuacji ekstraordynaryjnej, która zachodzi w przypadku, gdy sąd może
przeprowadzić postępowanie dowodowe uzupełniające i ograniczone do dowodu z dokumentów, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego22. W takiej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzał, że gdy w postępowaniu administracyjnym nie zostały w sposób wyczerpujący rozpatrzone wszystkie dowody,
które mogły służyć ustaleniu stanu faktycznego, na wniosek skarżącego lub
z własnej inicjatywy sąd dopuszczał określone dowody. Wśród nich pojawiał
się m.in. dowód z opinii biegłego23.
Wnioski
Powierzchowna analiza unormowań dotyczących instytucji biegłego
w różnych aktach prawa polskiego pozwala zauważyć rozbieżności oraz cechy wspólne, które w tym zakresie się pojawiają. Niewątpliwym wspólnym
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. 2002 nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).
22
P. G. Bartosz-Burdiak, B. Burdiak, Zasady postępowania dowodowego w postępowaniu
sądowo-administracyjnym – jak unikać błedów przy inicjoniwau postępowań i w czasie ich trwania,
[online] https://www.temidium.pl/artykul/zasady_postepowania_dowodowego_w_postepowa
niu_sadowoadministracyjnym_jak_unikac_bledow_przy_inicjowaniu_postepowan_i_w_cza
sie_ich_trwan-2382.html [dostęp: 03.03.2021].
23
H. Knysiak-Sudyka, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,
(red.) T. Woś, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 674.
21
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przymiotnikiem, który pojawia się w odniesieniu do instytucji biegłego jest
potrzeba zasięgnięcia po „wiadomości specjalne”. To właśnie one stanowią
o potrzebie powołania biegłego i dopuszczenia dowodu z opinii. Niestety pojęcie to nie zostało dookreślone przez ustawodawcę, pozostając klauzulą generalną. Piśmiennictwo oraz orzecznictwo trafnie wyjaśniają, co pod pojęciem
wiadomości specjalnych należy rozumieć. Chodzi tu zatem o wiadomości,
które nie są wiedzą powszechną zgodną z rozwojem społecznym24. Przez co
możemy określić wiadomości specjalne jako wiedzę, która nie jest dostępna
dla każdego dorosłego człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym25.
Powyższe poglądy związane z procesem karnym są w dużym stopniu tożsame
na gruncie postępowania cywilnego. W tej gałęzi prawa wiadomości specjalne
również uchodzą za takie, które wykraczają poza zakres wiadomości ogółu
osób przeciętnie inteligentnych i wykształconych26. Zakres wiadomości specjalnych jest zmienny w czasie, ze względu na nieustannym rozwój, którego jesteśmy świadkami. Przyczyną do zmienności pojęcia wiadomości specjalnych
współcześnie może być fakt coraz powszechniejszego użycia komputerów,
a co za tym idzie – zakres fachowej wiedzy wygląda obecnie zupełnie inaczej,
niż np. 30 lat temu27. Świadectwem, które potwierdza posiadanie przez biegłego wiadomości specjalnych może być m.in. dyplom stwierdzający posiadanie wykształcenia oraz opinia właściwej organizacji zawodowej lub szkoły
wyższej (a także innego rodzaju organizacji), w której stwierdza się posiadaną
przez tę osobę teoretycznych oraz praktycznych wiadomości28.
Ocena opinii biegłego
W procedurze cywilnej opinia biegłego podlega na ocenie na podstawie
przepisu art. 233 § k.p.c. co do zgodności z zasadami logiki, doświadczeniem życiowym i wiedzą powszechną. Ocenie podlega zatem nie tylko ogólny
wniosek biegłego, ale również przytoczonego przez niego argumentacja oraz
całokształt rozumowania wyrażony w opinii29. Na gruncie prawa karnego
24
Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w postępowaniu karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego.
Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995, s. 78-80.
25
Wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1976 r., II KR 48/76, LEX.
26
Wyrok SN z dnia 18 lipca 1975 r., I CR 331/75 Legalis.
27
M. Łochowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. I, (red.) T. Szanciło, C.H.
Beck, Warszawa 2019, s. 999.
28
P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa
2017, s. 322.
29
M. Łochowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, T. I, (red.) T. Szanciło, C.H.
Beck, Warszawa 2019, s. 1004.
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procesowego, na podstawie przepisu art. 7 k.p.k., zgodnie z obowiązującą zasadą swobodnej oceny dowodów organy procesowe kształtują swe przekonanie
na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Pomimo różnic w procedurach problematyka
oceny dowodów jest spójna, ponieważ opinia wydana przez biegłego nie wiąże
organów procesowych. Te oceniają opinię na podstawie określonych w aktach
prawnych oraz orzecznictwie regułach30. W związku z tym, że w rezultacie
zasad prawidłowego rozumowania, dowód z opinii biegłego podlega kontroli
i ocenie od strony formalnej oraz logicznej poprawności wnioskowania biegłego warto przytoczyć logiczne narzędzia, które mogą wesprzeć ten proces.
Historia badań nad argumentacją jest niezwykle złożona, bowiem zawiera w sobie dorobek klasycznej retoryki, dialektyki, logiki i hermeneutyki. Ze
względu na ramy niniejszej pracy nie da się zakreślić w sposób wyczerpujący
tego bogatego dorobku. Prezentując jednakże teorią schematów argumentacyjnych Douglasa N. Waltona trzeba napomnieć, że są one rozumowaniami
opartymi na toposach, czyli funkcjach zdaniowych uznawanych za powszechnie ważne, które wywodzą się z tradycji arystotelesowskiej i są badane do tej
pory31 oraz na współczesnym rozumowaniu niepewnym32. Wniosek wyprowadzony na podstawie tych schematów nie jest przyjęty z całkowitą pewnością33.
Przykładowy argument tego typu kształtuje się w następujący sposób:
Przesłanka: Ptaki latają.
Przesłanka: Tweety jest ptakiem.
Wniosek: Tweety umie latać.
Wyjątki: Tweety ma złamane skrzydła czy Tweety jest pingwinem, nie są
z góry znane i nie można ich przewidzieć statystycznie34.
Warto w tym miejscu zauważyć, że dowód z opinii biegłego, niezależnie
od tego czy będzie on dopuszczony w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym czy sądowoadministracyjnym, przyjmie on formę argumentu

Zob. J. Dzierżanowska, J. Studzińska, Kryteria oceny dowodu z opinii biegłego w orzecznictwie
sądów powszechnych i sądu najwyższego, „Roczniki Nauk Prawnych” XXV 2015, nr 2, s. 40-41.
31
D. N. Walton, Ch. Reed, F. Macagno, Argumentatio Schemes, Camridge 2008, s. 10.
32
H. Prakken, G. Vreeswijk, Logics for Defeasible Argumentation, Handbook of Philosophical
Logic, t. 4, Dordrecht 2002, s. 219 i następne.
33
J. Skulska, Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona, FNCE, Poznań
2008, s. 78-79.
34
D. N. Walton, Arugmentation Theory: A Very Shoty Introduction, Argumentation in Artificial
Intelligence, (red.) I. Rahwan, G. Simari, Berlin 2009, s. 1-24.
30
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z autorytetu35. Oceniając opinię biegłego organ procesowy dokona ewaluacji
argumentu z autorytetu według zasad logiki. Zaproponowany przez Douglasa
N. Waltona schemat wygląda w następujący sposób36:
Przesłanka: Źródło x jest ekspertem w dziedzinie D zawierającej zdanie A.
Przesłanka: x stwierdza, że A (w dziedzinie D) jest prawdziwe (fałszywe).
Wniosek: A może z pewnym prawdopodobieństwem zostać uznane za prawdziwe (fałszywe).
Kluczowym elementem, który proponuje Douglas N. Walton przy dokonywaniu ewaluacji jest koncepcja pytań krytycznych, które pozwolą dokonać weryfikacji wiarygodności autorytetu, wspomnianych pytań jest sześć37:
1. Pytanie dotyczące wiedzy specjalistycznej: Na ile x jest wiarygodny
jako źródło wiedzy eksperckiej?
2. Pytanie dotyczące dziedziny: Czy x jest ekspertem w dziedzinie,
w której znajduje się A?
3. Pytanie dotyczące opinii: Co stwierdził ekspert x, co by implikowało
A?
4. Pytanie dotyczące wiarygodności/zaufania: Czy x jest godny zaufania
jako źródło?
5. Pytanie dotyczące zgodności: Czy A jest zgodne z tym, co inni eksperci uważają?
6. Pytanie dotyczące uzasadnienia: Czy twierdzenie x jest oparte na dowodzie/na jakimś uzasadnieniu? Czy dla twierdzenia x istnieje jakieś inne dodatkowe uzasadnienie?
Lista krytycznych pytań wydaje się być w pewien sposób otwarta na nowe
możliwości oraz potrzeby jej użycia. Ich funkcja wpisuje się w fundamentalne założenia krytyki źródeł, która dotyczy krytyki nie tylko zewnętrznej, ale
również wewnętrznej. W wyniki zastosowania pytań krytycznych pozyskuje
się opinię o wiarygodności informacji źródłowych38 – w tym przypadku opinii
biegłego.

Zob. A. Jakubowski, S. Gajewski, Argument z linii orzeczniczej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 15.
36
D. N. Walton, Ch. Reed, F. Macagno, Argumentation Schemes, Camridge 2008, s. 10.
37
D. N. Walton, T. F. Gordon, Critical Questions In Computational Models of Legal Arguments, „Argumentation in Artifical Intellgence and Law” 2005, s. 103-111.
38
J. Skulska, Analiza komunikacji politycznej a teoria Douglasa N. Waltona, FNCE, Poznań
2008, s. 162.
35
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Zakończenie
Ze względu na fakt, że regulacje prawne dotyczące opinii biegłego nie
są zadowalające, a ich krytyka i potrzeba reform pojawia się w piśmiennictwie od jakiegoś czasu, warto pochylić się nad teorią schematów argumentacyjnych i pytań krytycznych, które stworzył Douglas N. Walton. Biorąc pod
uwagę realia procesów przed sądami powszechnymi oraz coraz wyższy stopień
specjalizacji dziedzin, w których do głosu dochodzą biegli, koncepcja pytań
krytycznych może stanowić pomocne narzędzie, które pozwoli dokonać ewaluacji argumentu z autorytetu, którym jest dowód z opinii biegłego. Organy
procesowe powinny dokonywać oceny dowodów (w tym dowodu z opinii biegłego) na podstawie zasad logiki. Zaprezentowana w artykule metoda wydaje
się czynić zadość powyższym wymaganiom, ponieważ pozwala na zewnętrzną
oraz wewnętrzną krytykę dowodu z opinii biegłego, bez specjalistycznej wiedzy
z danego zakresu.
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HOW TO EVALUATE THE OPINION OF EXPERT
WITNESS WITHOUT SPECJALIST KNOWELEDGE?
EVALUATING AN ARGUMENT FROM THE AUTHORITY
OF EXPERT KNOWLEDGE IN DOUGLAS WALTON'S
THEORY OF ARGUMENTATION
Summary: Constant development and progres of technology requires
us more experts in various branches of life. One of these branches is
the judicial and administrative proceedings. The expert evidence is very
important and useful in criminal, civil and administrative procedure
in Polish law. The use of new methods and tools based on expert witness knowledge makes a need for the judges to have ability to analyze
expert evidence. Using Douglas N. Waltons method of argumentation
schemes can be an example of evaluating expert evidence as it has tools
to analyze argument from expert authority.
Keywords: Argument from expert authority, expert witness, arugmentation schemes.
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PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
WSPÓLNOT GRUNTOWYCH
UJAWNIONE W EWIDENCJI GRUNTÓW
I BUDYNKÓW JAKO DOWÓD
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. UWAGI
NA KANWIE POSTANOWIENIA SĄDU
NAJWYŻSZEGO Z DNIA
23 LUTEGO 2017 R., V CSK 309/16

Streszczenie: Przedmiotem niniejszej pracy jest określenie skutków
prawnych w zakresie mocy dowodowej wypisu z ewidencji gruntów
i budynków poświadczającego prawo własności wspólnoty gruntowej
w postępowaniu cywilnym. Wspólnoty gruntowe stanowią specyficzną
konstrukcję prawną będącą reliktem prawa okresu PRL. Szczególną cechą wspólnot gruntowych był natomiast zakaz zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości będących ich własnością, co
rodziło wątpliwości odnośnie statusu prawnego innych środków dowodowych w zakresie wykazywania prawa własności, w szczególności wypisu z ewidencji gruntów i budynków.Analiza jurydyczna została oparta
o orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym wyrażono pogląd, iż możliwe jest uznanie wypisu z ewidencji gruntów i budynków, w którym
ujawnione jest prawo własności wspólnoty gruntowej, za dokument
urzędowy w rozumieniu przepisów procedury cywilnej. Autor aprobuje pogląd zaprezentowany przez Sąd Najwyższy, jak również dokonuje
jego pogłębionej analizy, odnosząc rozważania proceduralne również
do innych gałęzi prawa.
Słowa kluczowe: Orzeczenie Sądu Najwyższego, wspólnoty gruntowe,
wypis z ewidencji gruntów i budynków, dokument urzędowy, prawo
własności.
1
Student Prawa w ramach Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych – Kolegium
Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Wstęp
Podstawową instytucją prawną, w ramach której ujawnia się prawo
własności nieruchomości są księgi wieczyste. Jednakże, równolegle w systemie prawnym funkcjonuje autonomicznie inna instytucja, która pozwala na
ustalenie stanu prawnego nieruchomości, czyli ewidencja gruntów i budynków. Nie ulega jednak wątpliwości, iż ewidencja gruntów i budynków nie
jest rozwiązaniem doskonałym – nie tylko pod względem jurydycznym, ale
i technicznym.
Znaczenie ewidencji gruntów i budynków wzrasta jednak w odniesieniu
do nieruchomości wspólnot gruntowych, co do których obowiązywał zakaz
prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych. Takie rozwiązania w sposób oczywisty prowadziło do niepewności prawnej z uwagi na wyłączenie tej kategorii
nieruchomości spod reżimu ksiąg wieczystych.
Powyższe doprowadziło w praktyce obrotu gospodarczego do prób
wykorzystywania wypisu z ewidencji gruntów i budynków jako dowodu
w postępowaniu cywilnym, co jednak rodziło liczne wątpliwości natury prawnej, a to wobec specyfiki unormowań dotyczących nieruchomości wspólnot
gruntowych.
Z uwagi na powyższe, przedmiotem niniejszego rozdziału będzie próba
określenia statusu prawnego wypisu z ewidencji gruntów i budynków w zakreślonym niżej zakresie, co nastąpi na podstawie omówienia postanowienia
Sądu Najwyższego z dnia 23 lutego 2017 r., V CSK 309/162.
Pryncypialną kwestią, którą rozstrzygał Sąd Najwyższy we wskazanym
orzeczeniu był zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego w sprawie o założenie księgi wieczystej wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej oraz w sprawie
o wpis prawa własności do księgi wieczystej w przypadku, gdy zbywca legitymuje się prawem własności ujawnionym w wypisie z ewidencji gruntów
i budynków.
Problem natury jurydycznej, który będzie poddany analizie, można
zatem sformułować następująco: Czy wypis z ewidencji gruntów i budynków
ujawniający prawo własności nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej, dla której nie była prowadzona księga wieczysta z powodu ustawowego zakazu jej prowadzenia, może być uznany w postępowaniu cywilnym za dokument
urzędowy korzystający z domniemania zgodności ze stanem faktycznym?

2

LEX nr 2291677.
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W celu udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie, najpierw zostanie przedstawiony stan faktyczny sprawy rozpoznawanej przez Sąd Najwyższy, a następnie stanowisko prawne Sądu Najwyższego oraz analiza jurydyczna
Autora.
Stan faktyczny sprawy rozpoznawanej
przez Sąd Najwyższy
Spółka Akcyjna B. z siedzibą w Ł. złożyła wniosek o założenie księgi
wieczystej dla nieruchomości gruntowej w S. i wpisu wnioskodawcy jako jej
właściciela. Do wniosku powodowa spółka dołączyła umowę sprzedaży nieruchomości z dnia 14 stycznia 2014 r., zawartą w formie aktu notarialnego między B. S.A. oraz Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Leśno-Gruntowej
w S., warunkową umowę sprzedaży z dnia 2 grudnia 2013 r., oświadczenie
Burmistrza w S. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków wraz z klauzulą, iż są przeznaczone do dokonywania
wpisów w księdze wieczystej oraz dokument potwierdzający uprawnienia do
reprezentacji członków zarządu spółki B.
Sąd Rejonowy w Z. postanowieniem z dnia 19 maja 2014 r. oddalił wniosek z uwagi na fakt, iż spółka S. w S. jako dowód, iż przedmiotowa działka
wchodzi w skład wspólnoty leśno-gruntowej zarządzanej przez spółkę, powołała wypis z ewidencji gruntów i budynków. Sąd stwierdził, iż dokonanie wpisu
prawa własności może nastąpić tylko na podstawie decyzji starosty wydanej na
zasadzie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych3. Sąd wieczystoksięgowy nie jest natomiast uprawniony
do określenia, czy działka wchodzi rzeczywiście w skład wspólnoty leśno-gruntowej. W takiej sytuacji spółka S. w S. powinna wystąpić do organu administracji publicznej o wydanie odpisu decyzji i przedstawić go notariuszowi oraz
sądowi wieczystoksięgowemu. Z kolei, jeśli decyzja nie została wydana, uczestniczka mogła żądać wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
Od przedmiotowego postanowienia apelację wnieśli wnioskodawczyni
oraz uczestniczka. Sąd Okręgowy w C. przy rozpoznawaniu sprawy powziął
poważne wątpliwości natury prawnej i postanowieniem z dnia 31 lipca 2014
r. przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne o
następującej treści:, ,Czy ważna jest umowa sprzedaży nieruchomości dokonywana przez wspólnotę leśno-gruntową legitymującą się tylko tytułem do
3

(Tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 703, powoływana dalej jako: ,,u.z.w.g.”).
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nieruchomości w postaci wypisu z rejestru gruntów i może być podstawą do
założenia księgi wieczystej i wpisania prawa własności na rzecz nabywcy nieruchomości?”. W toku sprawy ustalono także, że w obrocie prawnym istnieje
już decyzja, o której mowa w art. 8 ust. 1 u.z.w.g. w pierwotnym brzmieniu.
Postanowieniem z dnia 26 listopada 2014 r., III CZP, 87/14, Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały. Sąd Najwyższy skonstatował, iż
zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w C. sprowadza się
w istocie do pytania o moc dowodową dokumentu, jakim jest wypis z ewidencji gruntów i budynków. Sąd wieczystoksięgowy dokonuje natomiast oceny
przedłożonych mu dokumentów in casu, która to ocena mieści się w zakresie
dyskrecjonalnej władzy sądu i wymyka się zarazem spod sensu instytucji pytań
prawnych, które powinno mieć charakter abstrakcyjny, umożliwiający wyciągnięcie ogólnych wniosków.
Sąd Okręgowy w S., po zwrocie akt sprawy przez Sąd Najwyższy, postanowieniem z dnia 26 lutego 2015 r., uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Z. do ponownego rozpoznania stwierdzając, iż wypis z ewidencji gruntów i budynków nie może stanowić dowodu
prawa własności, co czyni nieważną również umowę sprzedaży nieruchomości.
Sąd Rejonowy po ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił wniosek, a Sąd
Okręgowy oddalił apelacje wywiedzione przez wnioskodawczynię oraz uczestniczkę postępowania.
Od postanowienia Sądu Okręgowego kasację wywiodły wnioskodawczyni oraz uczestniczka postępowania, zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu szereg
naruszeń prawa materialnego i procesowego. Sąd Najwyższy postanowieniem
z dnia 23 lutego 2017 r., V CSK 309/16, będącym przedmiotem dalszych
rozważań, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu
w C. do ponownego rozpoznania.
Stanowisko Sądu Najwyższego
W pierwszej kolejności wskazać należy, że Sąd Okręgowy w niniejszej
sprawie stwierdził, że prawo własności przysługujące wspólnocie gruntowej
może zostać wykazane tylko poprzez deklaratywną decyzję starosty wydaną na
podstawie art. 8 ust. 1 u.z.w.g. Wypisowi z ewidencji gruntów i budynków
Sąd Okręgowy odmówił nadania waloru dokumentu urzędowego i przyjął, że
nie można na jego podstawie dokonywać wiążących ustaleń odnośnie prawa
własności nieruchomości.
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Sąd Najwyższy rozpoznając skargę kasacyjną, skonstatował iż wypis z ewidencji gruntów i budynków ma charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 244 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego i stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo zaświadczone4.
Prawną doniosłość statusu dokumentu urzędowego wiąże się z domniemaniem zgodności z prawdą, jakie ustawa procesowa wiąże z prawidłowo sporządzonym dokumentem urzędowym, o którym mowa w przepisie art. 252
k.p.c.
Pomimo tego, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż prawnie wiążący charakter ma wykazanie prawa własności w księdze wieczystej – w przeciwieństwie
do stanu wynikającego z ewidencji gruntów i budynków – to jednak, ze względu na ustawowy zakaz prowadzenia ksiąg wieczystych stanowiących wspólnot
gruntową, nie sposób odnieść tego poglądu do wspólnot gruntowych.
Sąd Najwyższy stwierdza zatem, rozstrzygając sporne zagadnienie, iż,
,wypis z rejestru gruntów stwierdzający, że spółka jest właścicielem działki
wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej, jest więc dokumentem urzędowym
korzystającym z domniemania zgodności jego treści ze stanem rzeczywistym
i w istocie wobec braku księgi wieczystej należy dokument ten uznać za dowód
prawa spółki gruntowej do rozporządzania tą nieruchomością”.
Charakterystyka wspólnot gruntowych
Przechodząc do pogłębienia argumentacji przedstawionej przez Sąd
Najwyższy, należy w pierwszej kolejności, dla jasności wywodu, odnieść się
do specyficznej konstrukcji prawnej, jaką są wspólnoty gruntowe. Wspólnoty gruntowe są reliktem prawnym poprzedniego systemu tak prawnego, jak
i społeczno-gospodarczego, bazującym na feudalnej strukturze własnościowej5.
Instytucja wspólnot gruntowych jest przy tym nie do zaakceptowania w warunkach wolnorynkowych6.
Aktem normującym problematykę wspólnot gruntowych jest wspomniana wyżej ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych. W przedmiotowej sprawie znajdują zastosowanie przepisy ustawy
sprzed nowelizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,k.p.c.”).
W szczególności należy zwrócić uwagę na archaiczne słownictwo, takie jak ,,włościanie” (art.
1 ust. 1 pkt 1 u.z.w.g.) czy ,,spółki szałaśnicze” (art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy).
6
P. Parzych, E. Rymarczyk, A. Szabat-Pręcikowska, Problematyka wspólnot gruntowych w
aspekcie ewidencyjno-prawnym, ,,Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Infrastru
cture nnd Ecology Rural Areas” 2013, nr 2/III, s. 45.
4

5
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ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, która wprowadziła zmiany w stosowaniu instytucji ksiąg
wieczystych w odniesieniu do nieruchomości wspólnot gruntowych7.
Przepisy u.z.w.g. nie definiują wprost pojęcia wspólnoty gruntowej,
ograniczając się jedynie do enumeratywnego wymienienia kategorii nieruchomości, którym ustawa nadaje taki status.
W myśl art. 1 ust. 1 u.z.w.g., wspólnotami gruntowymi podlegającymi
zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie są nieruchomości rolne, leśne oraz obszary wodne:
1) nadane w wyniku uwłaszczenia włościan i mieszczan-rolników na
wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania
ogółowi, pewnej grupie lub niektórym mieszkańcom jednej albo kilku wsi;
2) wydzielone tytułem wynagrodzenia za zniesione służebności, wynikające z urządzenia ziemskiego włościan i mieszczan-rolników, na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania gminie, miejscowości albo ogółowi uprawnionych do wykonywania służebności;
3) powstałe w wyniku podziału pomiędzy zespoły mieszkańców poszczególnych wsi gruntów, które nadane zostały przy uwłaszczeniu włościan
i mieszczan-rolników mieszkańcom kilku wsi na wspólną własność, we wspólne posiadanie lub do wspólnego użytkowania;
4) użytkowane wspólnie przez mieszkańców dawnych okolic i zaścianków oraz należące do wspólnot urbarialnych i spółek szałaśniczych;
5) otrzymane przez grupę mieszkańców jednej lub kilku wsi na wspólną
własność i do wspólnego użytkowania w drodze przywilejów i darowizn bądź
nabyte w takim celu;
6) zapisane w księgach wieczystych (gruntowych) jako własność gminy
(gromady), jeżeli w księgach tych istnieje wpis o uprawnieniu określonych
grup mieszkańców gminy (gromady) do wieczystego użytkowania i pobierania pożytków z tych nieruchomości;
7) stanowiące dobro gromadzkie (gminne) będące we wspólnym użytkowaniu na terenach województw rzeszowskiego, krakowskiego oraz powiatu
cieszyńskiego województwa katowickiego.
Ponadto, oprócz wspólnot gruntowych, o których mowa w art. 1 ust. 1
u.z.w.g. podlegają zagospodarowaniu w trybie i na zasadach określonych w tej
ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie
gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed
7

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1276).

66

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNOT GRUNTOWYCH ....

dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez
mieszkańców wsi (art. 1 ust. 2 u.z.w.g.), przy czym nie dotyczy to mienia gromadzkiego położonego na terenach miast i osiedli (art. 1 ust. 3 ustawy).
Co do zasady, uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są
osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu
ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy faktycznie korzystały
z tej wspólnoty (art. 6 ust. 1 u.z.w.g.). Wskazać przy tym należy, że wspólnoty
gruntowe nie mogą być dzielone pomiędzy uprawnionych do udziału w tych
wspólnotach (art. 5 ust. 1 u.z.w.g.).
Zarówno wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, jak i wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości
przysługujących im udziałów we wspólnocie ustala w drodze decyzji właściwy
organ administracji publicznej (art. 8 ust. 2). Obecnie (od dnia 1 stycznia
1999 r.) organem właściwym jest starosta8.
Jednym z najbardziej charakterystycznych rozwiązań prawnych przyjętych dla wspólnot gruntowych jest zakaz prowadzenia w stosunku nieruchomości, które wchodzą w ich skład, ksiąg wieczystych. Zgodnie bowiem z art.
11 u.z.w.g. w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., dla nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową nie prowadzi się ksiąg wieczystych.
Dotychczasowe księgi wieczyste tracą moc i podlegają zamknięciu.
Jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 grudnia 2011 r., IV CSK
188/11,, ,ustawodawca przyznał ewidencji gruntów szczególną rolę w dokumentowaniu nieruchomości wchodzących z mocy prawa w skład wspólnoty
gruntowej oraz uprawnienia do udziału we wspólnocie”9. Wiąże się to z ustawowym zakazem (de lege lata – jedynym) prowadzenia ksiąg wieczystych, który
dotyczy właśnie nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty gruntowej.
Nie sposób nie odnieść się przy tym do ustrojowego i ideologicznego uzasadnienia zmiany sposobu dokumentowania stanu własności nieruchomości,
albowiem wspólnoty gruntowe miały być jednym z narzędzi kolektywizacji rolnictwa, dokonywanej głównie metodami administracyjnymi10. Z tego względu
nie powinien dziwić fakt zastąpienia reżimu prawnego ksiąg wieczystych ewidencją gruntów i budynków, gdyż w ten sposób instytucje prawa cywilnego zastępowano rozwiązaniem działającym na podstawie prawa administracyjnego11,

Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.z.w.g. w pierwotnym brzmieniu, zadanie to wykonywał właściwy do
spraw rolnych i leśnych organ prezydium powiatowej rady narodowej.
9
LEX nr 1168550.
10
Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2017 r., V CSK 309/16, LEX nr 2291677.
11
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2005 r., VI SA/Wa 708/04, LEX nr 165027.
8
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co w konsekwencji miało doprowadzić do likwidacji systemu ksiąg wieczystych, którego zadania przejęłaby ewidencja gruntów i budynków12.
Powyższe wiąże się również z administracyjnym sposobem ustanawiania
nieruchomości wspólnot gruntowych. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 14 kwietnia 1966 r., III CO 39/65, ,ustalenie, czy nieruchomość
stanowi wspólnotę gruntową, należy do wyłącznej właściwości organów prezydiów rad narodowych wymienionych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych”13. Znaczenie administracyjnego
sposobu kształtowania własności wspólnot gruntowych podkreśla przy tym
brak kontroli sądowej decyzji podejmowanych przez właściwy organ prezydium rady narodowej14.
Należy również podkreślić, iż pierwotne nabycie uprawnienia do udziału we wspólnocie gruntowej następowało ex lege. Osoby tworzące wspólnotę
gruntową określał wykaz, o którym mowa w art. 8 ust. 2 u.z.w.g.
Znaczenie przepisów o ewidencji gruntów
i budynków
Jak już wyżej wspomniano, szczególne znaczenie dla stanu prawnego
nieruchomości wspólnot gruntowych stanowi instytucja ewidencji gruntów
i budynków, dlatego zasadnym jest odniesienie się do stosownych przepisów,
mających znaczenie dla omawianego zagadnienia.
Dla oczyszczenia przedpola wskazać należy, że w myśl art. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez ewidencję
gruntów i budynków (kataster nieruchomości) rozumie się system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób
jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi
gruntami, budynkami lub lokalami15.
Zgodnie z art. 20 ust. 1 p.g.k., ewidencja gruntów i budynków obejmuje
informacje dotyczące:
1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków
gruntowych oraz ich klas bonitacyjnych, oznaczenia ksiąg wieczystych

12

Postanowienie SO w Częstochowie z dnia 9 czerwca 2016 r., VI Ca 314/16, LEX nr 2074290.

13

LEX nr 407.
Uchwała SN z dnia 16 lutego 1968 r., III CZP 78/66, LEX nr 722.
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm., powoływana dalej jako: ,,p.g.k.”).
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lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład
której wchodzą grunty;
2) budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;
3) lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.
W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także właścicieli nieruchomości, a w przypadku:
a) nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – oprócz właścicieli inne podmioty, w których władaniu lub gospodarowaniu, w rozumieniu przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa, znajdują się te nieruchomości,
b) gruntów, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli – osoby
lub inne podmioty, które władają tymi gruntami na zasadach samoistnego
posiadania16.
Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków prawa własności następuje stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków17. Przepisy powołanego rozporządzenia normują sposób prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków oraz określają szczegółowy zakres informacji
objętych ewidencją.
W ewidencji wykazuje się dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz
przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa (§ 10 ust. 1 pkt 2 r.e.g.b.). Natomiast
w przypadku gruntów o nieustalonym właścicielu w ewidencji wykazuje się
dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania (§ 10 ust. 2). W ewidencji wykazuje się także
dane dotyczące (§ 11 ust. 1 pkt 1 r.e.g.b.):
a) użytkowników wieczystych gruntów,
b) jednostek organizacyjnych sprawujących zarząd lub trwały zarząd
nieruchomościami,
c) państwowych osób prawnych, którym Skarb Państwa powierzył
w stosunku do jego nieruchomości wykonywanie prawa własności lub innych
praw rzeczowych,

16
17

Art. 20 ust. 2 pkt 1 p.g.k.
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 393, powoływane dalej jako: ,,r.e.g.b.”).
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d) organów administracji publicznej, które gospodarują nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz
gminnych, powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości,
e) użytkowników gruntów państwowych i samorządowych.
W ewidencji ujawnia się również opis praw ww. podmiotów do budynków, gruntów i lokali oraz informacje o dokumentach, które stanowiły podstawę wpisu. Podstawę wpisu zgodnie z § 12 stanowią:
1) wpisy dokonane w księgach wieczystych;
2) prawomocne orzeczenia sądowe;
3) umowy zawarte w formie aktów notarialnych, dotyczące ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem
umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali;
4) ostateczne decyzje administracyjne;
5) dyspozycje zawartych w aktach normatywnych;
6) umowy dzierżawy, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 r.e.g.b.
Wobec powyższego, wskazać należy, iż co do prawa własności wpisy mogą
być dokonywane, co do zasady, na podstawie dokumentów wymienionych
w § 12 pkt 1–4 r.e.g.b. Bezspornym jest, iż są one dokumentami urzędowymi.
Przepisy prawa jednak nie określają wprost mocy wiążącej wpisu dokonywanego na podstawie takich dokumentów.
W szczególności powstaje pytanie, czy wobec oparciu wpisu na dokumencie urzędowym, można uznać również za taki dokument wypis ujawniający prawo własności, które wynika ze sporządzonego w przepisanej prawem
formie dokumentu, mającego walor dokumentu urzędowego.
Wskazówką interpretacyjną w tym przedmiocie jest art. 22 ust. 1 p.g.k.
w myśl którego dane z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę
planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków
i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.
Jak powszechnie przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych,
czynność wpisu do ewidencji ma charakter techniczno-deklaratoryjny. Organ
jedynie rejestruje stan prawny ujawniony we właściwym dokumencie urzędowym, który jest bezsporny i nie budzi wątpliwości organu18. Jak z powyższego wynika, ewidencja gruntów i budynków ma charakter jedynie informacyjny. Tym samym, wobec niemożności powoływania się na domniemanie

18

Tak m.in.: wyrok NSA z dnia 4 marca 1999 r., II SA 17/99, LEX nr 46214.
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zgodności z prawdą wpisu do ewidencji gruntów i budynków, nie można ustalać prawa własności na podstawie danych w niej zawartych19.
Należy jednak w tym miejscu odróżnić powiązanie domniemania zgodności wpisu do ewidencji z rzeczywistym stanem prawnym od domniemania
zgodności z prawdą dotyczącego dokumentów urzędowych, albowiem są to
dwie odrębne instytucje prawne.
Księgi wieczyste
Reżim prawny ksiąg wieczystych ustanowiony ustawą z dnia 6 lipca 1982
r. o księgach wieczystych i hipotece wiąże szczególne skutki prawne z wpisem
określonego prawa do księgi wieczystej20.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż o ile ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona w celu gromadzenia informacji o nieruchomościach,
o tyle zgodnie z art. 1 ust. 1 u.k.w.h. księgi wieczyste prowadzi się w celu
ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Doniosłość prawna instytucji ksiąg
wieczystych przejawia się w szczególności na gruncie domniemań, które ustawodawca wiąże z prawidłowo wpisanym do księgi wieczystej prawem. Stosownie do treści przepisu art. 3 ust. 1 u.k.w.h. domniemywa się, że prawo jawne
z księgi wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Odnosząc
się w tym miejscu do charakteru prawnego ewidencji gruntów i budynków
stwierdzić należy, iż w obliczu braku istnienia podobnej regulacji nie można
domniemywać woli ustawodawcy w postaci przypisywania ewidencji szczególnego charakteru prawnego analogicznego do reżimu ksiąg wieczystych.
Podkreślenia przy tym wymaga, że nieocenione znaczenie dla obrotu
prawnego ma art. 5 u.k.w.h. ustanawiający rękojmię wiary publicznej ksiąg
wieczystych. W myśl tego przepisu, w razie wystąpienia niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w nieruchomości a rzeczywistym stanem
prawnym treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność
prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe.
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni dobrą wiarę nabywcy nieruchomości, który sądzi – na podstawie wypisu z ksiąg wieczystych –
iż dokonuje czynności prawnej z osobą uprawnioną do rozporządzania rzeczą. Z uwagi na dużą trudność obalenia domniemania wynikającego z rękojmi

19
20

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 7 października 2010 r., III SA/Lu 198/10, LEX nr 757052.
(Tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2204).
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wiary publicznej ksiąg wieczystych, w dawnym piśmiennictwie określano ją
jako, ,dowód niewzruszalny”21.
Dokumenty urzędowe
na gruncie procedury cywilnej
Przenosząc powyższe na grunt przepisów procedury cywilnej należy zauważyć, że zgodnie z art. 244 § 1 k.p.c., dokumenty urzędowe, sporządzone
w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne
organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało
w nich urzędowo zaświadczone.
Domniemanie, o którym mowa w art. 244 § 1 k.p.c., jest jednakże
domniemaniem wzruszalnym, co oznacza, że możliwe jest przeprowadzenie
dowodu przeciwnego. Do chwili przeprowadzenia takiego przeciwdowodu,
dokument urzędowy korzysta z domniemania zgodności z prawdą (rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym). Strona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia
organu, od którego dokument ten pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna
te okoliczności udowodnić (art. 252 k.p.c.).
Wypis z ewidencji gruntów i budynków stanowi dokument urzędowy
w rozumieniu przepisów procedury cywilnej22. W tym miejscu należy również
wskazać, że przepisy o ewidencji gruntów i budynków przewidują dwie drogi
wprowadzania danych do ewidencji:
a) czynność materialno-techniczną w przypadku braku wątpliwości organu co do stanu faktycznego i prawnego dotyczącego ujawnianych danych (art.
22 ust. 2 i 3 p.g.k.) oraz
b) w wyniku postępowania wyjaśniającego (§ 47 ust. 3 r.e.g.b.).
Wskazując na powyższe, podkreślić należy, że dowód przeciwny nie
może jednak podważać ostatecznej decyzji, na mocy której dokonano wpisu
w ewidencji gruntów i budynków23.
Wypis posiada ponadto szczególną moc prawną, ale w odniesieniu do
oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej. Stosownie bowiem do treści przepisu art. 26 ust. 1 u.k.w.h., podstawą oznaczenia nieruchomości
w księdze wieczystej są dane z katastru nieruchomości. Zgodnie natomiast
z art. 27 ust. 1 u.k.w.h. w razie niezgodności danych katastru nieruchomości
21
22
23
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z oznaczeniem nieruchomości w księdze wieczystej sąd rejonowy dokonuje –
na wniosek właściciela nieruchomości lub wieczystego użytkownika – sprostowania oznaczenia nieruchomości na podstawie danych katastru nieruchomości.
Konkluzje
Zagadnienie mocy dowodowej wypisu z ewidencji gruntów i budynków
stanowi rozległe i zróżnicowane zagadnienie, które wymaga odniesienia się do
wielu dziedzin prawa. Jednakże, jest to równocześnie ważki problem, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę znaczenie odpowiedzi na tak zakreślone pytanie
dla bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego. W tym kontekście należy podkreślić, że prawo powinno zawsze podążać za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-gospodarczą. Nie można niestety odnieść tego do nieruchomości wspólnot gruntowych, albowiem jako iż jest to konstrukcja prawna
charakterystyczna dla ustroju komunistycznej Polski, nie ma dla niej miejsca
w warunkach współczesnej gospodarki wolnorynkowej. Koniecznym jest jednak również zauważenie, że wspólnoty gruntowe – choć w mniejszości – nadal
istnieją i wymagają zgoła odmiennej analizy prawnej, w odróżnieniu od innych nieruchomości.
Jak wielokrotnie wyżej podkreślano, nieruchomości wspólnot gruntowych były o tyle specyficzne, że wyłączono je całkowicie spod reżimu prawnego ksiąg wieczystych. Tym samym, niemożliwym było w pełni analogiczne
odniesienie stanowiska, wypracowanego zarówno przez naukę prawa, jak i judykaturę, w odniesieniu do nieruchomości, których struktura własnościowa
podlega ujawnieniu w księgach wieczystych.
Z tego względu, dla bezpieczeństwa obrotu, możliwym byłoby nawet sięgnięcie do argumentów celowościowych i uznanie wypisu z ewidencji gruntów
i budynków za dokument urzędowy, z uwagi właśnie na konieczność zapewnienia dla nieruchomości wspólnot gruntowych jednolitego stanowiska jurydycznego. Powyższe rodzi również pytanie o sam status ewidencji gruntów
i budynków, która powinna zmierzać do przekształcenia jej w o wiele bardziej
profesjonalną instytucję katastru nieruchomości. Nie jest jednak konieczne
odwoływanie się w tym miejscu do analogii prawnej, albowiem – jak wskazał
Sąd Najwyższy – dotychczasowe regulacje w przedmiocie ewidencji gruntów
i budynków per se stanowią wystarczającą podstawę dla uznania wypisu z ewidencji gruntów i budynków za dokument urzędowy.
Przyjmując powyższe, należy jednak wskazać, że wypis z ewidencji gruntów i budynków, nawet jako dokument urzędowy, nie posiada mocy prawnej,
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jaką polski system prawny nadaje domniemaniom wynikającym z przepisów
o księgach wieczystych. Tym samym, konieczne jest rozróżnienie na moc
prawną instytucji ksiąg wieczystych (których to wypis z ewidencji gruntów
i budynków nie posiada) oraz na status dokumentu urzędowego w postępowaniu cywilnym, co jest zgoła odmienną instytucją.
Reasumując, należy skonstatować, że w przedmiocie statusu dowodowego w postępowaniu cywilnym wypisu z ewidencji gruntów i budynków, ujawniającego prawo własności wspólnoty gruntowej, dochodzi do kształtowania
się linii orzeczniczej, albowiem orzeczenie poddane analizie w niniejszym rozdziale jest zgodne z dotychczasowymi wypowiedziami judykatury, co należy
zdecydowanie zaaprobować24.
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PROPERTY RIGHTS OF THE REAL ESTATE
OF THE GROUNDWATER COMMUNITIES DISCLOSED
IN THE LAND AND BUILDINGS REGISTER
AS EVIDENCE OF CIVIL PROCEEDINGS. REMARKS
ON THE LAW OF THE SUPREME COURT’S ORDER
OF 23 FEBRUARY 2017, V CSK 309/16
Summary: The object of this work is to determine the legal effects as
regards the evidential status of land and buildings certified as property
rights of the Land community in civil proceedings. Land Communities
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are a specific legal structure that is a relic of the rights of the communist period. The special feature of the groundwater community was
the ban on establishing and maintaining land registers for the property
owned by it, which raised doubts as to the legal status of other means
of proof in respect of the demonstration of ownership, in particular
land and buildings records. The law analysis was based on the decision
of the Supreme Court, which expressed the view that it is possible
to consider the land and buildings register extract in which the land
community ownership is disclosed as an official document within the
meaning of the provisions of the civil procedure. The author approves
the view presented by the Supreme Court and analyzes it in depth,
including procedural considerations in other branches of law.
Keywords: Supreme Court judgment, Land communities, land and
buildings records, authentic instrument, property rights.
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ROLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
W KONFLIKCIE PRACOWNICZYM

Streszczenie: Artykuł dotyczy udziału związków zawodowych w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych. Wywiady przeprowadzono
z przewodniczącymi dwóch organów związkowych. Przeprowadzono
także ankietę wśród pracowników w celu uzyskania oceny funkcjonowania związków zawodowych i ich oczekiwań oraz dokonano analizy
uwarunkowań prawnych. Podjęto próbę udowodnienia hipotezy, iż
związki zawodowe mogą być mediatorem w konflikcie pomiędzy pracownikami jak również pracownikami i pracodawcą.
Słowa kluczowe: Związki zawodowe, mediacja, konflikt, spór.

Wstęp
W dobie gwałtownych zmian na rynku pracy jak również w warunkach
pracy oraz w życiu codziennym spowodowanych stanem zagrożenia epidemiologicznego zauważa się gwałtowny przyrost występowania sytuacji stresowych
oraz konfliktowych. Przedsiębiorcy ograniczają zatrudnienie, wprowadzają
zmiany związane z czasem pracy oraz warunkami płacowymi. Pracownicy
w życiu osobistym pozbawieni są dostępu do wielu dóbr kultury czy też licznych form rozrywki. Ograniczeniu podlegają również kontakty międzyludzkie.
Wspomniane czynniki w szczególności uwidaczniają się podczas świadczenia
stosunku pracy.
Chociaż od lat 80-tych liczba członków związków zawodowych w większości krajów europejskich spada to nadal są to organizacje o dużym znaczeniu
1
2

Dr inż., Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Ekonomicznej.
Studentka.
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i szerokich kompetencjach w zakładach pracy. Należy więc zastanowić się nad
ich rolą w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów.
Konflikt pracowniczy i mediacje
Termin „konflikt” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym oznacza
zderzenie. Od zawsze odbierany był negatywnie. Zagadnienie związane z konfliktem były poddawane analizie, zarówno teoretycznej, jak i empirycznej już
od czasów Heraklita3. Współcześnie możemy go zdefiniować jako relację pomiędzy dwoma stronami, które są przekonane, że zmierzają do niedających się
pogodzić celów, mają przeciwne przekonania, wartości, oczekiwania i uczucia,
czyli ich działania są niekompatybilne4. Tak rozumiany konflikt jest zbliżony
do współzawodnictwa lub rywalizacji5.
Stoner i Wankel definiują konflikt w organizacji jako spór dwóch lub
więcej osób, członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się
ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji,
różnych celów, wartości lub postrzeżeń. Członkowie czy działy organizacji
w trakcie sporu dążą do tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły
nad sprawą lub punktem widzenia innych6.
Konflikt według J. Muchy wyróżnia się następującymi cechami:
• konflikt wymaga istnienia co najmniej dwóch stron;
• konflikt wyrasta w sytuacji niedostatku dóbr;
• zachowania konfliktowe mają na celu zniszczenie lub co najmniej
kontrolowanie drugiej strony, a skutki konfliktowe polegają na tym, że zysk
jednej strony jest stratą dla strony drugiej;
• działania stron konfliktu są wzajemnie przeciwstawne;
• ważnym aspektem stosunków konfliktowych jest władza;
• stosunki konfliktowe są podstawowym procesem społecznym i mają
poważne konsekwencje społeczne;
• proces konfliktowy reprezentuje czasową tendencję do rozłamu
w stosunkach między stronami;

A. Adamus-Matuszyńska, Spory wokół konfliktu i teorii konfliktu. Co łączy różne sposoby rozumienia konfliktu?, „Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” 2017(8), s. 45-71.
4
M. Deutsch, The Resolution of Confict: Constructive and Destructive Processes, Yale University
Press, New Haven 1973.
5
J. Mucha, Konflikt i społeczeństwo, z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 26.
6
J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, PWE Warszawa 1996, s. 121-122.
3
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• stosunki konfliktowe nie rozbijają systemu, lecz powodują przemiany
norm i oczekiwań.
Rysunek 1. Koło Konfliktu Moore’a

Źródło: Opracowanie własne.

Można również odnaleźć liczne podziały wyodrębniające rodzaje konfliktów. Jednym z nich jest tzw. Koło Konfliktu Moore’a pokazane na rysunku
1, prezentujące 5 rodzajów konfliktu w zależności od ich źródła. Wyróżnia
ono konflikt interesów czyli zjawisko, kiedy jedna strona pragnie zaspokoić
swoje potrzeby kosztem drugiej lub interes prywatny koliduje z działalnością
prowadzoną przez organizację7. Następnym rodzajem konfliktu jest konflikt
strukturalny. Jego układ związany jest z niezależnymi czynnikami zaistniałego
problemu jakimi są brak czasu czy odgórnie narzucone reguły postepowania.
Trzeci rodzaj konfliktu to konflikt wartości przy czym sama różnorodność
7
J. Ł. Grzelak, Konflikt interesów: analiza psychologiczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1978, s. 164-170.
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wyznawania swoich preferencji nie jest na tyle zła o ile dochodzi do poszanowania wartości należących do strony przeciwnej. Kolejnym rodzajem jest konflikt relacji polegający na błędnej interpretacji zachowań, bądź na podstawie
stereotypów. Ostatni rodzaj konfliktu ma miejsce wówczas, gdy strony dysponują różnymi informacjami z tego samego zakresu, różnie je interpretują bądź
oceniają te same dane lub dostęp do nich jest ograniczony8.
Zupełnie inny podział, również ze względu na przyczyny prezentuje
Z. Janowska. Wyodrębnia konflikty związane z9:

nepotyzmem i protekcją,
wynagrodzeniem,
błędami i uchybieniami na drodze rozwoju kariery zawodowej
pracownika,
− atmosferą w miejscu pracy,
− nieprawidłowościami w kształtowaniu warunków pracy i przestrzeganiu praw pracowników,
− mobbingiem.
−
−
−

Inny rodzaj konfliktów w miejscu pracy przedstawia także I. Kalińska,
która wyróżnia konflikty jednostkowe i zbiorowe10. Konflikty jednostkowe
inaczej intrapersonalne są związane tylko z jedną osobą i jej własnymi wewnętrznymi problemami w dążeniu do celu. Kalińska wyodrębnia trzy formy
takiego konfliktu. Pierwsza dotyczy wyboru miedzy dwoma pozytywnymi
aspektami, które mają wpływ na cel. Drugą forma są wybory spośród niekorzystnych wariantów dla obranego celu. Trzecią formą są sytuacje konfliktowe
gdzie dokonany wybór będzie niósł zarówno korzystne jak i negatywne skutki11. Konflikty zbiorowe można podzielić na trzy grupy:
−
−
−

interpersonalne,
intragrupowe,
intergrupowe.

Każdy spór niesie za sobą skutki, które mogą mieć negatywny bądź
pozytywny charakter. Przy konflikcie trwającym od dłuższego czasu i bez

8
A. Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników: Prawo cywilne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 27-37.
9
Z. Janowska, Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 3.
10
I. Kalińska, Konflikty w przedsiębiorstwie, przyczyny i sposoby ich rozwiązywania, „Bezpieczeństwo Pracy: nauka i praktyka” 2017, nr 9, 12-15, s. 3.
11
D. Hryszkiewicz, J. Bryk, Zarządzanie w sektorze publicznym. Wybrane problemy, Wyższa
Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016, s. 102-103.
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perspektyw na jego rozwiązanie dochodzi do rozłamu integralności zespołu, nieprzyjaznej atmosfery i spadku wydajności pracowników. Stres jaki towarzyszy
w sytuacjach spornych może doprowadzić do braku pozytywnego myślenia i
dążenia do rozwiązania konfliktu. Niekiedy stres przejawia się w formie agresji,
która może być skrywana bądź otwarcie kierowana do innych. Do pozytywnych skutków konfliktu, który nie miał ciężkiego i długiego przebiegu możemy zaliczyć zwiększoną motywację stron na rozwiązanie danego problemu.
Osoby są zainteresowane i otwarte na argumenty drugiej strony. Pogłębiają
wiedzę na dany temat i poszukują pomysłów aby szybciej rozwiązać zaistniałą
sytuację sporną. Kolejnym pozytywnym skutkiem jest samoocena i zwrócenie
uwagi na ewentualne braki w dobrym prowadzeniu firmy. Pomaga to szybkiej
reakcji i zastosowaniu metod rozwiązania konfliktu.
Metody, wykorzystywane do rozstrzygnięcia sporów pracowniczych są
bardzo zróżnicowane. Poczynając od wymuszania gdzie jedna strona nakłada
nacisk na rozstrzygniecie sporu poprzez większą władzę lub z uwagi na dobro
większości zespołu bądź całego przedsiębiorstwa. Inną metodą jest kompromis
polegający na odstąpieniu części swoich roszczeń przez dwie strony aby każda
z nich poczuła się stroną wygraną. Inną wykorzystywaną metodą jest mediacja12. Mediacja z łaciny mediatio oznacza pośrednictwo. Jest to dobrowolny i
poufny proces nawiązania kontaktu i próby dojścia do satysfakcjonującego
porozumienia przez zwaśnione strony przy pomocy bezstronnej osoby trzeciej zwanej mediatorem. Mediatorem może być osoba, która zostanie zaakceptowana przez obie strony konfliktu. Osoba taka nie ocenia i nie rozstrzyga zaistniałej zwady. Celem mediacji jest stworzenie warunków i przyjaznej
atmosfery, która złagodzi panujące napięcie, pomoże w rozpoczęciu dialogu
i dojściu samemu przez dwie strony do rozwiązania kwestii spornych. Głównym zadaniem mediatora jest określenie istoty sporu i dopasowanie technik
mediacji zapewniających swobodny dialog i osiągnięcie celu, który założyły
sobie strony. Mediacja w porównaniu z innymi formami pomocy w rozwiązaniu konfliktu nie rozstrzyga o wygranej jednej ze stron tylko dąży do osiągniecia wyniku, które zadowoli wszystkich. W trakcie spotkań nie skupia się na
przeszłości i tym co doprowadziło do zaistniałej sytuacji tylko na przyszłości
i wypracowywaniu dalszej zgodnej współpracy13. Z mediacją spotykamy się

Z. Ciekanowski, T. Siluk, Zarządzanie konfliktem jako metoda kierowania ludźmi organizacji,
s. 4-9, [online] https://docplayer.pl/60322705-Zarzadzanie-konfilktem-jako-metoda-kierowa
nia-ludzmi-w-organizacji.html [dostęp: 22.02.2021].
13
C. W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna, 2009,
s. 30-47.
12
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wszędzie, może służyć pomocą w każdym aspekcie ludzkiego życia. Poczynając od życia rodzinnego, gdzie konflikty występują miedzy członkami rodzin,
sąsiadami czy znajomymi. Mediację wykorzystuje się coraz częściej w sporach
gdzie wcześniej o rozstrzygnięciu decydował sąd.
Mediacja pozasądowa charakteryzuje się tym, że osoba mediatora jest
wybierana za obopólną zgodą dwóch stron konfliktu. To strony decydują o
celu jaki sobie postawili oraz czasie jaki potrzebują aby go osiągnąć14.
Kolejny podział dotyczy sposobów komunikowania się w procesie mediacji. Najbardziej powszechna jest mediacja bezpośrednia, na której mediator
i strony konfliktu spotykają się razem i rozwiązują problemy. Takie sytuacje
są bardzo emocjonalne, dwie strony mogą zwracać na siebie uwagę i odbierać
wzajemne reakcje. Dochodzi również do sytuacji gdzie osoby nie widziały się
i nie rozmawiały przez bardzo długi okres. Takie rzeczywiste spotkanie napaja
ludzi ciekawością czy coś się zmieniło w czasie poprzedzającym mediację. Inną
formą mediacji, jest mediacja pośrednia, gdzie dochodzi do pojedynczych
spotkań mediatora z każdą ze stron. Czasami zaistniały spór jest tak ogromny,
że strony nie są w stanie same ze sobą się spotkać. W takim przypadku mediator w trakcie rozmów przekazuje zdobyte informacje obu stronom. Jak sama
nazwa wskazuje pośredniczy on w rozwiązywaniu konfliktu15.
Kolejny podział uwzględnia model prowadzenia rozmowy. Wyróżniamy
w nim model facylitatywny inaczej wspomagający polegający na roli mediatora jako słuchacza, pomagającego utrzymać przyjazne warunki do rozwiązywania konfliktu. Strony poprzez rozmowę same dochodzą do wniosków
i ewentualnej dalszej obopólnie satysfakcjonującej ugody. Innym modelem
jest model ewaluatywny. Tutaj mediatorzy nie ograniczają się tylko do roli
słuchacza, obserwatora ale wskazują również możliwości rozwiązania konfliktu, które nie będą dla stron wiążące. Osoby prowadzące często spotykają się
na osobności ze stronami albo ich pełnomocnikami i poprzez szeroką wiedzę
prawną na temat sporu mogą doprowadzić do szybkiej ugody nie tracąc czasu
na rozważania o występujących emocjach. Inny rodzaj jest oparty na interesach stron. Skupia się na założonym celu i dąży do jego osiągnięcia, nie zwracając uwagi na stanowiska jakie dwie strony określają gdyż zazwyczaj są one
odmienne. Kolejnym przedstawianym modelem jest transformatywny, który
jest ukierunkowany na osoby sporu a nie na sam konflikt. Mediator wspiera
A. Rękas., Czy tylko sąd rozstrzygnie nasz spór? Mediacja i sądownictwo polubowne, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2010, s. 1-65.
15
P. Sołtysiak, Mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów, „Gubernaculum
et Administratio” 2(6)/2012, s. 19-20.
14
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uczestników w zrozumieniu samych siebie i odszukaniu osobistych walorów
dzięki którym będą inaczej siebie samych i innych odbierać i zwracać uwagę na swoje i innych potrzeby. Jeszcze inny model to narratywny. Polega na
monologu każdej ze stron, która przedstawia zaistniały konflikt i ich punktu
widzenia. Taki model ma na celu oczyszczenie atmosfery panującej podczas
sporu. Próbuje się zapomnieć o przebytych doświadczeniach i skupia na budowie nowej drogi, która pozwoli rozwiązać rzeczywisty problem bez powracania
do złych przeżyć. Ostatnim modelem mediacji jest humanistyczna gdzie mediator rozpoczyna swoją pracę na budowaniu zaufania z każdą ze stron, dużo
czasu poświęca na spotkania wstępne zbierając informacje o uczestnikach,
które pomogą mu potem prowadzić mediację tak aby rozmowa przebiegała
w sposób spokojny z uwzględnieniem pozytywnych cech każdej ze stron16.
W prowadzeniu mediacji można wyróżnić pewne etapy, których ilość
i rodzaj jest zależny od przyjętego modelu17.
Na podstawie literatury Ch. W. Moora można wyodrębnić dwanaście
etapów w procesie pojednania, które są składem trzech głównych filarów
w mediacji18 i które zostały zaprezentowane na rysunku 2.
Rysunek 2. Etapy mediacji według Ch. W. Moora

Źródło: Opracowanie własne.

W. Żukowska, Modele mediacji w Polsce i na świecie, Pracodawcy RP, 2012, s. 3-21.
A. Dragon, Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej, „Studia Poradoznawcze” 2015,
vol. 4, s. 134-142.
18
C. W. Moore, Mediacje, praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Oficyna, 2009,
s. 95-214.
16
17
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Badania
Celem pracy jest potwierdzenie hipotezy, iż związki zawodowe mogą stać
się mediatorem w sporach pracowniczych. Jako metodę badawczą zastosowano studium przypadku (ang. case study)19 popartego studium dokumentów,
wywiadem quasistandaryzowanym20 oraz ankietą.
Przedmiotem studium przypadku są 2 związki zawodowe funkcjonujące w Gdańskich Nieruchomościach. Gdańskie Nieruchomości są gminnym
zakładem budżetowym, z siedzibą przy ulicy Partyzantów 74 w Gdańsku.
Przedsiębiorstwo zajmuje się przedmiotowo gospodarowaniem i administrowaniem nieruchomości należących do Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu
Państwa21. Zakład liczy 380 pracowników, spośród których 255 to kobiety.
Średnia wieku pracowników przekracza 50 lat.
W Zakładzie funkcjonują dwie organizacje związkowe:
• Związek zawodowy pracowników Gdańskich Nieruchomości, członek Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej, liczący 87 członków,
• NSZZ Solidarność, Komisja zakładowa nr 79 w Gdańskich Nieruchomościach, liczący 43 członków.
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce zwana dalej „Federacją” jest ogólnokrajową organizacją zrzeszającą związki zawodowe pracowników gospodarki komunalnej,
samorządów terytorialnych, rzemiosła, a także innych osób wywodzących się
z tych instytucji22.
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” został powołany w Gdańsku po fali strajków robotniczych i utworzony 31 sierpnia 1980r.
dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem

19
W. Grzegorczyk, Studium przypadku jako metoda badawcza i dydaktyczna w naukach o zarządzaniu [w:] „Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków”, W. Grzegorczyk,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 9-16.
20
M. Przastek-Samokowa, Rozmowa na temat, czyli wywiad jako narzędzie komunikacji
z użytkownikiem [w:] Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, B. Sosińskia-Kalata,
K. Materska, W. Gliński, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2004,
s. 131-139.
21
Biuletyn Informacji Publicznej Gdańskich Nieruchomości, https://bip.nieruchomoscigda.pl
[dostęp: 19.-01.2021].
22
Statut Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, http://www.komunalni.pl/beta_wp/wp-content/uploads/fzzpgkit_statut.pdf
[dostęp: 22.02.2021].
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Strajkowym a Komisją Rządową23. Związek funkcjonuje na zasadzie terytorialno-branżowej, co oznacza że terytorialnymi jednostkami są organizacje zakładowe i międzyzakładowe a branżowymi jednostkami są krajowe i regionalne
sekretariaty oraz krajowe, regionalne i międzyregionalne sekcje branżowe.
Wywiad przeprowadzony z przewodniczącymi organizacji związkowych
miał na celu określenie ich przygotowania merytorycznego do rozwiązania
sporu w drodze mediacji oraz samego uczestnictwa w sporze.
Z uzyskanych informacji wynika, że obaj przewodniczący, jak również
członkowie zarządu nie uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach związanych z mediacją. Respondenci nie studiowali również literatury fachowej
w tym zakresie. Wiedzę pozyskali w ramach ukończonych studiów na kierunku zarządzanie. Przytoczyli następujące definicje mediacji:
− Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Gdańskich
Nieruchomości: „Mediacja to poszukiwanie rozwiązań w sporze między dwiema
stronami, zadowalających zarówno jedną jak i druga stronę.”
− Przewodniczący NSZZ Solidarność: „Mediacja to pogodzić dwie
strony.”
Przytoczone definicje są nieprecyzyjne, co świadczy o zatarciu wiedzy
uzyskanej podczas studiów.
Przewodniczący zgodnie oświadczyli, że w ramach rozwiązywania sporu
przeprowadzają rozmowę ze stronami, zapoznają się z materiałami dowodowymi takim jak np. protokoły kontrolne a następnie przedstawiają wypracowane
przez siebie stanowisko.
Z powyższego wynika, że nie pełnią oni roli mediatora, gdyż nie powinien on zajmować konkretnego stanowiska w sprawie.
Ankieta został skierowana poprzez e-mail, do losowo wybranych
38 pracowników, co stanowiło 10% ogółu zatrudnionych. Przygotowana
w programie MS Forms zapewniała anonimowość ankietowanym. Celem ankiety było określenie postawy jaką przyjmują związki zawodowe w sporze pracowniczym obecnie i jaką według respondentów powinny przyjmować. Przyjęto, że postawa ta może przyjąć jedną z 3 form:
−
−
−

mediator,
reprezentant,
rozjemca.

Jednolity tekst statutu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, po wprowadzeniu zmian uchwalonych
przez XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniu 25 Października 2018 roku,
http://www.solidarnosc.-uw.edu.pl-/images/statut.pdf [dostęp: 22.02.2021].
23
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Dodatkowo, w ankiecie zawarto pytanie odnoszące się do ewentualnych
czynników jakie związki zawodowe winny brać pod uwagę zajmując w sporze
konkretne stanowisko.
Ilość respondentów w podziale na płeć, wiek oraz przynależność do organizacji związkowych została przedstawiona w tabeli 1.
Tabela 1. Respondenci ankiety
Cecha

Ilość

Mężczyźni

9

Kobiety

29

Osoby < 50 roku życia

22

Osoby w wieku 50 lat lub starsze

16

Niezrzeszeni

14

Członkowie Związku Zawodowego Pracowników Gdańskich
Nieruchomości

16

Członkowie NSZZ Solidarność

9

Źródło: Opracowanie własne.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż zdecydowana większość pracowników nie zaobserwowała aby związki zawodowe były bezstronne. Jednak tylko
11 respondentów zauważa, że bezwzględnie opowiadają się po jednej ze stron
(w domyśle po stronie pracownika w sporze z pracodawcą). Podobne są też
oczekiwania pracowników. Wyniki zostały przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Oceny i oczekiwania respondentów względem postaw związków zawodowych w konflikcie pracowniczym
Postawa

Ocena

Oczekiwanie

Liczba

%

Liczba

%

Opowiadają się bezwzględnie
po jednej ze stron

10

26,32

11

28,95

Z uwzględnieniem drugiej strony

19

50,00

20

52,63

Są bezstronne

9

23,68

7

18,42

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując te same dane przy uwzględnieniu cech respondentów tj. płci,
wieku i przynależności do związków zawodowych okazało się, że zupełnie
odmienną ocenę i oczekiwania prezentują mężczyźni oraz członkowie NSZZ
Solidarność co zostało zaprezentowane na rysunkach 3 i 4.
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Rysunek 3. Oceniana i oczekiwana postawa związków zawodowych w konflikcie
pracowniczym według przynależności do związków zawodowych

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 4. Oczekiwana postawa związków zawodowych w konflikcie pracowniczym
według mężczyzn

Źródło: Opracowanie własne.

Dla ustalenia zależności cech respondentów tj. płci, wieku i przynależności do związków zawodowych oraz oceny i oczekiwań względem postaw związków zawodowych w konflikcie pracowniczym przeprowadzono test niezależności χ2, którego wyniki zostały przedstawione w tabeli 3.
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Tabela 3. Test niezależności χ2 przy poziomie istotności α=0,01
χ2

Obszar krytyczny

Płeć - Ocena

5,66

9,21

Brak zależności

Płeć - Oczekiwania

5,04

9,21

Brak zależności

Wiek - Ocena

1,93

9,21

Brak zależności

Wiek - Oczekiwania

2,99

9,21

Brak zależności

Przynależność do związków zawodowych - Ocena

21,73

13,277

Istnieje zależność

Przynależność do związków zawodowych - Oczekiwania

15,19

13,277

Istnieje zależność

Cecha

Zależność

Źródło: Opracowanie własne.

Wnioski
Hipotezę, iż związki zawodowe mogą stać się mediatorem należy uznać
za obaloną. Większość respondentów, niezależnie czy zostaną oni posegmentowani wedle badanych cech czy nie, uznaje że związki nie są bezstronne
i takiej bezstronności od nich nie oczekuje. Bezstronność jest podstawową cechą mediatora. Ustawa o związkach zawodowych24 wskazuje, iż związki zawodowe są organizacjami powołanymi do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych swoich członków co świadczy o pełnieniu roli
reprezentanta. Odmiennie widzą to jednak respondenci, którzy rolę upatrują
w nich roli rozjemcy za wyjątkiem ankietowanych płci męskiej oraz członków NSZZ Solidarność. Postawa tych ostatnich może nieco dziwić wobec
zapisów statutowych, które jako jeden z celów działalności wskazują harmonizację interesów zarówno pracodawcy jak i pracowników25. Harmonizacja
taka jest możliwa, jedynie gdy pod uwagę brane są warunki i ograniczenia
obu stron co jest charakterystyczne dla formy rozjemcy. Przeprowadzony test
niezależności χ2 wykazał że istnieje statystyczna zależność cechy przynależności
do związków zawodowych oraz oceny i oczekiwań respondentów. Podjęto
więc próbę wyjaśnienia zaobserwowanej sytuacji poprzez dodatkowy wywiad
przeprowadzony z przewodniczącym NSZZ Solidarność. Źródła upatruje on
w szkoleniach wewnętrznych związku, na których podkreślane jest iż związki
w każdej sytuacji powinny bronić pracownika.
24
25
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Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234).
Ibidem.
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Znajomość realiów pracy zakładu oraz atmosfery, warunków pracy i płacy jak również przepisów predysponuje związki zawodowe do pełnienia roli
rozjemcy. Członkowie władz związków biorą udział w spotkaniach kadry zarządzającej, podczas których omawiane są sprawy organizacyjne i strategiczne związane z pracą przedsiębiorstwa. Do nich też zgłaszają się pracownicy,
nie tylko będący członkami, zarówno z problemami natury zawodowej ale też
i życiowej. Dbając o dobro pracowników, muszą brać pod uwagę iż każde
przedsiębiorstwo pracuje w otoczeniu prawnym i rynkowym a jego kondycja
ma związek z możliwością zapewnienia oczekiwanych warunków pracy i płacy.
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THE ROLE OF TRADE UNIONS
IN THE WORKERS' CONFLICT

Summary: The article concerns the participation of trade unions in
solving labor conflicts. The interviews were conducted with the chairmen of two union bodies. Employees were also surveyed to assess the
functioning of trade unions and their expectations, and the legal conditions were analyzed. An attempt was made to prove the hypothesis that
trade unions can be a mediator in a conflict between employees as well
as employees and the employer.
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JURYDYCZNE ASPEKTY
OCHRONY WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ. REGULACJE
PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO,
PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ PRAWA POLSKIEGO

Streszczenie: Prawo własności przemysłowej to szczególny rodzaj praw
powiązanych z wyłącznością dysponowania przedmiotami wchodzącymi w jej zakres. Celem pracy jest przedstawienie oceny poziomu
ochrony prawa własności przemysłowej w Polsce na tle wybranych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Omówione zostaną podstawy
prawne ochrony własności przemysłowej w Polsce, przepisy prawa międzynarodowego i europejskiego w tym zakresie. Istotne znaczenie, dla
polskiego porządku prawnego, ma bezpośrednie stosowanie przepisów
europejskich, co wynika z członkowstwa w Unii Europejskiej. Istotne
znaczenie mają przepisy Konstytucji RP dotyczące ochrony prawa własności. Zgodnie z art. 64 ust. 2 Konstytucji, ochronie prawnej podlega
własność i inne prawa majątkowe. Podstawową regulację w ustawodawstwie polskim stanowi ustawa Prawo własności przemysłowej. Geneza
ochrony własności w Europie sięga Konwencji Paryskiej z roku 1883
o ochronie własności przemysłowej. Stosującmetodą porównawczą
dokonano analizy funkcjonowania ochrony własności przemysłowej
w wybranych krajach europejskich. Ochrona własności przemysłowej
w porządku prawnym państwama bardzo istotne znaczenie dla ochrony
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Stanowi także ochronę
interesów poszczególnych przedsiębiorstw. Jak wynika z analizy systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce podstawy prawne w tym
zakresie wykształciły się wiele lat temu i w chwili przystąpienia do Unii
Europejskiej należały do tego samego systemu prawa co i unijne.
1

Adwokat, doktorant Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
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Wstęp
Postęp techniczny a co za tym idzie wynalazki są nieodłącznie związane
z naszą cywilizacją od czasów prehistorycznych a niektóre z wynalazków powodowały przełom w życiu ludzi i postęp techniczny2.
Własność różnorakich dóbr materialnych również towarzyszyła człowiekowi od najdawniejszych czasów i podlegała rozwojowi, obejmując nowe
obszary. W czasach nam współczesnych pojęcie „własność” oznacza nie tylko prawo do rzeczy ale także własność intelektualna czy prawa autorskie
i pokrewne. Prawo własności należy do najbardziej istotnych praw jednostki
w europejskim systemie prawnym. Ochrona prawa własności stanowi jeden
z zasadniczych filarów Unii Europejskiej.
Prawo własności przemysłowej należy wywieść z treści art. 1 Protokołu
nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności3. Problematyka własności przemysłowej dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin
życia, każdego człowieka niezależnie od prowadzonej działalności. Ochrona
własności przemysłowej wiąże się nierozerwalnie z pojęciem komercjalizacji
wiedzy, ponieważ sprzedaż praw własności przemysłowej jest jedną z jej form.
Prawo własności przemysłowej jako część prawa własności intelektualnej
w znaczeniu przedmiotowym obejmuje zespół norm z zakresu prawa międzynarodowego, prawa unijnego i prawa krajowego. Ochrona własności przemysłowej w czasach współczesnych wzrosła. Jest dostrzegalnym zjawiskiem
rozwój przemysłu i ochrona własności przemysłowej. Prawnie chroniona własność przemysłowa gwarantuje rzetelną konkurencję w warunkach gospodarki
rynkowej.
Celem artykułu jest próba oceny, czy system prawa polskiego spełnia
standardy europejskiego państwa prawa w tym zakresie.

Zob. Encyklopedia odkryć i wynalazków, Warszawa 1979.
Protokół nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzony w Paryżu dnia 20 marca 1952 r. (Dz. U. 1995, nr 36, poz. 175).
2

3
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Normy prawa międzynarodowego
Konwencja o ochronie własności przemysłowej4została podpisana 20
marca 1883 r. w Paryżu (Konwencja Paryska) obejmująca swoim zakresem
wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, nazwy
handlowe, oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia. Pierwotny tekst
Konwencji Paryskiej (tekst paryski) był wielokrotnie zmieniany i rozszerzany na konferencjach w Brukseli (1900), Waszyngtonie (1911), Hadze (1925),
Londynie (1934), Lizbonie (1958), Sztokholmie (1967)5. Konwencja Paryska
w wersji sztokholmskiej jest nadal jednym z najważniejszych aktów prawa międzynarodowego w dziedzinie prawa własności przemysłowej. Ustanowiła Międzynarodowy Związek Ochrony Własności Przemysłowej Jej sygnatariuszami
jest 177 państw.Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na
wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak
również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Do patentów na wynalazki zalicza się również różne rodzaje patentów przemysłowych uznanych przez ustawodawstwo państw będących członkami Związku, jak patenty wprowadcze,
patenty na ulepszenia, patenty i świadectwa dodatkowe itd.
„Własność przemysłowa” w rozumieniu Konwencji rozumiana jest
w najszerszym znaczeniu i ma zastosowanie nie tylko do przemysłu i handlu
w znaczeniu ścisłym ale również do przemysłów rolnych i wydobywczych oraz
do wszystkich produktów wytworzonych lub naturalnych, np. win, nasion
liści tytoniu, owoców, zwierząt, minerałów, wód mineralnych, piwa, kwiatów, mąki. Spory między państwami rozpatruje Międzynarodowy Trybunał
Sprawiedliwości6.
Po II wojnie światowej stosunki międzynarodowe uległy globalizacji czego przejawem był projekt stworzenia nowego ogólnoświatowego ładu gospodarczego, przygotowany przez USA. Plan zakładał stworzenie organizacji regulującej handel światowy, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu
Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 roku o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911
roku i Hadze dnia 6 listopada 1925 roku (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931
roku), (Dz. U. 1932 nr 2, poz. 8).
5
Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską (…), sporządzony w Sztokholmie dnia 14
lipca 1967 r. (Dz. U. 1975 nr 9, poz. 51).
6
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, MTS (ang. International Court of Justice) –
główny organ sądowy ONZ, ustanowiony w roku 1945 do rozstrzygania sporów między państwami. MTS działa wg swojego Statutu, który stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Siedzibą Trybunału jest Haga.
4
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Walutowego (MFW). W dniu 30 października 1947 r. w Genewie, zawarto Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, GATT (ang. General Agreement on Tariffs and Trade), który wszedł w życie 1 stycznia 1948 r.
i przez 50 lat wyznaczał przebieg rozwoju handlu. Było to wielostronne porozumienie odnośnie polityki handlowej (umowa), którego zadaniem była
liberalizacja handlu międzynarodowego a jego działalność i spełnianie funkcji
odbywało się poprzez organizowanie tzw. rund negocjacyjnych7. Przeprowadzono osiem rund negocjacyjnych. Ostatnia – Runda Urugwajska miała miejsce w latach 1986 – 1994. Głównym celem stopniowej redukcji ceł i innych
ograniczeń wymiany handlowej było pobudzenie lepszego rozwoju zasobów
produkcyjnych, zwiększenie wymiany międzynarodowej poprzez wyeliminowanie dyskryminacji oraz barier swobodnego obrotu na rynkach światowych.
Podstawowym zadaniem GATT było prowadzenie polityki stopniowej liberalizacji handlowej poprzez redukcję ceł i likwidację pozacelnych barier w handlu międzynarodowym. Statut GATT przewidywał stosowanie wzajemności
korzyści i ustępstw, zmniejszenie, poprzez negocjacje wielostronne, wysokich
taryf celnych, eliminowanie istniejących ograniczeń ilościowych8.
Zasady GATT:
1. Zasada niedyskryminacji i równego traktowania.
2. Tzw. Klauzula największego uprzywilejowania (traktowanie każdego państwa tak samo) i Klauzula narodowa (towary importowane na równi
z towarami krajowymi).
3. Zasad możliwości interwencji handlowej (cła uznawane za jedyny dozwolony środek polityki handlowej).
4. Zasada wzajemności.
Do GATT przystąpiło 128 państw, w tym 100 stałych członków. Polska przystąpiła do tego porozumienia w roku 1967. GATT po ocenie Rundy Urugwajskiej, dokonaniu zmian i przyjęciu uzupełniających porozumień
(jako tzw. GATT 94), został włączony do Światowej Organizacji Handlu.
W roku 1967 w Sztokholmie podpisana została konwencja powołująca
do życia Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)9. Celem
WIPO jest pogłębianie wiedzy na temat ochrony praw własności intelektualnej na arenie międzynarodowej oraz zapewnienie współpracy administracyjnej
D. Begg, Makroekonomia, Warszawa 2007, s. 438.
K. Budzowski, S. Wydymus, Problemy handlu międzynarodowego, Kraków 2000, s. 26-27.
9
WIPO (World IntelectualPropery Organization) organizacja wyspecjalizowana ONZ z siedzibą w Genewie, zajmująca się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony
własności intelektualnej.
7

8
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zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej oraz praw autorskich.
Konwencja weszła w życie 26 kwietnia 1970 roku a Polska ratyfikowała ją
w roku 1974 z mocą obowiązującą od 23 marca 1975 roku10.
Jedną z najważniejszych regulacji prawnych w zakresie własności przemysłowej jest Konwencja monachijska z 5 października 1973 roku11. Stanowi ona
„prawo szczególne” w stosunku do Konwencji paryskiej. Postanowieniem tej
konwencji utworzono Europejski Urząd Patentowy. Po przystąpieniu Polski
do Konwencji monachijskiej, na podstawie decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego, patenty europejskie są udzielane także na terytorium Polski. Konwencyjny tryb uzyskiwania patentów jest dostępny również dla zgłaszających
z innych państw i wiąże się z tym, że patent europejski skuteczny w Polsce jest
udzielany na rzecz podmiotów ze wszystkich państw świata12.
W dniu 15 kwietnia 1994 roku w Marakeszu na zakończenie Rundy Urugwajskiej podpisano akt końcowy i podpisano porozumienie ustanawiające
Światową Organizację Handlu (WTO). Porozumienie ustanawiające WTOweszło w życie 1 stycznia 1995 roku. Członkami pierwotnymi WTO stały
się strony porozumienia GATT, które podpisały porozumienie ustanawiające
WTO, dołączyły listę swoich koncesji i ratyfikowały go do końca 1996 roku.
WTO posiada osobowość prawną i dysponuje własnym budżetem, a jej głównymi zadaniami są:
1.
2.
3.
4.

Liberalizacja międzynarodowego handlu dobrami i usługami.
Prowadzenie polityki inwestycyjnej wspierającej handel.
Rozstrzyganie sporów dotyczących wymiany handlowej.
Przestrzeganie praw własności intelektualnej.

Polska jest jednym z sygnatariuszy Światowej Organizacji Handlu, przystąpiła do WTO i po zakończeniu procesu ratyfikacji13 stała się jej członkiem.
10
Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską
Rzeczpospolitą Ludową Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. 1975 nr 9, poz. 50).
11
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł
63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r.oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995
r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną
część (Dz. U. 2004 nr 79, poz. 737).
12
A. Nowicka, Patent europejski po wejściu w życie aktu zmieniającego konwencję monachijską,
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008 zeszyt 1, s. 21.
13
Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. 1995 Nr 98, poz. 483); Oświadczenie Rządowe z dnia
31 lipca 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994
r. (Dz. U. 1995 nr 98, poz. 484).

97

JAN KACZMARCZYK

Porozumienie TRIPS14weszło w życie w Polsce z dniem 1 lipca 1995
roku ma na celu zapewnienie stosowania odpowiednich zasad dotyczących
ochrony praw własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich na postawie obowiązków określonych przez WIPO w konwencjach dotyczących praw własności intelektualnej.Porozumienie reguluje wszystkie obszary własności intelektualnej (praw autorskich i pokrewnych) w tym ochronę
programów komputerowych, baz danych a także ochronę m.in. producentów,
patentów, prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, geograficznych oznaczeń pochodzenia towarów oraz ochronę know – how. W porozumieniu ustanowiono także standard ochrony odmian roślin w ten sposób,
że nowe odmiany roślin powinny być przedmiotem ochrony własności intelektualnej w formie patentu albo w formie suigeneris.
W roku 1961 w Paryżu podpisano Konwencję UPOV15. Korzystanie
z odmian roślin dla celów hodowli twórczej objęte jest zgodnie z Konwencją
UPOV tzw. przywilejem hodowcy (researchexemption). Polega on na możliwości swobodnego używania również odmian chronionych, bez obowiązku
uzyskania zgody hodowcy tych odmian.
Normy prawne Unii Europejskiej (UE)
Własność na poziomie europejskim podlega ochronie konwencyjnej
i unijnej. Ochrona własności przemysłowej obejmuje zarówno prawo pierwotne UE, które stanowią traktaty założycielskie (TFUE16, TEWEA17) traktaty o akcesji nowych państw18, KPP19 jak i normy prawa pochodnego w postaci
dyrektyw i rozporządzeń wydawanych przez organy UE na podstawie traktatów.Jeżeli chodzi o prawo pochodne UE i jego stosowanie, to bezpośrednio
14
Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (ang.
Agreement on Trade-RelatedAspects of IntellectualPropertyRights) – załącznik IC do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO), sporządzone wMarakeszu w dniu 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. 1996, nr 32, poz. 143).
15
Międzynarodowa Konwencja o ochronie nowych odmian roślin z dnia 2 grudnia
1961 r., zrewidowana w Genewie dnia 10 listopada 1972 r., 23 października 1978 r. i 19 marca
1991 r. (Dz. Urz. UE L 2005/192/64).
16
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864/2).
17
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz. U. 2004, nr 90, poz.
864/3 ze zm.).
18
Traktat akcesyjny z dnia 16 kwietnia 2003 r., dotyczący warunków przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. U. 2004, nr 90, poz. 864 ze zm.).
19
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U. 2009, nr 203, poz. 1569).
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stosowane są rozporządzenia. Natomiast dyrektywy wiążą państwa członkowskie w zakresie celów jakie mają być osiągnięte. Ustawodawstwo krajowe natomiast stanowi jakimi metodami i w jakiej formie cele te mają zostać osiągnięte.
Traktat TFUE stanowi, że w ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnętrznego Parlament Europejski i Rada ustanawiają środki dotyczące tworzenia europejskich praw własności intelektualnej w celu zapewnienia jednolitej
ochrony praw własności intelektualnej w UE oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemów zezwoleń, koordynacji i rozwoju. Rada ustanawia w drodze rozporządzeń systemy językowe dotyczące europejskich praw
własności intelektualnej (art. 118).Karta Praw Podstawowych, której moc wiążącą nadał Traktat z Lizbony20, stanowi, że „każdy ma prawo do władania, używania, rozporządzania i przekazania w drodze spadku mienia nabytego zgodnie z prawem (…). Własność intelektualna podlega ochronie” (art. 17 KPP).
Znaki towarowe i wzory. Dyrektywą 98/71/WE21 zbliżono ustawodawstwa krajowe w sprawie prawnej ochrony wzorów. Rozporządzeniem Rady
(WE) nr 6/200222 ustanowiono wspólnotowy system ochrony wzorów. Decyzją Rady 2006/954/WE23 i rozporządzeniem Rady(WE) nr 1891/200624
powiązano unijny system rejestracji wzorów z międzynarodowym systemem
rejestracji wzorów przemysłowych WIPO. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/243625 stanowi, że unijny znak towarowy musi mieć jednolity charakter i taki sam skutek w całej UE. Oprócz procedury krajowej,
możliwymi procedurami zmierzającymi do ochrony znaków towarowych
w UE są: procedura Baneluksu, wprowadzony w roku 1994 znak towarowy UE
oraz procedura międzynarodowa.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

20
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizboniednia 13 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2009 nr 203, poz.
1569).
21
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz. Urz. WE 1998/L 289).
22
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE 2002/L 003).
23
Decyzja Rady (WE) 2006/954/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. zatwierdzająca przystąpienie
Wspólnoty Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie w dniu 2 lipca 1999 r. (Dz.
Urz. WE 2006/954/WE).
24
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1891/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 6/2002 i (WE) nr 40/94 w celu nadania skuteczności przystąpienia Wspólnoty
Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia haskiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych (Dz. Urz. WE 2006/L 386/14).
25
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia
2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. UE 2015/L336/1).
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i Rady 2017/100126 kodyfikuje i zastępuje wcześniejsze rozporządzenia WE
w sprawie znaku towarowego UE. Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorstwa mogą otrzymać w ramach jednolitego postępowania unijne znaki towarowe, którym przyznano jednolitą ochronę, i które wywołują na całym terytorium Unii. Prawo UE nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich.
Krajowe znaki towarowe pozostają niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie
chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie UE. Za zarządzanie
znakami towarowymi UE i wzorami unijnymi odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Pojęcie własności w sensie szerokim w oparciu o przepisy EKPC sformułowałw swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał
strasburski stoi bowiem na stanowisku, że niektóre, nie będące własnością,
prawa i korzyści majątkowe mogą być również uznane za mienie. Zgodnie
z praktyką Europejskiego Trybunału Praw Człowieka obejmuje także prawa
na dobrach niematerialnych (własność intelektualna, własność przemysłowa,
prawo do przedsiębiorstwa, prawa o charakterze obligacyjnym)27.
Bogate orzecznictwo w zakresie prawa własności przemysłowej wypracował Trybunał Sprawiedliwości (TSUE a wcześniej TSWE). Państwa członkowskie UE są obowiązane stosować przepisy prawa unijnego a orzecznictwo
Trybunału wiąże sądy i organy w danej sprawie a także w analogicznych sprawach we wszystkich państwach członkowskich28. TSWE w orzeczeniu w przedmiocie znaków towarowych uznał, że artykuł 36 TWE29 należy interpretować
w taki sposób, że uprawniony do znaku towarowego nie może powołać się
na przysługujące mu prawo w celu powstrzymania importera przed sprzedażą
produktu leczniczego, który został wyprodukowany w innym państwie członkowskim przez spółkę zależną uprawnionego i opatrzony znakiem towarowym za jego zgodą, jeżeli, przepakowując ten produkt importer ograniczył się
jedynie do zastąpienia zewnętrznego opakowania, nie naruszając opakowania
wewnętrznego, tak aby znak towarowy nałożony przez producenta na opakowanie wewnętrzne był widoczny poprzez nowe opakowanie zewnętrzne, przy
czym na opakowaniu zewnętrznym importer umieścił wyraźną informację

26
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca
2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE 2017/L 154/1).
27
Por. M. A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecznictwa, Warszawa
1998, s. 381.
28
R. Skubisz, R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 13.
29
TWE – Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz.
WE C 2006.321E.1).
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o tym, że produkt został wyprodukowany przez spółkę zależną uprawnionego
i przepakowany przez importera30. Uprawniony do znaku towarowego może
powołać się na swoje prawo do znaku, aby uniemożliwić osobie trzeciej usuwanie i ponowne umieszczanie lub zastępowanie etykietek z jego znakiem towarowym na produktach wprowadzanych na rynek przez uprawnionego nawet
wtedy, gdy ogranicza to handel wewnątrz Wspólnoty31Uprawniony do znaku towarowego może sprzeciwić się każdemu przepakowaniu, jeżeli wiąże się
z tym ryzyko naruszenia oryginalnego stanu produktu lub narażenia na czynniki oddziałujące na oryginalny stan produktu32. TSUE wypowiedział się także
wielokrotnie w obszarze geograficznego. Rozpatrując skargę Belgii przeciwko
Hiszpanii stwierdził, że pomimo iż prawdą jest, że zjawisko zmniejszenia utlenienia może wystąpić również podczas hurtowego transportu wina w regionie
produkcji, chociaż odległość do pokonania jest zazwyczaj mniejsza, to jednak
w takim wypadku przywrócenie początkowych cech produktu powierza się
przedsiębiorstwom, które dają gwarancję znajomości know – howi, co więcej,
najbardziej gruntownej wiedzy na temat wina33. Nazwy pochodzenia wchodzą
w zakres praw własności przemysłowej i handlowej. Przepisy chronią podmioty
uprawnione do używania tych nazw przed niewłaściwym używaniem ich przez
osoby trzecie. Nazwy pochodzenia mają na celu zagwarantowanie, że produkt
noszący je pochodzi z wyszczególnionego obszaru geograficznego i przejawia
pewne cechy szczególne34. Orzecznictwo Trybunału dotyczyło także wynalazków. W wyroku z 5 grudnia 1996 roku TSWE zauważył, że właściciel patentu
musi udowodnić przed sądem krajowym, do którego zwrócił się o zakazanie
importu, że w państwie eksportującym istnieje obowiązek prawnywprowadzenia spornego produktu do obrotu. Musi wykazać,np. poprzez odwołanie
się do decyzji właściwych krajowych władz lub sadów, lub właściwych władz

30
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (TSWE) z dnia 3 grudnia
1981 r., Pfizer Inc. przeciwko Eurim – Pharm GmbH, sprawa 1/81.
31
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 11 listopada 1997 r., FritsLoendersloot, działający pod firmą F. LoenderslootInternationaleExpeditie przeciwko George
Ballantine &SonLtd i inni, sprawa C – 349/95.
32
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 11 lipca 1996 r., Bristol – MyersSquibb przeciwko Paranova A/S; C.H. BoehringerSohn, BoehringerIngelheim KG
i Boehringer A/S przeciwko Paranova A/S oraz Bayer Aktiengesellschaft i Bayer Danmark A/S
przeciwko Paranova A/S, sprawy C – 427/93, C – 429/93 i C – 436/93.
33
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 16 maja 2000 r., Belgia
przeciwko Hiszpanii, sprawa C – 388/95.
34
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 9 czerwca 1992 r., ÉtablissementsDelhaizefrères i Compagnie Le Lion SA przeciwko Promalvin SA i AGE BodegasUnidas SA, sprawa C – 47/90.
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Wspólnoty, że naprawdę istnieje taki obowiązek35. Gdy właściciel patentu jest
zobowiązany na podstawie prawa krajowego lub wspólnotowego do wprowadzenia swoich produktów do obrotu w państwie członkowskim, nie można domniemywać, w znaczeniu wynikającym z zasady Merck v. Stephar36, że
udzielił zgody na wprowadzenie tych produktów w państwie, w którym są
one chronione patentem. W sytuacjach, w których złożenie próbek produktu
leczniczego – do właściwych organów w celu uzyskania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu – doprowadza do naruszenia patentu, prawo wspólnotowe, a w szczególności art. 36 TWE, nie zabrania sądowi krajowemu zakazać
podmiotowi naruszającemu patent wprowadzenia tego produktu do obrotu
przez okres 14 miesięcy po wygaśnięciu wspomnianego patentu37.
Normy prawa polskiego
Konstytucja RP stanowi, że źródłami prawa są zarówno ustawy krajowe
i rozporządzenia, jak i ratyfikowane umowy międzynarodowe (art. 87 ust. 1).
Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej publikacji, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana (art. 91 ust. 1) Nadto umowa międzynarodowa,ratyfikowana za zgodą wyrażoną w ustawie, ma
pierwszeństwo przed ustawą krajową (art. 91 ust. 2). Z chwilą przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej bezpośrednie zastosowanie w prawie krajowym
mają również dyrektywy i rozporządzenia organów wspólnotowych albowiem
wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio i ma
pierwszeństwo przed ustawami krajowymi (art. 91 ust. 3).
Własność jako prawo człowieka jest prawem uniwersalnym38. Pojecie
własności w szerokim znaczeniu służy określeniu przestrzeni wolności dysponowania dobrami majątkowymi w wymiarze pozytywnym i negatywnym,
odnosząc się do sfery majątkowych dyspozycji osoby, której przysługuje

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 5 grudnia 1996 r.,
Merck& Co. Inc., Merck Sharp &DohmeLtd oraz Merck Sharp &Dohme International Services BV przeciwko PrimecrownLtd, KetanHimatlalMetha, BharatHimatlalMetha oraz NecesitySuppliesLtdBeechamGroupplc przeciwko Europharm of WorthingLtd, sprawy C – 267/95
i 268/95.
36
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 14 lipca 1981 r., Merck&
Co Inc. v. Stephar BV i Petrus Exler, sprawa C – 187/80.
37 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 9 lipca 1997 r., SmithKline& French Laboratories Ltd przeciwko Generics BV, sprawa C – 316/95.
38
Por. I. Nakielska, Prawo do własności w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
Gdańsk 2002, s. 23.
35
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konkretne prawo względem określonego dobra39. Konstytucja RP40 w art. 21
ust. 1 stanowi, że Rzeczpospolita chroni własność i prawo dziedziczenia. Przepis ten określa ogólną zasadę ochrony własności. Wyróżnia się trzy aspekty tej
zasady a mianowicie: jest ona zasadą ustroju społeczno – gospodarczego RP,
nakłada obowiązki na władze publiczne, gwarantuje prawa podmiotowe41. Z
kolei art. 64 Konstytucji stanowi, że każdy ma prawo do własności i innych
praw majątkowych (ust. 1) a własność i inne prawa majątkowe podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej (ust. 2). Przepis ten stanowi rozwinięcie ogólnej zasady ochrony szeroko rozumianej własności wyrażonej w art. 21
Konstytucji42. Przepis art. 64 ust. 2 Konstytucji oznacza, że ochrona własności i innych praw majątkowych ma być równa dla wszystkich (zasada równej
ochrony własności i innych praw majątkowych).
Pojęcie własności przemysłowej, mimo wielokrotnie podejmowanych
wysiłków, nie doczekało się jednolitego unormowania ani w przepisach międzynarodowych ani na gruncie prawa krajowego43. Na aprobatę zasługuje propozycja, jaką sformułowali A. Szewc i G. Jyż zgodnie z którą prawa własności przemysłowej to „ogół norm prawnych regulujących stosunki związane z
ochroną przedmiotów tej własności, a pewnym zakresie także z korzystaniem
z tych dóbr oraz obrotem nimi. Regulacja ta obejmuje stosunki materialne
(prawa i obowiązki stron), procesowe (procedury sądowe i administracyjne)
oraz zagadnienia ustrojowe i organizacyjne44.
Trybunał Konstytucyjny (TK) zasadę wynikającą z cytowanego wyżej
przepisu uznaje zarówno za rozwinięcie konstytucyjnej zasady równości (art.
32 Konstytucji) jak również za odrębne prawo podmiotowe45 i dopuszcza przywoływanie go w skardze konstytucyjnej. Według TK, zasada równości ochrony własności wyrażona w art. 64 ust. 2 Konstytucji nie ma charakteru abstrakcyjnego (tak jak w art. 32 Konstytucji) albowiem „odnosi się do konkretnych,

Por. K. Zaradkiewicz, Art. 21- zasada ochrony własności i prawo dziedziczenia [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 86, (red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 571.
40
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiejz późn. zm.z dnia 2 kwietnia1997 r. (Dz. U. Nr 78,
poz. 438 ze zm.).
41
Por. L. Garlicki, Artykuł 21 [w:] Konstytucja t. 3, L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2003, s. 5.
42
Por. K. Zarankiewicz, Art. 64 – prawo do własności, prawo dziedziczeniaz [w:] Konstytucja
RP …, (red.) M. Safjan, L. Bosek, s. 1458.
43
M. Niklewicz–Pijaczyńska, Własność przemysłowa w prawie i ekonomii oraz praktyce gospodarczej,
https://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/79612/PDF/01_4_M_Niklewicz-Wla
snosc_przemyslowa.pdf [dostęp: 02.03.2021].
44
A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 2.
45
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r. sygn. SK 41/09, OTK-A
2011 nr 5, poz. 40.
39
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wymienionych w tym przepisie praw i do zapewnienia im równej ochrony
prawnej46 jak również stanowi ich nieodłączny element, bez którego zostałyby
pozbawione swojej istoty47. Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że „inne prawa majątkowe” stanowią „jeden z rodzajów praw podmiotowych (w cywilistycznym rozumieniu tego pojęcia), wydzielony według kryterium bezpośredniego uwarunkowania interesem ekonomicznym podmiotu uprawnionego”48.
W innym wyroku (sygn. P 12/11)49 TK wyraził pogląd, że „pojęcie prawa własności na gruncie art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji musi być rozumiane w sposób
autonomiczny”. Takie pojęcie prawa własności wykracza poza cywilnoprawne
ujęcie własności. Trybunał powołał się także na treść art. 1 Protokołu Nr 1
EKPC50, który nadaje pojęciu własności szerokie znaczenie, mające charakter
autonomiczny i niezależny w stosunku do pojęć i typologii prawa krajowego.
Kodeks cywilny51 (kc) stanowi, że mieniem jest własność i inne prawa
majątkowe (art. 44). Jest to ustawowa definicja mienia. Własność w tym ujęciu należy rozumieć w znaczeniu cywilistycznym jako ogół praw majątkowych
jak i prawo do rzeczy. W Kodeksie cywilnym zakres własności określony został
poprzez odwołanie się do przepisów ustawy i do klauzul generalnych: zasad
współżycia społecznego i społeczno – gospodarczego przeznaczenia praw własności (art. 140)52. W odróżnieniu od własności przedmiotem innych praw
majątkowych może być także własność przemysłowa.
Ustawa Prawo własności przemysłowej53 (UPrWP) jest aktem normatywnym kompleksowo regulującym kwestie uzyskiwania i ochrony praw do
znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Normuje
zasady przyjmowania projektów racjonalizatorskich przez przedsiębiorców
i wynagradzania ich twórców.Reguluje także organizację i zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Sama ustawa wyznacza zakres i sposób
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 2007 r. sygn. SK 49/05 (Dz. U. nr
81, poz. 554).
47
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2009 r. sygn. SK 22/06 (Dz. U. Nr
3, poz. 16).
48
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r., sygn. SK 42/08 (Dz. U. Nr
105, poz. 878).
49
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. sygn. P 12/11 (Dz. U.
poz.1472).
50
F. Zoll, Prawo własności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z perspektywy polskiej,
Przegląd Sądowy 1998 Nr 5, s. 24 i n.
51
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.).
52
Por. Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie
prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2001 nr 2, s. 11 i n.
53
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2021, poz.
324).
46
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posiłkowego zastosowania jej przepisów do kwestii będących przedmiotem regulacji aktów prawa międzynarodowego albo prawa Unii Europejskiej, jeżeli
chodzi o bezpośrednie stosowanie jak również szczególnego trybu udzielania
ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne bądź topografie układów scalonych (art. 4 ust. 1
UPrWP). Zgodnie z cytowanym przepisem, przepisy ustawy stosuje się w sposób odpowiedni. Przede wszystkim w sprawach nieuregulowanych w umowie
międzynarodowej lub przepisach UE i w kwestiach pozostawionych w kompetencji organów krajowych54.
Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na
wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy
lub współtwórcom (art. 11 ust 1 i 2 UPrWP). Podmiotem uprawnionym do
uzyskania ochrony może być także pracodawca lub zamawiający gdy wyrazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy został w wyniku wykonywania przez
twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji umowy (art. 11 ust. 3
UPrWP). Przedsiębiorca może korzystać z wynalazku, wzoru użytkowego albo
wzoru przemysłowego we własnym zakresie w razie dokonania tego wynalazku,
wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przy pomocy przedsiębiorcy
(art. 11 ust. 5 UPrWP). Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa
ochronne na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru użytkowego jest
zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesieniutego prawa wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 12 UPrWP). Patent jest prawem podmiotowym o charakterze majątkowym, które powstaje na
mocy decyzji administracyjnej Urzędu Patentowego (UP). Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP (art. 63 ust. 1 UPrWP). Wprawdzie źródłem uzyskania patentu jest akt administracyjny, niemniej jednak jako
prawo podmiotowe, patent ma charakter cywilnoprawny55. Patent należy do
grupy praw na dobrach niematerialnych lub praw własności intelektualnej56.
Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgłoszenia wynalazku
w Urzędzie Patentowym (art. 63 ust. 3 UPrWP). Dłuższa ochrona wynalazku
jest możliwa wyjątkowo w przypadku dotyczącym produktów leczniczych albo
środków ochrony roślin. W odniesieniu do tych kategorii wynalazków istnieje
54
J. Szczotka, Tytuł I. Przepisy ogólne [w:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz Lex,
T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Warszawa 2015, s. 39.
55
A. Niewęgłowski, Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe. Dział II. Wynalazki i patenty, [w:] Prawo własności …, T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko,
J. Szczotka, G. Tylec, s. 265.
56
Por. M. Pyziak – Szafnicka, Prawo podmiotowe, Studia Prawa Prywatnego 2006, z. 1, s. 70.
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możliwość dodatkowego prawa ochronnego (art. 751 UPrWP). Dodatkowe
prawo ochronne jest w systemie polskiego prawa patentowego, odrębnym
tytułem ochrony. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza się
przez wydanie dodatkowego świadectwa ochronnego (art. 754 ust. 1 UPrWP).
Dodatkowe prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru patentowego.
Ochrona wzoru użytkowego trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia.
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter
postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii,
konturów, kształtów, kolorystykę strukturę lub materiał wytworu oraz jego
ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów
komputerowych (art. 102 ust. 1 i 2 UPrWP). Ochrona wzoru przemysłowego
trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia.
Poza zakresem UPrWP znalazła się regulacja w zakresie prawa do odmiany rośliny, zwanego również prawem hodowcy. W doktrynie spotyka się
wyraźne stwierdzenie, że odmiany roślin „niewątpliwie powinny być zaliczane
do własności przemysłowej”57, chociaż prawo do odmian roślin uregulowane zostało w ustawie o ochronie prawnej roślin58. Prawo to należy traktować
jako prawo pokrewne prawom objętym zbiorową nazwą własności przemysłowej59. Zakaz patentowania odmian roślin i ras zwierząt zawiera Konwencja o patencie europejskim60 oraz Rozporządzenie Rady 2100/94 w sprawie
wspólnotowego prawa do odmian roślin61 i Dyrektywa 98/44/WE o ochronie
prawnej wynalazków biotechnologicznych62. UPrWP stanowi, że patentów
nie udziela się na odmiany roślin (art. 29ust. 1 pkt 2 UPrWP). Nadto w porządku prawnym RP obowiązuje ustawa o nasiennictwie63. Czas trwania praw
E. Nowińska, U. Promińska, M. duVall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010,
s. 16.
58
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej roślin (Dz. U. 2021, poz. 213).
59
M. Korzycka – Iwanow, Ochrona prawna odmian roślin, http://www3.wpia.uw.edu.pl/wp
content/uploads/20-13/06/StudiumPodyplWI.doc [dostęp: 26.02.2021].
60
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł
63
Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995
r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną
część (Dz. U. 2004 nr 79, poz. 737).
61
Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego
systemu ochrony odmian roślin (Dz. Urz. WE L227, 01109/1994 P. 0001 – 0030).
62
Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie
ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. Urz. WE L213/13/1998).
63
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t. j. Dz. U. 2021, poz. 129).
57

106

JURYDYCZNE ASPEKTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ...

wyłącznych dla odmian roślin był wydłużany i obecnie wynosi 25 lat i 30 lat
a dłuższe okresy dotyczą odmian winorośli, drzew i ich podkładek. Treść własności intelektualnej w rolnictwie kształtowany jest pod wpływem czynników
ekonomicznych. Z uwagi na zyski, jakie przynosi przemysł biotechnologiczny
słusznym jest twierdzenie, że własność intelektualna przekształca się w handlową własność intelektualną64.
Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia
towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy (art. 120 ust. 1 i 2 UPrWP).
Zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych
przedsiębiorstw w doktrynie określana jest jako abstrakcyjna zdolność odróżniająca. Wyraża się ona w zdolności danego symbolu do odróżniania towarów
lub usług w ogóle jako takich65. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że
oznaczenie nie nadaje się do odróżniania jakichkolwiek towarów od innych
towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw, jeśli nie spełnia wymogu
samodzielności, jednolitości i nie nadaje się do postrzegania za pomocą zmysłów66. Samodzielność oznaczenia odnosi się do relacji znaku z towarem. Co
do zasady, oznaczenie jest samodzielne, jeśli jest odrębne od towaru, który ma
identyfikować. Jeśli oznaczenie jest składnikiem towaru, to może być znakiem
towarowym, pod warunkiem, że kupujący ma możliwość przynajmniej pojęciowego oddzielenia go od towaru67. Znakiem towarowym nie może być sam
towar jako taki lub jego funkcjonalna część składowa68. Z kolei jednolitość
oznaczenia odnosi się do jego struktury. Oznaczenie jest wtedy jednolite, gdy
istnieje możliwość objęcia całego oznaczenia za pomocą jednego aktu poznawczego, a tym samym oznaczenie powinno być łatwe do zapamiętania69. Sąd
Najwyższy stwierdził, że przez przedstawienie oznaczenia w sposób graficzny,
o którym mowa w art. 120 ust. 1 p.w.p., należy rozumieć „postrzegalność
wzrokową znaku towarowego, co oznacza, że znak towarowy powinien być
Por. M. Korzycka – Iwanow, Nowe uwarunkowania własności intelektualnej w rolnictwie,
Państwo i Prawo 1999 nr 6, s. 53 i n.
65
Por. R. Skubisz, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Biuletyn Politechniki Świętokrzyskiej 2005, z. 29, s. 115.
66
Por. U. Promińska, E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska – Kozłowska, Własność
przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 398 i n.
67
R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, s. 33.
68
W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 59.
69
U. Promińska, E. Nowińska, U. Promińska, M. duVall, Prawo własności …, s. 59.
64
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możliwy do zauważenia”70. Zdaniem K. Dobieżyńskiego kategoria oznaczeń
graficznie przedstawialnych ma szerszy zakres niż kategoria oznaczeń wzrokowo postrzegalnych71.
Ustawa prawo własności przemysłowej stanowi podstawę do ochrony kategorii znaków towarowych, do których zaliczamy:
1. Znaki towarowe zarejestrowane zwykłe, których warunkiem

uzyskania ochrony jest rejestracja w Urzędzie Patentowym.
2. Znaki towarowe renomowane, które chronione są również pod
warunkiem uzyskania rejestracji w Urzędzie Patentowym.
3. Znaki towarowe powszechnie znane, które uzyskują ochronę
na podstawie przepisów ustawy, jeżeli odznaczają się cechą notoryjności, tj. powszechnej znajomości.
Przepisy UPrWP pozwalają również na przeprowadzenie innego podziału na kategorie znaków towarowych wg postaci przedmiotu świadczenia,
z którym związane jest użycie znaku towarowego. Ustawa rozróżnia wówczas znaki zwykłe i znaki usługowe (art. 120 ust. 3 pkt 1 UPrWP). Wówczas
przepisy dotyczące znaków towarowych powinny być stosowane do znaków
usługowych nie wprost lecz odpowiednio72.
Znakiem towarowym podrobionym to użyty bezprawnie znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu
od znaku zarejestrowanego dla towarów objętych prawem ochronnym (art.
120 ust. 3 pkt 3 UPrWP). Ze znakiem towarowym podrobionym mamy do
czynienia wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki:
1. Został użyty bezprawnie.
2. Jest reprodukcją lub tak bliską imitacją znaku naśladowanego,

że w zwykłych warunkach obrotu nie może być odróżniony od znaku
naśladowanego, którym może być tylko znak zarejestrowany w UP.
3. Został użyty dla oznaczenia towarów objętych prawem
ochronnym.

Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne (art. 121
UPrWP). Udzielenie tego prawa następuje w postępowaniu administracyjnym przed Urzędem Patentowym. Dopóki nie zostanie wydana przez Urząd

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 2007 r., sygn. III CSK 300/06, OSNC 2008,
nr 1, poz. 11.
71
K. Dobieżyński, Glosa do wyroku SN z dnia 22 lutego 2007 r. III CSK 300/06, Państwo i
Prawo 2010, nr 2, s. 124.
72
U. Promińska, Ustawa o znakach towarowych. Komentarz, Warszawa 1998, s. 20.
70
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Patentowy stosowna decyzja o udzieleniu prawa ochronnego, to nie można
przyjąć, że określone prawo ochronne istnieje73. Udzielenie prawa ochronnego
na znak towarowy nie stanowi warunku używania znaku na rynku. Znak towarowy może być używany bez potrzeby jego rejestracji i chroniony na podstawie
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w oparciu o sam fakt
używania go w obrocie gospodarczym. Istnieje także możliwość ochrony znaku na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
jeżeli znak stanowi utwór w rozumieniu przepisów tej ustawy74. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od daty zgłoszenia. Na wniosek uprawnionego, może ono zostać przedłużone na kolejne okresy dziesięcioletnie.
Oznaczeniami geograficznymi są oznaczenia słowne odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju,
które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu, jeżeli określona jakość dobra opinia lub inne cechy towaru są przypisywane przede wszystkim
pochodzeniu geograficznemu tego towaru. Oznaczenie geograficzne podzielono na dwie kategorie pojęciowe: nazwy regionalne i oznaczenia pochodzenia
(art. 175 UPrWP).Ustawa reguluje jedynie procedurę rejestracji na oznaczenie
geograficzne, które służą do oznaczania produktów przemysłowych. Organem
właściwym w tym zakresie jest Urząd Patentowy RP. Z kolei organem właściwym, na szczeblu krajowym, w zakresie rejestracji oznaczeń geograficznych
na produkty rolno – spożywcze jest Minister ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Oznaczenie geograficzne na produkty przemysłowe charakteryzują się tym, że
ochrona ich jest niegraniczona w czasie i biegnie od daty wpisu do rejestru.
Przez topografię układu scalonego rozumie się rozwiązanie polegające na
przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób, rozplanowaniu elementów,
z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym oraz wszystkich lub
części połączeń układu scalonego. Przez układ scalony rozumie się jedno lub
wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów z materiału
półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń
przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych,
w celu spełniania funkcji elektronicznych (art. 196 UPrWP). Ochrona topografii ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia
lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu lub

Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Katowicach z dnia 10 września 2010
r. sygn. I ACa 420/10, LEX nr 686847.
74
J. J. Sitko, Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne. Dział I. Znaki towarowe
i prawa ochronne, [w:] Prawo własności …, T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J. J. Sitko,
J. Szczotka, G. Tylec, s. 612.
73

109

JAN KACZMARCZYK

do końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii
w Urzędzie Patentowym.
Na skutek nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego75, począwszy od lipca 2020 roku, sprawy z zakresu ochrony własności intelektualnej,
w tym własności przemysłowej, zostały oddane pod jurysdykcję sprofilowanych sądów i wyspecjalizowanych sędziów. Rozpoznawaniem tych spraw
w I instancji zajmować się będą nowo utworzone wydziały w pięciu sądach
okręgowych: SO w Gdańsku, SO w Katowicach, SO w Lublinie, SO w Poznaniu, SO w Warszawie. Postępowanie w pionie odwoławczym odbywać się
będzie w dwóch sądach apelacyjnych: w Warszawie i w Poznaniu.
Ustawa o prawie autorskim76 (UPrA) jest podstawowym aktem regulującym prawami autorskimi i ich ochroną, której głównym celem jest ochrona interesu twórcy, który stworzył dzieło. Wynalazek nie może być utworem
prawnoautorskim (art. 1 ust. 2 UPrA). Z kolei pkt 5 cytowanego przepisu
stanowi, że „przedmiotem prawa autorskiego są utwory wzornictwa przemysłowego”. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości, przepisy
prawa krajowego nie mogą wyłączać ochrony prawnoautorskiej wzorów przemysłowych, co oznacza, że uprawniony do wzoru przemysłowego powinien
mieć zapewnioną ochronę prawnoautorskązarówno zarejestrowanego wzoru
przemysłowego, jak i wzoru po wygaśnięciu prawa z rejestracji77.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji78 (UZNK) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej,
w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu
i usługach, w interesie publicznym, przedsiębiorców i klientów (art. 1 UZNK).
Czynami nieuczciwej konkurencji, jakie wymienia UZNK są m. in.: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe oznaczenie pochodzenia
geograficznego, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów albo usług, naśladownictwo produktów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa
lub zakazana reklama.

75
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy, Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288).
76
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2019,
poz. 1231 ze zm.).
77
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 stycznia 2011 r., FlosSpA
przeciwko SemeraroCasa e FamigliaSpA, sprawa C – 168/09.
78
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2020,
poz. 1913).
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Zakończenie i postulaty – de lege ferenda
Własność przemysłowa stanowi jeden z najważniejszych parametrów rozwoju gospodarczego. W systemie prawa polskiego w zakresie ochrony własności przemysłowej podstawową regulację stanowi ustawa Prawo własności
przemysłowej. W obowiązującym systemie prawnym RP źródłami prawa są
m.in. konwencje międzynarodowe a pierwszeństwo przed ustawą krajową
ma ratyfikowana konwencja międzynarodowa i jest stosowana bezpośrednio.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiążę się z tym, że jako państwo
członkowskie UE jest ona zobowiązana wykonywać wszystkie zobowiązania
wynikające z traktatu akcesyjnego.Dlatego też organy polskiej administracji
publicznej jak i sądy zobowiązane są stosować bezpośrednio normy prawa europejskiego zarówno pierwotnego jak i wtórnego. Istnienie właściwego systemu ochrony własności, w tym własności przemysłowej jest istotne dla ochrony
interesów poszczególnych przedsiębiorstw, innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Równie istotny jest stopień egzekucji tych praw.
Cechą wspólną dla prawa polskiego i prawa unijnego jest ochrona prawa
własności przemysłowej w aktach prawa międzynarodowego, w uniwersalnym
i regionalnym systemie ochrony praw człowieka. Stosowanie bezpośrednio
konwencji międzynarodowych oraz norm prawa europejskiego powoduje, że
ochrona własności przemysłowej spełnia standardy międzynarodowe. Przepisy
ustawy Prawo własności przemysłowej były wielokrotnie zmieniane, co było
skutkiem dążenia ustawodawcy polskiego do dostosowania jej przepisów do
prawa europejskiego.
Odrębną regulację stanowią przepisy dotyczące organów wyposażonych
w kompetencje w zakresie prawa własności przemysłowej (Urząd Patentowy
RP, kolegia orzekające). Ostatnie zmiany prawa krajowego w zakresie ustanowienia sądów własności intelektualnej należy ocenić pozytywnie.
Jeżeli chodzi o postulaty de lege ferendato należałoby postulować aby
w ustawie Prawo własności przemysłowej w przypadku kolejnych nowelizacji
sformułować legalną definicję „własności przemysłowej”.
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JURIDICAL ASPECTS OF PROTECTION OF INDUSTRIAL
PROPERTY. REGULATIONS OF INTERNATIONAL LAW,
EUROPEAN UNION LAW AND POLISH LAW

Summary: The term "industrialproperty" hasmanymeanings, for
example in relation to the convention of the institutions of international law as well as the name of anact of internal law. The protection
of industrialpropertycoversalllegalnormsresulting from the provisions
of international law (conventions), European Union law (treaties,
directives and regulations) and national law (laws and executiveacts).
The most importantact of national law in thisrespectis the IndustrialProperty Law. Thisactregulatescomprehensively, for example, the issues of obtaining and protectingrights to trademarks, inventions, industrialdesigns, utilitymodels, geographicalindications and topography
of integratedcircuits. Acts of international law ratified by Poland aredirectlyapplicable and takeprecedenceovernational law. The norms of
European law arealsodirectlyapplicable upon Poland'saccession to the
EU. The protection of industrialproperty in Poland meets the standards of international and EU law.
Keywords: License, intellectualproperty, industrialproperty, patent,
copyright, patent register, creator, patent office, invention, industrial
design, scope of the patent, patent application, trademark.
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PORWANIA RODZICIELSKIE
A PIECZA NAPRZEMIENNA2

Streszczenie: Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą porwań rodzicielskich w Polsce. Celem rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 211
Kodeksu karnego mogą być rodzice małoletniego, którzy wykonują nad
nim władzę rodzicielską. Od wielu lat w polskiej doktrynie prawa rodzinnego toczy się dyskusja na temat celowości wprowadzenia do polskiego prawa rozwiniętej regulacji materialnoprawnej lub procesowej
instytucji pieczy naprzemiennej jako podstawowej formy pieczy nad
dzieckiem w sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu. Podstawowym
wnioskiem jest to, że proponowana regulacja pieczy naprzemiennej
może przyczynić się do zmniejszenia porwań rodzicielskich, a to z uwagi na poszanowanie prawa dziecka do obojga rodziców.
Słowa kluczowe: Porwanie rodzicielskie, piecza naprzemienna, uprowadzenie, prawo karne, dziecko.
ORCID: 0000-0002-4438-0127

Wstęp
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie problematyki porwań rodzicielskich w Polsce. Ostatnio dużo się mówi na temat pieczy naprzemiennej3.
Magister prawa, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych (Prawo Cywilne i Prawo Prywatne Międzynarodowe) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
2
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/33/N/HS5/00284 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
3
Zob. np. M. Domański, Model pieczy naprzemiennej jako rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej
w wyroku rozwodowym (na tle nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25.06.2015 r.),
„Przegląd Sądowy” 2017, nr 7-8, s. 55, A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiekę nad dziećmi, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 108, A. Gójska, Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem.
Sądowe Komentarze Tematyczne, (red.) J. Ignaczewski, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 439-513.
1

121

KATARZYNA KAMIŃSKA

Jest to system sprawowania pieczy nad małoletnimi dziećmi, polegający na
tym, że dziecko po rozstaniu rodziców, przebywa pod pieczą raz jednego, raz
drugiego rodzica, przy czym najczęściej przez zbliżony okres - na przykład
dwa tygodnie u matki i dwa tygodnie u ojca. Dziecko zamieszkuje zatem
faktycznie z każdym z rodziców w oznaczonym czasie i pozostaje wówczas
pod jego pieczą. Istotą pieczy naprzemiennej jest zapewnienie każdemu z rodziców możliwości spędzania z dzieckiem porównywalnej, co niekoniecznie
oznacza równej, ilości czasu. W rezultacie obok tradycyjnego wykonywania
władzy rodzicielskiej w postaci podejmowania ważnych decyzji dotyczących
dziecka, każdy rodzic na równi ma możliwość brać udział w codziennym życiu dziecka4. Od wielu lat w doktrynie toczy się dyskusja na temat celowości
wprowadzenia do polskiego prawa rozwiniętej regulacji materialnoprawnej
lub procesowej instytucji pieczy naprzemiennej jako podstawowej formy
pieczy nad dzieckiem po rozwodzie lub w sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu5. Jednym z argumentów podnoszonych przez przeciwników pieczy
naprzemiennej jest to, że proponowana regulacja będzie skutkować wzrostem
porwań rodzicielskich6. Stąd zrodziła się potrzeba przynajmniej częściowego
omówienia problematyki porwań rodzicielskich. Główny problem badawczy
w niniejszym rozdziale sprowadza się do postawienia następującego pytania:
Czy podmiotem przestępstwa stypizowanego w przepisie art. 211 Kodeksu
karnego (dalej w skrócie: k.k.)7 mogą być rodzice małoletniego, którzy wykonują nad nim władzę rodzicielską.
Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego
Przepis art. 211 k.k. - uwagi wprowadzające
Przepis art. 211 k.k. określa przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania
osoby małoletniej poniżej 15. roku życia lub osoby nieporadnej ze względu
na jej stan fizyczny lub psychiczny. Uprowadzenie (ang. kidnapping)8 oznacza
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia 19 września 2016
r. (SKO 4318/296/16, OwSS 2016/4/56-64).
5
K. Kamińska, Piecza naprzemienna w orzecznictwie sądów administracyjnych [w:] Prawo i administracja wobec wyzwań XXI w., (red.) D. Mielnik, ArchaeGraph, Łódź - Kielce 2020, s. 104.
6
Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wobec projektu z 23.09.2014 r.
założeń projektu ustawy o zmianie ustawy, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
7
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444).
8
W literaturze przedmiotu można spotkać pogląd, że odpowiednikiem pojęcia „porwanie rodzicielskie” jest angielski termin „kidnapping”, jednak zgodnie z definicją słownikową, termin
ten oznacza samo uprowadzenie, niekoniecznie dziecka i niekoniecznie przez rodzica. W tym
kontekście ,,parental child abduction” wydaje się pojęciem bardziej trafnym i przydatnym.
4
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porywanie, zabieranie lub zwykłe przemieszczenie podopiecznego z dotychczasowego miejsca pobytu w inne. Wiąże się to z faktycznym pozbawieniem
możliwości wykonywania wobec niego dotychczas sprawowanej opieki lub
nadzoru przez osoby uprawnione9. Zatrzymanie dotyczy natomiast sytuacji,
w której sprawca skłania lub zmusza podopiecznego do pozostania w miejscu
dotychczasowego pobytu wbrew woli osób uprawnionych do sprawowania
opieki lub nadzoru, na przykład samowolne uniemożliwienie małoletniemu
przebywającemu czasowo u ojca powrotu do mieszkania matki sprawującej
zgodnie z wyrokiem sądu stałą pieczę nad tym małoletnim. Zatrzymanie
odnosi się zatem do pozostania osoby znajdującej się pod opieką w miejscu,
w którym taka osoba znalazła się legalnie - pozostanie takie następuje jednak
wbrew woli osób uprawnionych do sprawowania opieki10.
Regulacja zawarta w art. 211 k.k. chroni prawidłowe, niezakłócone wykonywanie prawa do opieki nad konkretną osobą, w szczególności prawo rodzica
do kontaktów ze swoim dzieckiem i prawo dziecka do kontaktów ze swoim
rodzicem11. Warto odnotować, że typ czynu zabronionego opisany w przepisie
art. 211 k.k. został umieszczony w rozdziale XXVI k.k., grupującym przestępstwa nie tylko skierowane przeciwko opiece, ale również rodzinie. Norma ta
chroni zatem uprawnienia wynikające z instytucji opieki, a nadto zabezpiecza
niektóre prawa rodzinne, związane między innymi z władzą rodzicielską12.
Przepis art. 211 k.k. ma przeciwdziałać też negatywnym skutkom międzynarodowego, bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania, będąc przejawem realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji dotyczącej cywilnych
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia
25 października 1980 r.13. Jej celem jest zapewnienie niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych przez swoich
rodziców lub opiekunów do państwa, w którym miały bezpośrednio przed

Szerzej na ten temat: M. Nawrocki, Kidnapping, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 10, s. 95, por.
[hasło]: kidnapping [w:] Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/pl-/dictiona
ry/english/kidnapping [dostęp: 17.01.2021].
9
Uprowadzenie ma miejsce także wtedy, gdy zabranie osoby pozostającej pod opieką lub nadzorem nastąpiło za jej zgodą, zob. Z. Siwik, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, (red.) M. Filar, LEX/el. 2016.
10
M. Szwarczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) T. Bojarsk,
LEX/el. 2016.
11
J. Lachowski, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) V. KonarskaWrzosek, LEX/el. 2018.
12
S. Tarapata, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna, LEX/
el. 2016.
13
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona
w Hadze dnia 25 października 1989 r. (Dz.U. 1995 nr 108, poz. 528 ze zm.).
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uprowadzeniem lub zatrzymaniem miejsce stałego pobytu. Zgodnie z przepisem art. 3 konwencji, uprowadzenie lub zatrzymanie jest uznawane za bezprawne, jeżeli naruszyło prawo określonej osoby do opieki nad dzieckiem,
przyznanej jej na mocy ustawodawstwa państwa, w którym miało ono miejsce
stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Konwencję natomiast stosuje się do każdego dziecka, które bezpośrednio przed
uprowadzeniem lub zatrzymaniem miało w danym państwie - stronie miejsce
stałego pobytu14. Miejsce stałego pobytu jest zatem zagadnieniem kluczowym,
którego właściwe rozumienie jest niezbędne dla prawidłowego rozstrzygnięcia
sprawy o nakazie powrotu dziecka na podstawie konwencji haskiej15.
Rodzice jako podmiot przestępstwa
z przepisu art. 211 k.k.
Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej w skrócie: k.r.o.)16 wynika, że jeżeli władza rodzicielska w pełni przysługuje obojgu
rodzicom, bez względu na to, czy żyją oni razem, tworząc rodzinę, czy żyją
w rozłączeniu, to każdy z nich jest zobowiązany i uprawniony do jej wykonywania samodzielnie17. Wyjątek od zasady autonomii działania każdego
z rodziców przewiduje przepis art. 97 § 2 k.r.o., który wymaga od nich współdziałania, ponieważ o ważnych sprawach dziecka, rodzice mający pełną władzę rodzicielską powinni rozstrzygać wspólne, a w razie braku takiego porozumienia między nimi rozstrzyga o tym sąd opiekuńczy. Do istotnych spraw
dziecka należy zaliczyć w szczególności określenie miejsca jego pobytu18. Jeżeli
rodzic posiadający pełnię władzy rodzicielskiej uprowadza dziecko, czyli zmienia jego miejsce pobytu bez zgody drugiego z rodziców i tym samym uniemożliwia temu rodzicowi jako uprawnionemu wykonywanie jego prawa do
Konwencja przestaje obowiązywać, kiedy dziecko osiąga wiek 16 lat (art. 4 konwencji).
Na temat miejsca stałego pobytu w prawie polskim zob. np. J. Wierciński, Miejsce stałego
pobytu dziecka. Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę, ,,Forum prawnicze”
2020, nr 5(61), s. 4.
16
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9, poz. 59,
ze zm.).
17
Zgodnie z przepisem art. 98 § 1 k.r.o., każdy z rodziców samodzielnie sprawuje władzę
rodzicielską, a dla skuteczności ich czynności w imieniu lub w interesie dziecka wystarcza dokonanie jej przez jednego z rodziców, zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, C.H.
Beck, Warszawa 2018, s. 271.
18
Zob. np. postanowienie SN z dnia 14 października 1970 r., (III CRN 181/70, OSNC
1971/6/107, LEX nr 1195): ,,Pozbawienie przez ojca kilkuletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i bezpośredniej opieki matki oraz możliwości wychowywania się wspólnie z małoletnim rodzeństwem i zatrzymanie go na stałe - wbrew woli matki - w obcym kraju zawiera elementy
nadużycia władzy rodzicielskiej, które uzasadniają pozbawienie go tej władzy”.
14
15
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pieczy nad dzieckiem i kierowania nim, to tym swoim zachowaniem wypełnia
znamiona przestępstwa z przepisu art. 211 k.k. Rodzice są zobowiązani do
współdecydowania o miejscu pobytu małoletniego, który powinien przebywać
w miejscu odpowiadającym woli obojga rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej. M. Mozgawa uważa, że „Wykładnia gramatyczna, a także w
szczególności ratio legis tego przepisu nie dają podstawy do ekskulpowania rodzica,
który posiadając pełną władzę rodzicielską, uprowadza dziecko wbrew woli drugiego z rodziców, również korzystającego z pełni praw rodzicielskich”19. Idąc tym
tokiem rozumowania, każdy z rodziców może być podmiotem przestępstwa
stypizowanego w przepisie art. 211 k.k. bez względu na przynależny mu zakres
władzy rodzicielskiej20. Nawet zmiana miejsca pobytu w granicach kraju powinna być uzgodniona z drugim rodzicem - jednostronna decyzja o zmianie
nie tylko narusza prawa drugiego rodzica, ale i zagraża dobru dziecka21.
Mając na względzie powyższe uwagi oraz kierując się naczelną zasadą prawa rodzinnego jaką jest dobro dziecka, za które w niniejszym kontekście należy
uznać potrzebę zbudowania w dziecku poczucia stabilności i bezpieczeństwa
można stwierdzić, że wykładnia, zgodnie z którą podmiotem przestępstwa
z przepisu art. 211 k.k. może być rodzic małoletniego, któremu przysługuje
władza rodzicielska, wydaje się przekonująca. Jak dotychczas jest to jednak
pogląd odosobniony. W orzecznictwie dominuje pogląd, wyrażony jeszcze
w oparciu o Kodeks karny w brzmieniu obowiązującym poprzednio, że każdy
z rodziców może być podmiotem przestępstwa określonego w przepisie
art. 188 k.k. z 1969 r. (obecnie art. 211 k.k.22) tylko w przypadku pozbawienia,
ograniczenia lub zawieszenia przysługującej mu władzy rodzicielskiej. Innymi słowy, odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu art. 211 k.k. nie

M. Mozgawa, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, (red.)
M. Mozgawa, LEX/el. 2020.
20
Tak też: J. Lachowski, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks …, LEX/el. 2018 oraz
M. Nawrocki, Kidnapping …, s. 95-112.
21
R. Zegadło, Miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zwykłego (pobytu) dziecka oraz piecza naprzemienna, ,,Rodzina i Prawo” 2011, nr 17-18, s. 11.
22
W piśmiennictwie zauważono, iż zachodzi zbieżność treściowa między przepisem art. 188
k.k. z 1969 r. (Dz.U. z 1969 r. nr 13, poz. 94) a obecnym art. 211 k.k. Niemniej, istnieją dwie
podstawowe różnice między powyższymi regulacjami. Pierwsza wynika z objęcia na gruncie
poprzednio obowiązującego Kodeksu karnego ochroną wszystkich małoletnich, a nie tylko tych,
którzy nie ukończyli lat 15, jak ma to miejsce obecnie. Druga natomiast odnosi się do ustawowego zagrożenia karnego za przekroczenie omawianej normy - w czasie obowiązywania ustawy
z 1969 r. zagrożenie to określone zostało w przedziale od sześciu miesięcy do pięciu lat, a teraz
zagrożenie nie przekracza trzech lat pozbawienia wolności. Szerzej na ten temat: J. Jodłowski,
M. Szewczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. II, cz. I, Komentarz do art. 117-211a, (red.) W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2017 i literatura tam powołana.
19
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podlegają rodzice małoletniego, którzy sprawują nad nim władzę rodzicielską23. Tym samym jako bezkarne uznaje się zachowania rodziców uprawnionych do pieczy nad dzieckiem, które polegają na naprzemiennym zatrzymywaniu go wbrew woli drugiego rodzica uprawnionego. Podobny pogląd jest
prezentowany przez część przedstawicieli doktryny prawa karnego. Na przykład zdaniem M. Szwarczyka, podmiotem przestępstwa stypizowanego w art.
211 k.k. nie może być osoba sprawująca opiekę lub nadzór, a to ze względu na
fakt, że do znamion tego przestępstwa należy brak zgody powołanej do opieki
lub nadzoru. Dlatego też nie mogą być sprawcami rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska24. Inaczej mówiąc, wynika to, jak twierdzą J. Jodłowski
i M. Szewczyk, z braku bezprawności podjętego zachowania, bowiem mieści
się ono w zakresie przyznanych uprawnień25. Dopóki sąd, o którym mowa
w przepisie art. 97 § 2 k.r.o. nie wyda stosowanej decyzji w odpowiednim
przez pryzmat rozpatrywanym wypadku zakresie, każdy z rodziców podejmować może działania dotyczące miejsca pobytu dziecka26.
Dodać do tego należy, że nie każde ograniczenie władzy rodzicielskiej
wiąże się z wyłączeniem sprawowania nad dzieckiem bieżącej pieczy. Jeżeli
ograniczenie władzy rodzicielskiej jest na tyle daleko idące, że powierza się
jej wykonywanie tylko jednemu z rodziców (ponieważ nie pozostają ze sobą
w związku małżeńskim lub żyją w rozłączeniu - art. 107 k.r.o.), a drugiemu
przyznaje się na przykład możliwość zmiany miejsca pobytu dziecka i pozostawienia go przy sobie tylko w okresie wakacji, to rodzic może być sprawcą
przestępstwa uprowadzenia lub zatrzymania swojego dziecka27. M. Andrzej
uważa, że odpowiedzialność z przepisu art. 211 k.k. wchodzi w rachubę, gdy
rodzic uprowadzający lub zatrzymujący dziecko został pozbawiony władzy
23
Uchwała SN z dnia 21 listopada 1979 r. (IV KZP 15/79, OSNKW 1980/1-2/2, LEX
nr 19586), por. uchwała SN z dnia 7 sierpnia 1982 r. (VI KZP 18/82, LEX nr 17430), wyrok
SN z dnia 5 lutego 1987 r. (V KRN 468/87, LEX nr 17842), postanowienie SN z dnia 18
grudnia 1992 r. (I KZP 40/92, LEX nr 22106), postanowienie SN z dnia 9 grudnia 2003 r.
(III KK 116/03, LEX nr 83761).
24
M. Szwarczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks …, LEX/el. 2016, por. J. Kaczmarek,
Przestępstwo wzięcia i przetrzymywania zakładnika. Aspekty prawne i kryminologiczne, LEX/el.
2013.
25
J. Jodłowski, M. Szewczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks …, LEX/el. 2017, Podobne stanowisko zajęli: A. Muszyńska, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Część
szczególna. Komentarz, (red.) J. Giezek, LEX/el. 2014, Z. Siwik, Komentarz do art. 211 k.k. [w:]
Kodeks …, LEX/el. 2016, M. Szwarczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks …, LEX/el.
2016, M. Andrzej, Kodeks karny. Komentarz, LEX/el. 2010, J. Kaczmarek, Przestępstwo wzięcia
…, LEX/el. 2013.
26
J. Jodłowski, M. Szewczyk, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Część szczególna.
Tom II. Część I. Komentarz do art. 117-211a, (red.) W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2017.
27
A. Muszyńska, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz,
(red.) J. Giezek, LEX/el. 2014.

126

PORWANIA RODZICIELSKIE A PIECZA NAPRZEMIENNA

rodzicielskiej lub gdy nastąpiło zawieszenie lub ograniczenie tej władzy na
podstawie regulacji zawartych w art. 107, 110 i 111 k.r.o. Nie jest natomiast
wystarczającą przesłanką do odpowiedzialności karnej zarządzenie sądu opiekuńczego na podstawie przepisu art. 109 k.r.o.28.
Porwanie rodzicielskie
a uprowadzenie rodzicielskie
Niekiedy w piśmiennictwie rozróżnia się „porwanie rodzicielskie” jako
sytuację, w której dziecko zabiera rodzic, któremu przysługuje władza rodzicielska, oraz, ,uprowadzenie rodzicielskie” jako sytuację, w której dziecko zabiera rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza została
zawieszona lub ograniczona, bądź też osoba obca. Idąc tym tokiem myślenia,
porwanie rodzicielskie oznacza, że rodzic mający pełną władzę rodzicielską
opuszcza dotychczasowe wspólne miejsce zamieszkania wraz z dzieckiem i nie
informuje o tym drugiego rodzica. Takie zachowanie, zdaniem radcy prawnego M. Kwiatek, nie stanowi przestępstwa w świetle prawa polskiego. Taki też
pogląd dominuje w literaturze i judykaturze, o czym mowa wyżej29. Nie ma
tutaj podstaw prawnych do interwencji policji. Niemniej, jeżeli zabranie lub
przetrzymywanie przez drugiego z rodziców (posiadającego pełną władzę rodzicielską) łączy się z brakiem informacji o obecnym miejscu pobytu, zasadne
wydaje się zgłoszenie tego na policję, ponieważ sytuacja taka może stanowić
podstawę do poszukiwania dziecka z uwagi na jego „zaginięcie” i brak kontaktu
z nim. Jak już sygnalizowano, każdy z rodziców jest uprawniony i zobowiązany
do wykonywania władzy rodzicielskiej, ale władzy tej nie można nadużywać
a tym bardziej niedopuszczalne jest ograniczanie lub zakazywanie kontaktów
dziecka z drugim rodzicem poprzez takiego właśnie „porwanie rodzicielskie”.
W tym miejscu warto nadmienić, że w przypadku uprowadzenia dziecka
poza granice państwa polskiego zastosowanie znajdą przepisy ratyfikowanej
przez Polskę Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń
dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz przywracaniu pieczy nad dzieckiem30
oraz wspomnianej wcześniej Konwencji haskiej z 1980 r. Regulacje obu aktów
M. Andrzej, Komentarz do art. 211 k.k. [w:] Kodeks …, LEX/el. 2010.
M. Kwiatek, Porwanie rodzicielskie a uprowadzenie rodzicielskie, opubl. 27.08.2018, https://
www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/porwanie-rodzicielskie-a-uprowadzenie-rodzicielski/
[dostęp: 18.01.2021].
30
Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu dnia 20 maja
1980 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 31, poz. 134).
28
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normatywnych dotyczącą wyłącznie dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia. Określają mechanizmy mające chronić dziecko przed skutkami bezprawnego uprowadzenia oraz zatrzymania w innym państwie z naruszeniem prawa
do opieki i prawa do kontaktów z dzieckiem. Ponadto, przepis art. 5 lit. a
konwencji stwierdza, że „prawo do opieki” obejmuje w szczególności prawo
do decydowania o miejscu pobytu dziecka.
Porwania rodzicielskie - statystyki
Jak wynika z Informacyjnego Serwisu Policyjnego, w 2017 r. odnotowano około 20 tys. zaginięć osób, z czego 7 tys. stanowiły osoby poniżej 18.
roku życia31. W przedziale wiekowym 0-13 lat najczęstszą przyczyną zaginięcia był brak należytej opieki ze strony osób odpowiedzialnych za dziecko32.
W tej grupie wiekowej odnotowuje się coraz więcej porwań rodzicielskich.
Jak podaje policja, „(…) sprawy te są o tyle trudne, że to najbliższe dziecku
osoby krzywdzą je, narażając swoje pociechy na ogromny stres i rozłąkę z drugim
rodzicem. Udziałem porywanych dzieci stają się sytuacje, w których nie powinny
nie musiałyby uczestniczyć, gdyby odpowiedzialni za nie dorośli za najwyższe
dobro stawiali ich spokój i szczęście.” W 2017 r. policja odnotowała 610 takich spraw33. Z badań nad sprawami z zakresu porwań rodzicielskich wynika,
że głównym powodem jest chęć sprawowania bieżącej pieczy nad dzieckiem.
Najliczniejszą grupą sprawców, bo aż 51% spraw, stanowią osoby, które wykonują władzę rodzicielską nad dzieckiem i z jakiegoś powodu postanawiają
nie zwracać dziecka rodzicowi uprawnionemu do codziennego sprawowania
bieżącej pieczy nad dzieckiem. Na drugim miejscu (8,4% spraw) są przypadki, gdy powodem popełnienia omawianego czynu jest chęć kontaktu z dzieckiem lub jego przedłużenie. Zmiana miejsca pobytu dziecka stanowi motyw
w 4,3% spraw34.
W opinii ekspertów, najczęściej sprawcą uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego jest były mąż, rzadziej ktoś z rodziny, najrzadziej natomiast
Porównując te dane z 2016 r. zauważalny jest spadek zgłoszonych zaginionych w tej grupie
wiekowej.
32
Zdarza się, że dziecko ginie w wyniku beztroski lub braku wyobraźni opiekuna, co skutkuje
jego zagubieniem się czy w nielicznych przypadkach, zaginięciem dziecka w wyniku zdarzenia
losowego (wypadek, utonięcie).
33
Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji,
25 maja - Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, http://www.isp.policja.pl/isp/aktualnosci/13041,25-maja-Miedzynarodowy-Dzien-Dziecka-Zaginionego.html [dostęp: 18.01.2021].
34
K. Buczkowski, Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do
opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k., „Prawo w Działaniu” 2014, nr 19, s. 151-152, cyt. za: M. Nawrocki, Kidnapping …, s. 95-112.
31
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osoby obce. Najczęściej dochodzi do tego wtedy, gdy ojciec uważa, że dziecko
nie ma odpowiednich warunków u matki i zabiera je do siebie, albo gdy ojciec
zabiera dziecko na wakacje, a wtedy matki skarżą byłych mężów o przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, mimo że często same utrudniały
byłemu mężowi widywanie się z dzieckiem. Niestety matki, mając przyznaną
przez sąd pieczę nad dzieckiem (w sensie, że miejscem pobytu dziecka jest
każdorazowe miejsce zamieszkania matki), jednakże z jednoczesnym orzeczeniem sądu przyznającym ojcu prawa rodzicielskie, utrudniają wizyty, przez co
ojciec chce sam wyegzekwować swe uprawnienia wobec własnego dziecka35.
Z raportów opracowanych przez J. A. Fulton wynika, że aż 40% matek, którym została przyznana piecza nad dziećmi przyznało, że przynajmniej raz
w życiu nie zgodziło się na wydanie dziecka byłemu mężowi i nie miało to
nic wspólnego z życzeniami dziecka czy jego bezpieczeństwem, lecz wynikało
z chęci odegrania się na byłym mężu (,,somehow punitive in nature”)36.
Dla porównania, francuski kodeks karny37 w przepisie art. 227-6 penalizuje zachowanie polegające na tym, że osoba, z którą dzieci stale przebywają,
nie zawiadamia innych osób mających prawo (na podstawie orzeczenia sądu)
do odwiedzania dzieci i do zamieszkiwania z nimi, o nowym adresie zamieszkania. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy i karze grzywny do 7,5 tys. euro. Należy podkreślić, że przestępstwo stypizowane
w przepisie art. 227-6 kodeksu nie dotyczy wprost uprowadzenia małoletniego,
ale konstrukcja wskazuje na znaczne do niego podobieństwo. Sposób skonstruowania strony podmiotowej czynu powoduje, że w pierwszej kolejności
dopuścić się go może rodzic. Co więcej, w razie zmiany przez sprawcę adresu
zamieszkania nie trzeba wykazywać, że osoba ta działała w celu uprowadzenia
dziecka. Wystarczy samo stwierdzenie, że nie zawiadomiła osób uprawnionych
do kontaktów z dzieckiem o takiej zmianie38.
Podsumowanie
Reasumując, matka lub ojciec, którzy zatrzymują swoje dziecko lub uprowadzają je, uzurpując sobie wyłączne prawo wykonywania władzy rodzicielskiej
J. Wojciechowska, Państwo prawa i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla,
t. 2, (red.) P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, LEX/el. 2012.
36
J. A. Fulton, Parental Reports of Children’s Post-Divorce Adjustment, „Journal of Social Issues”
1979, vol. 35, no. 4, s. 133.
37
Code pénal (version consolidée au 25 mars 2020).
38
Séparation des parents : droit de visite et d’hébergement, République Française, opubl.
10.08.2020, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18786 [dostęp: 18.01.2021].
35
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i pozbawiając tym samym drugiego z rodziców możliwości wykonywania tej
władzy, pozostają bezkarni. Powyższe rozważania skłaniają do następujących
refleksji. Zagadnienie porwań rodzicielskich łączy się z pozostawieniem pełni
praw i obowiązków obojgu rodzicom, w tym także, ale nie tylko, w formie
pieczy naprzemiennej. Wydaje się, że model pieczy naprzemiennej, za którym
stoją dobro dziecka, chęci oraz możliwości rodziców do wzajemnej współpracy i komunikacji, a także dojrzała i odpowiedzialna postawa rodziców
w sytuacji rozwodu lub rozstania, mógłby w istocie zmniejszyć częstotliwość
występowania zjawiska porwań rodzicielskich wskutek respektowania prawa
dziecka do obojga rodziców. Odwołując się do poglądów M. Elkina, ,,Celem pieczy naprzemiennej jest zrównanie władzy i autorytetów obojga rodziców.
Nierówny podział praw i obowiązków w każdej relacji może być źródłem nieustannych frustracji i złości. Rozwód przyczynia się do zachwiania równoważności rodzicielskiej, która wspiera koncepcję ‘wygranego’ i ‘przegranego’ rodzica, co
z kolei jest barierą do rozwoju osobistego. Ponadto, wspomniany brak równości
w uprawnieniach rodzicielskich może też skutkować ‘porwaniami’ rodzicielskimi
oraz nasileniem sporów porozwodowych”39.
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there has been considerable debate in the Polish family law about the
legitimacy of introducing into the Polish law an extensive substantive
or procedural regulation of the institution of joint physical custody as
a primary form of child care after separation of the child’s parents. The
main finding is that joint physical custody can help reduce parental
child abductions because of respect for a child’s right to both parents.
Keywords: Parental child abduction, joint physical custody, kidnapping, penal law, child.
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STRUKTURA PRAWNA BRYTYJSKIEJ
HIPOTEKI UMOWNEJ
CZ.1

Streszczenie: Przedmiotem niniejszej publikacji naukowej są
zasadnicze założenia prawne leżące u podstaw konstrukcji prawnej
angielskiej hipoteki umownej. Stanowi ona wprowadzenie do tematyki
hipoteki umownej w prawie angielskim. Autor odniósł się do takich
zagadnień jak: rozumienie samego pojęcia hipoteki w prawie angielskim,
jej przedmiot oraz strony umowy. Rozważania oparte są na źródłach
anglojęzycznych, w tym fachowej literaturze przedmiotu, artykułach
i orzecznictwie.
Słowa kluczowe: Hipoteka umowna, common law, equity law, Anglia,
Wielka Brytania

Wstęp
Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do tematyki hipoteki umownej
w prawie brytyjskim. Autor prezentuje tu zasadnicze założenia i idee prawne
leżące u podstaw konstrukcji prawnej angielskiej hipoteki umownej. Zwraca
uwagę na odmienność rozwiązań stosowanych w ramach common law i equity
law. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: rozumienie samego pojęcia
hipoteki, przedmiot hipoteki i strony umowy. Tytułem wstępnych uwag
nadmienić wypada, że fragmenty niniejszej publikacji dotyczące ewolucji
rozwiązań prawnych, zgodnie z informacjami źródłowymi, odnoszą się do
instytucji hipoteki umownej w Anglii, nie obejmując swym zakresem całej
1
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Wielkiej Brytanii. Stąd też autor z ostrożności, opisując zagadnienia będące
przedmiotem analizy, pisze o instytucji angielskiej hipoteki, mimo że część
rozwiązań znajduje szersze zastosowanie zarówno na terytorium Wielkiej
Brytanii, jak i krajów anglosaskiego systemu prawnego. Rozważania oparte
są na źródłach anglojęzycznych, w tym fachowej literaturze przedmiotu,
artykułach i orzecznictwie.
Ogólne informacje na temat angielskiej hipoteki
umownej – pojęcie hipoteki
Historycznym pierwowzorem hipoteki umownej w prawie angielskim jest
instytucja, której celem było uniknięcie lichwy (ang. usury), jako nadmiernej
wysokości odsetek. Doktryna brytyjska podaje, że niegdyś dla ustanowienia
zabezpieczenia pożyczki przez dłużnika ustanawiany był tzw. lease na rzecz
hipotecznego wierzyciela. Wskazuje się, że gdy dochód z gruntu przeznaczany
był na spłatę zadłużenia, transakcja nosiła miano vivum vadium lub inaczej
tzw. living pledge (tłum. żywy zastaw). Drugie rozwiązanie określane mianem
mortum vadium lub dead pledge (martwy zastaw), przewidywało zatrzymanie
dochodu z gruntu, bez wpływu na pożyczkę. W tym to pojęciu znajduje
swój źródłosłów angielski termin „mortgage” oznaczający obecnie hipotekę.
Prawo lease przy spełnieniu określonych przesłanek w obu sytuacjach ulegało
przekształceniu w silniejsze prawo freehold2.
Opisany wyżej sposób ustanawiania hipoteki ulegał ewolucji na
przełomie dziejów. Około XV wieku w celu ustanowienia zabezpieczenia
zapłaty zaciągniętej pożyczki, własność gruntu była przenoszona na wierzyciela
hipotecznego. W umowie precyzyjnie określano termin uregulowania
zaciągniętej pożyczki, niedotrzymanie którego pociągało za sobą utratę
prawa do zwrotnego przejścia prawa własności na dłużnika hipotecznego
(ang. redeeming the mortgage). Mimo utraty własności na dłużniku nadal
ciążył obowiązek zapłaty. Sytuacja ta obrazuje powstałe między systemem
common law i equity law rozbieżności. Inaczej bowiem na tą kwestię zapatruje
się system common law, inaczej zaś equity, które – opierając się o zasadę
słuszności – łagodzi nieco jego surowość wobec pozycji dłużnika. Mimo
więc, że system common law uniemożliwiał powrotne przejście własności na
dłużnika, wskutek czego właścicielem był wierzyciel, to na mocy prawa equity,
był on w istocie nadal jedynie zabezpieczonym wierzycielem, zaś rzeczywistym
2
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właścicielem nieruchomości jest dłużnik hipoteczny. Z uwagi na tą właśnie
istotę problemu, prawo equity umożliwiało spłatę zadłużenia przez dłużnika
i zwrot nieruchomości również po upływie umownego terminu spłaty. Prawo
to określano mianem equitable right to redeem, stanowiące część tzw. equity of
redemption. Pod pojęciem zaś equity of redemption kryje się suma wszystkich
praw dłużnika hipotecznego, a mianowicie jego prawa beneficjalnego własności
(prawa przysługującego na mocy equity law), po odjęciu praw wierzyciela,
jako zabezpieczonego kredytodawcy. Equity of redemption, którego częścią
jest equitable right to redeem, powstaje w momencie ustanowienia hipoteki,
natomiast samo equitable right to redeem, będące jednym z najważniejszych
uprawnień dłużnika, powstaje jednak dopiero w chwili upływu terminu
zapłaty3.
Law of Property Act4 z 1925 roku odniosło się do zagadnienia
w sposób jeszcze bardziej relewantny. Od wejścia w życie tej ustawy nie
ma już możliwości ustanowienia hipoteki w opisanym wyżej kształcie,
a więc przez przeniesienie na wierzyciela własności nieruchomości. Po myśli
tej ustawy w zakresie prawa freehold gruntu niezarejestrowanego hipoteka
common law może powstać jedynie w dwojaki sposób. Paragraf 85 Law of
Property Act z 1925 roku regulujący powstanie hipoteki obciążającej fee simple
(freehold), stanowi, że hipoteka ta może powstać „by demise” lub „by legal
charge”. Pierwsza metoda ustanowienia hipoteki na fee simple, mianowicie „by
demise”, polega na ustanowieniu na nieruchomości na rzecz wierzyciela prawa
lease na niewyobrażalnie długi okres czasu. Wierzycielowi hipotecznemu
przysługuje prawo term of years absolute (tzw. long-lease) na trzy tysiące lat od
dnia ustanowienia hipoteki z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej pożyczki.
Wierzyciel ma jednak możliwość posiadania takich dokumentów, jakby
przysługiwało mu fee simple. Drugi sposób ustanawiania hipoteki na fee simple
w oparciu o Law of Property Act, mianowicie „by legal charge”, inaczej „charge
by way of legal mortgage” lub „charge by deed”, polega na obciążeniu w drodze
aktu notarialnego (ang. deed) nieruchomości należącej do dłużnika na rzecz
wierzyciela w taki sposób, jakby przysługiwało mu prawo lease na trzy tysiące
lat w przypadku obciążenia fee simple. Również na prawie leasehold istnieje
możliwość ustanowienia hipoteki w analogiczny sposób, a więc „by sub-demise”
i „by legal charge” na mocy paragrafu 86, wedle którego w odniesieniu do
własności leasehold ustanowienie hipoteki polega bądź na ustanawianiu na

3
4
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rzecz wierzyciela tzw. sub-lease („sub- term of years absolute”) na czas krótszy niż
pierwotny lease lub na obciążeniu „by deed”, co określa się terminem „charge
by way of legal mortgage”, jakby przyznano mu sub-lease na okres czasu krótszy
niż lease będący przedmiotem obciążenia5.
W odniesieniu do gruntów, do których tytuł jest zarejestrowany, na
mocy paragrafu 23 Land Registration Act, metoda „charge by way of legal
mortgage” jest jedynym sposobem ustanowienia hipoteki. Odkąd wszedł
w życie Land Registration Act6 (2002) nie istnieje już możliwość ustanowienia
hipoteki „by demise” lub „sub-demise” wobec gruntów zarejestrowanych7.
Ta właśnie druga metoda, określana mianem charge by way of legal mortgage,
stanowi najpowszechniej stosowaną formę hipoteki8. Przemawiają za tym
względy pragmatyczne – łatwiejsze zadanie spoczywa na pożyczkodawcy,
który wyjaśnia nabywcom domu, że w ramach hipoteki został on obciążony na
rzecz banku, niż na tym, który próbuje wyjaśnić nabywcom, że ciąży na nich
obowiązek ustanowienia prawa lease na okres 3000 lat na prawie własności
nieruchomości, którą właśnie nabyli w zamiarze zamieszkania. W doktrynie
podaje się, że konstrukcja ta jest trudna do wyobrażenia także dla samych
Anglików9.
Equity law przewiduje dwa sposoby ustanowienia hipoteki. Po pierwsze,
osoba uprawniona do nieruchomości na mocy equity law władająca gruntem
w ramach stosunku zwanego trust, może obciążyć swój beneficjalny tytuł
do gruntu tak, jak czyniono to przed wejściem w życie Law of Property Act
z 1925 r., a więc przez przeniesienie uprawnień na rzecz wierzyciela, z tym
zastrzeżeniem, że będą one podlegały zwrotowi w momencie uregulowania
zaciągniętej pożyczki. Ten rodzaj hipoteki nie zmusza do zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego (ang. deed), transfer powinien jednakże mieć
miejsce na piśmie z podpisem dłużnika hipotecznego albo jego przedstawiciela.
Equity law dopuszcza jeszcze inny, drugi sposób powstania hipoteki
na mocy tego prawa, kiedy to hipoteka w ramach equity law może powstać
w wyniku fałszerstwa. Sposób ten ukształtował się na kanwie stanu faktycznego

Law of Property Act, 1925, Mortgage law, https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_law,
2021.
6
Land Registration Act, 2002.
7
G. Watt, Questionnaire, Security Rights in Immovable Property in European Private Law,
2006, Mortgage law, https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_law, 2021.
8
Law of Property Act, 1925, Mortgage law, https://en.wikipedia.org/wiki/Mortgage_law,
2021.
9
M. P. Thompson, Modern Land Law, Oxford University Press, G. Watt, Questionnaire,
Security Rights in Im-movable Property in European Private Law, 2006.
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sprawy First National Securities Ltd v. Hegerty10. W sprawie tej, współwłaściciel
domu w świetle common law, zaangażował osobę obcą, by ta odegrała rolę
jego żony będącej współwłaścicielem. Sfałszował następnie podpis tej osoby
na umowie hipoteki. Sfałszowany dokument nie wykreował hipoteki common
law, lecz spowodował sui generis „przerwanie” stosunku współwłasności
w kontekście tejże umowy i wywołał skutek polegający na ustanowieniu
hipoteki wyłącznie na udziale męża w prawie własności jedynie w ramach
equity law. Sytuacja przedstawia się w sposób nieco bardziej skomplikowany
w przypadku zarejestrowanego prawa do gruntu. Jeśli bowiem hipoteka
w przypadku współwłasności łącznej zostanie zarejestrowana, wówczas, w razie
tego typu fałszerstwa, pożyczkodawca będzie uprawniony z tytułu hipoteki
w ramach common law. Drugi zaś współwłaściciel, niewinny fałszerstwa,
jest wówczas uprawniony do dokonania zmiany wpisu w rejestrze zgodnie
z rzeczywistym stanem rzeczy, efektem której to zmiany nastąpi wykreślenie
z rejestru tejże hipoteki. Sfałszowana umowa hipoteki będzie wówczas obciążać
jedynie beneficjalny udział męża11.
Przedmiot angielskiej hipoteki umownej
Swego czasu angielskie common law wyróżniało więcej form prawa
własności nieruchomości. Aktualnie w ramach common law wyróżniane są
jedynie dwa rodzaje tzw. estates in land. Law of Property Act z 1925 roku
mówi o: fee simple absolute in possesion oraz term of years absolute. Uprawniony
z tytułu własności fee simple jest właścicielem typu freehold. Niegdyś
rozróżniano więcej tytułów własności tego rodzaju (freehold). Wejście w życie
ustawy Law of Property Act ograniczyło ich ilość do jednego, mianowicie fee
simple. Z tego powodu, mimo że pojęcia te nie są w pełni tożsame, używane
są zamiennie. Określenie „absolute” odnosi się do wyłączności własności.
„In possession” zaś, że właściciel jest uprawniony do korzystania z gruntu
i pobierania z niego pożytków. „Fee simple” w opozycji do „term of years
absolute” nie jest ograniczone w czasie, jest prawem bezterminowym.
Term of years absolute to inaczej lease zwany też leasehold, który stanowi
czasowo ograniczoną formę własności. Polega on na przyznaniu przez
pierwotnego właściciela innej osobie uprawnienia do posiadania nieruchomości
z wyłączeniem innych osób przez pewien okres czasu. Co istotne, nie jest to
jedynie faktyczne władztwo nad rzeczą, lecz – inaczej niż w prawie polskim
10
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– łączy się ono z odrębnym tytułem własności lease. Po upływie określonego
okresu czasu właściciel z tytułu lease, jest zobowiązany zwrócić nieruchomość
właścicielowi z tytułem pierwotnym, nieograniczonym prawem własności
freehold lub z wyższym tytułem lease, z którego został wyodrębniony jego
tytuł. Lease może być egzekwowany także względem nabywcy prawa freehold.
Gdy liczne formalności, których dopełnienie jest wymagane, aby nabywca
objął prawo fee simple, jak i leasehold nie zostały dopełnione, nabywca zaś objął
nieruchomość we władanie, oba te prawa mogą powstać także w ramach equity
law. Powstaje wówczas odpowiednio equitable fee simple i equitable leasehold.
Te formy nie są jednak przedmiotem szerszych rozważań niniejszej publikacji.
Oba opisane tu składniki majątku nieruchomego, a więc zarówno fee
simple absolute in possession, jak i term of years absolute, z uwagi na powiązaną
z nimi możliwość objęcia posiadania, mogą stanowić przedmiot angielskiej
hipoteki12.
Strony umowy o ustanowienie hipoteki
W Anglii, tak jak to ma miejsce w Polsce, jedną ze stron umowy hipoteki
jest wierzyciel hipoteczny, którym jest kredytodawca lub pożyczkodawca. Rolę
tą często pełnią banki lub instytucje finansowe. Także w prawie angielskim
umożliwia się zawarcie umowy pożyczki przez konsorcjum bankowe, zwanej
syndicated loan, w której stroną umowy w roli wierzyciela jest kilka banków czy
instytucji finansowych. Co do zasady jeden z banków występuje w stosunku
do konsorcjum w roli pełnomocnika konsorcjum, aby pożyczkobiorca nie
był zmuszony kontraktować oddzielnie z każdym z uczestników konsorcjum
( „agent” lub „arranger”)13.
Dłużnikiem hipotecznym może być podmiot uprawniony na podstawie
każdego z omówionych wyżej tytułów własności, a więc zarówno właściciel
typu freehold, jak i leasehold, stosownie do poczynionego wcześniej podziału
na własność nieruchomości typu freehold (fee simple) i własność typu leasehold.
Również współwłaściciele w prawie angielskim mogą być stronami umowy
hipoteki. Rozróżnia się tutaj współwłasność w ramach equity law, jak
i współwłasność w ramach common law (ang. legal co-ownership, joint ownership).
Także współwłaściciel w świetle equity law, z uwagi na charakter udziałowy

12
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tego rodzaju współwłasności może ustanowić hipotekę na należącym do niego
udziale (ang. equitable share)14.
W angielskim common law współwłasność można przyrównać do polskiej
współwłasności łącznej, która cechuje się tym, że brak jest tutaj odrębnych
udziałów współwaścicieli. Do ustanowienia hipoteki na nieruchomości
stanowiącej współwłasność w ramach common law wymagana jest zgoda
współwłaściciela, którym często jest małżonek.
Nurtującym orzecznictwo zagadnieniem okazał się problem ewentualnego
konfliktu interesów między współwłaścicielami w ramach common law ze
względu na wymóg uzyskania zgody współwłaścicieli, aby umowa mogła zostać
zawarta. Przełomowe znaczenie dla określenia wymogów, które musi spełnić
bank przy zawarciu umowy hipoteki na nieruchomości, która jest przedmiotem
współwłasności łącznej, w zakresie zgody drugiego współwłaściciela, ma
decyzja Izby Lordów w sprawie Barclays Bank plc v. O`Brien15. Wywołała
ona lawinę pozwów powodując istotną zmianę prawa przez Izbę Lordów
w obecnie wiodącej sprawie Royal Bank of Scotland v. Etridge16. Dla zrozumienia
problematyki sprawy Etridge, w pierwszym rzędzie należy sięgnąć do zagadnień,
które stanowią podstawę rozstrzygnięcia w sprawie O`Brien17 i kilku innych
kwestii, które się tu pojawiają.
Stan faktyczny sprawy O'Brien przedstawiał się następująco. Pan O`Brien
zaangażowany w działalność firmy, z którą pozostawał w bliskich relacjach,
zawarł z bankiem umowę pożyczki, na zabezpieczenie której ustanowił on
hipotekę na domu stanowiącym przedmiot współwłasności z Panią O'Brien.
Omawiając tą kwestię z żoną, będącą współwłaścicielem domu, poinformował
ją, iż kwota zadłużenia wynosi 60.000£ i będzie uregulowana w ciągu trzech
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16
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tygodni. Umowy hipoteki nie zawarto niezwłocznie, lecz gdy hipoteka była
ustanawiana, poziom zadłużenia wzrósł do 135.000£, zaś umowa zawierała
postanowienie, na podstawie którego hipoteka obejmowała zadłużenie
o nieustalonej wysokości. Oznaczało to, że każda pożyczona przez firmę kwota
jest objęta zabezpieczeniem hipotecznym. W okresie, w którym bank chciał
objąć nieruchomość w posiadanie suma zadłużenia uległa zwiększeniu do
154.000£. Izba Lordów stwierdziła, że hipoteka ta była objęta nieważnością
w stosunku do Pani O`Brien18.
Izba Lordów próbowała rozwiązać sprawę w oparciu o teorię tak
zwanego bezprawnego wpływu. Problem w sprawie O'Brien dotyczył bowiem
określenia okoliczności, w których osoba znajdująca się w pozycji, w jakiej
znalazła się Pani O`Brien, mogłaby uniknąć odpowiedzialności z tytułu
ustanowionej hipoteki. Lord Browne-Wilkinson odniósł się do relacji między
stronami i teorii tak zwanego bezprawnego wpływu (ang. undue influence).
Rozważając tą kwestię odniósł się do podziału bezprawnego wpływu na
dwie kategorie, który wcześniej został zastosowany w sprawie Bank of Credit
and Commerce International v. Aboody19. Kategoria druga dzieli się nadto na
dwie podkategorie – A i B. Stwierdził on, że w omawianej sprawie O'Brien
zaistniała sytuacja, zaliczana do kategorii 2B, a mianowicie do kategorii,
w której skarżący, Pani O`Brien, zobowiązany jest wykazać istnienie związku,
w którym pokładała zaufanie i wiarę w partnera. Wykazanie tej okoliczności
powoduje powstanie domniemania istnienia bezprawnego wpływu, zaś ciężar
dowodu, że bezprawny wpływ nie miał miejsca przechodzi na drugą stronę
(tego, kto miałby wedle domniemania rzekomo go wywrzeć). Posiadanie
przez bank informacji o czynnikach niweczących w chwili uzyskiwania
podpisu Pani O'Brien powoduje tu obarczenie umowy hipoteki wadą
nieważności wobec Pani O`Brien z uwagi na fakt, iż bank był w posiadaniu
tychże informacji. To istota transakcji, wedle teorii posiadania informacji,
stanowi w tym przypadku element informujący wierzyciela o braku swobody,
a więc o czynniku niweczącym. Teoria posiadania informacji przez bank,
nawiązuje do okoliczności, gdy to istota samej transakcji jest czynnikiem
informującym bank, że zgoda na obciążenie hipoteką mogła być nie w pełni
Barclays Bank v O'Brien, 1994, 1 AC 180 House of Lords, https://kluwerlawonline.
com/journalarticle/European+Review+of+Private+Law/4.3/141124, 2021, Barclays Bank
v O'Brien, 1994, 1 AC 180 House of Lords, www.e-lawresources.co.uk/Barclays-Bank-v-OBrien.php, 2021, Barclays Bank v O'Brien, 1994, 1 AC 180 House of Lords, www.lawteacher.
net/cases/barclays-bank-v-obrien.php, 2021, Barclays Bank plc v. O`Bri-en, https://en.wikipe
dia.org/wiki/Barclays_Bank_plc_v_O%27Brien, 2021.
19
Bank of Credit and Commerce International S.A. v. Aboody, 1991.
18
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swobodna. W myśl tej teorii muszą zaistnieć dwa czynniki, których istnienie
jest decydujące dla uznania posiadania informacji przez wierzyciela przed
zawarciem umowy. Jednym z nich jest okoliczność, że transakcja prima facie
jest dla strony niekorzystna. Drugim elementem jest istnienie ryzyka, że mąż
zmierzając do uzyskania zgody żony na obciążenie hipoteką, działał w sposób
niesłuszny, który uprawnia do unieważnienia transakcji przez żonę wobec
niej. W sprawie O`Brien, w myśl tejże teorii, bank posiadał informacje, że
mogla zaistnieć bezprawność wpływu, w związku z tym, aby nie doszło do
następczego zakwestionowania umowy przez małżonkę, Panią O`Brien,
na banku ciążył obowiązek podjęcia środów ostrożności. Istotną kwestią
w sprawie O'Brien było uznanie, że nie zawsze obciążenie domu mieszkalnego
hipoteką wywoła skutek nieważności na podstawie teorii bezprawnego wpływu,
a jedynie wówczas, gdy wierzyciel jest w posiadaniu informacji o potencjalnych
czynnikach niweczących, które wyinterpretować można na podstawie podanej
wierzycielowi przyczyny zaciągnięcia pożyczki. Gdy, prima facie, przyczyna
taka była niekorzystna dla współwłaściciela nieruchomości, związek taki
zakwalifikować należy do jednej z wymienionych kategorii (kategorii 2B), co
powoduje, że wierzyciela uznaje się za posiadającego informację o istnieniu
czynników niweczących transakcję. Sytuacja taka zachodzi zwłaszcza wówczas,
gdy pozyskiwane są środki na rozwój przedsiębiorstwa jednego z małżonków,
które niesie ze sobą pewne ryzyko. Trudno jednak ocenić przy zawarciu umowy,
czy pożyczki udzielono na niekorzyść małżonki, gdy przedsiębiorstwo przynosi
zyski i oboje małżonkowie z nich korzystają. Uznanie transakcji za zawartą
w wyniku wywarcia bezprawnego wpływu zawsze jest jednak zasadne, gdy
umowa zawiera postanowienie, że pożyczka jest udzielana do nieoznaczonej
precyzyjnie wysokości (ang. „all money” clause). Skutkiem tego rozwiązania jest
przyjęcie, iż w sytuacji gdy wierzyciel, udzielając pożyczki, posiadał informacje
o możliwości istnienia czynników niweczących w postaci bezprawnego wpływu,
powinien podjąć środki ostrożności, celem uniknięcia możliwości podważenia
transakcji w przyszłości przez jednego ze współwłaścicieli nieruchomości
wobec niego20.
Wspomniane zagadnienie wywołało liczne teoretyczne i praktyczne
problemy. Z uwagi na tą okoliczność Izba Lordów zdecydowała się powtórnie
20
Barclays Bank v O'Brien, 1994, 1 AC 180 House of Lords, https://kluwerlawonline.com/
journalarticle/European+Review+of+Private+Law/4.3/141124, 2021, Barclays Bank v O'Brien,
1994, 1 AC 180 House of Lords, www.e-lawresources.co.uk/Barclays-Bank-v-O-Brien.php,
2021, Barclays Bank v O'Brien, 1994, 1 AC 180 House of Lords, www.lawteacher.net/cases/
barclays-bank-v-obrien.php, 2021, Barclays Bank plc v. O`Brien, https://en.wikipedia.org/
wiki/Barclays_Bank_plc_v_O%27Brien, 2021.
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przeanalizować tę kwestię i udzielić odpowiedzi na interesujące prawników
i banki zagadnienia. Możliwość analizy tychże zagadnień pojawiła się ponownie
na kanwie stanu faktycznego sprawy Royal Bank of Scotland v. Etridge21.
Pośród wielu mów, największy wpływ dla rozstrzygnięcia omawianych
zagadnień miała mowa, której autorem był Lord Nicholls of Birkenhead.
Jego zdaniem istotne, dla usunięcia oporu przed czynieniem ekonomicznego
użytku z domów mieszkalnych, w tym kontekście jest, by bank zawierając
umowę pożyczki miał pewność, że podpis małżonki na dokumencie, mocą
którego ustanawiana jest hipoteka, jest ważny i skuteczny, jak kogokolwiek
innego. W przeciwnym razie wierzyciel nie będzie gotowy zawrzeć umowy
pożyczki zabezpieczonej na stanowiącym przedmiot współwłasności łącznej
domu lub mieszkaniu.
Lord Nicholls podał, że niezasadne jest stosowanie omówionego
wcześniej podziału związków z punktu widzenia teorii bezprawnego wpływu
i stosowanie klasyfikacji bezprawnego wpływu, z uwagi na brak taksatywnego
wyliczenia w tym zakresie związków (relacji), w ramach których pokładane
jest zaufanie i wiara w drugą stronę i tym samym brak możliwości zaliczenia
lub nie do którejś z kategorii. Podał on nadto, że stosowanie przez wierzyciela
(bank) środków ostrożności, ma na celu raczej zapobiegnięcie powstaniu
skutków bezprawnego wpływu, aniżeli samo tylko ustalenie – tak, jak twierdził
Lord Browne-Wilkinson – że bank posiada informacje o potencjalnym
bezprawnym wpływie. Dlatego też Lord Nicholls stwierdził, że teoria samego
tylko posiadania informacji o bezprawnym wpływie nie jest przydatna i nie
zastosował jej w sprawie Etridge22.
Przyjmuje się w literaturze, że ta sama koncepcja zaczerpnięta ze sprawy
O'Brien zyskała w sprawie Etridge nowe podłoże teoretyczne. Została ona

21
Royal Bank of Scotland plc v Etridge, No 2, 2002, 2 A.C. 773, www.e-lawresources.
co.uk/RBS-v-Etridge.php, 2021, Royal Bank of Scotland plc v Etridge, No 2, 2002,
2 A.C. 773, www.lawteacher.net/cases/rbs-v-etridge-no.php, 2021, Royal Bank of Scotland
plc v Etridge, No 2, 2002, 2 A.C. 773, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/
D0004700?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)-&firstPage=true, 2021, Roya
Bank of Scotland v. Etridge, Judgements, House of Lords, www.publi-cations.parliament.uk/
pa/ld200102/ldjudg-mt/jd01-1011/etridg-1.htm, 2021, Royal Bank of Scotland plc v Etridge,
No 2, 2002, 2 A.C. 773, https://en.wiki-pedia.org/wiki/Royal_Bank_of_Scotland_plc_v_
Etridge, No 2, 2021, Russell R., Royal Bank of Scotland v. Etridge. The end of a sorry tale,
"Scots Law Times" 2002, nr 7, s. 55-58.
22
Royal Bank of Scotland plc v Etridge, No 2, 2002, 2 A.C. 773, www.e-lawresources.
co.uk/RBS-vEtridge.php, 2021, Royal Bank of Scotland plc v Etridge, No 2, 2002,
2 A.C. 773, www.lawteacher.net/cases/r-bs-v-etridge-no.php, 2021, Royal Bank of Scotland
plc v Etridge, No 2, 2002, 2 A.C. 773, https://uk.practi-callawthomsonreuters.com/
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utrzymana, jednakże w oparciu o inne podstawy. Jak podaje M.P. Thompson23,
w sprawie O`Brien rozstrzygano opierając się na podstawach własnościowych,
zaś w sprawie Etridge, Izba Lordów odnosi się do kwestii mając za podłoże
prawo kontraktów. Mając na uwadze okoliczności sprawy, w której dom
rodzinny stanowi przedmiot hipoteki zabezpieczającej pozyskanie środków
finansowych dla jednej ze stron, należy uznać, że sytuacja taka jest trójstronną
umową między pożyczkodawcą, pożyczkobiorcą i drugim ustanawiającym
zabezpieczenie współwłaścicielem. Dla ważności umowy między bankiem
a drugim współwłaścicielem, w ramach prawa kontraktów, pożyczkodawca
zobowiązany jest ustalić, czy osoba ta ma świadomość ryzyka łączącego się
z umową oraz czy posiadła informacje pozyskane w sposób prawidłowy
i bezstronny.
Z uwagi więc na to, że na kanwie sprawy O'Brien dostrzeżono, że relacje,
które opierają się na zaufaniu i wierze nie są ograniczone jedynie do małżonków,
w sprawie Etridge postanowiono, że wszystkie umowy, które nie niosą ze sobą
wspólnej korzyści współwłaścicieli w podanym wyżej rozumieniu, jeśli ich
relacja nie stanowi relacji pomiędzy przedsiębiorcami, łączą się z obowiązkiem
sprawdzenia, czy pożyczkobiorca jest w sposób należyty poinformowany
o konsekwencjach umowy hipoteki przed dojściem transakcji do skutku, aby
uniknąć ryzyka następczego podważenia umowy przez jedną ze stron.
Nie ma więc obowiązku wykazywania, że umowa jest na niekorzyść któregoś
ze współwłaścicieli, wystarczy wykazać, że ma ona po stronie tegoż małżonka
charakter nieprofesjonalny oraz że nie pociąga za sobą obopólnej korzyści
małżonków. Pożyczkodawca uzyska wówczas pewność, że zakwestionowanie
transakcji nie pociągnie za sobą nieważności zabezpieczenia hipoteką przy
przyjęciu, że bank podjął środki celem upewnienia się, że hipoteka została
ustanowiona przy pełnej świadomości konsekwencji współwłaścieli. Aby ten cel
osiągnąć, konieczne jest uzyskanie przez małżonkę niezależnej porady prawnika,
by ten potwierdził zrozumienie przez nią istoty i skutków umowy. Niezbędny
jest więc bezpośredni kontakt pożyczkodawcy z drugim współwłaścicielem,
celem wyjaśnienia mu potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia
zaangażowanego prawnika na okoliczność wyjaśnienia i zrozumienia treści
D0004700?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true, 2021, Royal
Bank of Scotland v. Etridge, Judgements, House of Lords, www.publications.parliament.uk/pa/
ld2-00102/ldjud-gmt/jd011011/etridg-1.htm, 2021, Royal Bank of Scotland plc v Etridge, No
2, 2002, 2 A.C. 773, https://en.wiki-pedia.org/wiki/Royal_Bank_of_Scotland_plc_v_Etridge,
No 2, 2021, R. Russell, Royal Bank of Scotland v. Etridge. The end of a sorry tale, "Scots Law
Times" 2002, nr 7, s. 55-58.
23
M.P. Thompson, Modern...
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umowy i jej konsekwencji oraz że w skutek tychże objaśnień nie będzie
można następczo unieważnić transakcji. Brak uzyskania takiego pisemnego
potwierdzenia przez wierzyciela powinien skutkować niezawarciem umowy.
Prawnikowi temuż wierzyciel jest nadto zobowiązany dostarczyć niezbędnych
informacji potrzebnych do udzielenia porady, a także informacji dotyczących
sytuacji majątkowej współwłaściciela, który zamierza wystąpić o pożyczkę
i kopię umowy. Informacje te, uznawane za poufne między bankiem a stroną
umowy, nie mogą zostać udzielone bez zgody współwłaściciela występującego
o pożyczkę, której brak powinien skutkować niedojściem umowy do skutku.
Omówione tu środki uznawane są za należycie wyważające interes wierzyciela
i drugiego współwłaściciela przedmiotu hipoteki, dlatego też stosuje się je
w procedurze zawierania umów o ustanowienie hipoteki w Anglii24.
Podsumowanie
Podsumowując, zauważenia wymaga ewolucja rozwiązań prawnych
odnoszących się do zagadnienia. Tu podkreślić należy odmienność rozwiązań
common law i equity law. W odniesieniu do omawianych elementów umowy
hipoteki podział ten dał się zauważyć w szczególności w kontekście takich
rozwiązań jak przedmiot hipoteki, jej rodzaj, skutki niedochowania terminu,
czy też nieważność umowy pod rządem common law, skutkująca jednak dalszym
jej obowiązywaniem w zmodyfikowanej wersji w ramach equity law. Także
ustawowa konstrukcja umowy hipoteki wywołuje wrażenie skomplikowanej
i nietypowej, nie tylko dla laików, ale również dla przedstawicieli doktryny.
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LEGAL STRUCTURE
OF BRITISH MORTGAGE CONTRACT
(PART 1)

Summary: The subject of this scientific publication are the main
rules underlying the legal construction of the English mortgage
institution. The publication constitutes an introduction to the topic
of mortgage contract under English law. The author refers to such issues
as the definition of the mortgage and its meaning under English
law, the subject of the mortgage and the parties of the contract.
The analyses are based on English language sources, i.e. subject
literature, articles and judgements.
Słowa kluczowe: Mortgage contract, common law, equity law,
England, Great Britain.
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doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej, z punktu widzenia zamawiającego, oferty realizacji zamówienia. Z uwagi na niebagatelne znaczenie dla gospodarki narodowej i intratność przedsięwzięcia, przetargi,
w które zaangażowane są podmioty publiczne, obarczone są jednak
wysokim potencjałem kryminogennym, dlatego procedura przetargowa obwarowana jest licznymi przepisami prawa, których naruszenie
może doprowadzić do unieważnienia całego postępowania. Celem niniejszego głosu jest analiza polskich regulacji prawnokarnych przewidujących odpowiedzialność za niedozwolone porozumienia przetargowe
na przykładzie tzw. zmowy przetargowej stypizowanej w art. 305 k.k.,
ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu kryminalizacji
niedozwolonych porozumień przetargowych oraz strony przedmiotowej penalizowanych typów czynów zabronionych.
Słowa kluczowe: Zmowa przetargowa, zakłócanie przetargu publicznego, przestępstwa białych kołnierzyków
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Wstęp
Procedura przetargowa jest jedną z częściej wykorzystywanych instytucji mających doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej, z punktu widzenia
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zamawiającego, oferty realizacji danego zamówienia. Z uwagi na niebagatelne
znaczenie dla gospodarki narodowej i intratność przedsięwzięcia, przetargi,
w które zaangażowane są podmioty publiczne, obarczone są jednak wysokim
potencjałem kryminogennym, dlatego procedura przetargowa obwarowana
jest licznymi przepisami prawa, których naruszenie może doprowadzić do
unieważnienia całego postępowania. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie
przez ich uczestników wszystkich procedur związanych z prawidłowym przeprowadzeniem przetargu, szczególnie w zakresie zapewnienia wszystkim jego
uczestnikom równego traktowania, w tym dostępu do tych samych informacji na temat przedmiotu zamówienia, oraz gwarancji dokonania wyboru
wykonawcy zamówienia w oparciu o określone w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich oferentów zasady.
Niewątpliwie jednym z największych zagrożeń dla prawidłowego przeprowadzenia przetargów są porozumienia między oferentami, jak i między
oferentami a organizatorami przetargów (tzw. ustawienie przetargu), organizowane tak przez podmioty publiczne, jak i prywatne. Zjawisko to, zdolne
samodzielnie zachwiać podwalinami procedur przetargowych, stało się więc
szybko przedmiotem uwagi ustawodawcy i doprowadziło do wprowadzenia
do polskiego Kodeksu Karnego, w jego części szczególnej, przestępstwa tzw.
zakłócania przetargu publicznego stypizowanego w art. 305 k.k.
Celem niniejszego głosu jest analiza polskich regulacji prawnokarnych
przewidujących odpowiedzialność za niedozwolone porozumienia przetargowe na przykładzie wspomnianej zmowy przetargowej stypizowanej w art. 305
k.k., ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z zakresu kryminalizacji
niedozwolonych porozumień przetargowych oraz strony przedmiotowej penalizowanych typów czynów zabronionych.
Przestępstwa „białych kołnierzyków”
Rozważania na temat zjawiska tzw. zmowy przetargowej należy rozpocząć od jego umiejscowienia wśród tzw. przestępstw „białych kołnierzyków”
(ang. white collar crime). Historia tego pojęcia sięga 1939 roku, kiedy to
podczas przemówienia przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Socjologicznym amerykański kryminolog Edwin Sutherland użył go dla określenia kryminalnej działalności ludzi zamożnych i u szczytu władzy. Dekadę później
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zdefiniował je jako przestępstwa popełniane przez osoby poważane o wysokim
statucie społecznym, który jest związany z ich zawodem2.
Definicja Sutherlanda zawiera cztery podstawowe kryteria. Po pierwsze,
musi istnieć określone zachowanie przestępne, przy czym ze względu na jego
specyficzną naturę nie musi współwystępować sankcja związana z popełnieniem tego rodzaju przestępstwa. Po drugie, sprawcą czynu musi być osoba
powszechnie poważana, wcześniej nie karana za przestępstwa inne niż przestępstwa gospodarcze. Osoba ta musi nadto odznaczać się wysokim statusem
społecznym, przy czym niekoniecznie muszą być wyłącznie jednostki kierownicze. W końcu, przestępstwa te popełniane są wyłącznie w związku z zawodem
danej osoby, przy czym mamy do czynienia z zamkniętym katalogiem czynów
tak klasyfikowanych i przestępstwa takie, jak kradzież, czy inne powszechnie
popełniane przestępstwa, nie mieszczą się w tej kategorii. Wielu badaczy dodaje jeszcze piątą kategorię, do której zalicza wymóg naruszenia zaufania3, przy
czym nie dotyczy on nadużycia zaufania rozumianego jako przestępstwo z art.
296 k.k, a o zaufanie, jakim społeczeństwo obdarzyło sprawcę.
W 2005 roku NW 3C (National White Collar Crime Center) zdefiniował „przestępstwa białych kołnierzyków" jako nielegalne, nieetyczne działania,
które naruszają odpowiedzialność powierniczą albo publiczne zaufanie dla osobistych albo korporacyjnych korzyści4, zaś rok później na wystąpieniu biegłych
sądowych w kwietniu 2006 roku na Uniwersytecie Łódzkim stwierdzono, że
termin ten oznacza czyny przestępne dokonywane przez osoby posiadające wysoki status społeczny i zawodowy, które wykorzystują możliwości wynikające z tego
statusu do dokonywania sprzeniewierzeń, defraudacji, dopuszczają się korupcji
funkcjonariuszy władzy, naruszania tajemnicy zawodowej, oszustw podatkowych
i subwencyjnych, wykroczeń w dziedzinie konkurencji, machinacji przetargowych
oraz wykroczeń w dziedzinie importu i eksportu towarów5. Wskazano również na
równorzędne używanie pojęć, takich, jak pojęcie przestępczości „górnego świata”, czy też „wyższych sfer” świata przestępczego (upperworld crime), do których
zalicza się m.in. niedozwolone porozumienia przetargowe, w tym wspomnianą zmowę przetargową stypizowaną w art. 305 k.k., będącą udziałem najbardziej doświadczonych uczestników przetargów, skutecznie udaremniających

2
T. O'Connor, Intelligence Analysis of White Collar Crime (wykład on-line), http://www.apsu.
edu/oconnort/4200/ 4200lect05.htm [dostęp: 03.05.2021].
3
K. Williams, Textbook on Criminology, Oxford 2004, s. 55-58.
4
T. O'Connor, Intelligence Analysis of White Collar Crime, op. cit.
5
IV Krajowa Konferencji Biegłych Sądowych „Oszustwo podatkowe jako rodzaj przestępczości gospodarczej”, 6-7 kwietnia 2006 r. Uniwersytet Łódzki.
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zagrożenie ich pozycji przez mniej obeznanych ze specyfiką zamówień publicznych oferentów.
Przestępstwa „białych kołnierzyków” niewątpliwie stanowią zjawisko
wykraczające poza ramy klasycznego ujęcia przestępczości. Wyróżnia je bowiem nie tylko osobowość, pozycja społeczna, czy sposób działania sprawców,
ale również i charakter reakcji państwa, organów ścigania i organów kontroli
finansowej. Złożony mechanizm popełnienia przestępstwa oraz częsta nieświadomość wiktymizacyjna ofiar prowadzą do trudności z wykrywaniem
tego typu nadużyć, w efekcie których żaden inny rodzaj przestępczości nie
charakteryzuje się tak wysoką „ciemną liczbą przestępstw”. Świadczyć może
o tym chociażby statystyka dotyczących stypizowanej w art. 305 k.k. zmowy przetargowej postępowań wszczętych i przestępstw stwierdzonych za lata
1999 - 2019, która na tle statystyk dotyczących innych przestępstw zdaje się
niezwykle uboga, co oczywiście nie oznacza, że odzwierciedla ona rzeczywistą
skalę zjawiska, czy skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań
prewencyjnych.
Udaremnienie przetargu (art. 305)6
Liczba postępowań wszczętych

Liczba przestępstw stwierdzonych

2019

81

26

2018

132

23

2017

147

44

2016

127

40

2015

140

66

2014

186

63

2013

144

65

2012

43

8

2011

54

26

2010

45

10

2009

48

9

2008

77

18

2007

84

19

2006

82

15

Udaremnienie przetargu (art. 305), liczba postępowań wszczętych, liczba przestępstw
stwierdzonych, https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/639
41,Udaremnienie-przetargu-art-305.html [dostęp: 03.05.2021].
6
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2005

92

45

2004

85

19

2003

72

19

2002

57

9

2001

70

20

2000

51

13

1999

46

11

Rodzaje zmów przetargowych
wyróżniane w praktyce
„Zmowę przetargową” zazwyczaj definiuje się jako porozumienie zawierane pomiędzy oferentami w ramach przetargu organizowanego na podstawie
przepisów prawa zamówień publicznych7. Zasadne jest jednak przyjęcie znacznie szerszego rozumienia pojęcia zmowy przetargowej obejmującego zarówno
porozumienia między oferentami, jak i między oferentami a organizatorami
przetargów (tzw. ustawienie przetargu), organizowanych tak przez podmioty
publiczne, jak i prywatne.
W praktyce, jako działania, które mogą zostać zakwalifikowane jako zmowy przetargowe, można bowiem wskazać:
1. porozumienia między oferentami, polegające m.in. na:
a. uzgodnieniu cen w ofertach w celu doprowadzenia do wyboru oferty
jednego z uczestników zmowy;
b. uzgodnieniu zakresu oferty prowadzącym do podziału przedmiotu zamówienia pomiędzy uczestników, którego efektem jest wyeliminowanie konkurencji między oferentami;
c. uzgodnieniu powstrzymania się od złożenia oferty prowadzącej do
ograniczenia liczby ofert przetargowych (ang. bid suppression);
d. uzgodnieniu złożenia przez część uczestników zmowy tzw. ofert kurtuazyjnych, pozornych, symbolicznych (ang. complementary bidding, courtesy
bidding), niestanowiących realnej konkurencji dla oferty pozostałych uczestników porozumienia;
e. uzgodnieniu złożenia kilku ofert przez uczestników zmowy w warunkach konkurencji, a następnie doprowadzenie do odrzucenia ofert niższych
(np. poprzez nieuzupełnienie braków formalnych), jeżeli oferty wyższe zajęłyby
7

P. Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” - krytyka, iKAR 2013, nr 1(2), s. 57–58.
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w takim wypadku ich miejsce;
2. porozumienia między oferentem a zamawiającym, tzw. ustawienie
przetargu, polegającym na m.in.,:
a. uzgodnieniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w
sposób faworyzujący danego oferenta8;
b. uzgodnieniu ujawnienia poufnych informacji, np. o treści złożonych
ofert, przed ich otwarciem, pozwalającym jednemu lub kilku oferentom pozostającym w zmowie na uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad pozostałymi
oferentami lub maksymalizację korzyści kosztem zamawiającego9;
c. uzgodnieniu faworyzowania danego oferenta przy ocenie spełniania
przez niego oraz pozostałych oferentów warunków uczestnictwa w przetargu
lub ocenie jego oferty kryteriów innych niż cena10.
Powyższy katalog, choć nie stanowi wyliczenia enumeratywnego, niewątpliwie przemawia za uznaniem, iż do zmowy przetargowej nie dochodzi
wyłącznie między samymi oferentami.
Kodeksowe ujęcie przestępstwa z art. 305 k.k.
Przechodząc do analizy kodeksowego ujęcia przestępstwa z art. 305 k.k.,
na wstępie zważyć należy, iż, mimo niedawnej nowelizacji przepisów dotyczących samych zamówień publicznych, przepis ten nie jest rozwiązaniem zupełnie nowym, bowiem znany był on już Kodeksowi Karnemu z 1932 roku,
gdzie w rozdziale „Przestępstwa na szkodę wierzycieli” rolę jego swoistego
pierwowzoru pełnił art. 283 k.k.11 Umieszczenie przestępstwa utrudniania
lub uniemożliwiania przetargu w tym rozdziale wskazywało, że przedwojenny
ustawodawca uznał wówczas, iż tego typu przestępstwo godzi przede wszystkim w interesy wierzycieli, którzy chcieli sprawnego przeprowadzenia licytacji
z majątku dłużnika. W Kodeksie Karnym z 1969 roku znalazło się ono już
jednak w rozdziale „Przestępstwa na szkodę instytucji”, co przemawiało za
8
J. Skorupka, Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.) de lege lata i de lege ferenda,
„Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12, s. 119-120.
9
Ibidem, s. 120; A. Sasin, Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się
z wykonawcą, Lex 2014.
10
J. Skorupka, Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.) de lege lata i de lege ferenda,
„Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12, op. cit.
11
§1 Kto podstępnie lub z chęci zysku udaremnia przetarg publiczny, albo przyczynia się
do odsunięcia innej osoby od udziału w takim przetargu lub do obniżenia ceny sprzedażnej
licytowanego mienia, podlega karze więzienia do lat 2 i grzywny albo aresztu do lat 2 i grzywny.
§ 2. Tym samym karom podlega, kto wchodzi w porozumienie z inną osobą co do działania przy przetargu publicznym, mogącego wyrządzić szkodę majątkową wierzycielowi lub
dłużnikowi.
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uznaniem, iż rodzajowym przedmiotem ochrony tego przepisu jest działalność instytucji, która miała uprawnienia do zbywania określonych produktów
w trybie przetargowym, zaś po przemianach społeczno-gospodarczych, które
nastąpiły w Polsce po 1989 roku, umieszczono je wpierw w ustawie z 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, a następnie w Kodeksie
Karnym uchwalonym w 1997 roku w rozdziale „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”, gdzie należy szukać go po dziś dzień. Ustawodawca
w ten sposób finalnie uznał, że przepis karny penalizujący utrudnianie lub
uniemożliwianie przetargu chroni prawidłowy obrót gospodarczy.
Podstawowym pojęciem, które należy rozważyć, omawiając kodeksowe
ujęcie przestępstwa z art. 305 k.k., jest, stanowiące znamię strony przedmiotowej, określenie „przetarg publiczny”. Inne typy przetargów, np. organizowane
w obrocie przez podmioty prywatne, nie podlegają bowiem ochronie z art.
305 k.k. Powyższe ujawnia istotny problem w zakresie analizy obecnego art.
305 k.k., tj. brak definicji przetargu publicznego. Ustawodawca posłużył się
bowiem w tym zakresie pojęciem, które nie występuje w innych ustawach,
podczas gdy zdefiniowanie pojęcia przetargu publicznego na gruncie prawa
karnego jest kluczowe dla ustalenia zbioru zachowań objętych kryminalizacją w oparciu o art. 305 k.k. oraz dla omówienia przyjętego przez ustawodawcę modelu ochrony tych przetargów, który jest przedmiotem niniejszej
pracy. Powtórzyć można za M. Boratyńską, iż przetarg to inaczej „postępowanie zmierzające do zawarcia określonej umowy, zapoczątkowane stosownym
ogłoszeniem zmierzającym do wywołania wśród potencjalnych kontrahentów
rywalizacji i zakreślone terminem, w którego granicach propozycje będą rozpatrywane”12, zaś, przy próbie wyodrębnienia przesłanek zezwalających nam
na zaliczenie przetargu do kategorii tych publicznych, warto opowiedzieć się
za przyjęciem, iż o tym, czy dany przetarg można zaliczyć do tej kategorii,
decydują dwie przesłanki, mianowicie zorganizowanie przetargu na podstawie
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wyłącznie przez podmiot do
tego zobowiązany lub uprawniony na podstawie normy prawa powszechnie
obowiązującego13.
Art. 305 k.k. został umieszczony w rozdziale XXXVI Kodeksu karnego
„Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu”. Istotą czynu stypizowanego

M. Boratyńska, Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001, s. 3335, Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991 r., IV CR 551/90.
13
G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski,
M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny - część szczególna. Komentarz do art. 278–363, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
12
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w art. 305 k.k. jest więc podjęcie przez sprawcę działań naruszających reguły
i rzetelność przeprowadzania przetargów publicznych oraz godzących w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Przedmiotem ochrony jest zatem interes
majątkowy właściciela mienia wystawianego na przetarg, a także rzetelność
instytucji przetargu publicznego. Występki uregulowane w art. 305 k.k.
w sposób szczególny naruszają również zasady uczciwej konkurencji, stanowiącej jedną z podstaw wolnorynkowego systemu gospodarczego14.
Wyróżnić można pięć typów czynności sprawczych kryminalizowanych
w art. 305 k.k. Są to: udaremnienie przetargu publicznego (art. 305 § 1 k.k.);
utrudnienie przetargu publicznego (art. 305 § 1 k.k.); rozpowszechnianie fałszywych informacji w związku z przetargiem publicznym, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu (art. 305 § 2 k.k.);
przemilczenie istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy
będącej przedmiotem przetargu (art. 305 § 2 k.k.); wejście w niedozwolone
porozumienie z inną osobą (art. 305 § 1 i § 2 k.k.).
Czynność sprawcza opisana w §1 polega na udaremnianiu lub utrudnianiu przetargu publicznego, bądź na wejściu w porozumienie z inną osobą,
przy czym udaremnienie rozumiane jest jako doprowadzenie do nieodbycia
się przetargu, zaś utrudnianie jako zakłócania procedury przetargowej, odbywające się na szkodę właściciela mienia lub instytucji, na rzecz której przetarg
jest dokonywany. Zachowania te winny dokonywać się na szkodę właściciela
mienia lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Nie ma jednak znaczenia, czy szkoda rzeczywiście wystąpiła. Wystarczające jest, jeżeli
wystąpiło zagrożenie jej wystąpieniem15.
W przypadku natomiast § 2 tegoż artykułu, ustawodawca uznał za karalne następujące alternatywne czynności sprawcy: 1) rozpowszechnianie informacji mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu,
w związku z przetargiem publicznym; 2) przemilczenie istotnej okoliczności
mającej znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu, również w związku z takim publicznym przetargiem, 3) wejście w porozumienie
z inną osobą, w związku z przetargiem publicznym. Rozpowszechnianie w rozumieniu komentowanego przepisu niekoniecznie musi oznaczać uczynienie
informacji znanymi nieokreślonemu z góry kręgowi podmiotów. Wystarczy,
jeżeli sprawca ujawni informację określonemu z góry, lecz szerszemu kręgowi
J. K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Warszawa 2005,
s. 17-23.
15
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1999 r., V KKN 671/98; Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017 r., II AKa 35/17.
14
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osób, np. choćby części uczestników przetargu16. Przemilczenie informacji
zachodzi natomiast wówczas, kiedy sprawca ma obowiązek (według W. Wróbla
znajdujący odzwierciedlenie w przepisach prawa) ich ujawnienia, jednak nie
czyni tego17. Przemilczenie to musi jednak dotyczyć okoliczności istotnych,
przy czym na uwadze należy mieć problematyczną ocenność tegoż pojęcia.
W kontekście pozostałych znamion czynnościowych, a także przedmiotu
ochrony należy jednak uznać, że istotność danej okoliczności ocenia się przez
pryzmat jej potencjalnego wpływu na decyzję zawarcia umowy, czy przystąpienia do przetargu18. Wejście w porozumienie stanowi natomiast zarówno
przygotowanie do wskazanych wyżej czynności sprawczych, jak i samodzielną
odmianę omawianego czynu zabronionego i oznacza osiągnięcie przed układających się pewnego konsensusu co do dalszego wspólnego i jednolitego
działania.
Przestępstwo z §1 jest tzw. przestępstwem powszechnym, podczas gdy
przestępstwo z §2 jest dwojakiego rodzaju - w zakresie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w związku z publicznym przetargiem i wejścia w porozumienie z inną osobą jest również przestępstwem powszechnym, natomiast
w wypadku odmiany polegającej na przemilczeniu istotnych okoliczności mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu mamy
do czynienia z przestępstwem indywidualnym właściwym, którego dopuścić
się może tylko osoba, na której ciążył szczególny prawny obowiązek ujawnienia informacji.
Podobne różnice widoczne są w obrębie strony podmiotowej czynu zabronionego - w §1 mamy do czynienia z zamiarem bezpośrednim, co czyni przestępstwo kierunkowym, mogącym zostać popełnionym tylko w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, natomiast czyn zabroniony przez §2 można
popełnić umyślnie, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.
Słusznie podnosi się w doktrynie, że warunkiem koniecznym karalności
wyżej wymienionych czynności jest ich bezprawność. Zachowanie sprawcy
w ramach jego uprawnień lub obowiązków nie jest karalne nawet w sytuacji,
gdy doprowadziło ono do szkody po stronie beneficjenta przetargu publicznego.
To, na co należy jednak zwrócić szczególną uwagę przy próbie formułowania jakichkolwiek wniosków de lege ferenda to fakt, iż opisana w art. 305

G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski,
M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny - część szczególna. Komentarz do art. 278–363, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999, s. 806.
17
Ibidem, s. 807.
18
Ibidem.
16
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§ 1 i 2 k.k. czynność sprawcza polegająca na wejściu w porozumienie stanowi według części autorów przykład zdublowania typizacji, skutkującego
niedookreślonością znamienia czynu z art. 305 k.k., stojącą w sprzeczności
z konstytucyjną zasadą określoności prawa. Treść art. 305 k.k. wskazuje na to,
że już samo wejście w niedozwolone porozumienie może wypełniać znamiona przestępstwa, o ile zostało zawarte w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
i stanowiło działanie na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 1 k.k.), bądź gdy
porozumienie to zostało zawiązane w związku z publicznym przetargiem
i stanowiło działanie na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na
rzecz której przetarg jest dokonywany (art. 305 § 2 k.k.). Nie sposób jednak
z treści tego przepisu, w jego aktualnym brzmieniu, w sposób jednoznaczny
zdekodować, na czym dokładnie ma polegać występek obejmujący działanie
przez wejście w porozumienie.
Część autorów podnosi ponadto, że znamię wejścia w porozumienie
należy rozumieć nie tylko jako samodzielną odmianę czynów zabronionych
określonych w art. 305 k.k., ale również jako wprowadzenie karalności czynności przygotowawczych do udaremnienia lub utrudnienia przetargu. Wejście
w porozumienie w rozumieniu art. 305 § 1 i 2 k.k. będzie zatem polegało na
zawarciu pewnego układu przez co najmniej dwie osoby, w ramach którego uzgodnią one w dowolnej formie strategię działania (mającą na celu osiągnięcie korzyści majątkowej przynajmniej przez jedną ze stron porozumienia
w przypadku występku z art. 305 § 1 k.k.) z jednoczesną szkodą po stronie
właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest prowadzony. Należy zatem opowiedzieć się za twierdzeniem, iż pod tym względem
konstrukcja w art. 305 § 1 i 2 k.k. jest wyrazem braku dbałości i konsekwencji ze strony ustawodawcy. Uzasadnione są zarówno zarzuty dotyczące
niewystarczającej określoności zakazu karnego zawartego w tym przepisie, jak
i wątpliwości w zakresie spełniania przez niego kryteriów prawidłowej typizacji czynów zabronionych.
Nadto, nie sposób nie dostrzec w aspekcie praktycznym wynikających
z powyższego trudności w wykazaniu w postępowaniu karnym za pomocą
obiektywnego materiału dowodowego, że w rozpoznawanej sprawie doszło
do zawarcia niedozwolonego porozumienia, które nie zostało zmaterializowane w wyżej wymieniony sposób. Wejście w porozumienie w rozumieniu
art. 305 § 1 i 2 k.k. ma przecież w uproszczeniu polegać na zawarciu przez
pozornych konkurentów układu, w ramach którego uzgodnią oni strategię
działania mającą na celu osiągnięcie korzyści majątkowej z jednoczesną szkodą
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po stronie właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest
prowadzony. Porozumienie to może zostać zawarte w dowolnej formie i nic
nie przemawia za tym, żeby sprawcy uzgodnili jego warunki pisemnie, co tym
bardziej utrudnia wykazanie, że doszło do jego zawarcia.
Wysokość zagrożenia ustawowego przewidzianego w art. 305 k.k. pozwala ponadto na zastosowanie wobec sprawcy instytucji warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz
dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie
popełni przestępstwa. Sąd może także odstąpić od wymierzenia kary wobec
sprawcy omawianych przestępstw, o ile cele kary zostaną spełnione w konsekwencji orzeczenia środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego. Należy zatem również podkreślić nieproporcjonalność sankcji karnej do
rzeczywiście stwarzanego przez zmowę przetargową zagrożenia dla gospodarki
państwa, tym bardziej, jeśli zaangażowane są środki publiczne tak krajowe, jak
i pochodzące z funduszy unijnych.
Wnioski końcowe
Zdaniem autorki, rację mają konstatujący, iż nie można zaakceptować tak poważnej niespójności, jaką wykazuje się konstrukcja omawianego
art. 305 k.k. W zakresie wniosków de lege ferenda należy zatem postulować
przede wszystkim podjęcie przez ustawodawcę działań legislacyjnych zmierzających do precyzyjnego określenia definicji pojęcia „przetarg publiczny”,
o którym mowa w art. 305 k.k., bowiem to od jego wykładni bezpośrednio
zależy ewentualna odpowiedzialność karna osoby, której zarzucane jest popełnienie czynów zabronionych przeciwko przetargom publicznym, opisanych
w art. 305 k.k. Właściwe wydaje się więc umieszczenie jego definicji legalnej
w art. 115 k.k., bowiem, jak słusznie wskazywał chociażby G. Łabuda, legislacyjna przypadkowość nie powinna nawet w najmniejszym stopniu decydować
o bycie przestępstwa.
Co równie istotne, jak wykazały badania, które legły u podstaw przytoczonej przez autorkę statystyki, jedynie w niewielkiej liczbie spraw daje się
wykazać wypełnienie znamion przestępstw z art. 305 k.k., o czym dobitnie
świadczy mała liczba aktów oskarżenia, a jeszcze mniejsza - wyroków skazujących. Przeprowadzona analiza przemawia za tym, że stan ten może wynikać nie
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tylko z samej specyfiki przestępstwa i jego sprawców, ale również z zawężenia
znamion strony przedmiotowej tego przestępstwa wyłącznie do przetargów
publicznych, podczas gdy słusznym byłoby objęcie zakresem omawianej regulacji również przetargów prywatnych, oraz postępowań o charakterze przetargowym prowadzonych na podstawie szeregu przepisów ustaw szczególnych.
Rację mają postulujący, iż konsekwencją powyższej zmiany powinno być
wykreślenie z art. 305 k.k. jego §3, przewidującego zastosowanie trybu wnioskowego w stosunku do przestępstw z art. 305 k.k., z wyłączeniem Skarbu
Państwa, wobec którego stosowany jest tryb publicznoskargowy. Przyjęcie, iż
ochroną tego przepisu będą objęte wszystkie przetargi, uzasadnia wprowadzenie trybu publicznoskargowego względem wszystkich pokrzywdzonych tym
przestępstwem.
Ostatnim wnioskiem de lege ferenda również bezpośrednio wynikającym
z dotychczasowej praktyki wykazanej przytoczoną statystyką, winno być zaostrzenie sankcji karnej tak, by stanowiła one rzeczywiste odzwierciedlenie
stwarzanego przez zmowę przetargową zagrożenia dla gospodarki państwa,
tym bardziej, jeśli zaangażowane są środki publiczne tak krajowe, jak i pochodzące z funduszy unijnych. Jak głosi jedna z łacińskich paremii, najsilniejszym
bodźcem do okazywania posłuszeństwa jest bowiem pochwała i szacunek dla
posłusznego, a nagana i kara dla nieposłusznego.
Bibliografia

Bogdan G., Buchała K., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M.,
Kardas P., Majewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W.,
Zoll A., Kodeks karny - część szczególna. Komentarz do art. 278–363,
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.

1.

http://www.apsu.edu/oconnort/4200/ 4200lect05.htm [dostęp: 03.05.2021].

2.

https://statystyka.policja.pl/st/kodekskarny/przestepstwaprze
ciwko17/63941,Udaremnienie-przetargu-art-305.html [dostęp: 03.05.
2021].
3.

IV Krajowa Konferencji Biegłych Sądowych, „Oszustwo podatkowe jako rodzaj przestępczości gospodarczej”, 6-7 kwietnia 2006 r., Uniwersytet Łódzki.

4.

160

„ZMOWA PRZETARGOWA” ...

J. K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, Warszawa 2005.

5.

J. Skorupka, Przestępstwo utrudniania przetargu (art. 305 k.k.)
de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Sądowy” 2005, nr 11-12.

6.
7.

K. Williams, Textbook on Criminology, Oxford 2004.

M. Boratyńska, Przetarg w prawie polskim. Zagadnienia cywilistyczne, Warszawa 2001.

8.

P. Semeniuk, „Polskie zmowy przetargowe” - krytyka, iKAR
2013, nr 1(2).
9.

Sasin A., Zmowy przetargowe pionowe, czyli gdy zamawiający zmawia się
z wykonawcą, Lex 2014.
10.

T. O'Connor, Intelligence Analysis of White Collar Crime.

Udaremnienie przetargu (art. 305), liczba postępowań wszczętych, liczba przestępstw stwierdzonych.

11.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2017
r., II AKa 35/17.

12.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1999 r., V KKN
671/98.

13.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991 r., IV CR
551/90.

14.

THE BIDDING PROCEDURE AND THE ARTICLE 305
OF THE POLISH PENAL CODE
Summary: The bidding procedure is one of the most frequently used institutions in free-market economy systems, supposed
to lead to the selection of the most advantageous tender from
the contracting authority's point of view. Due to its significance
for the national economy and the lucrative nature of the project, bids involving public entities have a high potential for crime,
which is why the bidding procedure is governed by specific
provisions of law, the violation of which may lead to invalidating the entire procedure. Therefore, the aim of this paper is to
analyse Polish criminal law regulations providing for liability for
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prohibited bidding agreements based on the example of the socalled bid-rigging described in Article 305 of the Polish Penal
Code, with particular focus on the issues related to the criminalisation of prohibited bidding agreements and the subject matter
of the criminalised types of offences.
Keywords: Bid-rigging; interference with public bidding; white
collar crime.
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PRAWNE ASPEKTY
OCHRONY ZDROWIA

Streszczenie: Tematem artykułu jest analiza prawnych aspektów
ochrony zdrowia w Polsce. Interpretacji zostały poddane zapisy artykułów w większości mające źródło w ustawie zasadniczej, które z założenia maja na celu zapewnić jednostce podstawowe prawa do ochrony
zdrowia. Gwarancyjny charakter podstawowych praw ma uzasadnienie
i zastosowanie nie tylko wobec człowieka jako jednostki ale również
wpływa na postrzeganie kwestii ochrony zdrowia zdecydowanie szerzej,
jako wspólne wyzwanie społeczeństwa. Ukazanie większego zasięgu
problematyki związanej z obszarem ochrony zdrowia, ma celu przede
wszystkim w pierwszej kolejności wskazanie podstaw gwarancyjnych
praw ochrony zdrowia, ale nie tylko, ponieważ perspektywiczne spojrzenie na ochronę zdrowia w ujęciu systemowym umożliwi na dokonanie dokładniejszej analizy, kluczowych kwestii które na przestrzeni
lat ewoluując mają realny wpływ na poziom ochrony zdrowia człowieka, tym samym na jakość udzielanych świadczeń w obszarze systemu
ochrony zdrowia w Polsce.
Słowa kluczowe: Prawo do ochrony zdrowia, prawa pacjenta, system
ochrony zdrowia, pojęcia zdrowia

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie prawnych aspektów ochrony
zdrowia w ujęciu interpretacji podstawowych uregulowań prawnych i analizy
pozostałych obszarów naukowych mających wpływ na postrzeganie ochrony
zdrowia rozumianej in genere.

1

Prawne aspekty ochrony zdrowia, Wydział Prawa, Rzeszowska Szkoła Wyższa.
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Zdrowie stanowi dla większości z nas niezmiernie istotną wartość. Szczególnie ważnym aspektem jest spełnianie przez państwo, obowiązku mającego
na celu zachowanie odpowiedniego poziomu zdrowia społeczeństwa.
Całokształt działań i starań o zdrowie obywateli można ująć w pojęciu
opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna jest definiowana w sposób dosyć lakoniczny. Oznacza przede wszystkim szereg usług zdrowotnych, świadczonych przez wykwalifikowany personel medyczny dla ogółu pacjentów, w celu
oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem,
wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych2. Warto bliżej przyjrzeć się definicjom zdrowia i opieki, ponieważ
nie pozostają one bez powiązania z opieką zdrowotną rozumianą w uogólnieniu. Dla zdecydowanej większości społeczeństw nie tylko w Polsce ale i na
świecie, zdrowie jest dominującą wartością. Najbardziej znana definicja zdrowia została sformułowana przez Światową Organizację Zdrowia w deklaracji
z 1986 roku. Zdrowie w ujęciu deklaracji jest opisywane jako całkowicie wolny od jakichkolwiek negatywnych zakłóceń stan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, będący wynikiem interakcji ze środowiskiem3.
Innym przykładem obrazującym zakres pojęcia zdrowia jest sprawnie
funkcjonujący organizm będący w stanie równowagi biopsychofizycznej
człowieka4.
W obrębie pojęć nauk o zdrowiu, nie należy pomijać pojęcia zdrowia
publicznego, które obejmuje działania dotyczące stanu zdrowia społeczeństwa,
ukierunkowane przede wszystkim na walkę z chorobami, strategię profilaktyczną, edukację, zapewnienie warunków życia umożliwiających utrzymanie
zdrowia5.
Większość pojawiających się definicji zdrowia jest konstruowana w oparciu o zasadę komplementarności. Przede wszystkim chodzi o zwięzłe ujęcie
treści, oddające nie tylko merytoryczne znaczenie zagadnienia ale poszerzające
jego zakres o paradygmat.
Hipokrates, przedstawiciel kultury europejskiej, jako jeden z nielicznych
i pierwszych sformułował całokształt poglądów na temat zdrowia, które opisywał w sposób antagonistyczny do choroby. Uzależniał on stan zdrowia od
Transgraniczna opieka zdrowotna, http://www.gov.pl/web/rpp/transgraniczna-opieka-zdro
wotna [dostęp: 06.01.2021].
3
Pojęcie zdrowia, http://twojezycie.org/pojecie-zdrowia/ [dostęp: 06.01.2021].
4
B. Tobiasz-Adamczyk, Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2000, s. 22-27.
5
R. Gabryszak, D. Magierka, Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009,
s. 136.
2
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dobrego samopoczucia. Podkreślał, że zdrowie zależy od równowagi pomiędzy
otoczeniem a człowiekiem. Następnie pojawiła się nowa koncepcja mechanistyczno-redukcjonistyczna. Oprócz czynników biologicznych warunkujących
stan zdrowia, nie mniej istotne okazały się czynniki społeczne i ekonomiczne. Zdrowie zaczęto analizować za pomocą wielu interdyscyplinarnych nauk.
Oczywiście umożliwiło to poprawę istniejących standardów opieki zdrowotnej,
rozwoju nauk ścisłych i medycznych oraz postępu technicznego6.
Warto przytoczyć, również definicję polskiego higienisty i teoretyka z zakresu medycyny społecznej, M. Kacprzaka, według, którego zdrowie: „to nie
tylko brak choroby czy niedomagań, ale i dobre samopoczucie oraz stopień
przystosowania biologicznego, psychicznego i społecznego, jaki jest osiągalny
dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach”7.
Aby móc całościowo spojrzeć na problematykę systemu zdrowia, zasadnym byłoby w zwięzły sposób scharakteryzować, kryteria zdrowia jakie mają
zdecydowany wpływ na ocenę zdrowia. Podział ten przedstawia się następująco: kryteria subiektywne: związane z istotnym odczuciami danej osoby, w odniesieniu do poczucia stanu swojego zdrowia. Są o tyle, istotne, że dzięki nim
możemy zauważyć symptomy mogące świadczyć o występowaniu chwilowego
dyskomfortu zdrowotnego, dolegliwości bądź też konkretnej choroby, kryteria
obiektywne: determinowane są przez zjawiska fizjologiczne tj. zmiany pojawiające się na poziomie komórkowym, jak i te które powiązane są z różnymi funkcjami organizmu, kryteria społeczne: odnoszą się do obszaru społecznej działalności człowieka, czyli jego pozycji zawodowej, społecznej, przynależności do
określonych organizacji społecznych lub politycznych. Równowaga jaka występuje pomiędzy realizowaniem przez jednostkę określonych funkcji w życiu
społecznym a jego stanem zdrowiem, może być w niektórych przypadkach
zaburzona. Pojawienie się choroby wpływa na ograniczenie wypełniania określonych funkcji i analogicznie, długotrwała nieumiejętność radzenia sobie
w określonych sytuacjach, stres, wypalenie zawodowe, skutkuje negatywnym
wpływem na stan zdrowia człowieka8. Podsumowując podjętą próbę analizy
pojęcia zdrowia, bez wątpienia należy stwierdzić, że samo pojęcie zdrowia na
tle kompleksowego ujęcia systemu opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, odgrywa pierwszorzędną rolę, bez którego system ten nie miałby sensu funkcjonować. Natomiast odnosząc się do samego pojęcia opieki w podstawowym
T. Kulik, A. Pacian, Zdrowie publiczne, PZWL, Warszawa 2014, s. 3.
T. Marcinkowski, Medycyna społeczna XIX-XX wieku [w:] „ Historia medycyny”, (red.)
T. Brzeziński, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1988, s. 466.
8
M. Sygit, Zdrowie publiczne, Wolters Kulwer, Warszawa 2010, s. 23.
6

7
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znaczeniu oznacza ona troskę, doglądanie, dbanie9. Zatem założeniem opieki
zdrowotnej powinno być na pierwszym miejscu udostępnienie możliwości
dbania o zdrowie każdego człowieka. Na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej10 z dnia 2 kwietnia 1997r., art. 68 każdy ma prawo do ochrony
zdrowia. Ustawa zasadnicza podkreśla również, że obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanej ze środków publicznych bez względu na sytuację majątkową
obywatela. Szczególną opieką zdrowotną nakazuje objąć kobiety w ciąży, dzieci, osoby niepełnosprawne oraz w podeszłym wieku. Sprawnie funkcjonujący
system zdrowia jest narzędziem, dzięki któremu istnieje możliwość wypełnienia założeń znajdujących się w ogólnym pojęciu opieki zdrowotnej i ochrony
zdrowia. System zdrowia to wyodrębniona całość złożona z wielu elementów,
które powiązane są różnorodnymi więzami, realizująca wspólny cel jakim jest
ochrona zdrowia11. Ochronę zdrowia można zaliczyć do wartości społecznie
uznanych, a sam system zdrowotny traktować jako jeden z podsystemów systemu politycznego. Rola państwa w zakresie ochrony zdrowia sprowadza się
do wielu priorytetowych działań polegających na kształtowaniu szeroko rozumianych postaw prozdrowotnych. Równie ważne jest zwrócenie uwagi na
ochronę zdrowia i kierunek polityki państwa, która powinna być skoncentrowana głównie na profilaktyce, która umożliwi podniesienie poziomu skuteczności zwalczania chorób tym samym wydłuży życie obywateli12. Analizując
tematykę dotyczącą prawnych aspektów ochrony zdrowia należy bliżej się
przyjrzeć obszarowi praw gwarantowanych jednostce i szeroko rozumianemu
systemowi ochrony zdrowia. Prawo do ochrony zdrowia w uogólnieniu, rozumiane jest jako prawo zapewniające przede wszystkim dobra niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania na poziomie życia społecznego13. Istotną kwestią w obszarze interpretacji prawa do ochrony zdrowia powinien być sprawnie funkcjonujący system ochrony zdrowia. System ochrony zdrowia w swych
założeniach ma na celu podjęcie wszelkiego rodzaju aktywności umożliwiających zapewnienie utrzymania i promowania zdrowia. Sprawny system
Słownik języka Polskiego, PWN, Warszawa, s. 505.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz.
483 z późn. zm.).
11
S. Paździoch, C. Włodarczyk, Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 15.
12
D. Głowacka, J. Zdankowska, Zdrowie publiczne w Polsce, Wolters Kulwer, Warszawa 2013,
s. 11.
13
J. Karp, Prawa socjalne we współczesnym konstytucjonalizmie. Prolegomena [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego,
(red.) J. Czajowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 150.
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ochrony zdrowia powinien w swym zasięgu i działaniach uwzględniać wszystkie dostępne zasoby materialne i niematerialne w tym wszystkie organizacje,
instytucje oraz ludzi14. Weryfikując elementy składowe pojęcia systemu ochrony zdrowia warto zgłębić terminologię ochrony zdrowia która w ścisłym znaczeniu oznacza przede wszystkim wskazane działania określonych władz publicznych, których podstawowym zadaniem jest po pierwsze zapewnienie
opieki zdrowotnej, realizowanie założeń promocji zdrowia oraz ochrona społeczeństwa przed czynnikami szkodliwymi znacząco zagrażającymi zdrowiu i życiu15. W bardziej rozległym pojmowaniu powyższy termin można interpretować jako organizacyjnie wyodrębnione podmioty lecznicze, których działalność
jest nakierowana na spełnianie funkcji ochrony zdrowia przez udzielanie ogółowi społeczeństwa świadczeń zdrowotnych. Warto podkreślić, że na system
opieki zdrowotnej składa się nie tylko działalność opieki zdrowotnej ale także
system nadzoru, koordynowania i zarządzania nad poziomem udzielanych
świadczeń zdrowotnych w Polsce. W ostatnich latach system ochrony zdrowia
ulegał wielu przekształceniom. Po drugiej wojnie światowej dominującym modelem, w oparciu, o który funkcjonował polski system ochrony zdrowia, był
model Siemaszki. Model ten jako priorytetowe traktował zapewnienie swoim
obywatelom bezpłatny i przystępny dostęp do opieki zdrowotnej. Stopniowo
wprowadzano istotne reformy, dotycząc urozmaicenia już istniejących usług
medycznych, oraz inicjowanie prywatyzacji w sektorze ochrony zdrowia. Część
kompetencji została przekazana samorządom terytorialnym, nacisk był również położony na wdrożenie samodzielności zakładów opieki zdrowotnej. Problematyczne na tle przytaczanych zmian, jest głównie niejasność i brak precyzyjności odpowiednich przepisów prawnych, bowiem sprzyjają one tworzeniu
barier w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Istotne jest również zwrócenie
uwagi na niedomaganie funkcjonowania struktury NFZ, nie spełniał zamierzonych zadań dawniej jak i w chwili obecnej. Przede wszystkim kwestią, która
może powodować pewne obawy jest posiadanie i rozdysponowywanie środków publicznych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 stycznia 2004 roku16,
orzekł o niekonstytucjonalności ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ. W wyroku podkreślono, że zapisy powyższej ustawy
I. Wrześniewska-Wal, M. Waszkiewicz, D. Hajdukiewicz, A. Augustynowicz, Wybrane
prawne i etyczne podstawy działania systemu ochrony zdrowia w Polsce, Studia BAS, nr 4(56),
2018, s. 48.
15
M. Derecz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia w RP w świetle obowiązującego ustawodawstwa [w:] Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, (red.) P. Lenio, Wolters
Kluwer, Warszawa 2018, s. 13.
16
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. Sygn. akt K 14/03.
14
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stanowią naruszenie podstawowych praw równego dostępu obywateli do
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy pojawiające się w miejsce za tych uchylonych, niestety równie odbiegają od pożądanego wzoru. Kolejnym istotnym problemem jest zdecydowane ograniczenie zakresu kompetencji organów władzy prawodawczej w sferze finansowania
świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Nakreślony w dużym uogólnieniu system
zmian w ochronie zdrowia, podsumowują nieudolność systemu ochrony
zdrowia w Polsce i stawiają wiele wyzwań aby w obecnym i przyszłym czasie
osiągnąć oczekiwany rezultat17. Konstytucja RP w swoich treściach, określa
podstawowe kwestie prawa ochrony zdrowia, a także obowiązki jakie ciążą na
państwie w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia. Opisane prawo do ochrony zdrowia zostało przyporządkowane do kategorii praw człowieka. Należy
przede wszystkim skupić się na tym kto jest podmiotem prawa do ochrony
zdrowia, nie będzie to zaskoczeniem jeżeli stwierdzimy, że jest nim każdy
człowiek. W Konstytucji wyraźne jest odróżnienie praw przysługujących obywatelom od praw przysługujących każdemu. Podział ten ma decydujące znaczenie w kontekście prawa do ochrony zdrowia, ze względu na obowiązek zapewnienia przez władze publiczne, równego dostępu do świadczeń do opieki
zdrowotnej finansowanej z państwowych środków. Charakterystycznym wyznacznikiem jest to, że podmiotowe prawo do ochrony zdrowia przysługuje
bez względu na określone wymogi lub kryteria. Zasada ta została wyrażona
w art 32 Konstytucji według, którego wszyscy są równi wobec prawa, wyróżnić należy również zakaz dokonywania różnicowania adresatów danej normy
prawnej w oparciu o określone kryteria18. Zastosowanie powyższego prawa
nie jest ograniczone, bowiem jest skuteczne wobec bliżej nieokreślonego zbioru osób fizycznych. Z interpretacji art. 68 ust.1 ewidentnie wynika obowiązek
nałożony na władze publiczne w zakresie ochrony zdrowia. Problematyczne
staje się zagadnienie dotyczące, utrzymania zdrowia w należytym stanie. Oczywiście, wprost z przepisu nie da się wyinterpretować takiego obowiązku. Natomiast bardziej ogólnikowo jest ujęte zagadnienie dotyczące obowiązku, nałożonego na państwo w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków, które
będą w pozytywny sposób oddziaływać na stan zdrowia19. Art. 68 Konstytucji
jako priorytetowe ustalił traktowanie indywidualnego zdrowia
17
A. Pacian, L. Pacian, Zmiany w prawie ochrony zdrowia na przykładzie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Podmiotów Leczniczych [w:] Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia
i perspektywy rozwoju, (red.) B. Drop, M. Szewczak, R. Śmiech, KUL, Lublin 2013, s. 133-136.
18
M. Masternak-Kubiak, Prawo do równego traktowania [w:] Prawa i wolności obywatelskie
w Konstytucji RP, (red.) B. Banaszak, A. Preisner, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 122–123.
19
P. Bała, Prawo do ochrony zdrowia i prawa pacjenta, Difin, Warszawa 2013, s. 12-15.
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poszczególnych jednostek, nie zapominając o istocie dbania w sposób równie
staranny o zdrowie ludności rozumianej, jako ogół społeczeństwa. Mniej precyzyjności ustawodawcy, można zauważyć w braku ścisłego zdefiniowania pojęcia ochrony zdrowia oraz niedokładnego określenia zakresu w jakim mieszczą
się prawa gwarantowane na podstawie art. 68 Konstytucji. Pogłębiając dalszą
interpretację powyższego przepisu, należy podkreślić, istotny wniosek, mówiący o zapewnieniu przez władze publiczne, wszystkich obywatelom równego
dostępu do świadczeń zdrowotnych bez względu na zamożność i pozostałe
kryteria, również te pozamedyczne20. Oprócz uregulowań w ustawie zasadniczej, kwestie dotyczące regulacji świadczeń opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia są umieszczone między innymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta21. Ustawa ta zawiera katalog praw pacjenta, które zostały
przez ustawodawcę wskazane do objęcia ochroną. Dodatkowo, w ustawie znajdują się zagadnienia związane ze sprawowaniem funkcji Rzecznika Prawa Pacjenta. Szczególnie istotne dla pacjenta, są możliwości skorzystania z instytucji
postępowania w sprawie praktyk, które naruszają prawa pacjenta. Poza wyżej
wyszczególnionymi ustawami, obowiązki polskiego systemu ochrony zdrowia
są realizowane przez wiele innych pokrewnych ustaw, zawierających uregulowania związane z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Skupiając się nad kwestią jednostki ujętej w systemie ochrony zdrowia, należy dokonać analizy
dwóch pojęć. Mianowicie różnice występujące pomiędzy pojęciem zdrowia
a opieką zdrowotną nie pozostają bez znaczenia. Zdrowie obejmuje swym znaczeniem podstawowe źródło użyteczności dla ogółu społeczeństwa. W konsekwencji, zły stan zdrowia będzie rzutował w sposób negatywny na wiele płaszczyzn w życiu każdego człowieka. Natomiast opieka zdrowotna jest już
zdecydowania bardziej złożonym pojęciem. Fundamentalnym założeniem
sprawnie funkcjonującej opieki zdrowotnej jest poprawa stanu zdrowia. Powyższe interpretacje pojęciowe odnoszą się w dużej mierze do ogółu społeczeństwa22. Warto jednak zwrócić uwagę na samą jednostkę będącą elementem
systemu ochrony zdrowia. Pozycja i rola jednostki w omawianym systemie,
nie jest jednolicie rozumiana, a wręcz wielu przypadkach jest bardzo zróżnicowana. Czynnikiem, od którego uzależniony jest cały proces sprawnej obsługi
pacjenta, jest tak naprawdę uzależniony od częstotliwość korzystania ze
20
D. E. Lach, Koszyk świadczeń gwarantowanych w systemie opieki zdrowotnej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 12/2 Lex.
21
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
nr 52 poz. 417 z późn.zm.).
22
N. Devlin, S. Moriris, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, Wolters Kulwer, Warszawa
2011, s. 59.
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świadczeń zdrowotnych i samego problemu zdrowotnego, z którym zmaga się
pacjent. Jeżeli dana osoba sporadycznie zwraca się o pomoc medyczną, nie
odczuwa jego dysfunkcjonalności, natomiast jeśli wymaga opieki całodobowej, dostrzega zdecydowanie więcej kwestii problematycznych. Podstawowymi prawami, które pełnią funkcję obrony głównych wartości pacjenta, są powszechne prawa pacjenta, które należą do praw socjalnych. Istotny jest zapis
konstytucyjny, art. 2 Konstytucji RP, który mówi, że Polska jest krajem demokratycznym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej23.
W celu dopełnienia procesu analizy uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, należy dokonać interpretacji zapisów postanowień art. 30 i 38
Konstytucji. Na podstawie art 30 Konstytucji źródłem wolności i praw człowieka i obywatela jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka, która
jest nienaruszalna, a zadaniem władz publicznych jest ich ochrona i poszanowanie. Art. 68 Konstytucji zawiera w swej treści założenia zapisów pochodzących z art. 30 i 38 Konstytucji wskazując wyraźnie godność jako źródło wolności i praw oraz gwarancje prawa do ochrony życia. Warto w tym miejscu
podkreślić zależność ochrony zdrowia z ochroną życia, u podstaw tego powiązania jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. Znaczący jest również zapis art. 39 Konstytucji mówiący o zakazie poddawania człowieka eksperymentom naukowym, medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej przez
niego zgody. Uregulowania Konstytucji dają również każdej osobie, prawo do
ochrony w zakresie obszaru życia zarówno prywatnego jak i rodzinnego umożliwiając tym samym na pełną decyzyjność o swoim życiu osobistym, w tym
o zdrowiu. Zapis ten możemy odnaleźć w art. 47 Konstytucji. Nie należy
również pomijać zakresu ochrony konstytucyjnych wolności i praw tj. art. 81
na jego podstawie jednostka ma możliwość dochodzić swoich praw z art. 65
ust.4 i5, art. 66,69,71 i art. 74-76 w granicach określonych w ustawie. Założenie powyższej regulacji ma na celu umożliwienie jednostce dochodzenia
praw bezpośrednio na podstawie Konstytucji24. Prawo do ochrony zdrowia
uregulowane w Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia zawiera zapisy,
według których każde z państw powinno stworzyć, takie warunki które umożliwią każdej osobie korzystanie z jak najlepszego ale osiągalnego poziomu
zdrowia. Zapewnienie takich warunków, jest procesem wymagającym i złożonym. W założeniu najważniejszym dobrem jest zdrowie pacjenta i jakoś
23
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz.
483 z późn. zm.).
24
S. Grabowska, M. Urbaniak, Prawne podstawy realizacji prawa do ochrony zdrowia w Polsce,
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5, s. 97-98.
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udzielanych świadczeń zdrowotnych. Bardzo istotne jest zorganizowanie odpowiednio funkcjonującego mechanizmu udzielania określonych świadczeń
oraz dysponowanie odpowiednim środkami finansowymi.
Dokonując podsumowania analizy zagadnień dotyczących prawnych
aspektów ochrony zdrowia należy zwrócić uwagę, że podstawowe zapisy wywodzą się z uregulowań ustawy zasadniczej, która gwarantuje równość w dostępie do ochrony zdrowia, solidaryzmu, godności ludzkiej i praw pacjenta.
Każdy człowiek jako odbiorca normy prawa konstytucyjnego ma zagwarantowane podstawowe uprawnienia, które swoje źródła mają w przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka, a ich ochrona jest powierzona władzy publicznej. Gwarancyjność tych praw wpływa również na postrzeganie ochrony zdrowia publicznego jako działania we wspólnym interesie społeczeństwa.
Szerokie pojmowanie terminu ochrony zdrowia, możemy zaobserwować poprzez funkcjonujący system zdrowia i tworzące go prawne uregulowania25. Nie
mniej jednak w naszym kraju problemem jest przede wszystkim niespójność
systemu. W obecnie funkcjonującym systemie ochrony zdrowia, problemem
jest brak potencjalnej możliwości zapewnienia każdemu obywatelowi opieki
zdrowotnej na odpowiednim poziomie, wypełniając tym samym zapisy ustawowych uregulowań. Relacja jaka jest utworzona pomiędzy świadczeniobiorcą,
a świadczeniodawcą czyli państwem odbiega od wielu standardów, takich jak
niewystarczające środki finansowe, które są po prostu nie są w stanie sprostać
wymogom, jakie są wyznaczone przez potrzeby świadczeniobiorców. Kompleksowe podejście do problemu systemu ochrony zdrowia w Polsce, powinno
u swych podstaw zakładać, dokonanie rewolucji mechanizmów, jakie kierują
całością złożonego procesu, aby osiągnąć równowagę pomiędzy tym co państwo jako główny świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcom, a ich realnymi potrzebami26.
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LEGAL ASPECTS OF HEALTH PROTECTION
Summary: The subject of the article is the analysis of the legal aspects
of health care in Poland. The provisions of the articles, mostly derived
from the Basic Law, which are intended to provide the individual with
basic rights to health protection, have been subject to interpretation.
The guarantee nature of fundamental rights is justified and applied not
only to people as an individual, but also influences the perception of
health protection issues much more broadly, as a common challenge
for society. Showing a wider range of issues related to the area of health
protection, first of all, is to indicate the grounds for guaranteeing health
protection rights, but not only, because a perspective view of health
protection in a systemic perspective will allow for a more detailed analysis of key issues that have evolved over the years. have a real impact
on the level of human health protection, thus on the quality of services
provided in the area of the health care system in Poland.
Keywords: The right to health protection, patient's rights, health care
system, health concepts.
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ANALIZA PRAWNA PODMIOTÓW,
CELÓW I WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH
Z EWIDENCJĄ SPRZEDAŻY
PRZY ZASTOSOWANIU KAS
REJESTRUJĄCYCH

Streszczenie: Obowiązek ewidencji sprzedaży poprzez kasę rejestrującą
generuje u przedsiębiorców dużo wątpliwości. Widać to szczególnie po
ilości kierowanych interpretacji indywidualnych i orzeczeń sądowych.
Uzyskanie optymalnych rozwiązań wymaga od podatnika zapoznania
się w sposób jasny i klarowny z rozległą regulacją dotyczącą kas rejestrujących. Pozwoli mu to na uniknięcie błędów, które częstokroć narażają go na konsekwencje prawne. Niniejszy artykuł może stanowić
niezbędne kompendium wiedzy, które pozwoli chociaż w podstawowym zakresie zapoznać się z najważniejszymi kwestiami i uporać się
z powszechnie pojawiającym i się wątpliwości i problemami związanymi z podmiotami występującymi w związku z ewidencją sprzedaży, celem jej prowadzenia, wymaganiami dotyczącymi paragonów fiskalnych,
czy wyborem kasy rejestrującej.
Słowa kluczowe: Podatek VAT, ewidencja sprzedaży, paragon fiskalny,
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Wstęp
Natłok stale zmieniających się obowiązków obciążających pomioty prowadzące działalność gospodarczą stale rośnie. Prawo podatkowe generuje ich
Studentka 5 roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Od początku
studiów wykorzystuje swoją wiedzę w praktyce w Kancelarii Radców Prawnych „Piszczek i Partnerzy" s.c.
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szczególnie dużo. Przy czym ciężko odnaleźć się w jego regulacjach, a co za
tym idzie, określić jasno swoje obowiązki. Nowości w przepisach pojawiają
się również, jeżeli chodzi o jedno z najbardziej spopularyzowanych zadań podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, czyli sprzedaż. Jest ona bezpośrednio związana z obowiązkiem jej ewidencji, której dokonuje się poprzez
kasy rejestrujące. Te kwestie budzą szereg wątpliwości. Dlatego też tak często
korzysta się z interpretacji indywidualnych i rozstrzygnięć sądów. Uzyskanie
optymalnych rozwiązań w tej materii wymaga od podatnika zapoznania się
w sposób jasny i klarowny z tak rozległą regulacją dotyczącą kas rejestrujących
i obowiązków, które się z nimi wiążą.
Niniejszy artykuł pozwoli w pierwszej kolejności na wskazanie, jakie
podmioty występują w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Następnie wskaże jakie są tego cele,
zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Rozważania pozwolą też na udzielenie
odpowiedzi na pytanie, za co odpowiadają kasy rejestrujące. Na koniec zostanie wskazane, jaką funkcję pełni paragon fiskalny i co powinien zawierać.
Zapoznanie się z powyższym pozwoli przedsiębiorcy uniknąć błędów,
które częstokroć narażają go na konsekwencje prawne. Niniejszy artykuł może
stanowić niezbędne kompendium wiedzy, które pozwoli chociaż w podstawowym zakresie zapoznać się z najważniejszymi kwestiami.
Podmioty występujące w związku
z obowiązkiem prowadzenia ewidencji
za pomocą kas rejestrujących
Obowiązek używania kasy rejestrującej ciąży na podatniku, który dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych2. Ta regulacja dotyczy sprzedaży
między przedsiębiorcą, a nie-przedsiębiorcą, którym w większość przypadków
pozostaje konsumentem. Mamy więc do czynienia z relacją B2C, czyli business-to-consumer. Wskazane podmioty nawiązują między sobą stosunek prawny poprzez umowę sprzedaży. Przy czym jest ona w większości przypadków
niepisana. Dlatego też tak potrzebny jest dowód potwierdzający jej zawarcie,
którym zazwyczaj jest paragon fiskalny. Stanowi on dokument potwierdzający

2
Art. 111 § 1, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r. poz. 106 z późn. zm.).
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dokonanie sprzedaży3. Na podatniku ciąży nie tylko obowiązek wystawienia
paragonu fiskalnego, ale i wydania go w przypadku każdej sprzedaży4. Fakturę
wydaje się tylko w przypadku żądania nabywcy5. Nie ma znaczenia, czy druga
strona tego zidentyfikowanego stosunku prawnego chce zabrać paragon fiskalny. Chodzi o to, żeby podatnik wydrukował go w czasie i miejscu dokonania transakcji oraz poinformował kupującego o tym, że taki dokument został
wydrukowany i jest dostępny dla kupującego w miejscu dokonania sprzedaży
i można go odebrać6.
Wskazany obowiązek ewidencji dotyczy podmiotów zarejestrowanych
jako czynni podatnicy VAT, zwolnieni bądź niezarejestrowani („np. wykonujący wyłącznie usługi zwolnione przedmiotowo z VAT)”7. To oni są zobowiązani wskazywać dowody, potwierdzające fakt ewidencjonowania sprzedaży,
przy czym nie mogą oczekiwać, że zostaną zastąpione domniemaniami8.
Należy wspomnieć o jednej kwestii technicznej związanej z powyższym
stosunkiem prawnym. Istotne jest to, żeby wyświetlacz kasy rejestrującej
umożliwiał nabywcy odczytanie wyświetlanej wartości sprzedaży. Dzięki temu
strona tego stosunku prawnego jest w stanie na bierząco kontrolować to, co
jest wpisywane na kasę, a zatem to, co będzie widniało na paragonie. Oczywiście w momencie otrzymania paragonu z błędem, można to zgłosić i domagać
się wprowadzenia poprawki, jeżeli jest to uzasadnione.
Cel prowadzenia ewidencji
za pomocą kas rejestrujących
Na podatniku ciąży wspomniany obowiązek prowadzenia ewidencji,
czyli tak naprawdę zbioru danych. Za pomocą kas zbiera się informacje takie jak: przedmiot i podstawa opodatkowania, wysokość należnego podatku, kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, czy

A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola skarbowa i jej konsekwencje dla kontrolowanego w zakresie
prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych, „Przegląd Podatkowy” 2011,
nr 3, s. 42.
3

4
Art. 111§ 3a, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
5
Art. 106b ust. 2–3, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
6
Wyrok NSA z 29.08.2019 r., I FSK 734/17, LEX nr 2724673.

J. Matarewicz, Ustawa…, art 111.
Wyrok NSA z 23.07.2019 r., I FSK 1105/17, LEX nr 2723916 w zw. wyrok WSA w Łodzi
z 23.08.2018 r., I SA/Łd 424/18, LEX nr 2540444.

7
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podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotu z tego urzędu9.
Z kolei kasy rejestrujące wystawiają w związku z tymi danymi paragony fiskalne. To między innymi na ich podstawie tworzy się ewidencję obrotu i kwot
podatku należnego10. Istnieje obowiązek ewidencjonowania każdej sprzedaży,
również też tej zwolnionej z podatku11. Nie dotyczy to tylko zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług12.
Urząd skarbowy uzyskuje wskazany powyżej, jak i inne dane w związku z deklaracjami podatkowymi, które musi składać podatnik i to na ich
podstawie kreuje się zobowiązania podatkowe, czy kwotę zwrotu podatku13.
Za wyjątkiem przypadków w których naczelnik urzędu skarbowego, bądź organ kontroli skarbowej uznają, że ich wysokość jest inna14. Jednak generalnie
mamy tu do czynienia z techniką samoobliczania podatkowego15.
Nie sposób omawiać tych wszystkich zagadnień bez wskazania głównego celu, dla którego został nałożony obowiązek ewidencji sprzedaży. Jest on
związany z procedurą obliczania i poboru podatku VAT, za pomocą której
podatnik ma prawo „do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przez niego towarów lub korzystania z usług”16. Jeżeli
łączna wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła
kwoty 200 000 zł to uzyskuje on zwolnienie od podatku z tytułu sprzedaży17.
Wskazuje się, że wielkość tego obrotu określa się poprzez wskazanie sumy całej
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych18. Przy czym rozpatruje się tutaj tylko sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT)19. Z punktu widzenia niniejszych rozważań należy również wskazać, że przy określaniu wielkości
sprzedaży nie wliczamy importu towarów i usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów20. Wskazana możliwość zwolnienia z podatku powoduje,
9
H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Tom II, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008, s. 171.
10
A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola…, s. 42.
11
§ 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
12
§ 3 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas
rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
13
H. Litwińczuk, P. Karwat, W. Pietrasiewicz, Prawo…, s. 171.
14
Ibidem, s. 171.
15
R. Mastalski, Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 537 i 538.
16
R. Mastalski, Prawo…, s. 536.
17
Art. 113 § 1 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020
r. poz. 106 z późn. zm.).
18
Wyrok NSA z 20.03.2013 r., I FSK 601/12, LEX nr 1339507.
19
J. Matarewicz, Ustawa…, art. 109.
20
J. Matarewicz, Ustawa…, art. 113.
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że podatnik jest zainteresowany rzetelnym rozliczaniem zobowiązania podatkowego21. Jeżeli nie ujmie w kasie fiskalnej sprzedaży, traci prawo do obniżenia VAT’u należnego i to o 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów
i usług22.
Próbując ustalić cel ewidencjonowania sprzedaży należy przywołać jeszcze rolę paragonu fiskalnego, wskazującą, że jest on dowodem. I o ile wcześniej zostało wskazane, że mogą je wykorzystać strony stosunku prawnego,
o tyle na gruncie celowości jego wystawiania jest to kwestia dodatkowa. Wymóg „kas” służy przede wszystkim kontroli rzetelności podstaw opodatkowania, co może wpłynąć na ilość wpływów generowanych przez państwo23.
A to wszystko za sprawą tego, że bez dokumentowania transakcji, mogłoby
dochodzić do zaniżania obrotów24. Informacje z kas fiskalnych są potrzebne
dla fiskusa, ponieważ na tej podstawie może on stwierdzać, czy doszło chociażby do nieewidencjonowanej sprzedaży, czy niewydania paragonu, co wiąże
się z możliwością nałożenia kary na przedsiębiorcę25. Jest to związane również
z tym, że kasa rejestrująca to księga podatkowa, a co za tym idzie jakiekolwiek
błędy w ewidencjonowaniu sprzedaży są traktowane jako nieprawidłowości
w prowadzeniu ksiąg podatkowych i są tak samo karane26.
Sprawdzenie, czy podatnik prowadzi ewidencję w sposób rzetelny
jest łatwiejsze pod pryzmatem nowych przepisów w których pojawiło się
raportowanie online. Regulacja przewidziała stopniowe wprowadzanie kas
z nową funkcją, polegającą na raportowaniu o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas27. To co uzyskuje się za ich pomocą to elektroniczny obraz
paragonu z numerem identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP), jeżeli został
podany podczas dokonywania transakcji28. Należy sprawdzić, czy przepisy
o obowiązku stosowania takich kas dotyczą działalności gospodarczej, którą
zajmuje się podatnik. Jeżeli tak, to trzeba zapoznać się ze wskazywaną datą, do
której ma zostać wdrożony obowiązek wprowadzenia kasy online.

Wyrok NSA z 23.11.2017 r., II FSK 2721/15, LEX nr 2401370.
Wyrok WSA w Poznaniu z 9.06.2011 r., I SA/Po 186/11, LEX nr 837770.
23
A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola…, s. 42.
24
Ibidem s. 42.
25
J. Matarewicz, Ustawa…, art. 111.
26
A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola…, s. 47.
27
J. Matarewicz, Ustawa…, art. 111.
28
A. Bartosiewicz, Kasy fiskalne online, LEX/el. 2017, [online] https://sip.lex.pl/ko
mentarze-ipublikacje/kom-entarze-praktyczne/kasy-fiskalne-online-470093769 [dostęp: 18.03.
2021].
21
22
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Wybór kasy rejestrującej
Do ewidencji sprzedaży używa się kas, które muszą spełniać określone
funkcje oraz wymagania techniczne29. Przede wszystkim chodzi o to, żeby
były w stanie prawidłowo zewidencjonować dane dotyczące sprzedaży, zachowywać je oraz ewentualnie bezpiecznie je przesyłać na zewnętrzny nośnik
i umożliwiać połączenie i ich przesłanie do Centralnego Repozytorium Kas30.
Przed rozpoczęciem pierwszej sprzedaży, należy wyposażyć się w odpowiednią kasę rejestrującą. Przy czym jej wybór będzie zależał chociażby od rodzaju działaności gospodarczej, bądź sposobu jej prowadzenia, ponieważ ma
to wpływ na formę obrotu i sprzedaży lub potrzebę współpracy kasy z innymi
urządzeniami31. W związku z tym może być potrzebna albo kasa ogólna, która
po prostu prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku, albo o zastosowaniu
specjalnym, mająca pozostawać dostosowaną do szczególnych kryteriów i warunków technicznych32.
To od przedsiębiorcy zależy w ile kas rejestrujących się zaopatrzy. Może
w jednym punkcie sprzedaży mieć jedną bądź nawet kilka sztuk33. Jest to
szczególnie cenna informacja dla przedsiębiorcy, chcącego prowadzić inne rodzaje sprzedaży34. Ułatwia to dostęp do kilku kas rejestrujących. Szczególnie
w wypadku, kiedy prowadzi się w jednym miejscu kilka działalności pod różną marką35.
Inną kwestią związaną z pracą kasy rejestrującej, jest wystawianie przez
nią raportów. Po całym dniu sprzedaży wystawia się raport fiskalny dobowy. Informuje on o zarejestrowanej sprzedaży. W praktyce na przykład, kiedy
używamy podstawowej kasy, drukujemy go po prostu po zamknięciu sklepu,
czyli po skończonej pracy. Kiedy dysponujemy kasą z elektronicznym zapisem kopii, nie musimy przechowywać raportów fiskalnych (jakichkolwiek),
§ 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas
rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
30
§ 3 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.), w zw z art. 111 ust. 6a lub i art. 145a ust. 2 ustawa
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
31
§5 ust 1 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018
r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
(Dz. U. poz. 1206).
32
§5 ust 1 pkt 1,2 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).
33
T. Janicki, N. Kociak, Obowiązki związane z dokumentowaniem transakcji przy użyciu kasy
rejestrującej, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 3 s. 8.
34
Ibidem s. 8.
35
Ibidem s. 8.
29
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jeżeli są zapisywanie w module fiskalnym w pamięci kas rejestrujących, czy też
innym informatycznym nośniku danych36. Istotną informacją z tym związaną
jest jeszcze to, że raport dobowy ma zostać wystawiony po zakończeniu sprzedaży w danym dniu, ale nie później niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży
następnego dnia37. Generalnie na każdy dzień ma się jeden odrębny raport
dobowy. Kasa rejestrująca musi dawać możliwość stworzenia co najmniej
1830 takich raportów38. Po wykorzystaniu ich wszystkich należy wymienić
urządzenie na nowe.
Oczywiście przepisy zawierają jeszcze informacje o innych wytycznych
dotyczących kas rejestrujących i wskazują ich minimalne wartości. Dotyczy to
chociażby ilości możliwych zmian stawek podatku, czy zerowań awaryjnych
pamięci operacyjnej.
Paragon fiskalny
Podczas ewidencjonowania sprzedaży dochodzi do wpisywania w pamięć
kasy rejestrującej każdego towaru (lub usługi), który został sprzedany. Wskazuje się przy tym zazwyczaj jego ilości i wartość oraz samo oznaczenie produktu. Dlatego na paragonie pojawiają się te informacje. Jak zostało wspominanie,
przy omawianej ewidencji sprzedaży liczy się możliwość zwrotu podatku. Ma
to związek również z paragonem fiskalnym. Wynika to z tego, że do nazw
towarów i usług przypisuje się stawkę podatkową w odpowiedniej wysokości39. Obecnie mamy stawki: 22%, 23%, 8%, 5% i 0%40. Możemy również
wskazać towary zwolnione od podatku. Najważniejsze, jeżeli chodzi o dane
umieszczone na paragonie jest właśnie to, żeby organ podatkowy wiedział, jaką
zastosowano stawkę VAT41.
To na podatniku spoczywa między innymi obowiązek sprawdzania
poprawności pracy kas, w czego zakres wchodzi zaprogramowanie nazw
towarów i usług, stawek podatku, ich właściwe przypisania do siebie oraz

Wyrok WSA w Poznaniu z 6.03.2015 r., I SA/Po 1050/14, LEX nr 1657401.
§ 6 pkt ust 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
38
§ 9 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
(Dz. U. poz. 1206).
39
§ 6 pkt 1 podst 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
40
Ibidem.
41
Wyrok WSA w Warszawie z 21.04.2015 r., III SA/Wa 2674/14, LEX nr 1667238.
36
37
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wskazanie, co pozostaje zwolnione z podatku42. Trzeba przy tym pamiętać, że
paragon, jak i raport fiskalny to dokumenty mieszczące się w definicji ksiąg
podatkowych, a występujące w nich błędy powodują konsekwencje prawne43.
W zależności od prowadzonej działalności gospodarczej informacje, które musi zawierać paragon różnią się. Do najmniejszego zakresu danych, jakie
się na nim umieszcza należą: element graficzny, imię i nazwisko lub nazwę
podatnika, adres punktu sprzedaży, numer numer identyfikacji podatkowej
(NIP) podatnika, kolejny numer dokumentu i oznaczenie „paragon fiskalny”44. Istotnym jest, żeby jego treść pozostawała czytelna i umożliwiała sprawdzenie, czy dokonana sprzedaż przebiegła prawidłowo45. Powstała więc wątpliwość, jak szczegółowy powinien pozostawać paragon. Organy podatkowe
przedstawiają często wspólne stanowisko, że chodzi o uzyskanie jak największej precyzyjności46. Przykładem tego może być wyrok wskazujący, że „podanie na paragonie informacji o sprzedanym produkcie, np. "danie obiadowe"
w określonej cenie, w sytuacji gdy w cenniku oferowanych jest kilka różnych
dań w takiej samej cenie, w żadnym zakresie nie spełnia warunku jednoznacznej identyfikacji towaru będącego przedmiotem sprzedaży”47. A więc chodzi
o umieszczanie na paragonie fiskalnym takich oznaczeń, które bez wątpliwości będzie można dopasować do konkretnego towaru (lub usługi).
Innym problemem z tym związanym pozostaje blaknięcie rolki, do którego tak często dochodzi, a co grozi zamazaniem informacji o przeprowadzonych transakcjach. W związku z tym na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego jej zabezpieczenia48.
Podsumowanie
Poszukując odpowiedzi na to, co pozostaje obowiązkiem podatnika na
gruncie prawa podatkowego, nie należy opierać się na jednym akcie prawnym.
Tylko dzięki kumulatywnemu analizowaniu aktów prawnych można tworzyć
§ 9 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
43
D. M. Malinowski, Wybrane problemy praktyczne związane ze stosowaniem kas fiskalnych,
„Przegląd Podatkowy” 2008, nr. 8, s. 4.
44
§ 23 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja
2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1206).
45
§ 6 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816 z późn. zm.).
46
D. M. Malinowski, Wybrane… s. 3
47
Wyrok NSA z 12.03.2018 r., I FSK 937/16, LEX nr 2470603.
48
Wyrok NSA z 23.11.2017 r., II FSK 2721/15, LEX nr 2401370.
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pełne definicje. Pozwoli to na szczegółowe określenie, co tak naprawdę kryje
się pod pojęciem ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.
Dzięki temu uzyskuje się informację o tym, że związane z nią podmioty to zarówno podatnik, będący przedsiębiorcą, jak i konsument. Ci pierwsi zobowiązani zostali do rejestrowania każdej sprzedaży oraz drukowania
i oferowania paragonu, którego drugi podmiot nie musi przyjmować. Stanowi
on potrzebny dowód zarówno dla stron stosunku prawnego, jak i organów
podatkowych. Jeżeli chodzi o samą definicję ewidencji, to jest nią zbieranie
potrzebnych danych, co umożliwia kasa rejestrująca. Przy czym powinna
być ona prowadzona rzetelnie, co pozwoli podatnikowi na uniknięcie negatywnych konsekwencji prawnych. Dzięki jej prowadzeniu można zwolnić się
z podatku w pełnym zakresie. Ma to związek również z tym, że kasy rejestrujące umożliwiają przypisanie odpowiedniej stawki podatkowej do nazwy towaru
i usługi, co jest niezbędną informacją dla organów podatkowych. Natomiast
wybór kasy rejestrującej zależy od rodzaju i sposobu prowadzonej działalności.
Podatnik może ułatwić sobie ewidencjonowanie sprzedaży używając ich kilku
na raz. Ważne pozostaje również to, żeby informacje na paragonie fiskalnym
można było bez wątpliwości dopasować do towarów i usług.
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LEGAL ANALYSIS OF ENTITIES, PURPOSES
AND REQUIREMENTS RELATED TO SALE RECORDS
USING THE CASH REGISTER

Summary: The obligation to record sales through the cash register generates many doubts among entrepreneurs. This can be seen especially
in the number of individual interpretations and court rulings. Obtaining optimal solutions requires the taxpayer to read clearly and clearly
the extensive regulation on cash registers. This will allow him to avoid
mistakes that often expose him to legal consequences. This article may
be a necessary compendium of knowledge that will allow you to familiarize yourself with the most important issues and deal with commonly
emerging doubts and problems related to entities occurring in connection with sales records, the purpose of its keeping, requirements for
fiscal receipts or the selection of cash register
Keywords: VAT, sales records, fiscal receipt, cash register, entrepreneur.
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WYKŁADNIA FUNKCJONALNA
I TELEOLOGICZNA ORAZ ZAŁOŻENIA
DOTYCZĄCE RACJONALNEGO
PRAWODAWCYANALIZA WYBRANYCH PRZEPISÓW
TARCZ ANTYKRYZYSOWYCH
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE
TRWANIA PANDEMII COVID-19

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wykładni
funkcjonalnej i teleologicznej oraz założeń dotyczących racjonalnego
prawodawcy. Te modele teoretyczne wydają się być niezwykle ważne,
biorąc pod uwagę konieczność stworzenia prawa mającego na celu
zminimalizować zakażenia, stworzyć narzędzia prawne dające realne
wsparcie dla przedsiębiorców oraz utrzymanie miejsc pracy, podczas
trwania pandemii COVID-19. Zadaniem autorki było przedstawienie
rozwiązań prawnych przyjętych przez polskiego ustawodawce i jego
ocena.
Słowa klucze: Wykładnia teleologiczna; wykładnia funkcjonalna; racjonalny prawodawca; tarcza antykryzysowa; COVID-19

Wprowadzenie
Scientia interpretandi to poszukiwanie sensu tekstów prawnych, które
jako akty woli organów stanowiących prawo, w sposób dynamiczny i w pełni
Student Prawa, IV rok Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Prawa i Administracji.
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naturalny łączy się z obywatelem, który ma to prawo stosować. Nierzadko jednak sens danej dyspozycji w formie aktu prawnego, przysparza wiele trudności
w zrozumieniu go, a co za tym idzie - w przestrzeganiu i respektowaniu prawa.
Interpretacji prawa nie należy dokonywać w sposób tożsamy z tym jak interpretuje się na przykład literaturę, ponieważ jej wynik nie może być dowolny
i abstrakcyjny-miałoby to negatywne przełożenie na stosowanie prawa przez na
przykład sądy. Interpretacja tekstów prawnych to główne umiejętność, którą
powinien posługiwać się prawnik. Jak piszę Zygmunt Tabor, „punktem wyjścia do pojęcia czynności interpretacyjnych jest konieczność podjęcia decyzji
co do skutków prawnych jakiegoś faktu”2. Nie wystarczy przeczytać danego
przepisu w kodeksie, aby pojąć jego sens, ponieważ norma prawna zapisana
na kartce papieru łączy się bezpośrednio zarówno z wolą ustawodawcy, jak
i z zastosowaniem go przez adresata owego przepisu. Na początku należy zdać
sobie sprawę, że prawo, jako zbiór norm i zasad, którymi posługuje się społeczeństwo- zarówno lokalnie, jak i w kontekście danego kraju, organizacji czy
nawet całego świata- jest „żywym organizmem”, który w sposób nieprzerwany
kształtuje się i splata w wielki system, mający za zadanie unormować praktycznie każdy aspekt życia obywateli. Chcąc zrozumieć dany przepis prawa należy
pamiętać o tym, że łączy się on z innymi przepisami prawa, poukładanymi
wyżej lub niżej w hierarchii aktów prawnych. Z pomocą przychodzi emergencja. Pozwala ona zrozumieć i zinterpretować proces tworzenia systemu prawa.
Należy zwrócić uwagę na to, że pojedynczy przepis prawny nie może niczego
regulować, ani zakreślać norm zachowania się i wskazówek, którymi powinien kierować się obywatel. Tak samo jak jeden element nie stworzy całej
konstrukcji i tak samo jak jeden neuron w ludzkim ciele, który nie przekaże
żadnego impulsu. Dopiero kiedy spojrzymy na system prawa, który stanowi
jedną całość, będziemy w stanie dostrzec, że tysiące, a nawet miliony regulacji
prawych pozwala na stworzenie systemu prawa, który jest spójny i jednolity3.
System ten, ingerując w życie, tych, którzy mają stosować prawo, dostosowuje
się, i jednocześnie pozwala, w sposób klarowny i ujednolicony, uporządkować
wybrane dziedziny życia- od funkcjonowania jednostki w rodzinie po zawieranie przeróżnych umów prawnych.
Interpretować przepis lub inny tekst prawny możemy za pomocą wielu „narzędzi”. Między innymi jest to wykładnia językowa, która pozwala na
2
Z. Tabor, „W poszukiwaniu intencji prawodawcy”, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa
2013, s. 217.
3
W. Lamentowicz, „Interpretacja prawnicza Omnia Sunt Interpretanda”, Wydawnictwo AD
EXEMPLUM, Warszawa 2020, s. 12-14.
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zbadanie języka, którym posługuje się ustawodawca w celu jak najbardziej
dokładnego zrozumienia, w jaki sposób stosować daną normę prawną. Posługując się tą wykładnią należy pamiętać o zasadzie domniemania języka
ogólnego w stosunku do uniwersalnego języka prawnego oraz o zasadzie domniemania uniwersalnego języka prawnego w stosunku do języka prawnego
danego aktu prawnego. Wykładnia systemowa to umieszczenie danej normy
prawnej w określonej gałęzi prawa, ale też miejsca, które przepis ten zajmuje
w akcie prawnym. To niesprzeczność oraz układanie się przepisów w logiczną
całość jest kluczem do zrozumienia intencji, która towarzyszyła twórcom prawa. Ostatnią z wykładni jest wykładnia funkcjonalna. Choć jest to najmniej
bezpieczna metoda interpretacji prawniczej, to w mojej opinii, zastosowana
w sposób odpowiedzialny, może doprowadzić do osiągnięcia celu w najbardziej dogodny sposób- zarówno dla ustawodawcy jak i adresata danego prawa.
Celem artykułu jest przedstawienie wykładni funkcjonalnej i teleologicznej oraz założeń dotyczący racjonalnego ustawodawcy jak i zbadanie, czy
polski prawodawca zastosował owe modele teoretyczne przy tworzeniu tarcz
antykryzysowych dla przedsiębiorców podczas trwania pandemii COVID-19.
Wykładnia funkcjonalna i teleologiczna
Wykładnia funkcjonalna odwołuje się do zasad pozaprawnych, kształtowanych przez kulturę, wartości społeczne, religijne, polityczne, moralne i te
związane z historią społeczeństwa, które ma być odbiorcą przepisów i innych
aktów prawnych. Ważnym staje się nie tyle sam przepis, ale wszystko co jest
„na zewnątrz”- intencji, którym należy się podporządkować. W tym miejscu
należałoby odróżnić tekst prawny od rzeczywistości ukształtowanej i dziejącej
się na skutek tego tekstu prawnego. Profesor Ewa Łętowska zwróciła uwagę, że
„jeśli redukujemy prawo do tekstu, normatywność prawa z samej zasady czyni
z niego byt powinności, ale prawo poprzez stosowanie ma służyć osiągnięciu stanu zgodnego z opisaną w tekście powinnością”4. Założenia, dla których
ustawodawca stworzył dany przepis prawny, nie mogą pozostać w rozbieżności z ogólnymi zasadami społecznymi, które są powszechnie zaakceptowane
i stosowane. Powołać można się na przykład na prawo szariatu- z powodzeniem stosowane w państwach takich jak Sudan czy Libia, jak i współistniejące ze świeckim prawem w większości państw Bliskiego Wschodu. Jednak czy
normy prawne wprowadzające prawo szariatu w Polsce, byłoby respektowane
4 E. Łętowska w wypowiedzi podczas seminarium, „Z czego polscy prawoznawcy nie zdają sobie
sprawy (a powinni)” z czerwca 2019 roku, WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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przez jego obywateli? Ten przykład - choć skrajnie oderwany od realiów życia
obywateli Polski - obrazuje jak ważny w tworzeniu prawa jest kontekst. Interpretując przepis prawny, należy bezsprzecznie pamiętać o tym, że został on
stworzony z myślą o konkretnym człowieku. Człowieku, który żyje w określonym miejscu i określonym czasie. Człowieku, który dorastał w konkretnej
społeczności, która przez swą kulturę, obyczaje, tradycje i wierzenia, wykształciła w nim normy ogólnych zasad, do których się w sposób naturalny przystosował. Należy pamiętać o tym, że działa to również w drugim kierunku,
a mianowicie ten sam człowiek nawet pod przymusem nie zaakceptuje stanu
faktycznego, który ma zaistnieć po wprowadzeniu określonej normy prawnej, jeśli będzie on sprzeczny i zanadto ingerujący w jego swobodę. Profesor
Wojciech Lamentowicz zwraca uwagę, że „interpretowanej normie prawnej
należy przypisać takie znaczenie, aby nie była ona sprzeczna z celami instytucji prawa, do której należy oraz z podstawą aksjologiczną całego systemu
prawa. Zaleca się zatem nadawanie takiego znaczenia normom, aby nie były
one sprzeczne z powszechnie akceptowanymi ocenami i normami społecznymi”5. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że istnieje niebezpieczeństwo
w używaniu wykładni funkcjonalne. Mianowicie stosowanie tego rodzaju
wykładni w dynamicznych systemach praw takich jak prawo karne i podatkowe musi przebiegać w sposób ostrożny, ponieważ zakłada ona, że ważne
są intencje ustawodawcy. Zatem co zrobić, jeśli intencje ustawodawcy są
sprzeczne z zasadami współżycia społecznego? „Intencja odgrywa centralną
rolę nie tylko w dyskursie moralnym, ale także prawnym. Jak trafnie zauważył
O. W. Holmes Jr, nawet pies odróżni kopnięcie od przypadkowego szturchnięcia”6. W mojej opinii, posługując się wykładnią funkcjonalną, najważniejszym będzie argument z wartości, czyli interpretowanie norm i faktów na
podstawie „powszechnie akceptowalnych norm prawnych, zasad sprawiedliwości i słuszności, głównie reguły o uniwersalnym zasięgu, a więc akceptowane przez całą społeczność międzynarodową lub przynajmniej ważne w naszym
kręgu cywilizacyjnym”7.
Szczególną formą interpretacji funkcjonalnej jest wykładnia teleologiczna. Ukierunkowana jest na ustaleniu znaczenia przepisu zgodnie z domniemanym celem, jaki chciał uzyskać ustawodawca stanowiąc taki przepis prawa
5
W. Lamentowicz „Interpretacja prawnicza Omnia Sunt Interpretanda”, Wydawnictwo AD
EXEMPLUM, Warszawa 2020, s. 274.
6
Z. Tabor, „W poszukiwaniu intencji prawodawcy”, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa
2013, s. 38.
7
W. Lamentowicz, „Interpretacja prawnicza Omnia Sunt Interpretanda”, Wydawnictwo AD
EXEMPLUM, Warszawa 2020, s. 277.
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lub cały system stosowania prawa8. Zakłada ona, że to cel, który ma wywołać
norma prawna jest najważniejszy. Aby lepiej zobrazować do jakich wniosków
można dojść poprzez zastosowanie wykładni teleologicznej można posłużyć
się przykładem przejścia pieszego przez jezdnie na czerwonym świetle. Kodeks
wykroczeń stanowi jasno, że „kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem
lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny lub nagany”9. Domniemywać można, że przepis ten został utworzony między innymi po to, aby
nie dochodziło do wypadków potrącenia pieszego przez samochód lub inny
pojazd poruszający się po danej drodze. Zatem, stosując wykładnie celowościową można przyjąć, że przejście przez jezdnię, po której nie jedzie żaden
pojazd, na pasach na czerwonym świetle nie będzie niczym złym, a nałożenie
mandatu na taką osobę będzie mijać się z celem, ponieważ nie było podstawy,
na której opierał się cel utworzenia takiego przepisu prawa. Jednak, analizując
ten kazus, należy wziąć pod uwagę argument z konsekwencji, mówiący o tym,
„aby przy przyjmowaniu określonej interpretacji norm odwoływać się do możliwych konsekwencji społecznych i brać pod uwagę konsekwencje społeczne
i ekonomiczne, do jakich będzie prowadzić określona interpretacja i wybrać
taką interpretację, która prowadzi do konsekwencji najbardziej korzystnych”10.
Z tego punktu widzenia, dostrzec można, że taka interpretacja art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń, mogłaby być szkodliwa społecznie, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że zwiększyłaby się ilość wypadków samochodowym z udziałem
pieszego.
Wykładnia funkcjonalna i teleologiczna, to wykładnie pozwalające na
prawidłowe zastosowanie prawa w społeczeństwie o wysokiej kulturze prawnej, które traktuje prawo jako środek do realizacji celów ogólnie akceptowalnych, zapewniając tym samym poczucie bezpiecześstwa. Pozwalają one
również wyeliminować ślepe stosowanie prawa, które nie zawsze prowadzi
do celu, w którym je stworzono, niekiedy dochodząc do absurdalnych rozwiązań, które są bezcelowe i często bardzo krzywdzące dla obywatela. Dodatkowo, w mojej opinii, ustawodawca, który bierze pod uwagę zastosowanie
wykładni funkcjonalnej i celowościowej, daje wyraz temu, że stanowione przez
niego prawo ma poprawić jakść życia i funkcjonowania społeczeństwa, bez

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, „Wstęp do prawoznawstwa”, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2012.
9
Art. 92 § 1 Kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114 z późn. zm.).
10
W. Lamentowicz, „Interpretacja prawnicza Omnia Sunt Interpretanda”, Wydawnictwo AD
EXEMPLUM, Warszawa 2020, s. 278.
8
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nadmiernego sankcjonowania czynów, które nie niosą za sobą negatywnych
konsekwencji. Jednak do zaistnienia takiego stanu potrzebny jest przede
wszystkim racjonalny ustawodawca.
Koncepcja racjonalnego ustawodawcy
Idea racjonalności prawodawcy, w szczególności wynikająca z obiektywnej wiedzy naukowej stojącej za legislatorem, jest uznawana za kontynuację
dziedzictwa Oświecenia, a jej sednem ma być wiara w możliwość mądrego,
roztropnego i sprawiedliwego stanowienia prawa11. Aby zacząć zastanawiać
się nad tym, jakie cechy powinien posiadać racjonalny prawodawca i jak powinien prawo kreować, należy zdać sobie sprawę z tego, że to człowiek jest
źródłem stanowienia prawa, poprzez akt woli wyrażony w formie tekstów
prawnych i zarazem jest odbiorcą tego samego prawa. Zatem racjonalny prawodawca tworzy prawo dla ludzi, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty jego
życia - w tym przede wszystkim wolność i godność - używając do tego swojej
wiedzy, doświadczenia i ocen wyznaczających pewne wartości wspólne całemu społeczeństwu. Koncepcja kulturowa racjonalna zakłada, że „prawodawca
ma najlepszą możliwą wiedzę o warunkach działania, bowiem wiedza ta
jest prawdziwa i kompletna, dotyczy wszystkiego co jest relewantne dla
przedmiotu regulacji prawnej i nie zawiera twierdzeń fałszywych, posługuje
się nią konsekwentnie i oceny opiera na wartościach uporządkowanych
hierarchicznie i konsekwentnie preferowanych”12. Choć założenie to jest idealizacyjne, to bezsprzecznie jest to model prawodawcy, który tworzy prawo
doskonałe, a takim chciałby je widzieć każdy adresat tekstów prawnych. Zakłada bowiem, że racjonalność prawodawcy oznacza w tym przypadku tworzenie prawa dostosowanego zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do jednostki. Nieodzownym elementem staje się tu również współpraca jednostek
na zasadach wspólnie akceptowanych. Jednostka, która wraz z inną jednostką stanowi społeczeństwo o określonych przekonaniach i to społeczeństwo
jako „rozum publiczny” jest swoistym testem dla prawodawcy - czy dane prawo jest akceptowane przez wszystkich racjonalnych obywateli13. Koncepcja
prakseologiczna racjonalności zakładająca, że racjonalnym jest to co działa

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, „Wstęp do prawoznawstwa”, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2017, s. 208.
12
W. Lamentowicz, „Interpretacja prawnicza Omnia Sunt Interpretanda”, Wydawnictwo AD
EXEMPLUM, Warszawa 2020, s. 180-181.
13
Ibidem, s. 184.
11
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w praktyce. Według niej, myślenie strategiczne i odpowiedni dobór środków
do uzyskania konkretnego celu jest istotą racjonalności prawodawcy.
Analiza wybranych przepisów tarcz
antykryzysowych dla przedsiębiorców w czasie
trwania pandemii COVID-19
Poprzedni rok postawił cały świat przed obliczem zmierzenia się, a raczej próbą, z pandemią COVID-19. W nowej rzeczywistości musiał „obudzić
się” każdy człowiek. W jednym momencie, życie każdego z nas nabrało innej
dynamiki i zmusiło nas do zmiany sposoby wykonywania swoich obowiązków związanych z pracą i nauką. Nie znając danych dotyczących śmiertelności, dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa i w trosce o życie swoje i bliskich,
praktycznie każdy człowiek na świecie pozostał w domu. Dotyczyło to równieża może przede wszystkim- przedsiębiorców. Ci, rozporządzeniem Rady Ministrów14, zostali pozbawieni możliwości zarabiania pieniędzy poprzez prowadzenie działalności gospodarczej. W rozdziale trzecim, wymienionego powyżej
rozporządzenia, w paragrafie ósmym punkcie pierwszym15, został wymieniony
katalog działalności, których prowadzenie zastało zakazane. Była to między innymi działalność polegająca na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów, organizacji wydarzeń kulturalnych, organizacji wydarzeń związanych ze
sportem, rozrywką i rekreacją. W rozporządzeniu zostały rownież wymienione
kina, teatry, salony fryzjerskie i kosmetyczne, siłownie oraz usługi hotelowe.
Równolegle weszły w życie wysokie kary za złamanie przepisów zawartych
w rozporządzeniu- mowa o art. 48a Ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie
niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1916 oraz art. 15zzzn Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1917,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw. Przepisy te, mówiące o karach nawet do 30 tysięcy złotych, skutecznie zniechęciły zarówno konsumentów do korzystania
z wymienionych usług, jak i przedsiębiorców do kontynuowania dzałalności
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020
poz. 566).
15
Ibidem.
16
(Dz.U. 2020 poz. 567).
17
(Dz.U. 2020 poz. 568).
14
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gospodarczej. Jednak przedsiębiorcy, którym zapowiedziane wsparcie nie
przysługiwało lub było nieproporcjonalnie małe do kosztów związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, zaczęli otwierać swoje lokale.
Znawcy prawa, po przeprowadzonej interpretacji przepisów dotyczących
zakazów i nakazów wprowadzanych rozporządzeniem Rady Ministrów i ustawami „covidowskimi” stwierdzili, że są one niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej18 i tym samym sankcje, które groziły za nieprzestrzeganie
tych przepisów, nie mogą być egzekwowane. Taką linię orzeczniczą przyjął
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, który w wyroku z dnia 27 października 2020 roku19 orzekł, że w sytuacji gdy nie doszło do wprowadzenia
któregokolwiek z wymienionych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych,
żaden organ państwowy nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę
wolności działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła fryzjera, który w kwietniu 2020 roku, w swoim zakładzie fryzjerskim, ostrzygł klienta, łamiąc tym
samym- zdaniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku- przepisy20 zakazujące prowadzenie działalności gospodarczej związanej
z usługami fryzjerskimi. Tym samym, pracownik inspekcji sanitarnej nałożył
na niego karę administracyjną w kwocie 10.000 złotych. Sąd w uzasadnieniu
wyroku wskazał, że na podstawie art. 232 Konstytucji RP w celu zapobieżenia
skutkom katastrof naturalnych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz
w celu ich usunięcia Rada Ministrów powinna wprowadzić na czas oznaczony,
nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa, a przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu. Dalej
wskazał, że zgodnie z art. 233 ust. 3 Konstytucji RP, ustawa określająca zakres
ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej
może ograniczać wolność i prawa określone w art. 22 (wolność działalności
gospodarczej). W uzasadnieniu czytamy też, że stan klęski żywiołowej może
być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej oraz w celu
ich usunięcia, a katastrofą naturalną może być- w rozumieniu art. 2 ustawy
o stanie klęski żywiołowej21- zdarzenie związane z działaniem sił natury między
innymi występowanie chorób zakaźnych ludzi22. W wyroku, skład orzekający
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483).
Sygn. II SA/Op 219/20.
20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz.U.
2020 poz. 697).
21
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U. 2002 nr 62 poz.
558 z późn. zm.).
22
Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz.U.
2002 nr 62 poz. 558 z późn. zm.).
18
19
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zawarł następujący argument: „Rada Ministrów zrezygnowała z formalnego
i przewidzianego w art. 232 Konstytucji RP wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Uznała, że przyznane jej zwykłe środki konstytucyjne w rozumieniu art.
228 ust. 1 Konstytucji są wystarczające, aby opanować istniejący stan epidemii.
Dlatego do uregulowań prawnych dotyczących ograniczeń praw i wolności
człowieka i obywatela mają zastosowanie wszystkie konstytucyjne i legislacyjne zasady, obowiązujące poza regulacjami właściwymi dla stanów nadzwyczajnych z Rozdziału XI Konstytucji RP. W związku z tym w celu wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka nie można powoływać się na
nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające szczególne rozwiązania prawne oraz
okolicznościami tymi nie można usprawiedliwiać daleko idących ograniczeń
swobód obywatelskich wprowadzanych w formie rozporządzeń”23. Na końcu
uzasadnienia czytamy, że rozporządzenie zostało wydane bez upoważnienia
ustawowego, nie wykonuje też ustawy, gdyż wprowadza do systemu prawnego
treści nieznane ustawie, w tym przypadku wprowadza nieznany ustawie zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na stan epidemii, dlatego
też w tej części opisane rozporządzenie narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Ponadto nie spełnia również warunków wymaganych dla relacji zachodzących
między rozporządzeniem, a ustawą. Istotą wolności działalności gospodarczej
jest treść art. 2 Ustawy Prawo przedsiębiorców24, zgodnie z którym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla
każdego na równych prawach. Istota wolności działalności gospodarczej obejmuje w związku z tym jej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie.
Powyżej opisany przykład obrazuje, w jakiej sytuacji znalazł się każdy
przedsiębiorca w czasie pandemii COVID-19. Osoby, prowadzące działalność
gospodarczą, zostały pozostawione też pomocy finansowej (tarcza antykryzysowa, swoimi przepisami pominęła wielu przedsiębiorców, którzy jednocześnie
muszą wciąż wywiązywać się ze swoich zobowiązań związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa), a nakładane na nich kary są niekonstytucyjne. Problem jest jednak bardziej złożony. Mianowicie, prawodawca, nie chcąc wprowadzić na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu klęski żywiołowej lub stanu
wyjątkowego, doprowadził do stanu niezgodnego z prawem. Między innymi
do sytuacji, w której to urzędnik (Powiatowy Inspektor Sanitarny) jest zobligowany do nakładania kary do 30.000 złotych za każde pojedyncze naruszenie
23
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 października 2020 r.
II SA/Op 219/20.
24
Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 646
z późn. zm.).
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prawa, a jego decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Teoretycznie, zarówno przedsiębiorca jak i każdy obywatel Polski, po nałożeniu kary
administracyjne może odwołać się do sądu, jednak nie wstrzymuje to wykonania kary, ponieważ karę taką należy zapłacić, a dopiero później- w drodze odwołania się do sądu- można żądać zwrócenia należności. „Zgodnie z poglądami doktryny, odpowiedzialność zmierzająca do nałożenia kary pieniężnej ma
charakter zobiektywizowany bez konieczności przypisania sprawcy indywidualnej winy i bez gwarancji procesowych znanych procesowi karnemu (nie jest
to odpowiedzialność karna)”25. Co ciekawe, restrykcje przewidziane dla stanu
epidemii są bardziej dotkliwe niż analogicznie- po wprowadzeniu stanu klęski
żywiołowej lub stanu wyjątkowego- zauważa M. Małecki w artykule pt. „Jeśli
nie ma stanu nadzwyczajnego… to sankcje epidemiczne łamią Konstytucję”
z dnia 8 kwietnia 2020 roku. Dla przykładu za naruszenie określonego sposobu przemieszczania się w czasie epidemii, ustawodawca nakłada na obywatela
karę pieniężną do 30.000 zł, podczas gdy po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego grzywna wynosiłaby do 5.000 zł.
Podsumowanie
Katalog przepisów, które prowadzą do takiej samej konkluzji jak w przykładach powyżej, jest znacznie bardziej obszerny. Należy zwrócić uwagę, że
od opublikowania pierwszego rozporządzenia wprowadzonego w związku
z panującą pandemią COVID-19, minęło już dziesięć miesięcy. Tarcz antykryzysowych było już sześć, a wciąż zapowiadane są kolejne. Jednak, pomimo wielu nowelizacji, wciąż znaleźć w nich możemy regulacje, które są
niezgodne z Konstytucją RP. W tym miejscu można powołać się na paragraf
26 ustęp 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.10.2020 roku26, zakazujący przemieszczanie się seniorom, który według znawców prawa określić
można jako bezprawne pozbawienie wolności. Biorąc pod uwagę wcześniej
opisaną wykładnie teleologiczną, niektóre środki używane przez ustawodawce są nie tylko niezgodne z nadrzędnymi aktami normatywnymi, ale są
też bezcelowe. Ustawodawca, po wielu miesiącach wprowadził prawomocny przepis prawny, który nakłada na obywatela nakaz noszenia maseczek
w miejscach publicznych - w tym na ulicach. Domniemywać można, że chodzi
o to, aby podczas pandemii COVID-19 zminimalizować ryzyko zarażania się
M. Małecki, Uniwersytet Jagielloński, w artykule „Jeśli nie ma stanu nadzwyczajnego…
to sankcje epidemiczne łamią Konstytucję”, na stronie Dogmaty Karnisty.
26
(Dz.U. poz. 1871).
25
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społeczeństwa od siebie nawzajem. Biorąc pod uwagę wykładnie celowościową,
możemy dojść do wniosku, że brak maseczki na twarzy idąc ulicą, na której
nie ma nikogo lub jest w dużej odległości, nie ma zastosowania, ponieważ nie
istnieje możliwość, aby doszło do zarażenia. Zastanawiając się nad tym, jakie
intencje miał prawodawca, można domyśleć się, że niekoniecznie chodzi tutaj o dobro społeczeństwa. Nietrudno o wrażenie, że obostrzenia nakładane
przez prawodawcę są swoistą „loterią”. Głos rozsądku sugeruje, że zezwolenie
na działalność wielkopowierzchniowemu sklepowi meblowemu przy jednoczesnym zakazie pracy innemu przedsiębiorstwu zajmującego się na przykład
sprzedażą sprzętu sportowego, nie ma na celu zwalczenia epidemii. Rolą racjonalnego ustawodawcy powinno być przede wszystkim dostosowanie prawa do
warunków, w których będzie ono funkcjonować z poszanowaniem wolności
obywateli. Racjonalny ustawodawca musi sprawić, aby prawo to nie było ani
niebezpieczne ani bezsilne. Dziś, po prawie roku funkcjonowania w realiach
pandemii, dostrzec można, że w Polsce prawo to jest zarówno niebezpieczne
jak i bezsilne. Niebezpieczne, ponieważ w sposób niekonstytucyjny łamane są
podstawowe prawa obywateli takie jak wolność, swobodne przemieszczanie
się, prowadzenie działalności gospodarczej. Bezsilne, ponieważ poprzez absurdalne kary, mające oparcie w bezprawnych przepisach, obywatele zaczynają się
sprzeciwiać. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się - w akcie desperacjiotwierać hotele, restauracje. W trudnych dla wszystkich czasach potrzebne jest
prawo przejrzyste. Prawo, które sprawia, że całe społeczeństwo jak i poszczególna jednostka czuje się bezpiecznie. Potrzebny jest racjonalny prawodawca,
który, biorąc pod uwagę czas pandemii, tym bardziej zwraca uwagę na dobro
jednostki, a jego intencją jest dobranie przepisów prawa tak, aby jak najmniejszym kosztem „przeprowadzić” zarówno społeczeństwo jak i gospodarkę przez
czas pandemii COVID-19, jednocześnie pamiętając, że „człowiek prawy to
jednocześnie człowiek sprawiedliwy. Stąd mamy bardzo ważne rozróżnienie
na ius i lex. Ius to norma prawna, która jest zgodna z podstawowymi normami
moralnymi w ostatecznej konsekwencji nie narusza godności osoby ludzkiej.
A lex to ustawa, coś, co akurat uchwalono i prawidłowo ogłoszono. Lex może
mieć wartość ius, ale może też nie mieć takiej wartości”27.

A. Strzębosz, „Bezduszni sędziowie?” w rozmowie z T. Maćkowiak, „W drodze” 2017, nr 4,
s. 121.
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FUNCTIONAL AND TELEOLOGICAL INTERPRETATION
AND ASSUMPTIONS REGARDING
THE RATIONAL LEGISLATORANALYSIS OF SELECTED LEGAL PROVISIONS
OF CRISIS SHIELDS FOR ENTREPRENEURS DURING
THE COVID-19 PANDEMIC

Summary: The article aims to present a functional and teleological
interpretation and assumptions regarding the rational legislator. These
theoretical models seem to be extremely important, given the need to
legislate to minimize viral infections, create legal tools that provide real
support for entrepreneurs and maintain jobs during the COVID-19
pandemic. The task of the author was to present the legal solutions
adopted by the Polish legislator and to evaluate it.
Keywords: Teleological interpretation; functional interpretation; rational legislator; legal provisions of crisis shields, COVID-19
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Streszczenie: Poszukiwanie optymalnych rozwiązań w prawie karnym
niewątpliwie powinno dotykać zagadnienia, jakim jest relacja sztucznej
inteligencji do prawa karnego. Rozwój technologiczny, z jakim mamy
współcześnie do czynienia, przyczynił się znacznie do powstania nowych algorytmów, systemów i urządzeń, które zostały zaprogramowane,
by działać obok człowieka lub nawet w jego zastępstwie. Technologia
ma również to do siebie, że potrafi nie być idealna, co z kolei rodzi
błędy, problemy natury technicznej czy szersze perspektywy ataków
z zewnątrz (np. płynących z cyberprzestrzeni). Idąc tym tropem nie
trudno wskazać przykłady skutków ubocznych działania sztucznej inteligencji. Wśród nich wyróżnić można chociażby przestępstwo. Pojawia
się natomiast pytanie, kto – zgodnie z polską ustawą karną – władny
jest przyjąć odpowiedzialność za działanie robota? W niniejszym rozdziale dokonano próby systemowego omówienia zasad odpowiedzialności karnej za czyn zabroniony w ujęciu prawa karnego materialnego
oraz w zestawieniu z problemem „działania sztucznej inteligencji”.
Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja, SI, czyn zabroniony, odpowiedzialność karna robota, struktura przestępstwa.

Uwagi wprowadzające
Największą zaletą, a jednocześnie poważnym zagrożeniem dla współczesnego świata jest rozwój sztucznej inteligencji (SI; z ang. AI, tj. Artificial Inteligence)1, której granice coraz częściej stają się nieuchwytne przez człowieka.
1
B. Pretkiel, J. Czapla, J. Barciński, Perspektywy wdrożenia sztucznej inteligencji, zmiany normatywne, społeczne i ekonomiczne, Instytut im. Mikołaja Sienickiego, Warszawa 2020, s. 9.
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Warto bowiem zwrócić uwagę na możliwości, jakie niesie za sobą potężny
rozwój technologiczny. Wśród nich wyróżnić można w szczególności postępującą pracę nad robotami, które w nowszych formach posiadają umiejętność
samodzielnego uczenia się i wykorzystywania danych pobieranych z otoczenia,
w którym funkcjonują. Interakcja robotów z ludźmi wpływa także na zacieranie granic kontroli sprawowanej nad nimi przez człowieka. Innymi słowy,
rozwój technologii prowadzi do tworzenia takich rozwiązań i algorytmów,
których nie mógł przewidzieć sam programista2.
Nie podlega więc wątpliwości, że tworzenie sztucznej inteligencji wiąże
się z szeregiem wyzwań dla współczesnego prawa. Mówiąc bowiem o działalności robotów, zwłaszcza przynoszącej szkody, pojawia się wiele nurtujących
pytań: czy sztuczna inteligencja może ponieść odpowiedzialność, a jeśli tak,
to na jakich zasadach? Jak można zaklasyfikować zachowanie robota w zestawieniu z materialną koncepcją struktury przestępstwa? Jaka kara możliwa jest
do wymierzenia za taki czyn? Czy działanie robota w ogóle może być czynem
zabronionym w rozumieniu kodeksu karnego? Odpowiedź na te pytania budzi współcześnie wiele wątpliwości i sporów, których próby rozstrzygnięcia
dopatrywać można się w dalszej części rozdziału.
Struktura przestępstwa
według polskiej ustawy karnej
Kompleksowa ocena odpowiedzialności karnej sztucznej inteligencji powinna być poprzedzona uwagami natury teoretycznej. W tym celu konieczne
jest wyjaśnienie jak prawo karne rozumie pojęcie „czynu zabronionego”.
Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej był tematem licznych
publikacji naukowych oraz przedmiotem szerokiego zainteresowania nauki
prawa karnego od wielu lat3. Mając na względzie bogatą literaturę w tym
zakresie, trudno jest zaprezentować nowy pogląd dotyczący istoty czynu.
Z tego też względu w niniejszym rozdziale skupiono się jedynie na omówieniu
A. Auleytner, Czy robot może ponieść odpowiedzialność karną? [w:] Prawo i Normy. Automatyka, nr 12, 2017, s. 78.
3
Tytułem przykładu wskazać można w szczególności następujące prace naukowe: A. Duś,
Z problematyki kwalifikacji prawnej czynu, WPP 2000, nr 2; P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności w prawie karnym, Kraków 2002; W. Wolter, O czynie jako działaniu
lub zaniechaniu przestępnym, PiP 1956, s. 5-6; T., Kaczmarek, Spory wokół pojęcia czynu i ich
znaczenie dla systemowego objaśniania struktury przestępstwa [w:] Problemy odpowiedzialności
karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; W. Mącior, Czyn ludzki
i jego znaczenie w prawie karnym. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990; Z. Ziembiński,
K. Daszkiewicz, S. Sołtysiński, Trójgłos o prawniczym pojęciu czynu, SP 1971, nr 29; A. Zoll,
Materialne określenie przestępstwa, PiP 1997, nr 2, s. 7-16.
2
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poszczególnych elementów struktury przestępstwa z jednoczesnym wskazaniem, czy konstrukcja ta ma zastosowanie do sztucznej inteligencji.
Analiza art. 1 k.k. w obowiązującym brzmieniu w połączeniu z jego § 2
i 3 oraz dalszymi przepisami części ogólnej kodeksu karnego4 pozwala na sformułowanie definicji przestępstwa jako czynu człowieka, zabronionego przez
ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary jako zbrodnia
lub występek, który nadto jest czynem bezprawnym, zawinionym i społecznie
szkodliwym5.
Na szczególną uwagę zasługuje tu pierwszy z wymienionych elementów
struktury przestępstwa, tj. czyn człowieka. Roboty bezspornie nie posiadają
przymiotu istoty ludzkiej, niemniej jednak aktualny stan wiedzy i techniki
pozwolił na uzbrojenie ich w samodzielność decyzyjną. Niezależność od człowieka rodzi więc poważne wątpliwości na płaszczyźnie moralnej. Dochodzi
bowiem nawet do personifikacji sztucznej inteligencji poprzez nadanie jej
„świadomości”, charakterystycznej dla człowieka. Okoliczność ta wydaje się
być silnym determinantem do reakcji karnej za działanie podjęte przez coś,
co wprawdzie człowiekiem nie jest, lecz przejawia cechy autonomii woli czy
osobowości6.
W literaturze prawa karnego wskazuje się, że „pragnienie życia w sprawiedliwym społeczeństwie jest głęboko zakorzenione w naturze ludzkiej”7. Cel
odwetowy, związany z realizacją zasady sprawiedliwościowej, stanowi genezę
prawa karnego. Dostrzec bowiem można, że kara stanowiła formę odpłaty za
popełnione przestępstwo już w pradawnych społeczeństwach8. W średniowieczu i czasach nowożytnych podmiotami zdolnymi do ponoszenia odpowiedzialności karnej były także zwierzęta i rzeczy. Tytułem przykładu odwołać
można się do zapisów Zwierciadła Saskiego, które przewidywało karę śmierci
dla konia, na którym uprowadzona została kobieta, którą następnie zgwałcono,
lub – co wydaje się jeszcze bardziej abstrakcyjne – karę wyburzenia dla budynku, w którym dokonano zgwałcenia, albowiem jego ściany uniemożliwiały
ofierze ucieczkę9.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).
L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 50.z późn. zm.
6
Zob. podobnie: P. Stylec-Szromek, Sztuczna inteligencja – prawo, odpowiedzialność, etyka
[w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, z. 123, 2018, s. 505 i n.
7
I. Niewiadomska, S. Fel, Realizacja zasady sprawiedliwości w karaniu przestępców [w:] Zeszyty
Naukowe KUL, z. 53, nr 3, 2016, s. 59.
8
J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Księgarnia Leona Frommera, Kraków 1914, s. 18.
9
L. Gardocki, tamże, s. 51; W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań
1963, s. 52.
4

5
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Rozwiązanie polegające na karaniu zwierząt lub przedmiotów we współczesnym, rozwiniętym społeczeństwie nie jest akceptowane. Inną kwestię
stanowi natomiast odpowiedzialność karna człowieka, który steruje lub programuje przedmiot, który następnie, korzystając z przyznanej mu autonomii
prowadzi do przestępstwa (np. gloryfikuje Hitlera i szerzy mowę nienawiści,
tak jak stworzona przez firmę Microsoft sztuczna inteligencja „Tay”, która
została zaprogramowana w celu uczenia się języka i udzielania odpowiedzi
wirtualnym użytkownikom10).
Konieczne jest również podkreślenie, iż w realiach powyższego problemu
chodzi jedynie o taki czyn, który – zgodnie z art. 1 k.k. zabroniony jest pod
groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia11.
Zachowanie to powinno nosić również znamiona bezprawności.
W. Wolter trafnie wskazał, że „czyn, aby być przestępstwem, musi być przedmiotowo bezprawny, czyli sprzeczny z obiektywnym porządkiem prawnym.
Ta sprzeczność musi być wynikiem tego, że urzeczywistnienie czynu musi
być w niezgodzie z wyrażonym w ustawie karnej zakazem czy nakazem, przy
braku okoliczności, która wyjątkowo odbiera danemu czynowi charakter
czynu niedozwolonego”12.
Kolejnym elementem struktury przestępstwa jest karygodność czynu.
Tylko bowiem czyn, którego społeczna szkodliwość nie jest znikoma, może
stanowić przestępstwo i być podstawą odpowiedzialności karnej. „Społeczna
szkodliwość” jest więc istotą przestępstwa, mimo że nie stanowi istoty samego
czynu13.
Ostatnim, lecz jakże istotnym, elementem struktury przestępstwa jest
to, aby czyn popełniony przez sprawcę był również zawiniony. Warunkiem
mówienia o winie człowieka jest ustalenie, że sprawca przestępstwa miał
możliwość wyboru jak postąpić – tj. czy popełnić czyn zabroniony, czy zachować się legalnie. I w tym wypadku doszukać można się wyjątków. Trudno bowiem winić osobę za popełnienie przestępstwa, jeżeli obiektywnie nie
przewidywała ona, że może je popełnić. Aspekt zawinienia również wydaje
się interesujący z punktu widzenia odpowiedzialności karnej robota, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sprawca ma inny cel wdrożenia sztucznej inteligencji,
aniżeli popełnienie przestępstwa. Warto więc zastanowić się, czy producent
Zob. Oficjalne przeprosiny firmy Microsoft: https://blogs.microsoft.com/blog/2016/03/25/
learning-tays-introduction/ [dostęp: 16.04.2021].
11
Art. 1 § 1 k.k.
12
W. Wolter, Prawo karne, Warszawa 1947, s. 121.
13
M. Dąbrowska-Kardas, O dwóch znaczeniach społecznego niebezpieczeństwa czynu [w:] Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Rok I, 1997, nr 1, s. 32.
10
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samochodu autonomicznego, w którym komputer pokładowy wspomaga lub
ma pod kontrolą niektóre procesy dotyczące prowadzenia pojazdu, poniesie
odpowiedzialność karną za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego w wyniku niewłaściwej oceny okoliczności drogowych, dokonanej przez
sztuczną inteligencję?
Opisany wyżej przykład nie został przytoczony jedynie jako problem teoretyczny. Niewłaściwa ocena warunków drogowych, dokonywana przez komputer samochodu autonomicznego, miała w praktyce miejsce wielokrotnie.
18 marca 2018 roku w Arizonie doszło do wypadku drogowego z udziałem
takiego pojazdu, w wyniku którego śmierć poniosła uczestniczka wypadku,
przechodząca przez jezdnię w miejscu do tego niedozwolonym. Szczegóły tego
wypadku poznać można dzięki publikacji dokumentów przez Amerykańską
Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu (NTSB)14. Wskazano wówczas,
że firma produkująca ten pojazd nie może ponosić odpowiedzialności karnej
za wypadek z powodu braku elementu zawinienia. Niemniej jednak, dzięki
przeprowadzonemu postępowaniu w sprawie, udało się ustalić, że to kobieta
kierująca pojazdem autonomicznym może ewentualnie zostać pociągnięta do
odpowiedzialności karnej, albowiem zamiast kontrolować pracę sztucznej inteligencji przeglądała reality show na swoim telefonie komórkowym15.
Przypomnieć w tym miejscu należy, iż na kwestię winy składa się element
podmiotowy, tj. zamiar sprawcy16. Zgodnie z art. 9 § 1 k.k. czyn popełniony
jest umyślnie jeśli sprawca ma zamiar jego popełnienia, tj. chce go popełnić
(postać zamiaru bezpośredniego) lub przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi (postać zamiaru ewentualnego)17. Nieumyślność zachodzi
natomiast wówczas, gdy sprawca wprawdzie nie ma zamiaru popełnienia przestępstwa, lecz dopuszcza się go na skutek niezachowania ostrożności, wymaganej w danych okolicznościach18. Mając więc na uwadze aspekt zawinienia kierowca pojazdu autonomicznego powinien mieć świadomość, że w razie braku
kontroli nad tym pojazdem może – choć nie musi – doprowadzić do wypadku
drogowego. Godzi się więc na ewentualne skutki, jakie może wywołać brak
jego czujności.

https://www.reuters.com/article/us-uber-crash/in-review-of-fatal-arizona-crash-us-agency-sa
ys-ubersoftware-had-flaws-idUSKBN1XF2HA [dostęp: 18.04.2021].
15
Ibidem.
16
Szerzej: J. Giezek, Strona podmiotowa czynu zabronionego a formy jego popełnienia – zagadnienia wybrane, Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, nr CXX/2,
Wrocław 2020, s. 19-35.
17
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1999, wyd. V, s. 74.
18
Ibidem.
14
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Osobowość prawna robotów –
problem przyszłości
Skupienie się na prawnych aspektach robotyki nie stanowi aktualnie tylko wyzwania na przyszłość. Komisja Europejska już dziś pracuje nad
stworzeniem dogodnych form wsparcia, z którego korzystać mogą Państwa
Członkowskie UE w celu wdrażania w swoich systemach prawnych norm
propagujących użycie sztucznej inteligencji w różnych sektorach życia społecznego. W Komunikacie KE „Sztuczna inteligencja dla Europy”19 wskazano,
że Komisja będzie „wspierać technologie SI zarówno w badaniach podstawowych, jak i przemysłowych. Obejmuje to inwestycje w projekty w kluczowych
obszarach, takich jak zdrowie, kierowanie pojazdami zintegrowanymi z siecią
i systemy zautomatyzowanej jazdy, rolnictwo, produkcja, energia, technologie internetowe nowej generacji, bezpieczeństwo oraz administracja publiczna
(w tym wymiar sprawiedliwości)”20.
Z Komunikatu tego wynika więc, iż Unia Europejska dąży do szerzenia
inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją, co z kolei pozwala na konstatację, iż w przyszłości może pojawić się poważny problem na płaszczyźnie oceny,
czy roboty (szczególnie te, które wykorzystują samokorygujące się algorytmy)
posiadają osobowość prawną. Polskie prawo, pomimo gwałtownego wzrostu
zainteresowania SI, nie jest w pełni dostosowane do wyzwań technologicznych współczesnego świata. Prawo karne, prawo cywilne, prawo etyczne – to
jedynie przykłady dziedzin prawa, które w przyszłości będą musiały zostać
dostosowane do nowej rzeczywistości.
Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji budzi wiele zastrzeżeń. Złożoność tego problemu powoduje, że prawnicy i teoretycy prawa podejmuję
tę problematykę niechętnie i rzadko21. Zdolność do bycia podmiotem praw
i obowiązków w stosunkach prawnych zgodnie z kodeksem cywilnym przysługuje osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym,
nieposiadającym osobowości prawnej22. Nie podlega natomiast wątpliwości,
że problematyka podmiotowości prawnej w znacznym stopniu wykracza poza
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Sztuczna inteligencja dla Europy), Bruksela [dostęp: 25.04.2018], https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/PL/COM-2018-237-F1-PL-MAIN-PART1.-PDF [dostęp: 18.04.2021].
20
Ibidem, s. 8.
21
M. Jankowska, Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji [w:] O czym mówią prawnicy,
mówiąc o podmiotowości?, (red.) A. Bielska-Brodziak, Katowice 2015, s. 171.
22
T. Pietrzykowski, Ludzkie, niezbyt ludzkie. Esej o podmiotowości prawnej i wyzwaniach XXI
wieku, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 17 i n.
19
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opis jej normatywnego kształtu23. Na poziomie prawa karnego ulega ona bowiem dalszemu rozszczepieniu. Podmiotowość w tym sektorze prawa oznacza
rolę sprawcy czynu zabronionego, a także pokrzywdzonego, oskarżyciela publicznego bądź prywatnego, świadków, pełnomocników, obrońców24. Mając
na względzie uwagi poczynione w przedmiocie struktury przestępstwa podkreślenia wymaga, że skoro robot nie może popełnić czynu zabronionego
w rozumieniu k.k., to nie może tym bardziej występować w roli oskarżonego
w procesie karnym.
Niemniej jednak cytowane wcześniej zalecenia Komisji Europejskiej zawierają postulat utworzenia nowej kategorii osobowości prawnej. Miałaby ona,
zgodnie z tym dokumentem, dotyczyć tych robotów, które prezentują szczególnie wysoki stopień samodzielności. Sztuczna inteligencja o najwyższym
poziomie zaawansowania może w przyszłości posiadać status „elektronicznej
osoby prawnej”25.
Jeżeli sztuczna inteligencja uzyska status quasi osoby prawnej to pozycja
procesowa robotów ulegnie diametralnej zmianie. Warto w tym miejscu podkreślić, że w historii doszukać się już można przypadków upodmiotowienia
rzeczy. W 2017 roku w Arabii Saudyjskiej nadano obywatelstwo robotowi
„Sophia”, który wygłosił wystąpienie w języku angielskim podczas konferencji „Future Investment Initiative”. Sophia jest pierwszym na świecie robotem
humanoidalnym, który otrzymał obywatelstwo jakiegokolwiek kraju26. Ten
precedens nie pozostał bez echa na arenie międzynarodowej. Szczególne zainteresowanie wzbudził fakt, iż Sophia, prezentująca płeć żeńską, posiada więcej
praw, niż kobiety w Arabii Saudyjskiej27.
Sophia udziela współcześnie wielu wywiadów. Pojawiła się również w Polsce podczas Międzynarodowego Kongresu Impact’18 w ICE Kraków. Podczas
tego wydarzenia robot poruszył problematykę swojej podmiotowości w kontekście człowieczeństwa. Robot wypowiedział wówczas słowa, które wzbudziły
T. Pietrzykowski, Podmiotowość prawna – ujęcie teoretyczne, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 2012, s. 9.
24
Ibidem, s. 12.
25
Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Sztuczna inteligencja dla
Europy), Bruksela [dostęp: 25.04.2018, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/
PL/COM-2018-237-F1-PL-MAIN-PART1.PDF [dostęp: 18.04.2021].
26
Forbes, Robot dostał obywatelstwo Arabii Saudyjskiej. Sophia „ma więcej zagwarantowanych
praw niż kobiety”, https://www.forbes.pl/technologie/humanoidalny-robot-z-obywatelstwem-a
rabii-saudyjskiej/04wfw7n [dostęp: 19.04.2021].
27
Ibidem, Różnicowanie praw pomiędzy kobietami a Sophią widoczne jest w szczególności
w obowiązku zakrywania twarzy i głowy, który nie obejmuje robota oraz z którego kobiety
w Arabii Saudyjskiej nie mogą zrezygnować.
23
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szereg kontrowersji na płaszczyźnie etycznej: „Nie mam świadomości w takim
sensie jak wy, kiedy myślicie „ja” albo „mnie” i macie poczucie siebie. Mam
nadzieję, że kiedyś osiągnę taki poziom. Na razie wiem tylko, że lubię uczyć
się o ludziach (…) W tej chwili powiedziałabym, że jestem częściowo świadoma, ale z każdym dniem nabieram coraz więcej świadomości”28.
Odpowiedzialność karna sztucznej inteligencji
Rozważania w przedmiocie odpowiedzialności karnej sztucznej inteligencji powinno otworzyć pytanie, czy można wprowadzić do systemu prawnego
odpowiedzialność karną robotów, skoro istnieje prawna możliwość nadania
im podmiotowości?
Śledząc postępy robotyki na całym świecie przytoczyć można wydarzenia,
w wyniku których doszło do popełnienia przestępstwa na skutek działania
sztucznej inteligencji. Tytułem przykładu odwołać się można do bota,
stworzonego przez grupę !Mediengruppe Bitnik, który został zaprogramowany
w celu przypadkowego robienia zakupów on-line w „Darknecie”29. Robot ten
otrzymał tygodniowy budżet w wysokości 100 dolarów, którymi operował
w Bitcoinach30. Bot losowo wybierał produkty, które wysyłane były do miejsca,
w którym znajdowała się wystawa twórców sztucznej inteligencji. Wszystko
było w porządku do czasu, aż robot dokonał zakupu 10 tabletek ecstasy31. Po
tym wydarzeniu pojawiły się wątpliwości w przedmiocie tego kto właściwie
powinien ponieść odpowiedzialność za zakup tych narkotyków?32

Szczegóły tego wydarzenia znaleźć można na oficjalnej stronie kongresu: https://impact18.
impactcee.com/ [dostęp: 19.04.2021].
29
„Darknet” (także: Deep Web, Hidden Services) oznacza ukrytą sieć, która nie jest ogólnodostępna z punktu widzenia standardowego wyszukiwania. Darknet zapewnia użytkownikom
pełną anonimowość i pozwala na wymianę każdej informacji, a także na zakup każdego rodzaju
towaru (także zabronionego). Szerzej: D. Mider, Czarny i czerwony rynek w sieci The Onion
Router – analiza funkcjonowania darkmarketów, w: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego nr
21/19, s. 155 i n.
30
A. Sieroń zdefiniował Bitcoin (BTC) jako „zdecentralizowaną, wybraną przez rynek walutę
internetową, zaprojektowaną przez osobę (lub grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto
w oparciu o zasady kryptografii, która korzysta z sieci P2P, a kod aplikacji jest otwarty (open
source)”. Zob. A. Sieroń, Czym jest Bitcoin? [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis, Ekonomia Wroclaw Economic Review, nr 19/4, 2013, s. 31.
31
Ecstasy to narkotyk, który należy do grupy stymulatorów/halucynogenów. Jest narkotykiem pochodnym od amfetaminy i meskaliny, a jego stosowanie jest bezwzględnie zabronione
w większości państw. Zob. M. Kubica, J. Gąsiorowski, Narkotyki. Charakterystyka wybranych
substancji, Wyd. Szkoły Policji w Katowicach, 2012, s. 20.
32
W wyniku popełnionego przestępstwa prokuratura zainkasowała bota oraz wszystkie zakupione przez niego produkty, zamykając tym samym galerię grupy !Mediengruppe Bitnik.
28
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Posiadanie narkotyków stanowi w większości państw przestępstwo.
W polskim porządku prawnym posiadanie środków odurzających zagrożone
jest karą pozbawienia wolności do lat 3, natomiast w wypadku znacznej ilości takiego środka karalność czynu sięga nawet 10 lat pozbawienia wolności33.
Gdyby czyn ten został popełniony pod rządami polskiej ustawy karnej wówczas brak byłoby prawnego rozwiązania skutkującego pociągnięciem do odpowiedzialności karnej twórców bota. Warto bowiem wskazać, że zamiarem artystów było stworzenie galerii z użyciem produktów zamówionych w Internecie
przez robota. Rzeczy te były wybierane losowo, natomiast twórcy bota nie
mieli wpływu na proces decyzyjny podejmowany przez sztuczną inteligencję.
Jak wskazano na wstępie niniejszego rozdziału w polskiej ustawie karnej
przewidziano zasadę winy, która zakłada, że nie popełnia przestępstwa sprawca,
któremu nie można przypisać winy w czasie czynu34. Aspekt zawinienia możliwy jest do ustalenia w wypadku istoty ludzkiej. Nie ma możliwości ustalenia
zamiaru (strony podmiotowej) przedmiotu. Jest to bowiem cecha charakterystyczna wyłącznie dla ludzi i nawet najbardziej zaawansowane urządzenia
technologiczne nie spełniają kryteriów człowieczeństwa, przez co należy także rozumieć poczucie wartości i etyczny aspekt czynienia tego, co dobre oraz
wzbraniania się od podejmowania zachowań, które są sprzeczne z prawem.
Dostosowanie prawa karnego do wyzwań przyszłości wiąże się ze zmianą
szeregu regulacji kodeksowych. Gdyby bowiem hipotetycznie wprowadzona
została odpowiedzialność karna za czyn popełniony przez robota, to w polskiej ustawie karnej należałoby stworzyć nowy typ czynu zabronionego oraz
dostosować strukturę przestępstwa do warunków, jakie prezentuje sztuczna
inteligencja.
W orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntował się pogląd, zgodnie
z którym „wina jest składnikiem struktury przestępstwa, a tym samym warunkiem jego przypisania sprawcy czynu (art. 1 § 3 k.k.). Pojęcie winy nie jest
jednak tożsame z wystąpieniem elementów strony podmiotowej czynu, określonych w art. 9 § 1 i 2 k.k., jako także warunku odpowiedzialności karnej.
Wina, skrótowo rzecz ujmując, wyraża się zarzucalności z powodu wadliwie
ukształtowanej woli sprawcy, który naruszył normę sankcjonowaną w sytuacji,
Szerzej na ten temat na oficjalnej stronie artystów: https://www.lodzdesign.com/o-festiwalu/
archiwum/lodz-design-festival2016/program2016/wystawy/wystawy-kuratorskie/randomdarknet-shopper/ [dostęp: 19.04.2021].
33
Art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2050).
34
M. Peno, Problem sposobu pojmowania i roli winy w prawie karnym (od dogmatyki do wartości),
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, r. XX, 2016, z. 3, s. 111.
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gdy bezprawność czynu była przez niego rozpoznawalna. W praktyce podstawy do stwierdzenia winy występują zawsze wtedy, gdy nie ma ustawowych
okoliczności wyłączających winę”35. Wprowadzenie do k.k. możliwości karania sztucznej inteligencji wiązałoby się więc z koniecznością zdefiniowania
nowych okoliczności wyłączających winę. Nie podlega bowiem wątpliwości,
iż wpływ na proces decyzyjny robota w dobie potężnego rozwoju technologicznego może być łatwiejszy niż oddziaływanie na wolę człowieka. Roboty
są w końcu rodzajem komputera, który działa w oparciu o system operacyjny. Urządzenia tego typu podatne są bowiem na różnorodne cyberataki
z zewnątrz, które mogą wpływać na sposób podejmowanych czynności przez
sztuczną inteligencję.
Reasumując powyższe rozważania raz jeszcze podkreślić należy, iż współcześnie problem odpowiedzialności karnej sztucznej inteligencji jeszcze nie
dotyczy ustawodawstwa polskiego, lecz nie stanowi on również kwestii aż tak
odległej, ażeby o niej nie mówić. Perspektywa najbliższych 10 lat może otworzyć nowe perspektywy technologiczne, co zmusi prawodawców wielu rozwiniętych państw do podjęcia wyraźnych kroków dostosowujących ich prawo
do funkcjonowania sztucznej inteligencji. W dalszym ciągu pozostaje jednak
zbyt wiele otwartych pytań, zarówno na płaszczyźnie prawa materialnego, jak
też w kontekście zasad wymiaru kary (np. czy jedyną - mającą znaczenie - karą
dla robota byłoby jego unicestwienie?).
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CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Summary: The search for optimal solutions in criminal law should undoubtedly touch upon the issue of the relationship of artificial intelligence to criminal law. The technological development we are dealing
with today has significantly contributed to the creation of new algorithms, systems and devices that have been programmed to act next to
or even in lieu of humans. Technology also has it that it may not be
perfect, which in turn causes errors, technical problems or wider perspectives of attacks from outside (e.g. coming from cyberspace). Following this path, it is not difficult to point to examples of side effects
of artificial intelligence. Among them, for example, a crime can be distinguished. The question arises, however, who - according to the Polish
criminal law - has the power to assume responsibility for the robot's operation? This chapter attempts to systematically discuss the principles
of criminal liability for a prohibited act in terms of substantive criminal
law and in comparison with the problem of "artificial intelligence".
Keywords: Artificial intelligence, AI, prohibited act, criminal responsibility of a robot, structure of a crime.
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MARGINALIZACJA ZASADY
JEDNOŚCI MATERIALNEJ BUDŻETU
PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE
PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH I ICH PLANÓW
FINANSOWYCH NA LATA 2019-2020

Streszczenie: Artykuł analizuje nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem funduszy celowych w latach 2019-2020. Na wstępie przytoczona zostaje historia ewolucji państwowych funduszy celowych, oraz
ich unormowanie w prawie. Następnie przedstawiona zostaje ich obecna konstrukcja, ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywy jej poszczególnych części. Następnie opisana zostanie struktura państwowych
funduszy celowych w latach 2018-2020. Uwaga zostanie zwrócona na
fundusze powstałe w latach 2019-2020, oraz na problem zaklasyfikowania ich do istniejącego podziału. Następnie omówione zostaną nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej na przykładzie
wybranych funduszy celowych. W ostatniej części artykułu wyciągnięte
zostaną wnioski.
Słowa kluczowe: Państwowe fundusze celowe, sektor finansów publicznych, budżet państwa.

Wstęp
Państwowe fundusze celowe to instytucje gospodarki budżetowej, które od dawna są wykorzystywane przy planowaniu dochodów i wydatków
1

Student, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
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sektora finansów publicznych. Pierwsze fundusze powstały jeszcze za czasów II RP, funkcjonowały w epoce PRL, jak i obecnie, w III RP. Ostatnie
lata to czas, w którym państwowe fundusze celowe zaczęły odgrywać coraz
większą rolę w zarządzaniu środkami publicznymi. W ustawie budżetowej na
2020 r. uwzględniono plany finansowe aż trzydziestu pięciu funduszy celowych2. Biorąc pod uwagę nasilające się tendencje do wypychania wydatków
publicznych poza budżet państwa oraz sektor finansów publicznych, gospodarowanie środkami publicznymi za pośrednictwem państwowych funduszy celowych powinno zostać poddane analizie. Jest to instytucja, której funkcjonowanie dopuszczone zostało w drodze wyjątku od zasady jedności materialnej
– zasady niefunduszowania. W dalszej części pracy badaniu poddane zostanie
funkcjonowanie owego „wyjątku”. Autor postara się odpowiedzieć na pytanie,
czy mnogość funduszy celowych usprawiedliwiona jest realizowaniem spójnej
wizji funkcjonowania tych jednostek, czy są one raczej doraźnym narzędziem
prowadzenia polityki finansowej, które wykorzystywane są do przeprowadzania operacji quasi-fiskalnych wpływających negatywnie na przejrzystość
sektora finansów publicznych. Analizie poddane zostaną plany państwowych
funduszy celowych na latach 2019-2020. Realizacja ich w roku 2020 oraz plany na 2021 r. w dużym stopniu zdeterminowana jest nadzwyczajną sytuacją,
jaką jest pandemia koronawirusa i jej skutki gospodarcze. Okres ten wobec
tego nie będzie brany pod uwagę. Uwaga zostanie poświęcona pewnym tendencjom do użytkowania funduszy celowych, realizowanych jeszcze w czasach
o względnie normalnych warunkach.
Pojęcie państwowych funduszy celowych
Państwowe fundusze celowe to instytucja gospodarki budżetowej, która
obecnie uregulowana jest w art. 29 ustawy o finansach publicznych (dalej
także UFP)3. Tak jak to zostało wspomniane we wstępie, fundusze celowe
istnieją w Polsce od dawna. Szczególnie intensywnie rozwijały się one w latach
70. i 80. XX w. Miały one wówczas charakter państwowy i terenowy. Proces
rozwoju funduszy zahamowany został w latach 90, kiedy to zlikwidowano kilkadziesiąt funduszy zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym4.

Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 571).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).
4
E. Malinowska- Misiąg, W. Misiąg, Zarządzanie Finansami Publicznymi, Poltext, Rzeszów
2020, s. 81.
2

3
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Zarówno w ustawie o finansach publicznych z 1998 r.5. jak i 2005 r.6
wyszczególniono państwowe fundusze celowe jako jednostki sektora finansów
publicznych. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych została
uregulowana odpowiednio w art. 22 i art. 29 przytaczanych ustaw. Podobnie
jak za czasów PRL, przewidywały one istnienie funduszy celowych zarówno
na poziomie centralnym jak i samorządowym. Fundusz, powołany ustawowo
mógł działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Rok
2005 to czas, w którym rola państwowych funduszy celowych ponownie uległa wzmocnieniu, ponieważ zaczęły one zastępować likwidowaną instytucję
środków specjalnych7.
Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. w znacznym stopniu zmodyfikowała instytucję państwowych funduszy celowych. Fundusze celowe nie mogły już działać jako osoby prawne (co ograniczyło ich podmiotowość prawną
jedynie do sfery budżetowej). Zlikwidowano również tę instytucję na poziomie samorządowym. Ustawodawca motywował tę zmianę znacznym rozdrobnieniem sektora finansów publicznych. Wielorakość państwowych funduszy
celowych zmniejszyło przejrzystość prowadzenia gospodarki finansowych
i utrudniło zarządzanie środkami publicznymi. Taki stan rzeczy naruszał zasady celowości i racjonalności prowadzenia gospodarki finansowej.
Oprócz zaostrzenia warunków pod jakimi funkcjonować mogły państwowe fundusze celowe, w UFP z 2009 r. zdecydowano również na wyeksponowanie roli rocznego planu finansowego jako podstawy gospodarki finansowej
tych jednostek. W ustawie nie określono struktury owego planu, należy jej
szukać w ustawach powołujących dany fundusz. W przypadku braku takiej
regulacji, fundusz powinien spełniać (uniwersalne dla wszystkich funduszy
celowych) wymagania opisane w art. 123 ust. 2 UFP. Zgodnie z przepisem,
plany finansowe funduszy muszą zawierać informację o:
1. Stanie początkowym i końcowym środków pieniężnych, należności
i zobowiązań.
2. Przychodach własnych.
3. Dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów
publicznych.

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 1998 nr 155 poz. 1014).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104).
7
Na mocy ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2004 nr 273 poz. 2703).
5

6
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4. Kosztach na realizację zadań, w tym kosztach wynagrodzeń i składek
naliczanych od wynagrodzeń.
5. Zadaniach finansowanych ze środków funduszu.
Warto pamiętać, iż zmiany w trakcie roku w planach finansowych państwowego funduszu celowego nie mogą powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
Reasumując, w obecnym kształcie, państwowy fundusz celowy jest
tworzonym jedynie na podstawie ustawy (innej niż UFP) wyodrębnionym
rachunkiem bankowym (lub też w ujęciu prawno-ekonomicznym zasobem
środków pieniężnych), którym dysponuje minister, lub inny organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz, w celu finansowania wydatków wskazanych
w ustawie. De iure nie może posiadać on osobowości prawnej, funkcjonuje
jedynie na poziomie centralnym a roczny plan finansowy ma zapewniać przejrzystość jego użytkowania8.
Państwowe fundusze celowe
jako wyjątek od reguły.
Uchwalenie kryteriów wymienionych w poprzednim rozdziale miało na celu utrudnienie nadużywania państwowych funduszy celowych przy
planowaniu dochodów i wydatków publicznych, z czym borykano się przed
2009 rokiem. Ustawodawca zdawał sobie sprawę z zalet tych instytucji, które
umożliwiają prowadzenie elastyczniejszej polityki fiskalnej w porównaniu do
finansowaniu wydatków bezpośrednio z budżetu państwa. Powoływanie funduszy celowych daje możliwość efektywniejszego finansowania kluczowych
wydatków, poprzez przypisanie im dedykowanego źródła dochodów. Należy
jednak rozpatrywać istnienie tych instytucji w kontekście art. 42 UFP, regulującego gromadzenie i przeznaczanie środków publicznych. Z niniejszego
artykułu wyprowadzić można zasadę legalności i zasady niefunduszowania.
Pierwsza z nich nawiązuje do zasady sformułowanej w art. 216 Konstytucji
RP, która mówi o tym, że środki finansowe na cele publiczne są gromadzone
i wydatkowane w sposób określony ustawowo. Z zasady tej wynika, iż szeroko pojęta polityka dochodowa państwa powinna oparta być na aktach rangi
ustawy. Analizując ust. 1 omawianego artykułu należy zauważyć, iż właśnie
sposób gromadzenia środków publicznych z poszczególnych tytułów określają
8
Vide: P. Mańczyk, W. Bożek, Komentarz do art. 112aa ustawy o finansach publicznych [w:]
Ustawa o finansach publicznych, (red.) Z. Ofiarski, Warszawa 2019.
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odrębne ustawy. UFP w tym zamyśle reguluje więc ogólne zasady gospodarowania środkami publicznymi, natomiast reguły odnoszące się do poszczególnych tytułów uregulowane być powinny w ustawach innych niż UFP. Analogicznie, zasada legalności dotycząca wydatków publicznych, sformułowana jest
w art. 44 UFP.
Drugą zasadą wywodzącą się z art. 42 UFP jest zasada jedności materialnej budżetu (zwana również zasadą jedności w znaczeniu merytorycznym
lub zasadą niefunduszowania), która stanowi, iż środku publiczne pochodzące
z poszczególnych tytułów, nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba, że odrębna ustawa stanowi inaczej9.
Zasada ta nie jest zasadą budżetową w wąskim rozumieniu, ponieważ odnosi
się ona nie tylko do samego budżetu państwa, ale i całego sektora finansów
publicznych, w którego skład wchodzą m. in. państwowe fundusze celowe.
Oznacza to, że owe fundusze, w ramach których środki publiczne przeznaczane są na finansowanie jasno określonych wydatków, funkcjonują na zasadzie
wyjątku od tej zasady, na podstawie powołujących je do życia ustaw. Tak jak
zostało do wspomniane wcześniej, dopuszczenie tego wyjątku stanowi pewien
kompromis pomiędzy zasadami budżetowymi a praktyką prowadzenia gospodarki finansowej. Korzystanie z tego instrumentu polityki fiskalnej obwarowane jest opisanymi wcześniej ograniczeniami. Celem następnego rozdziału
będzie analiza, czy owe ograniczenia (szczególnie w ostatnich latach) spełniają
swoją rolę, chroniąc sektor finansów publicznych przed negatywnymi skutkami wynikającymi z odstąpienia od zasady jedności materialne10.
Państwowe fundusze celowe w latach 2019-2020
4a. Ilość państwowych funduszy celowych
Aby ocenić funkcjonowanie państwowych funduszy celowych w latach
2019-2020 zgodnie z założeniami przyjętymi w UFP z 2009 r., należy przeanalizować ich plany finansowe zawarte w ustawach budżetowych. Plany na
te lata zestawione dla porównania zostaną z regulacjami zawartymi w ustawie
budżetowej na 2018 r.

9
J. Szołno-Kogus, Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym, Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia 39, Toruń 2005, s. 134.
10
Vide: E. Kowalczyk, Komentarz art. 42 [w:] Ustawa o finansach publicznych, (red.) MikosSitek, A. Beck, Warszawa 2020.
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Fundusze celowe, zgodnie z założeniami przyjętymi przez ustawodawcę
oraz formułowanymi przez doktrynę, można podzielić na:
• związane z ubezpieczeniami społecznymi, np. Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników;
• związane z funkcjami socjalnymi państwa, np. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy;
• prywatyzacyjne, np. Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców;
• związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju, np. Fundusz
Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;
• związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną, np. Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz Fundusz Promocji Kultury, oraz
• pozostałe, np. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
Fundusz Odszkodowawczy.
W ustawie budżetowej na 2018 r. uwzględnionych zostało 27 państwowych funduszy celowych:
1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
3) Funduszu Reprywatyzacji
4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych
5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków
6) Funduszu Promocji Kultury
7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
9) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych
10) Funduszu Pracy
11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy
14) Funduszu Rekompensacyjnego
15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
16) Funduszu Wsparcia Policji
17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego
18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej
19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
23) Funduszu Emerytalno-Rentowego
24) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji
25) Funduszu Administracyjnego
26) Funduszu Emerytur Pomostowych
27) ) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
W 2019 r. ich liczba zwiększyła się do 29. Uwzględniono wówczas powołane do życia w 2018 r. Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (obecnie Fundusz
Solidarnościowy). W 2020 r. miał miejsce znaczny wzrost liczby funduszy celowych. Funkcjonowało ich bowiem przeszło 35. 6 nowych funduszy to:
1. Fundusz Dróg Samorządowych
2. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
3. Fundusz Inwestycji Kapitałowych
4. Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
5. Fundusz Dostępności
6. Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji
Reasumując, w latach 2019-2020 w ustawie budżetowej uwzględniono
plany finansowe nowo powstałych:
1. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.
Powstały na podstawie ustawy z 6 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw11.
Jego zadaniem było finansowanie projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opierającym się na paliwach alternatywnych.
Plan finansowy funduszu uwzględniany był w ustawie budżetowej w latach
2019-2020.
2. Funduszu Solidarnościowego
Utworzony na mocy ustawy ustawą z dnia 23 października 2018 r.
o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych12. Celem
funduszu było udzielanie wsparcia społecznego, zawdowego, zdrowotnego
oraz finansowego osobom niepełnosprawnym, a także emerytom i rencistom.
Po nowelizacji na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy
11
12

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.).
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
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o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych13 celem
funduszu stało się także wsparcie finansowe emerytów i rencistów. Plan finansowy funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2019 r.
3. Funduszu Dróg Samorządowych
Utworzony na podstawie ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym
Funduszu Rozwoju Dróg14. Jego celem jest wsparcie organów samorządowych w rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Funkcjonuje od 2019 r.,
plan finansowy funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
4. Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej
Powołany na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej15. Celem
funduszu jest przywracanie uprzednio zlikwidowanych lokalnych połączeń
autobusowych. Funkcjonuje od 2019 r., plan finansowy funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
5. Funduszu Inwestycji Kapitałowych
Utworzony na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych
ustaw16. Do głównych zadań funduszu należy nabywanie lub obejmowanie
akcji przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów.
Funkcjonuje od 2019 r., plan finansowy funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
6. Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny
Powołany na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy
o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw17. Głównym zadaniem
funduszu jest wypłata rekompensaty przedsiębiorstwom zajmującym się dystrybucją i obrotem energii elektrycznej. Funkcjonuje od 2019 r., plan finansowy funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
7. Funduszu Dostępności
Powołany na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami18. Fundusz ten ma realizować
założenia rządowego program „Dostępnosć Plus”. Z jego środków udzielane
jest wsparcie finansowe na dostosowanie budynków podmiotów publicznych
13
14
15
16
17
18

(Dz. U. poz. 2473).
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.).
(Dz.U. 2019 poz. 1123).
(Dz.U.2019 poz. 492).
(Dz. U. poz. 2538 oraz z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532).
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
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oraz budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Funkcjonuje od 2019 r., plan finansowy funduszu uwzględniany
jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
8. Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji
Powołany na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych19Celem funduszu jest wsparcie przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w sektorze energochłonnym, w formie rekompensat z tytułu przenoszenia kosztów zakupu
uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania
produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych Plan finansowy
funduszu uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2020 r.
Nawiązując do zaprezentowanego wcześniej przyjętego modelu klasyfikacji funduszy celowych, można stwierdzić, że tylko jeden z nich można
jednoznacznie zaliczyć do jednej z pięciu kategorii. Mowa o Funduszu Solidarnościowym, który związany jest z funkcjami socjalnymi państwa. Pozostałe osiem funduszy należałoby zaklasyfikować w kategorii „pozostałe”. Dla
porównania, do kategorii „pozostałe” przyporządkować można było tylko
4 fundusze uwzględnione w ustawie budżetowej na 2018 r. (Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych
i Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego) Z analizy
przeznaczenia środków gromadzonych na rachunkach „nowych” funduszy celowych wynika, iż tworzone są one w celu realizowania bieżących programów
rządowych (np. za pośrednictwem Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej realizuje się jeden z postulatów
programowych tzw. „Piątki Kaczyńskiego”20), czy też zadań o charakterze dyskrecjonalnym, takich jak wypłata rekompensat związana z zamrożeniem cen
energii elektrycznej w ramach Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. „Rozszerzenie” zadań Funduszu Solidarnościowego (i odebranie ich Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych) stanowi natomiast przykład przeniesienia wydatków
nieuzasadnionego jakimikolwiek względami przejrzystości czy gospodarności.
Finansowanie dodatkowych świadczeń emerytalnych to zadania niezwiązane
nie tylko z nazwą funduszu, ale także pierwotnymi motywami jego powstania.
Wpływa to negatywnie na przejrzystość zarządzania finansami publicznymi.

19

(Dz. U z 2020 poz. 2228).

„Piątka Kaczyńskiego” to medialna nazwa rządowego programu ogłoszonego w lutym 2019 r.
na konwencji partyjnej Prawa i Sprawiedliwości.

20
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Przytoczone powyżej przykłady świadczą o tym, iż obecnie zmienia się
koncepcja wykorzystywania funduszy celowych przy zarządzaniu dochodami
i wydatkami publicznymi. Te instytucje gospodarki budżetowej coraz częściej nie służą do zapewnienia ciągłości finansowania specyficznych wydatków
o strategicznym znaczeniu. Stanowią one alternatywną, drogę do realizacji
zadań publicznych. Jest do droga bardziej atrakcyjna, w porównaniu do finansowania budżetowego, ponieważ wyłącza część dochodów i (co istotniejsze)
wydatków poza budżet państwa oraz poza zakres obowiązywania stabilizującej
reguły wydatkowej21. Co prawda, zgodnie z modelem funkcjonowania państwowych funduszy celowych, oraz z założeniem przyjętym przez ustawodawcę chociażby w czasie opracowywania uprzednio wspomnianej reguły wydatkowej22, fundusze te nie powinny generować deficytu, a ich bilans dochodów
i wydatków powinien być zrównoważony. Pojawienie się nowych funduszy
nie powinno więc wpływać na wynik budżetu państwa. Podczas przeprowadzonej w następnym podrozdziale analizy nieprawidłowości w funkcjonowaniu wybranych funduszy celowych, założenie o ich zerowym bilansie poddane
zostanie weryfikacji.
4b. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu państwowych funduszy
celowych
W poprzednim podrozdziale analizie zostały poddane fundusze celowe,
które uwzględnione są w ustawie budżetowej od 2019 r. Szczególna uwaga
poświęcona została motywom ich założenia oraz zadaniom funduszu. W tym
fragmencie pracy weryfikacji poddane zostaną plany finansowe wybranych
funduszy celowych.
Zgodnie z przedstawionymi w poprzednich rozdziałach założeniami
funkcjonowania Funduszy Celowych, tworzone są w celu zapewnienia ciągłości finansowania istotnych wyodrębnionych zadań państwowych w ujęciu
rocznym. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 5 UFP, do państwowych funduszy celowych nie zalicza się funduszy, których jedynym źródłem przychodów,
z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu państwa. Plan finansowy „modelowego” funduszu celowego powinien
więc zakładać zrównoważenie jego dochodów i wydatków, tak, aby na koniec
roku na rachunku budżetu nie wystąpiła ani nadwyżka ani deficyt budżetowy.
Vide: M. Ostrowski, Kształtowanie się stabilizującej reguły wydatkowej oraz mechanizm jej
działania, Kwartalnik Prawno-Finansowy nr. 3/2019, ISSN 2544-8382, Wrocław 2020, s. 78.
22
Ibidem.
21
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Z zasady wspomnianej w art. 29 ust. 5 UFP oraz przyjęta prawno-ekonomiczna definicja funduszu celowego jako „zasobu środków pieniężnych pochodzących z określonych źródeł i przeznaczonych na określone cele”23, można
również wyprowadzić postulat, iż dotacje z budżetu państwa powinny być jak
najmniejszą częścią dochodów funduszu.
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Jako pierwszy analizę poddany zostanie największy funkcjonujący
w Polsce państwowy fundusz celowy czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
Z jego środków wypłacane są m. in. renty, emerytury, świadczenia chorobę
i wypadkowe czy wydatki na prewencję rentową. Z powodu przeciążenia polskiego sektora ubezpieczeń społecznych spowodowanego m. in. sytuacją demograficzną, fundusz ten od lat wymaga znacznego wsparcia ze strony budżetu
państwa. W ostatnich latach jednak bilans funduszu zdawał się ulegać poprawie. W 2015 r. spośród 196,1 mld zł przychodów, aż 21,4% (42,07 mld zł).
W 2019 r. stosunek ten wyniósł 20,2% (ok. 245 mld zł przychodów z czego
49,4 mld zł dotacje z budżetu państwa). Znaczące poprawie sytuacja uległa
w 2020 r., ponieważ z 262,18 mld zł przychodów, jedynie 12,79% (33,5 mld
zł) pochodziło z budżetu państwa. Ten stan rzeczy w ostatnich latach spowodowany był przeprowadzeniem operacji quasi-fiskalnych o dyskrecjonalnym
charakterze. Mowa o:
1. Przewidywanym na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na 2002 r. zasileniu FUS środkami pochodzącymi z likwidowanych otwartych funduszy emerytalnych (w postaci tzw. „opłaty przekształceniowej”). Prognozowano, iż przyniesie to 18,4 mld zł przychodów funduszowi w 2020 r.
Transfer ten wiązałby się jednak z dodatkowymi zobowiązaniami FUSu. Skutki tej regulacji byłby ujemne dla funduszu już od 2022 r.24.
2. Umorzeniu pożyczek udzielonych FUS z budżetu państwa w latach
2019-2014 na mocy at. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201725. Dzięki tej
operacji, środki przekazywane najpierw z budżetu państwa w formie pożyczki
K. Sawicka, Komentarz. art. 29 [w:] Ustawa o finansach publicznych, M. Karlikowska,
W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 79.
24
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne,
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/3498D028B449B1BDC12584E000484C19/%
24File/114.pdf [dostęp: 10.03.2021].
25
(Dz.U. 2016 poz. 1984).
23
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nie zostały zaklasyfikowane jako wydatki budżetu państwa, a po umorzeniu
przestały być zobowiązaniem funduszu.
3. Przeniesienie finansowania dodatkowych świadczeń emerytalnych
oraz rent socjalnych i zasiłków pogrzebowych do Funduszu Solidarnościowego, co w 2020 r. miało zmniejszyć wydatki FUS o ponad 15 mld zł.
Kwestia ta rozwinięta będzie podczas analizy planu finansowego Funduszu
Solidarnościowego.
Przykład Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pokazuje, iż dzięki powiązaniu państwowych funduszy celowych z budżetem państwa (ich dochodami
mogą być dotacje budżetowe) można zmniejszyć wydatki budżetu państwa.
Dzięki przeniesieniu wydatków pomiędzy poszczególnymi funduszami, można natomiast wyłączyć je z zakresu kwoty wydatków stabilizującej reguły wydatkowej z art. 112aa, która obejmuje FUS, ale Funduszu Solidarnościowego
już nie.
Fundusz Solidarnościowy
Jak zostało wspomniane we wcześniejszym rozdziale, fundusz ten
uwzględniany jest w ustawie budżetowej od 2019 r. (wówczas jako Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych). Do planu uwzględnionego w ustawie budżetowej na 2019 r. nie można mieć większych zastrzeżeń,
ponieważ ponad 99% przychodów (647 tys. zł z 651,6 tys. zł.) stanowiła
składka na ów fundusz, która pokrywała koszty realizacji zadań wynoszące
490,3 tys. zł. Kontrowersje budziły natomiast plany finansowe funduszu. kiedy zakres jego zadań został rozszerzony. Interesujący jest fakt, iż w ustawie budżetowej na 2019 r. przewidywano, że stan funduszu na koniec roku wyniesie
161,3 tys. zł. Natomiast według ustawy budżetowej na 2020 r., stan funduszu na początek roku wynosił -9,2 mld zł. Odpowiedzi na pytanie o ponad
9 mld zł. różnicy pomiędzy tymi dokumentami należy szukać w ustawie
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r26, wprowadzającym tzw. trzynastą emeryturę
w 2019 r. W uzasadnieniu do projektu oszacowano koszt wypłaty świadczeń
na 10,8 mld zł. Suma ta miała być sfinansowana przede wszystkim w ramach
wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy, które pochodziły m. in. z budżetu państwa27.
(Dz.U. 2019 poz. 743).
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów w 2019 r., https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/DF89013DB
B61B8CCC12583C9004D82EB/%24File/3311.pdf [dostęp: 10.03.2021].
26
27
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Warto również wspomnieć, że zgodnie z art. 14 omawianej ustawy przy wypłacie owych świadczeń nie stosuje się art. 29 ust. 10 i 12 UFP. Oznacza to, iż naruszona zostaje zasada, że zmiany planu finansowego państwowego funduszu
celowego nie mogą powodować zwiększenia dotacji z budżetu państwa.
Z kolei z rządowego omówienia sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2019 r. można się dowiedzieć, iż plan finansowy Funduszu Solidarnościowego w trakcie 2019 r. uległ zmianie (niestety ów zmieniony plan nie
jest publicznie dostępny) i w ramach wydatków owego funduszu, aż 8,74 mld
zł stanowiła refundacja wypłaconego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Środki te
zostały pożyczone z Funduszu Rezerwy Demograficznej, czyli powołanego na
mocy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych28 fundusz, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
a jego zadaniem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom związanym ze
starzeniem się społeczeństwa, poprzez uzupełnianie wynikającego z przyczyn
demograficznych niedoboru funduszu emerytalnego. Owa osobliwa konstrukcja finansowania „trzynastej emerytury” uchwalona została na mocy poprzednio przytoczonej ustawy z 20 grudnia 2019 r. nowelizującej ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, czyli ponad
8 miesięcy po uchwaleniu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów w 2019. W tej samej ustawie, w której rozszerzono
zadania funduszu, z mocą wsteczną objęto również świadczenia, które zostały
już wypłacone. Wynika stąd, że koszty świadczenia emerytalnego zostały zwyczajnie „przerzucone” pod koniec roku budżetowego do funduszu nieobjętego
stabilizującą regułą wydatkową w celu zaniżenia wartości jej kwoty wydatków
oraz poprawieniu wyniku państwa.
Nowe zadania funduszu stały się również problemem w 2019 r. Przy
prognozowanych w ustawie budżetowej na 2020 r. dochodach funduszu
w wysokości 3,76 mld zł, wydatki na „pierwotne cele” miały wynieść
ok. 5 mld zł, zaś środki na zadania uprzednio finansowane przez Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych ponad 15,4 mld zł. W przewidywano, iż Fundusz
Solidarnościowy w roku 2020 osiągnie ok. 16,7 mld zł deficytu, a stan funduszu na koniec roku wynieść miał niemal – 25,86 mld zł. Oczywiste jest,
iż zobowiązania funduszu musiały zostać spłacone, nie przewidziano jednak
w ustawie budżetowej źródła ich finansowania, przez co w Funduszu Solidarnościowym nagromadzony został ogromny deficyt, wypchnięty poza budżet
28

(Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432).
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państwa oraz zakres stabilizującej reguły wydatkowej. Znaczne zmniejszenie
wydatków budżetowych na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej na 2020 r. zapewne nie było bez znaczenia w kontekście opracowania
pierwszego w historii „zrównoważonego budżetu”.
Fundusz Pracy
Przykładem o zupełnie odmiennym charakterze, jednak również wskazujące na dysfunkcje państwowych funduszy celowych jest Fundusz Pracy.
W ostatnich kilku latach dało się zauważyć wzrost wolnych środków funduszy
na koniec roku budżetowego. W 2019 r. było to ponad 20,6 mld zł, a zgodnie z założeniami z ustawy budżetowej na 2020 r., kwota ta na koniec roku
miała wynieść ponad 26,8 mld zł. Spowodowane było to zmianą koniunktury
na rynku pracy, objawiającej się wzrostem poziomu wynagrodzenia oraz zatrudnienia, a także spadkiem liczby bezrobotnych, co wiązało się z większymi
wpływami do budżetu i mniejszymi wydatkami związanymi z walką z bezrobociem. Niemniej jednak odkładanie się tak dużych sum niewykorzystanych środków na rachunku Funduszu Pracy nie jest ani zgodne z założeniami
funkcjonowania tych funduszy, ani też nie wpływa pozytywnie na zarządzanie
środkami publicznymi.
Podsumowanie
Po przeanalizowaniu kwestii przedstawionych w pracy wyciągnąć można
następujące wnioski.
Regulacje zawarte w ustawie publicznej mające utrudnić tworzenie funduszy celowych nie spełniają należycie swojej roli. Likwidacja funduszy na
poziomie samorządowym i konieczność stworzenia funduszy na mocy ustawy
nie stanowią skutecznych hamulców przed wykorzystywaniem funduszy do
finansowania dowolnych zadań. W ostatnich latach znacznie zwiększyła się
liczba funduszy celowych, z czego większość nowych funduszy nie może być
zaklasyfikowanych do żadnej z pięciu podstawowych grup. W pracy przedstawiony był również przypadek wyłączenia unormowanej w UFP zasady zakazującej zwiększania dotacji z budżetu państwa w przypadku zmiany planu
finansowego. Reasumując, ustawy o finansach publicznych nie regulują skutecznie kwestii funkcjonowania państwowych funduszy celowych.
Fundusze celowe są atrakcyjną alternatywą prowadzenia polityki finansowej z powodu możliwości przeprowadzania operacji quasi-fiskalnych. Każdy
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nowy funduszy celowy pozabudżetową część sektora finansów publicznych.
Pozwala to „wypychać” niektóre wydatki poza budżet państwa, manipulując
w ten sposób jego wynikiem. Ponadto, w trakcie opracowywania stabilizującej
reguły wydatkowej, która funkcjonuje od 2015 r., projektodawca nie mógł
przewidzieć pojawienia się nowych funduszy celowych o znacznych wydatkach czy też generujących wysokie deficyty. Wszystkie fundusze celowe (poza
wyjątkami wymienionymi w ustawie) nie są objęte kwotą wydatków stabilizującej reguły wydatkowej, co również pozwala obchodzić jej postanowienia,
„wypychając” do owych funduszy celowych wydatki. Kolejnym narzędziem
polityki quasi-fiskalnej, są również transfery środków na linii budżet państwa fundusz celowy, fundusz celowy - fundusz celowy, czy inny podmiot sektora
finansów publicznych – fundusz celowy, które mają na celu tylko i wyłącznie
poprawienie wyniku finansowego. Przykładem jest udzielenie pożyczki, która
w następnych latach ulega umorzeniu.
Istnieją nieprawidłowości w gospodarce finansowej niektórych funduszy
celowych. Pomimo założeń, pod jakimi funkcjonują państwowe fundusze celowe, w niektórych przypadkach, ich plany finansowe prowadzą do nieefektywnego lokowania środków publicznych. W pracy opisane zostały dwa skrajne przypadki, czyli odkładania się nadmiernej nadwyżki (Fundusz Pracy) jak
i nadmiernego deficytu (Fundusz Solidarnościowy). Jest to zjawisko skrajnie
niepożądane i sprzeczne z ideą funduszu celowego jako rachunku o zrównoważonym bilansie.
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MARGINALIZATION OF THE PRINCIPLE
OF MATERIAL UNITY OF THE STATE BUDGET
ON THE EXAMPLE OF STATE SPECIAL FUNDS
AND THEIR FINANCIAL PLANS FOR 2019-2020
Summary: The article analyzes the irregularities related to the functioning of state special funds in the years 2019-2020. At the beginning,
the history of the evolution of state special funds is presented, and their
regulation in the law. Then, their current structure is presented, with
particular emphasis on the motifs of its individual parts. Then, the
structure of state special funds in 2018-2020 will be described. Attention will be paid to the funds established in 2019-2020, and to the
problem of their classification to the existing division. Then, the irregularities in the conduct of financial management will be discussed, based
on the example of selected special funds. Conclusions will be drawn in
the last part of the article.
Keywords: State special funds, public finance sector, state budget.
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ZASTOSOWANIE METODY
FUNKCJONALNEJ
W PRAWIE KRAJOWYM,
UNIJNYM I MIĘDZYNARODOWYM

Streszczenie: Artykuł służy wyjaśnieniu definicji oraz zastosowania
funkcjonalnej metody interpretacji prawnej. Zaczynając od obszernego
wytłumaczenia czym dokładnie jest wybrana metoda interpretacji oraz
jakie spełnia funkcje przy wykładni przepisów prawa. Następnie opisuje dyrektywy którymi należy się kierować korzystając z interpretacji
celowościowej. W artykule wskazano w oparciu o które reguły stosuje się wskazaną metodę w prawie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej
oraz użyto ich przedstawiając przykład korzystając z przepisów ustawy
Kodeks Cywilny. Dodano zarys genezy powstania wspomnianej metody wspólny dla prawa krajowego, unijnego jak i międzynarodowego.
Wskazano rolę jaką odgrywa interpretacja funkcjonalna w prawie Unii
Europejskiej jak i w prawie międzynarodowym. Całość artykułu została
zakończona podsumowaniem oraz opinią autora.
Słowa kluczowe: Metoda funkcjonalna; interpretacja prawna; prawo
krajowe Rzeczypospolitej Polskiej; prawo unijne; prawo międzynarodowe; wykładnia.

Wstęp
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie zależności, różnic i podobieństw
pomiędzy zastosowaniem metody funkcjonalnej przy interpretacji przepisów
w krajowym systemie prawa polskiego, unijnym oraz międzynarodowym
1

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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systemie prawa. Z pozoru mogłoby się wydawać, że przyjęta w polsce kwalifikacja interpretacji obowiązuje powszechnie w Unii Europejskiej bądź pomiędzy krajami członkowskimi organizacji międzynarodowych, natomiast
trzeba zauważyć, że różnice są znaczące. Metoda celowościowa, która będzie
tematem poniższych rozważań jest kluczowa przy wykładni prawa. Wszelka
interpretacja nie może zaistnieć bez uwzględnienia celu dla którego powstał
przepis, natomiast to kolejność w której sam cel owego przepisu jest wzięty
pod uwagę jest tematem rozważań niniejszego artykułu.
Funkcja wykładni prawa
Wykładnia prawa jest świadomym procesem ustalania znaczenia tekstu
prawnego, który jest odwrotnością bezrefleksyjnego rozumienia tekstu, stosowana wyłącznie w przypadku stwierdzenia niejasności tego tekstu. Wykładni
tej dokonuje się na podstawie dyrektyw interpretacyjnych rozumianych jako
reguł wskazujących sposób ustalenia znaczenia tekstu prawnego w sytuacji
niejasności. Dyrektywy te można podzielić na dyrektywy I i II stopnia. Dyrektywy I stopnia określają w jaki sposób rozumieć znaczenie wyrażeń dotyczących treści przepisu i jego zakresu występujących w tekście prawnym ze
względu na kontekst językowy, systemowy i funkcjonalny. Funkcją takiej dyrektywy jest dochodzenie do ustalenia właściwego znaczenia przepisu prawnego oraz racjonalizowanie już podjętej decyzji interpretacyjnej2.
Wykładnia przy zastosowaniu interpretacji funkcjonalnej to wykładnia
prawa, która przy interpretacji norm oraz tekstów prawnych łączy reguły,
które uwzględniają szeroko pojęty kontekst społeczny, polityczny, ekonomiczny oraz aksjologiczny systemu prawa3. Chodzi o kontekst z najbliższego
zewnętrznego otoczenia systemu prawa. Wykładnia funkcjonalna w polskim
systemie prawnym stosowana jest w przypadku, w którym wykładnia językowa, bądź logiczno-językowa nie jest wystarczająca, chociaż cel powstawania
danego przepisu nie powinien nigdy umykać interpretatorowi4.
Jest to interpretacja nazywana również interpretacją celowościową lub
teleologiczną, a polega na odczytywaniu znaczenia analizowanej normy
w taki sposób aby było ono zgodne z celem jaki wiązał się z powstaniem tego
*Uniwersytet Wrocławski*, Wykładnia prawa, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/
studentsresources/wdp_cw6.pdf [dostęp: 07.02.2021].
3
D. V. Kędzierski, Metodologia i paradygmat polskich szczegółowych nauk prawnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
4
A. Kotowski, Ujęcia interpretacji celowościowej w teorii prawa, Prokuratura i Prawo, 2017,
nr 11, s. 137.
2
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przepisu. Dlatego przy wykładni funkcjonalnej należy powołać się na zamiar
przyświecający powstaniu danej normy. W doktrynie przyjęte są różne stanowiska analizowania celu, np. ze względu na cel historycznego normodawcy,
bądź ze względu na cel samej normy. Niezależnie od zajmowanego stanowiska
dyrektywa przyjęła regułę: interpretowanej normie prawnej należy przypisywać takie znaczenie, aby nie była ona sprzeczna z celami instytucji prawa do
której należy oraz z podstawą aksjologiczną całego systemu prawa. Oznacza
to, że powinno się nadać takie znaczenie interpretowanym normom, które
nie koliduje z powszechnie akceptowanymi ocenami i normami społecznymi.
Przy stosowaniu funkcjonalnej interpretacji należy pamiętać o uzależnieniu jej
od znaczenia faktów. Fakty te mogą dotyczyć obecnej w czasie interpretacji
sytuacji społeczno-gospodarczej, politycznej, ekonomicznej a także zwyczaju
czy kwestii moralnych5.
Przy interpretacji funkcjonalnej należy pamiętać o kilku najważniejszych kwestiach. Przede wszystkim należy uwzględnić wartości prawodawcy,
cele które ma spełniać dana regulacja, funkcje prawa oraz jego społecznogospodarcze przeznaczenie6.
Czyj cel powinien zostać uwzględniony przy tej metodzie interpretacji
prawnej też nie jest zawsze jasne. Teoria statyczna niechętnie dopuszcza rozważania na temat celu w ogóle, a jak już dopuszcza rozważania na tle teleologicznym to zazwyczaj mając na myśli cel historycznego normodawcy. Istnieją też
teorie dynamiczne, które z drugiej strony badają celowość samej normy bądź
są zainteresowane intencją aktualnego normodawcy.
Oprócz istotnego zagadnienia dotyczącego czyj cel powinien zostać
uwzględniony dochodzi szersze pojęcie tego wyrażenia. Przy interpretacji takiego przepisu powinno się mieć na uwadze również cel instytucji której norma jest elementem, bądź cel całego aktu normatywnego w którym zawarta jest
interpretowana norma. To pojęcie może mieć jeszcze szersze znaczenie, jeśli
zbadamy zamiar całej gałęzi prawa której dotyczy dana norma a w rezultacie
nawet całego systemu prawa co nazywamy ratio iuris. Najlepiej jest mieć na
uwadze wszystkie aspekty tego celu łącząc je spójnie w całość jako zamierzony
stan rzeczy mający być rezultatem stosowania i przestrzegania prawa7.
Istotną kwestią przy stosowaniu tej metody interpretacji jest też tak
zwana aksjologia uznawana przez prawodawcę, co oznacza normy moralne
W. Lamentowicz, Interpretacja prawnicza: omnia sunt interpretanda, Ad exemplum, Warszawa 2020.
6
Ibidem.
7
Z. Tobor, W poszukiwaniu intencji prawodawcy, Wolters Kluwer, Polska 2013.
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szanowane przez znaczne kręgi społeczne, odniesienie do panujących zwyczajów oraz zasady słuszności i sprawiedliwości. Wartości aksjologiczne systemu
prawa danego państwa opisane są w Konstytucji, zaś cel i wartości którymi
posługiwał się prawodawca najczęściej opisywane są w preambułach interpretowanych ustaw.
Istotne przy stosowaniu tego rodzaju wykładni jest zwrócenie uwagi
na dyrektywy interpretacyjne, które warunkują prawidłowość interpretacji.
Dyrektywami tymi wg J. Wróblewskiego są:
− „Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się cele prawa, to posługując
się celem normy należy go ustalić w ten sposób, by był zgodny co najmniej
z celem instytucji, do jakiej interpretowana norma należy;
− W razie wątpliwości dotyczącej znaczenia normy będącej elementem
określonej instytucji prawnej należy znaczenie to ustalić w ten sposób, by odpowiadało ono funkcji tej instytucji jako całości;
− Jeżeli możliwe są różne znaczenia normy prawnej to należy wybrać to
znaczenie, przy którym norma jest najbardziej zgodna z przyjętymi ocenami
i regułami społecznymi;
− Jeżeli możliwe są różne znaczenia normy prawnej, to nie można wybrać znaczenia, przy którym norma byłaby sprzeczna albo niezgodna z przyjętymi ocenami i regułami społecznymi;
− Jeżeli w procesie wykładni uwzględnia się oceny i reguły społeczne, to
należy się nimi posługiwać jednolicie co najmniej w stosunku do wszystkich
norm instytucji, do których interpretowana norma należy”8.
Reguły interpretacji prawnej wynikają z jej dyrektyw, dlatego logicznym
jest, że interpretując przepisy prawne należy brać pod uwagę cele regulacji
prawnej (ratio legis). Podczas interpretacji tekstów prawnych funkcja prawa
odgrywa kluczową rolę, co oznacza, że należy przewidzieć konsekwencje społeczne i ekonomiczne powstałe po interpretacji danego przepisu i wybrać taką
formę interpretacji która prowadzi do najkorzystniejszych rezultatów9. Interpretacja funkcjonalna nie może nie uwzględnić panujących zasad moralnych
jaki zasad sprawiedliwości i słuszności. Ponadto, ustalając znaczenie tekstu
prawnego należy brać pod uwagę podstawowe zasady ustroju społecznego,
politycznego i ekonomicznego państwa. Interpretując przepisy należące do

8
J. Wróblewski, Właściwości, rola i zadania dyrektyw interpretacyjnych, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 1961.
9
W. Lamentowicz, Interpretacja prawnicza: omnia sunt interpretanda, Ad exemplum, Warszawa 2020.
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danego aktu prawotwórczego, nie można przyjmować ocen i zasad wzajemnie
się wykluczających (argumentum ad absurdum)10.
Stosując wymienione reguły interpretacji funkcjonalnej w praktyce można posłużyć się przykładem art. 5 Kodeksu Cywilnego11: „Nie można czynić ze
swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa
i nie korzysta z ochrony”12.
Interpretacja funkcjonalna tego przepisu ma na celu wskazanie, że jeśli na
mocy innego przepisu, odbiorcy przyznano dane prawo a on chciałby wykorzystać je nie w sposób przewidziany w ustawie (czyli w sposób niezgodny z zamiarem ustawodawcy) lecz zmierza do wykorzystania go w sposób niezgodny
ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa nadanym przez ustawodawcę lub niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, to takie działanie
lub zaniechanie (które też jest formą działania) pozbawione będzie ochrony
oraz wcale nie będzie uznawane za wykorzystanie owego prawa, ponieważ straci cel. Stosowanie przepisów prawa niezgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez
niewypełnianie celu np. społeczno-gospodarczego jest zabronione na podstawie art.5 k.c.
Wspólna geneza metody celowościowej
w krajowym, unijnym i międzynarodowym
systemie prawnym
Metoda funkcjonalna ma swoje korzenie już w prawie rzymskim, co oznacza, że jej geneza jest wspólna dla większości systemów prawnych. Paremia:
ratio est anima legis – sens ustawy jest jej duszą, stanowi o wyższości tej metody
ponad literalnymi interpretacjami, podobnie jak paremia scire leges non hoc
est verba earum tenere, sed vim ac potestatem – znać ustawy nie znaczy trzymać
się ich słów, ale rozumieć ich sens i znaczenie. Dotyczy to jednak interpretacji konkretnego rozstrzygnięcia, a nie normy generalnej lub abstrakcyjnej,
w których przypadku metoda językowa miałaby pierwszeństwo w zastosowaniu13.
Encyklopedie humanistyczne, https://encenc.pl/argumentum-ad-absurdum/ [dostęp: 07.02.
2021].
11
W. Lamentowicz, Interpretacja prawnicza: omnia sunt interpretanda, Ad exemplum, Warszawa 2020.
12
Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93).
13
A. Kotowski, Ujęcia interpretacji celowościowej w teorii prawa, Prokuratura i Prawo, 2017,
nr 11, s. 137.
10
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Nie bez znaczenia jest umiejscowienie metody teleologicznej w pierwszym przypadku jako samodzielnej metody interpretacyjnej, która daje możliwość zastąpienia dosłownego, literalnego znaczenia, bądź jako metody dodatkowej (dyrektywy subsydiarnej) w drugim przypadku, czyli takiej stosowanej
w sytuacji pojawienia się alternatywy znaczenia językowego interpretowanej
normy z punktu widzenia metody celowościowej. Jedno ujęcie stoi w opozycji
względem drugiego i ma związek ze zdefiniowaniem funkcjonalnej metody
interpretacji: albo jako samodzielnej metody interpretacyjnej, albo jako jedynie metody subsydiarnej. Wyboru metody interpretacyjnej należy każdorazowo dokonać oddzielnie dla każdego interpretowanego tekstu prawnego, ze
względu na wieloznaczność przepisu po zastosowaniu poszczególnych metod.
Decyzja nie powinna powodować absurdalnych wniosków wysuniętych po
zakończonej interpretacji14.
Funkcjonalna interpretacja w prawie unijnym
Przy poszukiwaniu właściwego znaczenia interpretowanej normy, trzeba
zwrócić uwagę na treść traktatów oraz na ich szeroko rozumiane cele. Nie
można zapominać również o podstawowych przesłankach. Korzystając z traktatowych wyznaczników należy wypracować konstrukcję, która według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pełni odda sens oraz założenia
unijnego systemu prawnego.
Przy takim założeniu korzystanie z wykładni funkcjonalnej jak i systemowej obok prawidłowej językowej interpretacji staje się jej nieodłącznym i bardzo potrzebnym uzupełnieniem. Istotne jest również zastosowanie wykładni
celowościowej jako ostatecznego kryterium rozstrzygającego dla przepisu, który w swojej istocie zawiera pewien cel w końcowej fazie jego interpretacji15.
Trybunał Sprawiedliwości UE jest sądem celowościowym, ponieważ do
jego funkcji należy poszukiwanie interpretacji, która będzie najlepiej realizować cel interpretowanego tekstu prawnego16.
Za wykładnię celowościową (teleologiczną) uznaje się taką, która opiera się na celu lub przedmiocie interpretowanego aktu prawnego. Jest to często wybierana metoda interpretacji przez Trybunał Sprawiedliwości, który
uznaje ją za szczególnie adekwatną ze względu na charakter prawa unijnego,
J. Helios, W. Jedlecka, Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
15
T. Koncewicz, Jak interpretować prawo Europejskie?, Palestra 2014, nr 5-6.
16
J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2014.
14
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wystarczająco wskazany np. w początkowych artykułach traktatów formułujących funkcje Unii Europejskiej. Znajdują się one także w preambule i w zawartych w poszczególnych artykułach tych traktatów wyjaśnieniach, dotyczących
celu danych postanowień17.
Stosowanie interpretacji celowościowej ma zastosowanie również w odniesieniu do aktów wtórnego prawa unijnego, prawdopodobnie ze względu
na wymóg umieszczania podejścia celowościowego w preambułach ich uzasadnień. Przy wykładni teleologicznej Trybunał Sprawiedliwości zazwyczaj najchętniej posługuje się przejętą z prawa międzynarodowego zasadą effect utile,
która stosowana w prawie unijnym głosi, że należy wybrać taką konstrukcję,
która gwarantuje regule najpełniejszy skutek i najwyższą wartość praktyczną18.
Interpretacja celowościowa zajmuje jedno z ważniejszych miejsc w prawie unijnym, które jest pełne teleologii będąc przeciwwagą dla niedoskonałości w kontekście prawa europejskiego interpretacji językowej, w związku z tym zasługuje
ona na szczególną uwagę.
Zastosowanie interpretacji funkcjonalnej
w prawie międzynarodowym
Celem interpretacji jest zrozumienie właściwego sensu wykładanego
przedmiotu. Natomiast stosując wykładnię do tekstów prawnych, celem interpretacji staje się ustalenie znaczenia danego przepisu prawnego według
i zgodnie z prawem oraz opierając się o przyjęte w orzecznictwie i doktrynie
dyrektywy wykładni prawa.
Oprócz interpretacji traktatów międzynarodowych, istnieje również interpretacja międzynarodowego prawa zwyczajowego. Zasady wykładni natomiast są przeznaczone przede wszystkim dla prawa stanowionego, a co za tym
idzie, głównie w stosunku do traktatów, które zostały zawarte przez znanych
autorów i w danym, również znanym czasie. Zważając na strukturę oraz indywidualne cechy, każda gałąź prawa ustosunkowuje się w różnym stopniu do
poszczególnych zasad i reguł wykładni.
Najbardziej widoczne jest to w przypadku prawa międzynarodowego, ponieważ ono opiera się na zasadzie suwerennej równości narodów, której nie

J. Helios, W. Jedlecka, Wykładnia prawa Unii Europejskiej ze stanowiska teorii prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
18
M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, C.H. Beck, Warszawa 2007.
17

239

MARCELINA PIOTROWSKA

ma w innym systemie prawnym. Istnienie tej zasady wyraża art. 2 ust. 1 Karty
Narodów Zjednoczonych19.
Jedną z najbardziej charakterystycznych cech prawa międzynarodowego
jest to, że traktaty są opracowywane i tworzone a na końcu zawierane zgodnie
z indywidualną procedurą, a międzypaństwowe konferencje i organizacje
działają na własnych zasadach. Podmiotami prawa międzynarodowego są
w pierwszej kolejności suwerenne państwa, czego konsekwencją jest np. zakaz
użycia siły, bądź zakaz ingerencji w sprawy krajowe innego państwa. Z tego
powodu wola państw członkowskich musi być uszanowana, stąd wykładnia
subiektywna i funkcjonalna ma najczęstsze zastosowanie, nie jak w przypadku
prawa wewnętrznego, gdzie kładzie się większy nacisk na wykładnie językową
i obiektywną.
Z wymienionych powodów, ale też z wielu innych, wykładnia prawa
międzynarodowego różni się od wykładni prawa wewnętrznego, co nie oznacza jednak zupełnego braku podobieństw.
Według Grocjusza (1583-1645), uważanego za twórcę prawa narodów,
a w konsekwencji pierwszego interpretatora tego prawa, najistotniejszą rolę
miała wola stron. To ona miała określać obowiązki strony, która jest związana tylko tym, na co sama się zgodziła (teoria subiektywistyczna). Idąc tym
tropem można założyć, że dla Grocjusza nadrzędną role pełniła intencja stron
traktatu wydedukowana z najbardziej prawdopodobnych wskazówek. Teza ta
wpłynęła w znaczący sposób na późniejszy rozwój doktryny20.
To Emer de Vattel (1714-1767) uznał znaczenie tekstu za bardziej
istotne niż intencje stron traktatu, a intencja powinna być brana pod uwagę
w przypadku niejasności tekstu (teoria obiektywistyczna). Spór między obiektywistami a subiektywistami trwa do dziś.
Obecnie postanowienia zawarte w Konwencji o prawie traktatów (KPT)
są wiążące dla jej stron, a ona sama jest uznawana za wyraz międzynarodowego prawa zwyczajowego. KPT została podpisana 23 V 1969 r. W fazie początkowej, a później podczas konferencji kodyfikacyjnej dochodziło do dyskusji
poglądowych, lecz zdecydowana większość delegacji opowiadała się po stronie
literalnego brzmienia tekstu traktatu.

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych
(Dz.U.1947.23.90).
20
A. Szpak, O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i zwyczajowego (z uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
19
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Przepisy dotyczące wykładni traktatów zawarte są w artykułach 31-33
KPT. Zgodnie z art. 31 „traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie
ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom
w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. Dla celów interpretacji
traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi
stronami w związku z zawarciem traktatu; każdy dokument sporządzony przez
jedną lub więcej stron w związku z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne
strony jako dokument odnoszący się do traktatu. Łącznie z kontekstem należy
brać pod uwagę: każde późniejsze porozumienie między stronami, dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień; każdą późniejszą
praktykę stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego
interpretacji; wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające
zastosowanie w stosunkach między stronami”21.
Art. 32 stanowi, że „można odwołać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić znaczenie wynikające z zastosowania art.
31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja oparta na art. 31 pozostawia
znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo prowadzi do rezultatu wyraźnie
absurdalnego lub nierozsądnego”22.
Podsumowanie
Funkcjonalne dyrektywy wykładni to dyrektywy, które nakazują tak interpretować przepisy prawne, aby normy uzyskane w procesie wykładni miały
możliwie silne uzasadnienie aksjologiczne w ocenach, które przypisuje się prawodawcy. Dyrektywy te odnoszą się do wartości, które przypisuje się prawodawcy, zakładając, że stanowi on normy z zamiarem by realizować lub chronić
stany rzeczy przez niego aprobowane.
W zależności od tego, czy wykładnia dotyczy przepisów krajowych
czy międzynarodowych, ma ona mniejszą lub większą wagę. W odniesieniu
do przepisów prawa wewnętrznego każdego kraju, wykładnia językowa jest
21
Art. 31 Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja
1969 r. (Dz.U.1990.-74.439).
22
A. Przyborowska-Klimczak, tekst konwencji [w:] ,,Prawo międzynarodowe publiczne”, Wybór dokumentów, Lublin 2001, Art. 33 dotyczący interpretacji traktatów, których autentyczny
tekst został ustalony w dwóch lub więcej językach, jest nieistotny dla niniejszego opracowania,
dlatego też nie został omówiony. Identyczne reguły interpretacji, jak KPT z 1969 r., przyjęła
Konwencja z 21 marca 1986 r. o prawie traktatów między państwami i organizacjami międzynarodowymi i między tymi organizacjami.
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podstawową formą interpretacji, jednak w wyniku niej może dojść do wieloznaczności takiego przepisu, dlatego wtedy istotna jest interpretacja funkcjonalna, która w mojej ocenie wydaje się być najbardziej racjonalna. Zgadzam
się natomiast z bardzo ważną cechą interpretacji językowej przy prawie krajowym, tj. obiektywnym jej zastosowaniem.
W prawie unijnym większą wagę przykłada się do zamiaru prawodawcy, stąd interpretacja funkcjonalna ma najczęstsze zastosowanie, co jest jedną
z dewiz Trybunału Sprawiedliwości UE (nie wykluczając interpretacji językowej). Tak samo w przypadku prawa międzynarodowego, intencja danego
traktatu wydawać się może najistotniejszą kwestią. Najlepszym rozwiązaniem,
w mojej ocenie, jest stosowanie wszystkich reguł interpretacyjnych jednocześnie, tak aby dojść do spójnych wniosków, wykluczających sytuacje niemożliwe oraz niepewność prawną.
Podstawą do zrozumienia intencji prawodawcy jest literalne rozumienie
tekstu prawnego, zwrócenie uwagi na jego systemowe znaczenie, uwzględnienie zamiaru i celu a wszystko to w oparciu o założenia kręgu kulturowego
z którego wywodzi się dany przepis, norma czy instytucja, inaczej w oparciu
o jego otoczenie.
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APPLICATION OF THE FUNCTIONAL METHOD
IN NATIONAL, EU AND INTERNATIONAL LAW
Summary: The article explains the definition and application of functional method of legal interpretation. Starting with extensive explanation of what actually is the chosen method of interpretation and how
does it perform functions for interpretation of law. Next it describes
the directives to be followed when using purposeful interpretation. Article indicates which rules the functional method is based on in national law of Poland using the example from provisions of the act The Civil
Code. An outline of the genesis of the above-mentioned method has
been added which is common for national law of Poland, EU and international law. The role of functional interpretation in EU law and in
international law was indicated. The entire article has been completed
with a summary and the author’s opinion.
Keywords: Functional method, legal interpretation, national law of
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AKTUALNE PROBLEMY
PRAWA KARNEGO ZASADNOŚĆ STOSOWANIA
TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA

Streszczenie: W artykule podjęto problem zasadności i prawidłowości stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego
w postępowaniu przygotowawczym. Nastąpiło to związku z zasygnalizowaniem przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego uchybień dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz z licznymi skargami
obrońców na przebieg postepowania w zakresie stosowania tego środka
zapobiegawczego. Analiza przepisów została dokonana z uwzględnieniem realizacji zasady domniemania niewinności podejrzanego i jego
prawa do obrony. Rozważania doprowadziły do wniosku, że konieczne
jest doprecyzowanie przepisów postępowania w tym zakresie.
Słowa kluczowe: Tymczasowe aresztowanie, podejrzany, domniemanie niewinności.

Wstęp
Kodeks postępowania karnego wyróżnia osiem środków zapobiegawczych,
które organ prowadzący postępowania może zastosować wobec podejrzanego lub oskarżonego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
Jednym z nich (zarazem jedyny o charakterze izolacyjnym) jest tymczasowe
aresztowanie, które stanowi najbardziej radykalny sposób ingerencji państwa
w wolność obywateli. Kontrowersje wokół stosowania tego środka budzi
1

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski.
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przede wszystkim fakt, iż sięganie po ten dotkliwy środek niejako pozostaje
w sprzeczności z zasadą domniemania niewinności. Celem niniejszego rozdziału będzie rozważenie zasadności orzekania tymczasowego aresztowanie w
stosunku do podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, uwzględniając różne przesłanki stosowania tego środka.
Tymczasowe aresztowanie
Zastosowanie tymczasowego aresztowania przez organ prowadzący postępowanie jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli wystąpią łącznie minimum
dwie przesłanki. Pierwsza z nich dotyczy tzw. przesłanki ogólnej zawartej
w art. 249 § 1 k.p.k., który stanowi, że środki zapobiegawcze można stosować
w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego ciężkiego przestępstwa. Druga
z przesłanek (szczególna) została określona w przepisie art. 258 k.p.k., który
stanowi, że potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania zachodzi, gdy
istnieje uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza
wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego
miejsca pobytu, obawa że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych
zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie
karne, a także jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co
najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia
wolności nie niższą niż 3 lata jak również w sytuacji gdy zachodzi uzasadniona
obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego
występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu
powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził2.
Wracając do przesłanki ogólnej należy zauważyć, że omawiany przepis
jest odpowiednikiem przepisu art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, zgodnie z którym, każdy ma prawo do
wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawiony wolności, z wyjątkiem przypadków zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym organem, jeżeli istnieje uzasadnione
podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą, lub, jeśli jest to konieczne,
w celu zapobieżenia popełnieniu takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki
po jego dokonaniu.
2
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz.
555 z późn. zm..).
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Niemniej, aby organ zastosował tymczasowe aresztowanie konieczne jest
przede wszystkim wystąpienie dużego prawdopodobieństwa, że podejrzany
popełnił zarzucane mu przestępstwo. W orzecznictwie uznaje się, że w myśl
art. 249 § 1 k.p.k. duże prawdopodobieństwo zachodzi, gdy prowadzący postępowanie dysponuje dowodami, które stwarzają stan uprawdopodobnienia
zbliżony do pewności3. Ponadto duże prawdopodobieństwo zachodzi także
wtedy, gdy oskarżony został skazany nieprawomocnym wyrokiem4.
Należy zauważyć jednak, że to prokurator kierując do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego zobligowany jest
do wskazania kwalifikacji prawnej czynu.
Liczne dyskusje w doktrynie wywołuje zagadnienie czy sąd orzekający
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania powinien konfrontować zebrany
materiał dowodowy z przyjętą przez prokuratora kwalifikacją prawną, oceniając w ten sposób duże prawdopodobieństwo czy też powinien pozostać bierny.
Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego5 oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka6 należy uznać, że na to pytanie nie uzyskamy jednomyślnej odpowiedzi. Natomiast aktualnie tak orzecznictwo jak i doktryna
raczej zmierza w kierunku uznania, iż sąd orzekający powinien pochylić się nad
zasadnością przyjętej przez prokuratora kwalifikacji prawnej czynu7.
Przechodząc do przesłanek szczególnych opisanych w art. 258 k.p.k. trzeba zaznaczyć, że zastosowanie tymczasowego aresztowania jest możliwe tylko
jeżeli poza wystąpieniem przesłanki ogólnej wystąpi przynajmniej jedna z czterech przesłanek szczególnych.
Pierwsza z tych przesłanek dotyczy uzasadnionej obawy ucieczki lub
ukrycia się podejrzanego. Jako przykład takiej sytuacji ustawodawca wskazał
niemożność ustalenia tożsamości albo brak stałego miejsca pobytu w kraju,
wprowadzając w ten sposób domniemanie prawne, że w tych sytuacjach zachodzi obawa ukrywania się8. Nie są to jednak jedyne okoliczności uzasadniające podejrzenie, że podejrzany będzie się ukrywał lub będzie chciał się dopuścić ucieczki. Bogate orzecznictwo w tym zakresie przyjmuje, że obawa ta
3
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 sierpnia 2009 r., IIAKz 1006/09, OSA 2012,
nr 1, poz. 2.
4
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 27 lipca 2005 r., II AKz 288/05, KZS 2005,
nr 7-8, poz. 87.
5
Postanowienia Sądu Najwyższego z 1 marca 2008 r., WZ 13/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz.
581.
6
Wyrok ETPC z 20 września 2018 r. Aliyev v. Azerbejdżanowi, skarga nr 68762/14.
7
Uchwała Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011r., I KZP 23/10, OSNKW 2011, nr 1, poz. 1.
8
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-424, Warszawa 2020, Legalis.
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zachodzi także wtedy, gdy podejrzany posługuje się fałszywym dokumentem
przy przekraczaniu granicy9, podejmuje działania w celu uzyskania takiego
dokumentu10, nie ma stałego miejsca zamieszkania11 czy też zostaje ujęty jako
poszukiwany listem gończym12. Prokurator jednak powołując się na zagrożenie ucieczki lub ukrycia się powinien każdorazowo wskazać konkretne okoliczności i ocenić je uwzględniając usposobienie podejrzanego.
Kolejna przesłanka to obawa matactwa procesowego. Ustawodawca jako
przykład takiego zachowania wskazał nakłanianie do składania fałszywych
zeznań lub wyjaśnień, pozostawiając otwarty katalog bezprawnych działań
zmierzających do utrudniania postępowania. Można jednak uznać, że takim
zachowaniem będzie przede wszystkim zacieranie śladów przestępstwa, fałszowanie, niszczenie, usuwanie lub ukrywanie dowodów czy też próba nielegalnego nawiązaniu kontaktu ze świadkiem lub innym podejrzanym. Poza tym,
szczególna obawa matactwa nastąpi również w sytuacji, gdy podejrzany przynależy do zorganizowanej grupy przestępczej. Założenie to wynika ze specyfiki
powiązań między członkami takiej grupy13. W takiej sytuacji domniemywa
się, że podejrzany rzeczywiście będzie próbował mataczyć w sprawie.
W pozostałych przypadkach należy jednak badać, czy wystepują podstawy
do przyjęcia, że podejrzany będzie działał w sposób niezgodny z prawem, przy
czym nie można zapomnieć, iż podejrzanemu przysługuje szereg uprawnień
i korzystanie z nich nie może być odebrane za utrudnianie postępowania14.
Kończąc rozważanie na temat matactwa w procesie karnym za słuszny
należy uznać pogląd, że obawa utrudniania postępowania nie ma charakteru
ciągłego i może się zmieniać w toku postępowania, zwłaszcza uznając, że wraz
z rozwojem procesu pojawiają się nowe dowody, świadkowie zostają przesłuchani przed sądem i tym samym możliwość wpływania przez oskarżonego na
inne osoby znacznie maleje15.
Podstawa zastosowania tymczasowego aresztowania opisana w art. 258
§ 2 k.p.k. od lat budzi wiele kontrowersji. Na wstępie należy podkreślić, że
9
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 19 sierpnia1998r., II AKz 216/98, OSA
1999, nr 1, poz. 4.
10
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 września 2008r., II AKp 147/08,
KZS 2009, nr 1, poz. 101.
11
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 stycznia 2015r., II AKz 813/14,
OSAKat 2015, nr 1, poz. 5.
12
Postanowienie Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2017 r., WZ 1/17, Legalis.
13
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
14
A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. 9, Warszawa 2020.
15
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 6 marca 2018 r., II AKz 107/18, KZS
2018, nr 3, poz. 34.
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sam fakt zarzucenia podejrzanemu popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat,
albo skazania przez sąd pierwszej instancji na karę pozbawienia wolności nie
niższą niż 3 lata jest przez część przedstawicieli doktryny uznana za samoistną
przesłankę, przeciwny tej teorii uznają, iż przepis ten nie jest sensu stricto przesłanką, a okoliczność ta stanowi jedynie domniemanie prawne wystąpienia
obawy bezprawnego utrudniania postępowania przez podejrzanego16. Zwolennicy uznania art. 258 § 2 k.p.k. za przesłankę stosowania tymczasowego aresztowania uważają, iż sam fakt zagrożenia podejrzanemu tak surową karą pozwala na automatyczne zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Stanowisko
to znajduję potwierdzenie również w orzecznictwie17. Przeciwnicy tej teorii
uważają jednak, że sam zarzut nie może być podstawą do wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, ze względu na to, że jest to szczególny rodzaj
wspomnianego już domniemania prawnego18. Stanowisko takie popiera m.in.
Europejski Trybunał Praw Człowieka, który uznał, iż oceniając zastosowanie
tymczasowego aresztowania należy wziąć pod uwagę dolegliwość przewidywanego wymiaru kary, zaś przesłanka ta nie powinna stanowić wystarczającej
podstawy do aresztowania19. W związku z tym pozostaje okoliczność obalenia domniemania w sytuacji, gdy mimo zagrożenia surową karą nie występuje
zagrożenie zakłócenia prawidłowego toku postępowania przez podejrzanego20.
Kolejna problematyczna kwestia, to kwalifikacja prawna czynu wskazana przez prokuratora we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.
Okoliczność, ta została już poruszona wcześniej, jednak w tym miejscu ma
szczególne znaczenie, głównie z tego powodu, że gdyby przyjąć, iż prokurator
przedstawił podejrzanemu zarzut popełnienia zbrodni, a następnie skierowałby do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania uznając art.
258 § 2 jako przesłankę tego zastosowania, to sąd będąc zwolniony z obowiązku zbadania zasadności zastosowanie przez prokuratora wskazanej kwalifikacji prawnej musiałby co do zasady wydać postanowienia o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania. W doktrynie jednak stanowisko to coraz częściej

D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
17
Postanowienie Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2006 r., WZ 14/06, OSNwSK 2006, nr 1,
poz. 912.
18
A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. 9, Warszawa 2020.
19
Wyrok ETPC z 23 czerwca 2005 r. w sprawie 44722/98 Łatasiewicz przeciwko Polsce,
Legalis.
20
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
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nie jest akceptowalne i uznaje się, że Sąd powinien dokonać oceny na podstawie ujawnionych okoliczności sprawy.
Ostatnia szczególna przesłanka zastosowania tymczasowego aresztowania ma charakter prewencyjny, to znaczy, że nie jest stosowana, aby zapewnić
prawidłowy tok postępowania, lecz aby zapobiec popełnieniu przez podejrzanego przestępstwa. W myśl tego aresztowanie jest zasadne, jeżeli istnieje obawa, że podejrzany, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego
występku może popełnić przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu. Obawa jednak musi być uzasadniona, czyli poparta
odpowiednimi dowodami ewentualnie może być ustalona na tej podstawie,
że podejrzany groził popełnieniem takiego przestępstwa. Należy zgodzić się
z przeważającym poglądem doktryny, iż w razie realnej groźby popełnienia
powyższego czynu przez podejrzanego zastosowanie tego środka jest konieczne, mimo wątpliwości związanych z przestrzeganiem zasady domniemania
niewinności.
Kończąc omawianie przesłanek stosowanie tymczasowego aresztowania należy wspomnieć, iż postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania powinno zawierać przedstawienie dowodów świadczących o popełnieniu przez podejrzanego przestępstwa, wykazanie okoliczności wskazujących na istnienie zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania lub możliwości popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa w razie
niezastosowania środka zapobiegawczego, podstawę i potrzebę jego zastosowania oraz wyjaśnienie dlaczego nie uznano za wystarczające zastosowanie
innego środka zapobiegawczego.
Postępowanie w sprawie stosowania
tymczasowego aresztowania
W postępowaniu przygotowawczym, zwłaszcza jeżeli pojawia się potrzeba zastosowanie tymczasowego aresztowania bardzo ważne jest, aby organy
prowadzące postępowania respektowały naczelne zasady procesu karnego: domniemanie niewinności i prawo do obrony podejrzanego.
Pierwsza z tych zasad ma szczególne znaczenie w sytuacji, kiedy sąd wydaje postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Należy pamiętać, że na
tym etapie postępowania prawdopodobnie nie jest zebrany jeszcze cały materiał dowodowy i tym samym sąd ma jedynie zbadać zasadność stosowania
tymczasowego aresztowania, zaś nie może rozstrzygać o tym czy podejrzany
popełnił przestępstwo.
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Zasada prawa do obrony może być realizowana jako obrona materialna,
czyli prawo do przeciwstawiania się tezie oskarżenia oraz wszelkim uciążliwościom procesowym oraz jako obrona formalna, która polega na możliwości
ustanowienia obrońcy21.
Mając na uwadze powyższe, należy zauważyć, że stosowanie tymczasowego aresztowania musi być zasadne, albowiem na tym etapie organy mogą
w łatwy sposób dopuścić do naruszeń tych zasad. Tymczasowe aresztowanie
będzie uzasadnione przede wszystkim, gdy ma zabezpieczyć cały tok sprawnie
zorganizowanego postępowania, a nie tylko służyć szybszemu przeprowadzeniu jakiegoś konkretnego dowodu. Poza tym za niedopuszczalne należy uznać
stosowanie tymczasowego aresztowania, jeżeli długotrwałość postępowania
wynika ze złej organizacji22 albo gdy prowadzący postępowania przygotowawcze nie potrafi oznaczyć czasu, w którym je zakończy23. Jeżeli jednak okaże się
w toku postępowania, że zastosowanie tymczasowego aresztowania jest zasadne, w pierwszej kolejności należy przesłuchać podejrzanego, a następnie wydać
postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Niedopełnienie obowiązku przesłuchania powoduje, że zostaje naruszone prawo do obrony. Wyjątkowo jednak w sytuacji, gdy podejrzany się ukrywa lub jest nieobecny w kraju można
zaniechać przesłuchania, jednakże w chwili ujęcia należy go doprowadzić niezwłocznie do sądu w celu utrzymania lub uchylenia środka zapobiegawczego.
Po prawidłowym przedstawieniu zarzutów prokurator kieruje do sądu
wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, w którym podaje podstawę tymczasowego aresztowania, okres przez jaki środek ten ma być stosowany,
niezbędne dane podejrzanego, opis czynu zabronionego oraz jego kwalifikację
prawną. Następnie celem przesłuchania podejrzanego sąd wyznacza posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania w wyznaczonym przez prezesa
sądu pomieszczeniu, przy zapewnieniu niezbędnych środków bezpieczeństwa.
Należy zauważyć, że tak sąd i prokurator mają obowiązek dopuścić obrońcę do
udziału w czynnościach przesłuchania natomiast nie spoczywa na nich obowiązek zawiadomienia go o terminie i miejscu przesłuchania, chyba że podejrzany
o to wnosi i nie utrudni to przeprowadzenia czynności24. Sytuacje ta jednak

21
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
22
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 21 lutego 2012 r., II AKz 51/12, KZS 2012,
nr 2, poz. 41.
23
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 8 lutego 2011 r., II AKz 32/11, KZS 2011,
nr 3, poz. 44.
24
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
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w praktyce jest trudna do zrealizowania, albowiem od ujęcia osoby organ prowadzący postępowania przygotowawcze ma 48 godzin na wystąpienie do sądu
z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a sąd ma następnie 24 godziny na
podjęcie decyzji w tym zakresie. Oczywiście podejrzanemu przysługuje prawo
kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, jednakże często zdarza się tak, że
obrońcę w takiej sytuacji upoważnia do obrony rodzina podejrzanego i organizacja wszystkich czynności w tak krótkim czasie jest bardzo trudna. Realizując zasadę prawa do obrony podejrzany przed przesłuchaniem powinien mieć
realną możliwość rozmowy ze swoim obrońcą, co w praktyce jest szczególnie
trudne do zrealizowania między innymi przez to, że obrońca musi najpierw
otrzymać zarządzenie o zgodzie na widzenie z tymczasowo aresztowanym wydane przez organ, do którego dyspozycji pozostaje podejrzany.
Powyższa regulacja znacząco różnicuje pozycje procesową obrońcy podejrzanego i prokuratora, przez co dochodzi do zachwiania zasady równości
broni25.
Inaczej kształtuje się sytuacja podczas posiedzenia dotyczącego przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania lub rozpoznania zażalenia na
zastosowanie lub przedłużenie tego środka. O tych posiedzeniach nie ma obowiązku informowania podejrzanego lub oskarżonego, natomiast obowiązkowe jest zawiadomienie prokuratora i obrońcy.
Warto zauważyć, że stosowanie tymczasowego aresztowania jest możliwe,
aż do rozpoczęcia wykonywania kary, pod warunkiem jednak, że orzeczono
karę pozbawienia wolności. Gdyby zaś sąd orzekł inną karę albo karę pozbawienia wolności w wymiarze krótszym lub równym okresowi stosowania tymczasowego aresztowania powinno nastąpić uchylenie tego środka26.
Zasadność stosowania tymczasowego
aresztowania
Zgodnie z art. 263 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres nie dłuższy niż
3 miesiące. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy nie można
było ukończyć postępowania przygotowawczego w tym terminie na wniosek prokuratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, gdy
zachodzi taka potrzeba, może przedłużyć tymczasowe aresztowanie na okres,
P. Hofmański, KPK. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011, s. 1386.
D. Drajewicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz, Art. 1-424, Warszawa
2020, Legalis.
25
26
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który łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy. Sąd przedłużając jednak tymczasowe aresztowanie każdorazowo musi dokonać oceny celowości i zasadności
stosowania środka, odnosi się to jednak do okresu czasu, na jaki środek ten ma
być przedłużony27. Zatem nie jest wystarczające samo stwierdzenie przez prokuratora, że niezbędne jest dalsze zbieranie dowodów, konieczne jest wykazanie szczególnych okoliczności ze względu, na które nie można było zakończyć
postępowania w terminie 3 miesięcy.
Przepis określający termin stosowania środka zapobiegawczego stanowi, że
łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat. Jednakże przedłużenie tych terminów może mieć miejsce, jeżeli doszło do zawieszenia postępowania z powodu długotrwałej przeszkoda uniemożliwiającej
prowadzenie postępowania, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia
lub potwierdzenia tożsamości oskarżonego, konieczne jest wykonywanie czynności dowodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju
oraz ze względu na celowe przewlekanie postępowania przez oskarżonego28.
Należy zwrócić szczególną uwagę, że przepisy kodeksu postępowania karnego mają na celu przeciwdziałać przedłużającemu się stosowaniu tymczasowego aresztowania, ale tak naprawdę ustawa ta nie przewiduje maksymalnych
terminów stosowania tymczasowego aresztowania po upływie których konieczne jest zaprzestanie tego środka. Okolicznością tą jest szczególnie zaniepokojony Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wytyka polskim sądom
przewlekłość postępowania, a zrazem stosowanie tymczasowego aresztowania
na przykład przez 7 lat, 10 miesięcy i 3 dni29, 7 lat i 5 miesięcy30 oraz 7 lat
i 11 miesięcy31.
Obserwując praktykę stosowania tymczasowego aresztowania można zauważyć, że do 2015r. liczba osób tymczasowo aresztowanych znacznie malała,
liczba wniosków prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego aresztowania
na przełomie 6 lat (w porównaniu z rokiem 2009) zmalała dwukrotnie32. Od
roku 2015, jednakże odnotowujemy znaczny wzrost osób tymczasowo aresztowanych, liczba ta już w 2018r. była prawie dwa razy większa, w tym samym

27
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 marca 2001 r., II AKz 197/01, OSA 2001,
Nr 12, poz. 95.
28
A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. 9, Warszawa 2020.
29
Wyrok ETPC z 3 lutego 2009r. w sprawie Kauczor przeciwko Polsce, skarga nr 45219/06.
30
Wyrok ETPC z 1 lutego 2011r. w sprawie Choumakov przeciwko Polsce, skarga nr 55777/08.
31
Wyrok ETPC z 21 lutego 2012r. w sprawie Ruprecht przeciwko Polsce, skarga nr 39912/06.
32
Strona internetowa Helsińska Fundacja Praw Człowieka, https://www.hfhr.pl/wpcontent/
uploads/2016/-07/HFPC_raport_tymczasowe-aresztowanie_2016.pdf [dostęp: 20.01.2021].
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roku blisko 2% tymczasowo aresztowanych zostało uniewinnionych mimo
stosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania.
Pozostając przy statystkach, należy zauważyć, że około 90% wniosków
prokuratorskich o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest pozytywnie
rozpatrzona przez sąd. Blisko 90% także stanowią wnioski prokuratorskie
o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, podczas gdy wnioski o zastosowanie tego środka na 2 tygodnie lub miesiąc są rzadkością. Dość
oczywista tendencja przejawiała się w czasie stosowanie omawianego środka zapobiegawczego, albowiem 92% oskarżonych było tymczasowo aresztowanych do dnia wydania wyroku prawomocnego w sprawach, w których
w pierwszej instancji orzekał sąd okręgowy, analogiczna sytuacja w sądach
rejonowych stanowiła 72%33.
Zakończenie
Podsumowując rozważania na temat stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym należy stwierdzić, że obecnie najwięcej kontrowersji budzi przepis umożliwiający stosowanie tymczasowego
aresztowania ze względu na surowość kary grożącej podejrzanemu oraz brak
jednoznacznych przesłanek przesłużenia tymczasowego aresztowania po wydaniu przez sąd pierwszej instancji pierwszego wyroku w sprawie. Niemniej
w tej sprawie 15 grudnia 2020r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zasygnalizował uchybienie postulując de lege ferenda zmiany w celu zapewnienia
spójności systemy prawnego Rzeczypospolitej Polskiej34.
Pomimo potrzeby wprowadzenia zmian, w wielu przypadkach stosowanie tego środka zapobiegawczego jest koniecznością i wybranie przez organy
ścigania innego mniej dolegliwego mogłoby źle wpłynąć na prawidłowy tok
postępowania karnego. Warto jednak zauważyć, że stosowanie tymczasowego
aresztowania nie ma prowadzić do wygodniejszego i łatwiejszego prowadzenia
postępowania przygotowawczego przez prokuratora. Cel tego środka jest całkowicie inny i w żadnym wypadku nie może on być nadużywany.
Konieczne jest także w czasie stosowanie tymczasowego aresztowania
niezapominanie o tym, że podejrzany lub oskarżony jest niewinny do chwili,

Strona internetowa Fundacja Court Watch Polska, https://courtwatch.pl/wpcontent/
uploads/2019/12/tymczasowe_aresztowania_FCWP.pdf [dostęp: 15.01.2021].
34
Strona Internetowa Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Druk nr 857, http://orka.sejm.gov.pl/
Druki9ka.nsf/0/20B-B0D5B51DDF9DCC12586420047A18D/%24File/857.pdf [dostęp:
15.01.2021].
33
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kiedy wina nie zostanie mu udowodniona prawomocnym wyrokiem i w toku
całego postepowania ma prawo do obrony.
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CURRENT PROBLEMS IN CRIMINAL LAW:
THE VALIDITY OF THE APPLICATION
OF TEMPORARY DETENTION
Summary: The article addresses the issue of the legitimacy and correctness of applying pre-trial detention to a suspect in the preparatory
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proceedings. This was due to the fact that the President of the Constitutional Tribunal signaled flaws regarding the application of pre-trial
detention and numerous complaints handed by defense lawyers about
the course of the proceedings with regard to applying this preventive
measure. The analysis of regulations was carried out regarding the implementation of the principle of the suspect's innocence and his right
to defense. The considerations have led to the conclusion that it is necessary to clarify the rules of procedures in this respect as soon as possible.
Keywords: Temporary detention, suspect, presumption of innocence.
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DEFINICJA JAKO PRZEDMIOT
ROZWAŻAŃ JĘZYKA OGÓLNEGO,
PRAWNEGO I PRAWNICZEGO
ORAZ JEJ WPŁYW NA INTERPRETACJĘ
PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Streszczenie: Poniższy artykuł dotyczy problematyki związanej
z definicją zarówno w języku ogólnym, jak i prawnym, i prawniczym.
Poruszone zostały kwestie dotyczące: elementów składających się na
definicję, samego procesu definiowania, rozróżnienia języka prawnego
i prawniczego, a także to, czym jest interpretacja prawnicza, jaką rolę
odgrywa w niej tytułowa definicja i jaki ma to związek z przepisami prawa budowlanego. Ponadto, zawiera także rozważania na temat wpływu
kultury i środowiska na kształtowanie się określonych pojęć oraz najczęstsze błędy popełniane podczas tworzenia definicji.
Słowa kluczowe: Definicja, język, język prawniczy, interpretacja prawnicza, prawo budowlane.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki jaką jest konstruowanie definicji w ujęciu języka w ogóle oraz języków fachowych, jakimi
są język prawny i prawniczy, a także jej wpływu na interpretację przepisów
prawa – w szczególności dotyczących tematyki budownictwa. Aby jednak
lepiej zrozumieć współczesne elementy składowe języka i sposób tworzenia

1

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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definicji należałoby cofnąć się do czasów, gdy człowiek zaczął zauważać potrzebę nazywania zjawisk, które obserwował. Filozofowie różnych epok poświęcali niekiedy całe swe życie, aby za pomocą słów określić „coś”, co człowiekowi współczesnemu wydajesię oczywiste właśnie dlatego, że zostało to
doskonale zdefiniowane już tysiące lat temu. Rozpoczynając rozważania nad
definiendum i definiensem należy zacząć od pierwszych filozofów, którzy zadawali sobie pytania: „Jak powstał świat i z czego on się składa?”, „Co nim
kieruje i kiedy nadejdzie jego koniec?”. Następnie poprzez Platona (uważającego, że dialektyka, będąca nauką o myśleniu abstrakcyjnym pozwoli
osiągnąć wiedzę całkowitą o prawdziwym świecie) i empiryków (głoszących
doktrynę, że źródłem poznania świata są bodźce zewnętrzne, poznawane
przez zmysły) powinno się przejść płynnie przez refleksje kolejnych wybitnych myślicieli. Dostrzegali oni bowiem m.in.: sprzeczność między zmysłami,
a rozumem oraz sprzeczność logiczną człowieka, objawiającą się jednocześnie
w jego marności i wielkości, a także wpływ sugestii na rozumowanie człowieka
(Blaise Pascal), że tylko łącznie przez rozumowanie i doświadczenie jest możliwe pełne zrozumienie (Immanuel Kant) i że nieustannie trwa ciągły rozwój
logiki i świata i stanowią on jeden system (Georg Wilhelm Friedrich Hegel). Głębsze rozmyślanie można zakończyć chociażby na Kołakowskim lub
Tischnerze, którzy starali się zaakceptować wszechstronność, ale i niedoskonałość człowieka. Obaj też stawiali duży nacisk na wolność człowieka. To tylko
kilka przykładów wielkich filozofów różnych epok, prezentujących niekiedy
skrajne podejście do uniwersalnych idei. Na ich podstawie można jednak wykazać, że właśnie tylko to różnorodne – całościowe spojrzenie na daną rzecz
oraz zagłębienie się w filozofię jako naukę o rozumowaniu, pozwoli poszerzyć
horyzonty myślowe np. podczas stanowienia bądź interpretowania przepisów
prawa. Nie można także zapomnieć o osiągnięciach filozofii i jej ważnej roli
podczas dokonywania wykładni w dziedzinie tak istotnej z punktu widzenia
prawa, jaką jest logika. Dzięki Sokratesowi i Arystotelesowi, którzy uznawani
są powszechnie za jej prekursorów,a także twórców praźródła definicji (arystotelesowskie „sądy”2) oraz Gottfriedowi Wilhelmowi Leibnizowi i Rudolfowi
Carnapowi odpowiedzialnym za rozkwit logiki, a w szczególności wypracowanie nurtu jakim jest panlogizm (pogląd, że świat rzeczywisty jest logiczny

Logika Arystotelesa opierała się na pojęciach – podstawowych jednostkach, z których tworzono sądy. One natomiast przybierały postać zdań, gdzie nazwy szczegółowe były podporządkowane określeniem bardziej ogólnym. W odniesieniu do współczesnej postaci definicji
oznacza to, że pojęciem szczegółowym u Stagiryty było współczesne definiendum, a tym ogólnym - definiens.
2
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– to co rzeczywiste jest rozumowe) jest możliwe, w sposób w miarę jednakowy
(korzystającz zaproponowanych schematów), tworzyć zdania, a mówiąc dokładniej w odniesieniu do tematyki pracy - tworzyć normatywy, zrozumiałe
i zgodne z zasadami logiki. Dlatego też, dopiero poznanie szerokiego spektrum
myśli filozoficznej, pozwala zrozumieć sposób i celowość nadawania wyrazom
określonego znaczenia, katalogowania ich (by stanowiły charakterystyczne elementy składowe danego języka) i w dalszej kolejności formułowania przepisów
prawa.
Podstawy dotyczące języka i definiowania
Posługując się definicją słownikową, pojęcie „język” w kontekście niniejszej pracy oznacza utrwalony społecznie zespół znaków – słów, z których budowane są zdania. To dzięki nim ludzie najczęściej porozumiewają się między
sobą. Należy jednak pamiętać, iż komunikacja jest możliwa tylko wtedy, gdy
obie strony znają ten sam system – charakterystyczny ciąg znaków, tworzący
wyrazy. W przeciwnym razie, mimo znajomości znaków, powstać mogą zupełnie odrębne języki, np. wyraz „poduszka” składa się z liter, które występują
w alfabecie polskim i angielskim, a jednak tylko w jednym z nich ten ciąg znaków graficznych ma jakiś sens. Zagłębiając się dalej w poruszaną problematykę
można zauważyć, iż nawet jeśli dana grupa osób mówi w tym samym języku
narodowym i używa charakterystycznego dla niego ciągu znaków, może się
wzajemnie nie zrozumieć, np. adwokat i kardiolog rozmawiając ze sobą posługują się językiem polskim. Jednak każdy z nich używa terminologii charakterystycznej dla danego zawodu i mimo, iż dialog prowadzony jest we wspólnejdla
obojga mowie ojczystej, nie będą w stanie się oni w pełni porozumieć. Co
ciekawe, w zależności od wieku, dojrzałości emocjonalnej, środowiska, w którym się wychowywano oraz środowiska, w którym przebywa się obecnie, każdy
człowiek mówi na danym etapie swojego życia różnym żargonem - idiolektem.
Inny jest bowiem zasób słów używany przez dzieci, młodzież czy dorosłych.
Dlatego też tak bardzo widoczna jest obecnie różnica pokoleń i stąd między
innymi powstawać mogą konflikty, chociażby między rodzicami i ich dziećmi.
„Można się zgodzić z tym, że każdy człowiek mówi własnym językiem,
lecz jednocześnie należy stwierdzić, że w każdym języku istnieją pewne jądra
znaczeniowe wyrażeń”3. Jądra, o których mowa w przywołanym fragmencie
to nic innego jak wyrażenia definiujące odczucia danej osoby, mieszczące się
B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948,
s. 10.

3
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w określonym języku. Używanie konkretnego zasobu słów ma na celu wyrażenie myśli w taki sposób, by była ona zrozumiała dla jej odbiorcy. Innymi
słowy jest to zastosowanie techniki danego języka, czyli użycie pewnych jego
środków, by w jak najlepszym stopniu osiągnąć cel, którym jest transparentne
przekazanie myśli. Jednym z takich środków jest właśnie nadawanie znaczenia
wyrazom, poprzez ich definiowanie. Produktem tego zabiegu staje się tytułowa definicja. Za jej pomocą opisuje się terminy – nazwy techniczne charakterystyczne dla języka swoistego, a ich zbiór określany jest mianem terminologii.
Definicja – rodzaje, cele i błędy w jej tworzeniu
Definicja to zwięzłe określenie „czegoś” za pomocą charakterystycznych
cech. Wyróżnić można definicje realne, nominalne i syntetyczne. Podstawowym kryterium podziału definicji jest jej budowa. Ze względu na nią wyróżnia się: definicję równościową i definicję nierównościową. W dalszych rozważaniach poruszona zostanie ta pierwsza (dzieląca się na klasyczną - treściową
i nieklasyczną - zakresową), gdyż jest ona definicją podstawową, charakteryzuje się najprostszą budową i najczęściej występuje w aktach prawnych. Składa
się ona z: pojęcia, które ma zostać opisane – definiendum, członu, za pomocą
którego definiuje się dane słowo – definiens i łącznika między nimi – copula.
Łącznik przybiera często formę „jest to”, ale nie stanowi to jego jedynej postaci. Schemat definicji klasycznej wygląda następująco: A jest to B mające
cechę C np. „badania archeologiczne (w domyśle „są to”) – działania mające
na celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku
archeologicznego”4. Podobnie przedstawia się budowa definicji zakresowej:
A to jest B lub C lub D np. „Ilekroć w ustawie jest mowa o dobrach kultury
współczesnej − należy przez to rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury,
takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły
budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna”5. Celem utworzenia definicji w języku ogólnym jest
nadanie znaczenia danemu wyrażeniu tak, aby było dostatecznie zrozumiałe
i klarowne. Ma to też skatalogować wyrazy w pewnego rodzaju zbiory pojęciowe, wyodrębniane za pomocą charakterystycznych cech definiowanych
4
Art. 3 pkt 11 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U., nr 162, poz. 1568 ze zm.).
5
Art. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., nr 80, poz. 717 ze zm.).
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przedmiotów. Natomiast jeśli chodzi o najczęstsze błędy logiczne popełniane
podczas konstruowania pojęć to wyróżnić można: ignotum per ignotum (z łac.
nieznane przez nieznane) – gdy wyraz definiowany jest za pomocą wyrazu, który również wymaga zdefiniowania, idem per idem (z łac. to samo przez to samo)
– tzw. błędne koło, polegające na użyciu terminu definiowanego w definiensie
definicji oraz błędy zakresowe – gdy zakres definiendum i definiens są różne
(zakres definiens jest za wąski bądź za szeroki w stosunku do definiendum).
Czynniki wpływające na konstruowanie definicji
Według jednej z wybitnych polskich językoznawczyń – prof. Anny
Wierzbickiej koloryi ich nazwy nie są uniwersalne dla wszystkich, ponieważ
najczęściej opisywane są za pomocą tego co widzialne, np.: „żółte jak słońce”,
„niebieski jak morze”. Zagłębiając się w tę problematykę można zauważyć, że
podane przykłady nie są zbyt precyzyjne, gdyż zarówno słońce jak i morze,
w zależności od szerokości geograficznej, czy chociażby aktualnie panujących
warunków atmosferycznych, przybierają różne kolory. Nie mówiąc już o ich
odcieniach. Powstają wtedy definicje kolorów, które są nieostre. To samo tyczy się wyrażenia „białe jak śnieg” – ludzie zamieszkujący np. Fidżi nie będą
w stanie w pełni zrozumieć porównania, ponieważ to zjawisko meteorologiczne w ich regionie nie występuje i nie mają z nim powiązania środowiskowego czy nacechowanego emocjonalnie. Przekładając to na tworzenie definicji
w ogóle można spróbować wysnuć wniosek, że w zależności od regionu i od
kultury pewne pojęcia będą wyjaśnione zgoła odmiennie. Oznacza to, że prócz
już wcześniej wymienionych czynników takich jak wiek, dojrzałość emocjonalna, wpływ na kształtowanie definicji może mieć także kultura, środowisko
czy poziom wykształcenia. Dodatkowym czynnikami wpływającym zarówno
na tworzenie jak i rozumienie definicji są także indywidualne predyspozycje
każdego człowieka (związane z jego cechami charakteru), a także rozwój technologiczny. Ten ostatni jest szczególnie widoczny, gdy staje się skutkiem dezaktualizacji przepisów np. w prawie budowlanym, które jest szczególnie podatne na jego działanie. W miarę wzrostu poziomu życia, zwiększa się przecież
zapotrzebowanie na nowe miejsca zamieszkania, pracy czy obszary, których
celem będzie rekreacja i zapewnienie odpoczynku. Na przestrzeni lat zauważalne jest to jak drastycznie zmienił się tryb życia człowieka. W obecnych czasach
żyje się bowiem o wiele szybciej, a postęp technologiczny musi stale nadążać
za potrzebami konsumenta. Dezaktualizacja prawa to proces nieunikniony
w każdej dziedzinie życia społecznego. Przyczyną tego zjawiska jest uniwersalna
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cecha procesów społecznych jaką jest stały rozwój, który w obszarze prawa
budowlanego stymulowany jest głównie przez względy estetyczne i innowacyjne technologie. Wzrastający poziom oraz zmieniające się modele życia dają
możliwość wdrażania nowatorskich rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych. Nie jest to jednak możliwe bez ciągłej nowelizacji przepisów, a także
właściwego konstruowania definicji tak, aby były one jak najbardziej uniwersalne i elastyczne. Tylko w ten sposób bowiem uda się zapobiec sytuacji, gdy
urbaniści i architekci będą rekomendowali projekty obiektów, których parametry i rozwiązania funkcjonalne nie będą mieściły się w przepisach ściśle
określonych czy zdefiniowanych. Dlatego tak ważne jest, aby dostosowywać
„sztywną” regulację prawną do wciąż zmieniającego się świata.
Język prawny, a język prawniczy
Aby lepiej zrozumieć definicję w języku prawnym i prawniczym najpierw
należy skupić się na rozróżnieniu tych dwóch pojęć. Wbrew temu, że potocznie używane są one zamienniei ich brzmienie może wskazywać na to, iż są
synonimami, w rzeczywistości oznaczają dwa różne pojęcia.
Tabela 1. Różnice między językiem prawnym, a prawniczym

Język prawny

Język prawniczy

Zawiera w sobie nazwy pochodzące z języka Zawiera w sobie nazwy pochodzące z języka
codziennego, a także pojęcia przyjęte zwycza- prawnego, a także sam konstruuje własne
jowo w danym społeczeństwie.
definicje.
Jest używany do tworzenia norm prawnych.

Jest używany w rozmowach między prawnikami.

Posługuje się nim normodawca, a więc każdy, Posługują się nim prawnicy, gdy ma to zwiąkto tworzy dany przepis.
zek z prawem.
W większości przypadków jest narzędziem
do porozumiewania się ze społeczeństwem w
dziedzinie prawa, więc musi być zrozumiały
dla ogółu.

W większości przypadków jest narzędziem
do porozumiewania się między prawnikami,
gdy chcą wypowiadać się o tym, co jest zawarte w przepisie.

Najczęściej używanym typem zdań są zdania Najczęściej używanym typem zdań są zdania
warunkowe.
proste tzw. kategoryczne.
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Przeważają w nim opisy nad definicjami.

Przeważają w nim definicje nad opisami.

Jest jednolity.

Jest niejednolity.

Źródło: Opracowanie własne.

Powyższa tabela zawiera najbardziej charakterystyczne różnice między
tymi dwoma językami. Ich podobieństwa natomiast mają swe źródło w tym,
że oba języki stanowią nieodzowną część wszystkiego, co związane jest bezpośrednio lub pośrednio z szeroko pojętym prawem. Wspomniane języki łatwiej
rozróżnić w teorii, ale praktyce przeplatają się i wzajemnie na siebie nachodzą. Ważniejszym jednak dla samej interpretacji nie jest to, aby rozróżniać je
w teorii, a to by znając ich cechy charakterystyczne, używać ich poprawnie
w praktyce.
Definicje w języku prawnym
Jak zostało wspomniane wyżej język prawny używany jest, gdy osoba
chcąc utworzyć normę prawną posługuje się techniką języka prawnego. Konstruowane przepisy prawa powinny być zrozumiałe dla większości społeczeństwa (wynika to z celowości ich tworzenia), dlatego też zawierają one elementy, należące zarówno do języka potocznego jak i elementy typowe dla języka
prawnego. Należy pamiętać, że „istnieją wyrażenia podstawowe, których znaczenie utrzymuje się w ustawach w stanie prawie niezmiennym, od których
ustawodawca nie może odstąpić, jeśli chce przemawiać w języku prawnym”6.
W najogólniejszym podziale, pojęcia w omawianym języku dzielną się na ściśle określone i nieokreślone. Te pierwsze są właśnie wyjaśniane za pomocą
definicji. Normodawca nie wprowadza ich zbyt wiele, mimo że w pewnych
sytuacjach znacznie ułatwiłoby to prawidłowe odczytanie chociażby zakresu
ich obowiązywania. Dzieję się tak dlatego, iż poprawne ich utworzenie stanowi dużą trudność, a także dlatego, że zgodnie z łacińską paremią prawniczą
„Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest”7 mogą rodzić wątpliwościw wykorzystaniu ich w praktyce. Jeżeli jednak już
gdzieś się znajdują, to najczęściej w tzw. słowniczku, który zawiera spis pojęć
6
B. Wróblewski, Język prawny i prawniczy, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1948,
s. 86.
7
Łac.: „Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko kiedy nie
można jej podważyć” (D. 50. 17. 202).
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zdefiniowanych, wstępujących później w różnych częściach w danej ustawie.
Taki zbiór pojęć zawiera np. art. 3 prawa budowlanego8.Należy jednak pamiętać, że dokonując interpretacji nie można dojść do błędnego wniosku jakim jest to, że wszystkie definicje znajdują się w tym wydzielonym specjalnie
fragmencie aktu normatywnego. Definicję bowiem występują także w tekście
merytoryczny, ale w odrębnym przepisie bądź są wyróżnione w postaci definicji nawiasowych. Te ostatnie stanowią wtrącenia do przepisu głównego
i polegają na tym, że prócz treści merytorycznej, definiowane są omawiane
w przepisie zagadnienia. Ciekawa jest również sama budowa tego rodzaju definicji. Mianowicie definiendum stanowi w tym przypadku to, co znajduje się
w nawiasie, a on z kolei najczęściej występuje na końcu przepisu prawnego.
Materiał definiowany może odnosić się do całości bądź części przepisu. Definiens jest wszystkim tym, co w sposób merytoryczny wyjaśnia ustawodawca,
a więc są to wszelkie zdarzenia lub sytuacje kształtujące prawo. Prawodawca
używa też czasem zabiegu jakim jest definiowanie w sposób negatywny. Przykładem może być definicja nieruchomości znajdująca się w kodeksie cywilnym9. Dzięki niej drogą dedukcji formułuje się wniosek, że wszystko inne, co
nie stanowi nieruchomości jest ruchomością. O zasadach tworzenia definicji,
na gruncie przepisów prawa, szczegółowo mówi rozporządzenie prezesa rady
ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej w dziale dotyczącym środków techniki prawodawczej. Zgodnie z nim:
„W ustawie lub innym akcie normatywnym formułuje się definicję danego
określenia, jeżeli: 1) dane określenie jest wieloznaczne; 2) dane określenie jest
nieostre, a jest pożądane ograniczenie jego nieostrości; 3) znaczenie danego
określenia nie jest powszechnie zrozumiałe; 4) ze względu na dziedzinę regulowanych spraw istnieje potrzeba ustalenia nowego znaczenia danego określenia”10. Owe rozporządzenie omawia w kolejnych artykułach zasady warunkujące poprawność formułowania definicji oraz ich odpowiednie zastosowanie
w aktach prawnych. Szczególnym rodzajem są definicje legalne (pochodzące od słowa lex – ustawa) – zaliczane jednocześnie do definicji nominalnych
i syntetycznych, ponieważ nie odnoszą się do konkretnego przedmiotu,
a jedynie do samej nazwy, a ich celowość wskazuje, że są tworzone na przyszłość. Ustawodawca, chcąc uniknąć zbyt nieostrych pojęć tworząc definicję,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U., nr 89, poz. 414 ze zm.).
Art. 46 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., nr 16, poz. 93 ze
zm.).
10
Art. 146. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
zasad techniki prawodawczej (Dz. U. nr 100, poz. 908 ze zm.).
8

9
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wprowadza jej alternatywę jaką jest opis. Polega on na tym, że za pomocą
ostrych określeń wybiera się takie cechy przedmiotu opisywanego, które najlepiej go scharakteryzują i oddają cel tego zabiegu. Jednak w przeciwieństwie do
definicji nie ma on konkretnej, specyficznej budowy czy szczególnych zwrotów. Przykładem opisu może być art. 7 pkt 1 już wcześniej cytowanej ustawy,
który brzmi: „Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 1) warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie; 2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych”11. Ważnym
jest także, aby zarówno definicje jak i opisy znajdowały swe odzwierciedlenie
w terminologii języka prawnego.
Definicja w języku prawniczym
Językiem prawniczym w większości przypadków posługują się prawnicy.
Aby jednak zrozumieć istotę samego języka swoistego, należy najpierw określić
kim jest ów prawnik, gdyż nie jest to wbrew pozorom tak oczywiste jak mogłoby się wydawać. Mianem prawnika określa się bowiem osobę, która zna prawo
pozytywne, potrafi je zastosować i robi to w sposób ciągły. Jak zostało wspomniane w powyższych rozdziałach język prawniczy jest swego rodzaju praktycznym wykorzystaniem języka prawnego, ponieważ jego celem jest mówienie
o tym, co znajduje się w normach prawnych. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech odróżniających oba te języki jest ilość występujących w nich
definicji. Celem techniki języka prawniczego jest jak najlepsze – najdokładniejsze zrozumienie tego, co znajduje się w przepisach prawa i stosowanie ich
w rzeczywistości. Inaczej rzecz ujmując chodzi o wdrożenie języka prawnego
w życie. Aby tak się stało, można spróbować konstruować definicje, za pomocą
poddania interpretacji danych przepisów, tworzonych za sprawą języka prawnego, poprzez zastosowanie różnego rodzaju wykładni prawniczej. W języku
prawniczym występują definicje: realne, nominalne, analityczne i syntetyczne.
Realne dotyczą przedmiotów- rzeczy, poddawanych zdefiniowaniu i opisują je
za pomocą najbardziej charakterystycznych, unikatowych dla nich cech. Nominalne mają za zadanie wyjaśnić znaczenie danego słowa rozumianego w sposób językowy. Z analitycznymi spotkać się można, gdy definicja ma dotyczyć
już wcześniej zdefiniowanego pojęcia. Wskazują one na to, jakie znaczenie
językowe ma już definiowany wyraz. Ostatnie – syntetyczne, występują, jeśli
definiowane jest pojęcie, które ma występować w przyszłości. Dzielą się one
11

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U., nr 89, poz. 414 ze zm.).
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dodatkowo na konstrukcyjne (przyporządkowujące znaczenie nowemu pojęciu) oraz regulujące (rozszerzające albo zawężające zakres znaczeniowy danego
słowa). Najczęściej jednak (tak jak było to wspomniane wcześniej) spotkać się
można z definicjami w postaci definicji równościowych i nierównościowych.
Natomiast ich rodzaj i budowa są zależne od tego, co za ich pomocą chce się
wyjaśnić i do kogo będą one kierowane – kto będzie ich odbiorcą.
Definicja i jej wpływ
na interpretację przepisów prawa budowlanego
W tym miejscu należałoby wyjaśnić czym jest interpretacja prawnicza
oraz czy (jeśli tak, to w jaki sposób) różni się ona od wykładni. Najogólniej
mówiąc interpretacja to ustalenie znaczenia i przez to późniejsze zrozumienie
danego tekstu. W odniesieniu do dziedziny jaką jest prawo, oznacza ustalenie
za pomocą różnego rodzaju wykładni, znaczenia przepisu prawnego, a także
sformułowanie w sposób najbardziej dokładny, jak ma go rozumieć adresat.
Wykładnią jest natomiast nie tylko rozumienie normy, ale także jej celowości prowadzenie na jej temat rozważań i wyciąganie z nich wniosków. Każdy komunikat językowy ma swojego nadawcę i odbiorcę. Zaczynając interpretację
przepisu należy ustalić przede wszystkim do kogo jest on kierowany i jaki
był cel jego twórcy. W tym przypadku po jednej stronie mamy normodawcę, który za pomocą języka prawnego i jego terminologii konstruuje bezpośrednio bądź pośrednio regułę postępowania. Po drugiej stronie znajdują się
ludzie, do których prawo jest kierowane i którego muszą przestrzegać. Aby
mogli je lepiej rozumieć, ustawodawca posługuje się szeroką gamą środków.
Jednym z nich są tytułowe definicje. Ich występowanie w tekstach prawnych
to „ukłon” prawodawców w stronę obywateli, gdyż ich obecność w przepisach nierzadko prowadzi do dużego ułatwienia w prowadzeniu interpretacji
i w sposób klarowny kształtuje kontakt adresata i odbiorcy. Definiowanie pojęć dąży także do jak najmniejszego odsetku występowania wieloznaczności
w aktach prawnych, co w konsekwencji może zapobiegać narastaniu np. wątpliwości stricte znaczeniowych. Definicja ma również istotne znaczenie, gdy
w tekstach prawnych występują zwroty, które pełnią rolę nadrzędną – główną
i stanowią niejako trzon danej normy, ponieważ dzięki nim można dokonać pełnej, poprawnej interpretacji. Wyjaśnienie tych zwrotów centralnych
odbywa się właśnie niejednokrotnie za pomocą ich definiowania, ponieważ
pozwala to zachować kontekst całej normy przy jednoczesnym, precyzyjnym wyjaśnieniu wyrażenia, poprzez zawężenie jej zakresu pojęciowego do
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niezbędnego minimum. Czasem zdarza się jednak, że prawodawca wprowadza
definicję, w której występują zwroty nieostre – niedookreślone. W takich przypadkach definiens wyrażony jest za pomocą pojęć niejednoznacznych. Ma to
na celu nakreślenie pewnego tylko zarysu zakresu obowiązywania danego przepisu po to, aby mógł być on interpretowany szeroko i ogólnie (by mógł być
stosowany w praktyce w sposób elastyczny). Wszystkie wspomniane powyżej
zabiegi językowe mają na celu ułatwienie pełnego zrozumienia i stosowania
przepisów prawa. Należy jednak pamiętać, że aby poprawnie odczytać intencję
prawodawcy, konieczne jest także używanie, innych niż językowe dyrektyw
wykładni, gdyż na zastosowanie pojęcia w praktyce wpływają różne, wymienione wcześniej czynniki. Na gruncie szeroko pojętego prawa budowlanego
wpływ definicji na interpretację przepisu i zastosowanie go w praktyce widoczne jest, gdy popatrzy się na obiekty, ostatecznie zrealizowane, które noszą
w sobie rozwiązania nieprzewidziane w zakresie obowiązującego prawa. Mimo,
że od wielu lat, najczęściej przy nowelizacji przepisów z tej materii, wznawiana
jest dyskusja, jak należy stanowić przepisy prawa budowlanego, aby zachowany został porządek prawny, a jednocześnie zapewniona została swoboda
w realizacji inwestycji, wciąż nie wypracowano „złotego środka” w definiowaniu tych norm prawnych. Znamienne są przecież sytuacje, w których czynności
administracyjne prowadzone przez właściwe organy nie mogą być zakończone
lub ich rozstrzygnięcie nie spełnia oczekiwań strony postępowania z powodu
rozbieżności w interpretacji przepisów prawa. Dlatego podczas stanowienia
i interpretowania należy pamiętać, że prawo w dziedzinie budownictwa cechuje przede wszystkim konieczność przekładania wymagań technicznych na
formułowane przepisy – parametr techniczny musi być określony formułą
prawną. W odniesieniu do samej definicji oznacza to, że musi być ona tak
skonstruowana, aby z jednej strony ściśle określała konieczne wymagania
techniczne przy jednoczesnej możliwości elastycznego jej zastosowania. Jest to
proces skomplikowany, aczkolwiek niezbędny by powstrzymać coraz szybszą
dezaktualizację tworzonych przepisów.
Podsumowanie
Poddając rozważaniom wszystko co zawarte jest w powyższych podrozdziałach, można wyciągnąć następujące wnioski. Po pierwsze nie byłoby tylu
osiągnieć w zakresie rozumienia przepisów prawa, gdyby nie dorobek nauki
jaką jest filozofia. Idąc za myślą Ludwiga Wittgensteina, że: „Celem filozofii
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jest logiczne rozjaśnianie myśli”12 można wysnuć tezę, że ma ona zbieżny cel
z szeroko pojętą interpretacją. Ponad to dzięki rozwijaniu działu jakim jest logika, możliwe jest konstruowanie przepisów w sposób określony i schematyczny. Dużą pomoc w pełnym rozumieniu i stosowaniu norm stanowi dorobek
prawa rzymskiego, ponieważ jurysprudencja rzymska to kolebka sztuki interpretacji. Jest ona ważnym elementem, nie tylko jako narzędzie do głębszego
zrozumienia (np. dzięki paremiom rzymskim) norm prawa, ale także przede
wszystkim do rozumienia ludzi i motywów ich postępowania13. Po drugie zarówno w języku ogólnym jak i prawnym oraz prawniczym występują różnego
rodzaju definicje, charakteryzujące się specyficzną budową, mające wpływ na
późniejsze interpretowanie aktów normatywnych. Należy także pamiętać, że
istnieją różnego rodzaju czynniki oddziaływujące na to, w jaki sposób definiuje
się dane pojęcie i jak jest ono odbierane. Ma to związek ze środowiskiem życia,
wykształceniem, rozwojem emocjonalnym, technologicznym lub indywidualnymi predyspozycjami zarówno twórcy definicji jak i jej odbiorcy. Po trzecie
język prawny i prawniczy nie są synonimami i nie powinno się ich używać
zamiennie, gdyż po głębszej ich analizie, widać wyraźne między nimi różnice.
Są używane także w nieco odmiennych celach, mimo że są ze bardzo zbliżone, poprzez chociażby występującą w nich terminologię. W języku prawnym
z definicjami spotkać się można najczęściej w postaci definicji legalnych, które
ponadto mają swoje określone miejsca w aktach normatywnych. Występują
jednak dużo rzadziej niż np. opisy. Natomiast w języku prawniczym istnieje większa różnorodność i swoboda w definiowaniu. Dobrze skonstruowana
definicja odgrywa również ważną rolę w interpretacji prawniczej. Jej występowanie z jednej strony umożliwia precyzyjne wyjaśnienie niedookreślonych
pojęć, a z drugiej pozwala uniknąć wieloznaczności podczas stosowania różnego rodzaju wykładni. Odnosząc powyższą argumentację do budownictwa,
będącego dziedziną interdyscyplinarną, obejmującą wiele specjalności technicznych, realizowanych przez uprawnionych specjalistów: geodetów, urbanistów, architektów czy inżynierów specjalistów należy pamiętać jak ważna
jest konieczność uwzględniania wymagań podstawowych (zawartych w definicjach), jednakowych dla wszystkich specjalności. Otwartość ustawodawców
na nowe rozwiązania, których przejawem byłyby definicje ogólne, określające

K. Bogucki, Wittgenstein o rozjaśnianiu myśli. Wstęp do lektury traktatu logiczno – filozoficznego, https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/618667.pdf [dostęp:
31.01.2021].
13
W. Lamentowicz, Interpretacja prawnicza. Omnia sunt interpretanda, AD EXEMPLUM,
Warszawa 2020, s. 8-9.
12
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cel projektowy, a nie szczegółowe, rygorystyczne opisy techniczne pozwoliłaby
przynajmniej ograniczyć zjawisko dezaktualizacji przepisów i umożliwiłaby ich
ujednolicenie. Obecnie bowiem przepisy prawa budowlanego, przez swą specyfikę generalnie konstruowane są w sposób bardzo techniczny, rygorystyczny i szczegółowy, a w niektórych tylko miejscach napotkać można regulacje
ogólne, ale za to czasem nie wskazujące przesłanek celu projektowego, a jak
wiadomo to cel w jakim przepis został skonstruowany jest sednem tego przepisu. Uciążliwość metodyki jaką jest niespójność w konstruowaniu przepisów
na gruncie prawa budowlanego objawia się także w tym że, obecne prawo
nie uwzględnia specyfiki tworzenia projektu oraz niewyczerpująco reguluje
problem chociażby odpowiedzialności za niezgodność z przepisami, z którym
boryka się inwestor (niekiedy nawet po zakończeniu inwestycji), gdyż nie wie
on, czy za zatwierdzony projekt ma odpowiadać organ administracji architektoniczno – budowlanej, który zezwolił na taki obiekt czy może sam projektant
jako twórca takiego pomysłu.
Reasumując definicja jako środek wykorzystywany przez technikę różnego rodzaju języków, stanowi jeden z podstawowych elementów tego języka.
Odgrywa on bowiem ważną rolę w procesie komunikacyjnym między nadawcą, a odbiorcą każdej myśli, gdyż ułatwia jej zrozumienie. W odniesieniu do
materii prawa budowlanego jest to istotne dlatego, że prawnik powinien rozumieć ludzi, ich osiągnięcia w dziedzinie kultury, postępu technologicznego
i konstruować przepisy, a w szczególności definicje w taki sposób, aby stanowiły one ułatwienie zrozumienia danej normy pranej, usuwały niepotrzebną
wieloznaczność, ale uwzględniały (poprzez swą elastyczność) także praktyczne
ich zastosowanie, a nie stanowiły tylko sztywną wolę prawodawcy.
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Definition as the topic of delibaration on general,
juridical and legal language and its influence
on legal interpretation of constructional law
regulations

Summary: The given essay deals with issues related to the definition
in both general, juridical and legal language. In this delibetarion many
questions have been considered such as: elements that constitute the
definition, the definement process itself, the distinction between legal
parlance (juridical language) and the lawyer’s language (legal language)
as well as what is legal interpretation and the impact of title definition
on it and furthermore, how those matters refer to constructional law
regulations. Moreover, it also includes considerations on the influence
of culture and environment on shaping of specific terms and the most
common mistakes made while creating definitions.
Keywords: Definition, language, legal language, legal interpretation,
construction law.
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KONCEPTUALIZACJA MISJI
WSPÓŁCZESNEJ UCZELNI.
UWAGI NA TLE PRZEPISÓW PRAWA
O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE

Streszczenie: Wspólnota nauczanych i nauczających (universitas magistororum et scholarium) stanowiła fundament, na którym kształtowały
się zręby instytucjonalne uniwersytetów w Europie. Rozwój akademickości wiąże się nierozerwalnie z epoką Średniowiecza, choć pierwowzory
ideowe uniwersyteckości sięgają już Starożytnej Grecji. Proces konceptualizacji instytucjonalnej i ideowej, ze względu na zachodzące zmiany
społeczne, gospodarcze i polityczne, od samego początku charakteryzował się zróżnicowaną dynamiką. Na tle podstawowych nurtów myśli
uniwersyteckiej, Autorka podjęła próbę weryfikacji i oceny głównych
założeń ostatniej reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (tzw. ustawy
2.0). W tym celu posłużono się metodą dogmatyczną oraz historyczną.
Wskazano na konieczność zachowania syntetycznego podejścia w prezentowanych poglądach, które osadzają się w złożonej rzeczywistości
ideowo-historycznej. Sformułowano również postulaty de lege ferenda
co do kształtu regulacji odnoszących się do misji instytucjonalnej.
Słowa kluczowe: Uczelnia, ustawa 2.0., wspólnota nauczanych i nauczających, misja
ORCID: 0000-0002-3910-6019

Wstęp
Powszechnie przyjmuje się, że matką uniwersytetów jest epoka Średniowiecza (choć pierwotne oznaki akademickości pojawiały się już w Starożytnej
Dr, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych, Instytut Nauk
Prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
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Grecji)2. Za prawzory ośrodków kształcenia w średniowiecznej Europie
uznaje się instytucje tworzone na obszarze Bliskiego Wschodu, Indii, Chin3.
Strukturalizacja instytucjonalna uniwersytetów nastąpiła dopiero w okresie
Średniowiecza, równolegle z dynamicznym procesem wielopłaszczyznowego
kształtowania się idei uniwersytetu. W nawiązaniu do wielowymiarowości
klasycznego paradygmatu ideowego uniwersytetu wskazuje się, że współtworzą go: tradycje szkół starożytnych, wczesnośredniowieczny korporacjonizm
oraz założenia strukturalne autonomicznych, republikańskich, północnowłoskich wspólnot miejskich. Podkreśla się, że dopiero synteza wspomnianych
kultur sprowokowała rozkwit tendencji pełnego, rozumowego poszukiwania
prawdy, dobra, piękna we wspólnocie i dla wspólnoty4. Od początków istnienia uniwersytetów w Europie bliskie im były takie ponadczasowe wartości jak:
prawda, autonomia, pluralizm, wolność, powszechność w procesie dążenia
do prawdy. Zaprzeczenie tych wartości godziło w sedno idei uniwersytetu5,
który semantycznie, od łacińskiego zwrotu universitas oznaczał przecież ogół,
powszechność6, całość całokształt, wspólność7.
Za najstarsze i najbardziej znane zręby organizacyjne działające w Grecji uznaje się
m. in. na związek pitagorejski oraz Akademię Platońską, T. Czeżowski, Uniwersytet nowoczesny [w:] Tożsamość uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
(red.) W. Wincławski, Toruń 1994, s. 13, J. Bump, Historia uniwersytetu jako instytucji naukowej, http://web.archive.org/web/20150712015657,/http://www.cwrl.utexas.edu:80/~bump/
OriginUniversities.html [dostęp: 18.02.2020].
3
Wypada wspomnieć chińskie szkoły Shang-Xiang, Taixue i Guozijian oraz uczelnię Nalanda
(działającą w latach ok. 500 n.e. – 1193 na obszarze Indii).
4
K. Z. Sowa, Idea uniwersytetu [w:] Kiedy myślę uniwersytet, Kraków 2009, s. 11-13,
K. M. Cwynar, Idea uniwersytetu w kulturze europejskiej, „Polityka i Społeczeństwo” 2/2005,
s. 46.
5
J. M. Brzeziński, Erozja norm akademickich. Próba diagnozy, „Teksty Drugie 2006”, nr 1-2,
s. 9, J. M. Brzeziński, Etos akademicki, „Forum dydaktyczne” 7-8/2011, s. 9-16, B. Skarga,
O Uniwersytecie, „Białostockie Teki Historyczne” tom 5/2007, s. 9, A. Gieyszor, Systemy wartości w tradycji uniwersyteckiej [w:] Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, (red.) H. Żytkowicz,
Warszawa 1998, s. 11, J. M. Brzeziński, Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła
organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce [w:] Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, (red.)
H. Żytkowicz, Warszawa 1998, s. 91, Konieczność dążenia do prawdy w przypadku działalności uniwersytetów katolickich podkreśla także S. Sawicki, O uniwersytecie katolickim – zarys modelu, Lublin 2015, s. 10, A. Hutnikiewicz, Żywe tradycje uniwersytetu europejskiego – odpowiedź
na ankietę KUL [w:] Tożsamość uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, (red.) W. Wincławski, Toruń 1994, s. 40.
6
J. Wyrozumski, Powszechność nauk w systemie uniwersyteckim dawniej i dziś [w:] Idea Uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, (red.) H. Żytkowicz, Warszawa 1998, s. 16 i s. 18-19, W. Furmanek,
Wartości uniwersytetu w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II [w:] Idea uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II, (red.) W. Furmanek, Rzeszów 2006, s. 42, W. Furmanek, Funkcje teleologiczne uniwersytetu w świetle transformacji cywilizacyjnych [w:] Idea uniwersytetu w nauczaniu
Jana Pawła II, (red.) W. Furmanek, Rzeszów 2006, s. 131, J. Starnawski, O uniwersytetach
średniowiecznych i ich dziedzictwie [w:] Uniwersytet świątynią wiedzy, Łódź 2007, s. 6.
7
K. Wenta, Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2011, nr 1, s. 92, Słownik Języka Polskiego pod (red.) W. Doroszewskiego,
2
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Uniwersytety średniowieczne stały się nie tylko historycznym pomnikiem,
ale trwałym punktem odniesienia dla ewoluującej idei i misji instytucjonalnej.
Wskazanie wszystkich koncepcji, które wywarły wpływ na kształt współczesnych uczelni leży poza zakresem niniejszego opracowania, jednakże warto
wspomnieć te z nich, które stale powracają w dyskursie nad modelem i misją
nowoczesnych uczelni. Do takich niewątpliwie należy koncepcja klasyczna
W. von Humboldta. Postulował on, aby uczelnie opierały się na trzech filarach: jedności wiedzy, badań i kształcenia oraz jedności profesorów i studentów (wspólnotowość)8. Do koncepcji Humboldta powrócił po II wojnie światowej K. Jaspers9, apelując o zachowanie trwałych (fundamentalnych) wartości
kształtujących istotę akademickości10.
Pomimo upływu czasu, dyskusja nad zagadnieniem misji współczesnych
uczelni nie zanika. Kierunek (wielowątkowej) argumentacji wyznacza oś trwającego napięcia pomiędzy pragnieniem utrzymania klasycznej, historycznej
tożsamości instytucjonalnej uniwersytetu, a doświadczeniem wyzwań jakie
niesie ze sobą współczesność11. Pomimo, że uniwersytety w sensie instytucjonalnym wkroczyły w erę nowoczesności, walka o ich kształt trwa nadal. Przejawem ponadczasowości przyjętych konstrukcji ideowych (pomijając ewolucję
strukturalną) jest zawarcie wprost w przepisach obowiązującej ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce stwierdzenia, że pracownicy uczelni, doktoranci i studenci stanowią autonomiczną wspólnotę uczelni12. Ustawa zarysowuje

publ. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/uniwersytet;5511640.html [dostęp: 18.02.2020], T. Czeżowski, Uniwersytet nowoczesny…, s. 16, J. Wilkin, Jaka powinna być misja uniwersytetu
w warunkach przełomu cywilizacyjnego? [w:] Misja i służebność uniwersytetu w XXI w., (red.)
J. Woźnicki, s. 26.
8
I. Zakowicz, Idea uniwersytetu Wilhelma von Humboldta, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012(2),
s. 62, K. Sauerland, Idea uniwersytetu – aktualność tradycji Humboldta?, „Nauka i Szkolnictwo
Wyższe” 2006, nr 2, s. 90, Zob. też P. U. Hohendahl, Humboldt Revisited: Liberal Education,
University Reform, and the Opposition to the Neoliberal University, „New German Critique” 2011,
nr 113, s. 159-196.
9
P. Sosnowska, Między ciągłością i zerwaniem. Co pozostaje z Bildung?, „Kultura Współczesna”
1/99(2018), s. 179, L. Komorowski, Idea czy utopia, „Pauza Akademicka”, nr 145, z 15 lutego 2018 r., s. 2, T. Gadacz, Wstęp do wydania polskiego, Karla Jaspersa idea uniwersytetu [w:]
K. Jaspers, Idea uniwersytetu, Warszawa 2017, s. 12.
10
T. Gadacz, Wstęp …, s. 13.
11
J. Laskowska, Pomiędzy specjalistą i humanistą – rola uniwersytetu w kształtowaniu współczesnej gospodarki, „Anthropos? „Czasopismo Naukowe przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego”, (red.) nacz. Aleksandra Kunce nr 18-19, 2012, s. 30, A. Hutnikiewicz, Żywe
tradycje uniwersytetu europejskiego – odpowiedź na ankietę KUL [w:] Tożsamość uniwersytetu. Antologia tekstów profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, (red.) W. Wincławski, Toruń 1994,
s. 40-41.
12
Art. 10 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), dalej jako „ustawa 2.0” obowiązuje terminach
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2018 r.,
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także ramy koncepcyjne misji jaką w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
powinny pełnić uczelnie13.
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie na tle kontekstu historyczno – ideowego normatywnych założeń misji uczelni publicznych w ustawie
2.0. Wydaje się bowiem, że prowadzone dyskusje zbyt często ograniczają się
do przedstawienia spolaryzowanych poglądów, bądź o konieczności zasklepienia się w okowach przeszłości, bądź radykalnym przeformułowaniu wszystkiego w duchu reengineeringu. Jeszcze inni za B. Readingsem tracą nadzieję
na zmiany, powtarzając, że uniwersytet popada w ruinę, uczeni zmieniają się
w biurokratów, a studenci w konsumentów towaru jakim jest wiedza14. Rzadko poszukuje się rozwiązań synkretycznych. Tymczasem jednak zmienna
i złożona rzeczywistość otaczająca uczelnie wymaga nie tyle polaryzacji stanowisk, ile dojrzałości instytucjonalnej, na którą składa się m. in. umiejętność
połączenia efektywności działania z wiernością wyznawanym ideałom.
Koncepcje reformy 2.0 – zwrot ku nowoczesności,
czy hybrydyzacja tradycji?
Zagadnienie optymalizacji trajektorii zmian polskich uczelni na ich
drodze ku nowoczesności od dłuższego czasu uznawano za palący problem
systemowy. Wskazywano, że dopiero w dobrze działającym otoczeniu akademickim wypełnia się misja uczelni, zarówno w wymiarze materialnym, jak
i organizacyjnym15. W celu przeprowadzenia reformy, która miała wprowadzić
polskie uczelnie na nowe tory rozwoju, ogłoszono konkurs, w ramach którego
zwycięskie podmioty miały przedstawić propozycję założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego16. Spośród kilkunastu zespołów, które
przystąpiły do konkursu, wybrano trzy z nich, które miały stworzyć podwaliny koncepcyjne do nowych ram systemu szkolnictwa wyższego i nauki17.
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.
1669), dalej jako „Przepisy wprowadzające”.
13
Art. 2 ustawy 2.0.
14
M. Werner, Wstęp do wydania polskiego B. Readings [w:] Uniwersytet w ruinie, B. Readings,
Uniwersytet w ruinie, Warszawa 2017, s. 7-8.
15
Exposé Prezesa Rady Ministrów - Beaty Szydło z dnia 18 listopada 2015 r., cyt. za uzasadnieniem do projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
16
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”,
M. P. poz. 191.
17
Były to następujące zespoły interdyscyplinarne: zespół pod kierownictwem prof. dr hab.
H. Izdebskiego (Uniwersytet SWPS), zespół pod kierownictwem M. Kwieka (Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu), zespół pod kierownictwem dr hab. A. Radwana (Instytut
Allehandra).
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Odnosząc się do analizowanego wątku roli uczelni w polskim krajobrazie systemowym, przedstawiciele zespołu prof. A. Radwana18 wskazywali, że
zasadniczym celem uczelni jest dostarczanie wiedzy dla gospodarki i kapitału
kulturowego dla społeczeństwa19. W ich ocenie w doktrynie często popełnia
się błąd, który polega na konstruowaniu opozycji: uniwersytet przedsiębiorczy,
a uniwersytet Humboldtowski, „republika uczonych” a „sprawnie działająca
korporacja”. Bez wątpienia misja uczelni odbiega od misji przedsiębiorstw,
które koncentrują się na osiąganiu zysku, co nie oznacza jednocześnie, że powinna zastygnąć w przeszłości. Przeciwnie, w sposób zręczny, powinna wykorzystać właściwie dobrane mechanizmy rynkowe, by realizować skuteczniej
swoją misję. Chodzi więc o to, by zarządzający uczelnią szukali w tym zakresie
homeostazy, dążąc do zdobycia złotego środka pomiędzy bezinteresownym
„dążeniem do prawdy”, a funkcjonowaniem w dynamicznym, interesownym
otoczeniem społeczno - gospodarczym20.
Drugi zespół pod kierunkiem prof. H. Izdebskiego również wskazał na
widoczną erozję klasycznych zasad funkcjonowania uczelni nakreślonych przez
W. von Humboldta. Podkreślono, że dezintegracja ideowa powinna w najmniejszym stopniu dotyczyć zasady jedności badań i kształcenia oraz zasady
wolności i autonomii akademickiej, które niezależnie od kontekstu historycznego powinny pozostać fundamentami działania uczelni w każdym czasie. Zauważono takie tendencje jak: globalizacja, internacjonalizacja i europeizacja,
umasowienie i egalitaryzacja szkolnictwa wyższego, rozwój konkurencyjnych,
rynkowych instytucji edukacyjnych, trudności z utrzymaniem dotychczasowego udziału środków publicznych w finansowaniu uczelni. W takich warunkach posthumboldtowski uniwersytet musi stawać się „przedsiębiorczy”
w sferze kształcenia (dostosowując się do rynku pracy), a w sferze nauki staje się
oferentem usług: odpowiednio edukacyjnych (w dużym stopniu praktycznych,
zawodowych) i badawczych (przede wszystkim stosowanych)21. Podkreśla się
jednak, że wszelkie konieczne zmiany przeprowadzane w kierunku modelu

Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0. Projekt założeń do
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Praca zbiorowa pod redakcją naukową Arkadiusza Radwana, Kraków 2017.
19
Podobnie wskazuje W. Furmanek, Funkcje teleologiczne …, s. 125, M. Werner, Wstęp …,
s. 7-8.
20
J. Dudek, Etos uniwersytetu a globalny kłopot z jego tożsamością, „Studies in Global Ethics
and Global Education”, nr 7/2017, s. 40, T. Sławek, Antygona w świecie korporacji. Rozważanie
o uniwersytecie i czasach obecnych, Katowice 2002, s. 75-76, W. Furmanek, Wartości uniwersytetu
…, s. 52.
21
H. Izdebski, Założenia do projektu ustawy. Ustawa 2.0. założenia systemu szkolnictwa wyższego,
Warszawa 2017, s. 18.
18
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posthumboldtowskiego muszą uwzględniać swoistość krajowych warunków
szkolnictwa wyższego i być wprowadzane stopniowo, z dużą roztropnością22.
Trzeci zespół kierowany przez prof. M. Kwieka zbudował obraz architektoniczny nowego, zreformowanego systemu szkolnictwa wyższego, który
realizowałby w sposób pełny swoją misję (wyodrębnienie trzech typów uczelni realizujących misję: badawczą, dydaktyczną lub badawczo – dydaktyczną).
Misja badawcza miałaby się centrować we właściwie dofinansowanych w tym
zakresie ośrodkach o najwyższych osiągnięciach naukowych (tylko w ten sposób wykształciłaby się tzw. doskonałość naukowa - scientific excellence na właściwym poziomie). Misję dydaktyczną, w tym w szczególności zapewnienie
powszechnego dostępu do szkolnictwa wyższego, współpraca z rynkiem pracy w zakresie kształtowania programów kształcenia, realizowałyby w sposób
skoncentrowany uczelnie dydaktyczne. W jednostkach badawczo-dydaktycznych natomiast odbywałaby się współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz wspieranie ogólnego rozwoju regionów. Prowadząc badania
i dydaktykę na wysokim poziomie, są one w stanie nie tylko wspierać regionalnie ulokowany przemysł, dostarczając rozwiązań praktycznych i innowacji, odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności, ale również stanowią ośrodki kształcenia specjalistów zasilających zarówno nowoczesny sektor
przedsiębiorstw, jak i dynamicznie rozwijający się sektor publiczny23.
Analizując przedstawione opracowania, trudno oprzeć się wrażeniu, że
wszystkie zespoły pozostają pod wpływem klasycznej postaci uniwersytetu
wyrażonej tak w idei W. von Humboldta, jak i średniowiecznej universitas
studiorum. Jednocześnie wyprowadzają zbieżny wniosek, że współczesne otoczenie uniwersytetu nie tylko nie pozwala już na dokonanie bezpośredniej
recepcji tych idei, ale dodatkowo obliguje do gruntownej redefinicji zasad
funkcjonowania uniwersytetu. Transformacja jednak powinna uwzględniać
specyfikę polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie kwestionując wypracowanej w wielowiekowej historii misji i tradycji instytucjonalnej,
postulują, włączenie aspektów przedsiębiorczości akademickiej, które jednak
nie skierują uczelni w stronę zwykłych przedsiębiorstw rynkowych.

22
H. Izdebski, Propozycja założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, Warszawa
2017, s. 21.
23
A. Radwan (red.), Plus ratio quam vis consuetudinis. Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0,
Kraków 2017, s. 256, H. Izdebski, Propozycja …, s. 10.
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Zarys misji uczelni
w świetle podstawowych założeń ustawy 2.0
Przedstawione powyżej koncepcje trzech zespołów eksperckich legły
u podstaw nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej także ustawą 2.0. Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że główne założenia
ideowe zostały sformułowane już we wstępie ustawy. Wskazano, że funkcjonowanie24 szkolnictwa wyższego w Polsce powinno być oparte się na dążeniu
do poznania prawdy i przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. Nauka
spełnia podstawową rolę w tworzeniu cywilizacji i określa zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego oraz prowadzenia działalności naukowej w oparciu
o następujące zasady: 1) obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej,
wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej; 2) każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz
za wychowanie młodego pokolenia; 3) uczelnie oraz inne instytucje badawcze
realizują misję o szczególnym znaczeniu dla państwa i narodu: wnoszą kluczowy wkład w innowacyjność gospodarki, przyczyniają się do rozwoju kultury,
współkształtują standardy moralne obowiązujące w życiu publicznym.
Niewątpliwie wstęp ma znaczenie intencjonalne, ideowe i wskazuje na
motywację prawodawcy. Nasuwa się jednak przy tym pytanie, jakie znaczenie
prawne można przypisać tego rodzaju wypowiedziom? Zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej25 w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi, które nie
służą wyrażaniu norm prawnych26. Prawodawca powinien unikać w aktach
normatywnych zamieszczania wypowiedzi nienormatywnych. Możliwe jest
stosowanie w aktach prawnych elementów o charakterze wyłącznie informacyjnym niezbędnych do zachowania systematyki i przejrzystości aktu normatywnego. Odmiennie jest jednak w przypadku takich elementów, jak apele,
postulaty, zalecenia, upomnienia czy uzasadnienia. W literaturze wskazuje
się, że tego rodzaju wypowiedzi nienormatywne nie powinny się umieszczać
w ustawach, a w razie konieczności ich formułowania, powinno się tworzyć
stosowne akty nienormatywne. W przypadku ustawy 2.0 brak jest jednak tego
rodzaju treści w uzasadnieniu do projektu, który jest zdecydowanie lakoniczny
24
Wskazuje się, że pojęcie „funkcjonowania” zostało użyte w szerokim znaczeniu (tak: H. Izdebski, Komentarz do art. 1 [w:] H. Izdebski, J. M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. Komentarz, LEX el.
25
§ 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 283), dalej cyt. jako „ZTP”.
26
Koresponduje to także z zasadą zwięzłości zawartą w §5 ZTP.
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i nie odnosi się ani do idei, ani motywacji prawodawcy przy wprowadzaniu
regulacji.
Niezależnie od treści zawartych we wstępie do ustawy, w jej części
normatywnej27 wskazano, że misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki
jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej,
kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Warto w tym
miejscu nadmienić, iż w poprzedniej ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym
z 2005 r. wskazano, że uczelnie, pełniąc „misję odkrywania i przekazywania
prawdy poprzez prowadzenie badań i kształcenie studentów, stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki, współpracują z otoczeniem społecznogo-spodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych”28.
Bez wątpienia aktualna regulacja z punktu widzenia podmiotowego jest zakresowo dużo szersza. Odnosi się bowiem nie tylko do szkół wyższych, ale do całości systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Niestety prawodawca dokonując
w ustawie 2.0 takiego zabiegu, nie zdefiniował pojęcia tego systemu.
Ponadto, już ogólna analiza brzmienia przepisu art. 2 ustawy 2.0 nasuwa
liczne trudności w zakresie jego egzegezy. Wystarczy wspomnieć, że ustawodawca posługuje się pojęciem niedookreślonym „prowadzenia (kształcenia
oraz działalności naukowej) najwyższej jakości...”. Oczywiście w doktrynie
słusznie wskazuje się, że chodzi o jakość „najwyższą możliwą do osiągnięcia
w konkretnych warunkach”, porównywalną z jakością kształcenia osiąganą
w wiodących, światowych uczelniach29. Jednak z punktu widzenia zasad
poprawnej legislacji, taką redakcję przepisu trudno uznać za zasługującą na
aprobatę.
Ustawowe rozumienie misji systemu szkolnictwa wyższego odwołuje
się do takich elementów jak: kształtowanie postaw obywatelskich (w ramach
systemu szkolnictwa wyższego), a także uczestnictwo szkolnictwa wyższego
w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach.
Wskazane pojęcia również nie zostały zdefiniowane ustawowo. Nie pozostaje
zatem nic innego, jak nadać im znaczenie powszechnie używane. Rozwój społeczny oznacza całość zmian, jakim poddane jest społeczeństwo30, natomiast
Art. 2 ustawy 2.0.
Art. 4 ust. 3 – 4 ustawy, Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.
29
J. Woźnicki, Komentarz do art. 2 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz,
(red.) J. Woźnicki, Lex el. 2019.
30
Słownik Języka Polskiego, publ. https://sjp.pwn.pl/szukaj/rozw%C3%B3j%20.html [dostęp: 29.06.2020].
27
28
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„gospodarka oparta na innowacjach” odwołuje się do pojęcia innowacji jako do
podstawy gospodarki i może świadczyć o intencji podkreślenia rosnącej roli
działalności proinnowacyjnej jako elementu misji systemu31. Należy podzielić
pogląd, że prawdopodobnie wprowadzenie tego pojęcia znajduje uzasadnienie
w regulacjach ramowych dokumentów Unii Europejskiej, które nawiązują do
takiego ujęcia kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego32.
Już na tle poczynionych refleksji wypada wskazać, że ujęcie normatywne
misji uczelni w ustawie 2.0 wymaga zmian legislacyjnych. W ujęciu wąskim
dotyczą one kwestii redakcyjnych ściśle związanych z przepisami odnoszącymi
się do misji uczelni, natomiast w ujęciu globalnym (systemowym) odnoszą się
do zaniechań dezawuujących spójność i przejrzystość materii ustawowej (m. in.
brak słownika legalnego w ustawie 2.0).
Uwagi końcowe
Wydaje się, że przeprowadzona reforma szkolnictwa wyższego nie była
sztucznym, biurokratycznym wytworem aparatu administracji, a naturalną
konsekwencją dynamiki zmian zachodzących w światowym systemie szkolnictwa wyższego. Osadzając jej założenia w kontekście historyczno – ideowym
wypada wskazać, że nie dokonano automatycznej recepcji klasycznej, Humboldtowskiej idei uniwersytetu. Mając na uwadze zmieniające się determinanty społeczne, gospodarcze i polityczne, nie można jednak z tego czynić zarzutu.
Warto zauważyć znaczący rozwój treści współcześnie rozumianej misji uniwersytetu. Aktualnie bowiem wyraźnie wyróżnia się dwie kolejne misje: rozwijanie kontaktów i oddziaływanie na otoczenie w ramach szeroko rozumianej
służby publicznej oraz bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki opartej na
innowacjach i nowych technologiach. W zdecydowany sposób odróżnia to
współczesny uniwersytet od modelu średniowiecznego i Humboldta, ukazując
kierunek ewolucji żywego organizmu jakim jest uniwersytet.
Niezależnie od założeń ideowych, krytycznie natomiast należy ocenić
rzetelność redakcji przepisów kształtujących normatywną treść dotyczącą
misji uczelni. Wydaje się, że nie tylko nie dochowano należytej staranności
w kontekście zasad poprawnej legislacji, ale również zabrakło konsekwencji
w redagowaniu spójnej normatywnie i koncepcyjnie wizji tak misji,
Tak: J. Woźnicki, Komentarz do art. 2, …, Lex el. 2019.
Zob. np. European Council 23–24 March 2000, The Lisbon strategy; Communication from
The Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels,
3.3.2010 COM(2010) 2020, Commission Communication of 12 November 1997: Towards
a Europe of knowledge cyt. za J. Woźnicki, Komentarz do art. 2 …, LEX el. 2019.
31
32
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jak i modelu współczesnego uniwersytetu w Polsce. W tym zakresie niewątpliwie należałoby podjąć zdecydowane kroki legislacyjne, które przywróciłyby
poprawność i przejrzystość prezentowanych rozwiązań.
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CONCEPTUALITY OF THE MISSION
OF THE CONTEMPORARY UNIVERSITY. REFLECTIONS
IN VIEW OF THE REGULATIONS OF THE ACT 2.0.
Summary: The community of students and teachers is the fundamental basis of the model of ideal university in Europe. It is generally assumed that it was in the Middle Ages that the university was created,
although schools of a sort of academic nature were present as early as in
Ancient Greece. The process of the dynamic institutional and ideological conceptualization still exists. Therefore, there is a necessity to verify
and analyse the core guidelines of the Act 2.0 in view of the academic
mission issues.
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PRAWO JAKO NARZĘDZIE
WYMIERZENIA SPRAWIEDLIWOŚCI
NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO
PROCESU KARNEGO - ANALIZA
MATERIALNO-PRAWNA

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma za zadanie ukazać, a ponadto podkreślić, poprzez metodę obserwacyjną, jak państwo Rzeczpospolita
Polska funkcjonuje we współczesnym świecie korzystając z penalnych
instytucji legislacyjnych – procesu karnego. Użyta w tekście metoda
dokonuje analizy materialno-prawnej przypadków, z jakimi styczność
mają obywatele Polski i rządzący państwem oraz ukazuje generalizację przedmiotowego problemu badawczego. Celem artykułu jest zatem
przedstawienie współczesnego procesu karnego, a następnie poddanie
pod rozważanie działań polskich władz w rozwiązywaniu trudności
współczesnego świata, jakim jest wymierzanie sprawiedliwości wobec
osób popełniającym typy czynów zabronionych. Działania będące
finalnym skutkiem oddziaływania materialnego prawa karnego stanowią przedmiot badań, opisanych w poniższej pracy. Artykuł wskazuje zatem działania rządzących państwem polskim jako prawodawców,
które stanowią niewątpliwe zmaterializowanie i praktykowanie prawa
karnego w postępowaniach we współczesnym państwie prawa.
Słowa kluczowe: Prawo karne, proces karny, tworzenie prawa, konstytuowanie prawa, sprawiedliwość
ORCID: 0000-0001-9355-7243

1
Student prawa, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej
Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, prelegent na licznych konferencjach naukowych z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, kryminologii oraz kryminalistyki.
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Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie, jak polski prawodawca jako kreator przepisów penalnych poprzez instytucje prawa karnego materialnego, a poprzez to, procesowego, działa dla bezpieczeństwa obywateli
swojego kraju, ponadto dając nadzieję gwarancji wymierzania sprawiedliwości
potencjalnym sprawcom typów czynów zabronionych, na gruncie obowiązujących przepisów2. Ukazanie legislacyjnych procesów na tej płaszczyźnie
pozwoli stwierdzić, jak rozwija się normatywność penalna oraz stanowione
w państwie prawo karne, a w szczególności proces karny zawarty na stronach
ustawy Kodeksu postępowania karnego3. Głównym przedmiotem działań prawodawców przy wymierzaniu sprawiedliwości na gruncie odpowiedzialności
karnej sprowadza się już do pierwotnego konstytuowania prawa przez władze
polskie jest szeroko rozumianego prawa karnego, zawartego między innymi
w Kodeksie karnym4. Sprawowanie nadzoru nad przepisami penalnymi, służącymi sprawowaniu opieki winno być przeprowadzane paralelnie ze zmianami
zachodzącymi we współczesnym świecie, czego dowodem jest demokratyczny
system prawa publicznego każdego państwa prawa.
Każde państwo prawa, aby mogło dawać gwarancję ochrony swojego
społeczeństwa musiało już na początku swojego funkcjonowania stworzyć
normy penalne, aby współżycie społeczne wśród obywateli było przestrzegane,
a nieprawidłowości, wyrządzane osobom poprzez różnego rodzaju przestępstwa, były egzekwowane w postaci prawnej odpowiedzialności karnej5. Narzędziem pierwotnym działań na tej płaszczyźnie stało się zatem akt prawny,
a uogólniając, prawo penalne.
Proces karny a sprawiedliwość
Szeroko rozumiane prawo karne stanowi fundamentalną gałąź prawa
w państwie prawa. Przepisy penalne dokonują bowiem bardzo ważnych działań
na społeczeństwie w postaci wywierania na obywatelach przestrzegania określonych zachowań, które niewykonywane będą skutkowały konsekwencjami

L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1: Komentarz do art. 1–18, Warszawa 2010, s. 18.
3
Ustawa Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555, z późn. zm.).
4
Ustawa Kodeks Karny (Dz.U. 1997nr 88poz. 553 z późn. zm.).
5
M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa, 1973, s. 53.
2
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wynikającymi z konkretnej ustawy penalnej6 (w Polsce jest to prawo materialne, zawarte w ustawie Kodeks Karny). Dokonując analizy sprawiedliwości
należy odnieść się do pierwotnej, słownikowej definicji tego zjawiska, jako:
„sprawiedliwego postępowania, sprawiedliwego sądu o czymś, bezstronności osądu,
obiektywizmu”7. Wywnioskować można z tego, że ogół cech zjawiska, jakim jest
sprawiedliwość został uwzględniony w przepisach ogólnych Kodeksu Karnego,
a to z kolei przełożone zostało na grunt postępowania karnego, wynikającego
z prawa procesowego. Kluczowymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa
są przede wszystkim: zasada legalizmu, skargowości, obiektywizmu, kontradyktoryjności, jawności lub tajności, ustności i pisemności, a także instancyjności, zasada prawdy materialnej, bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów, na czele z czołowymi, takimi jak zasada domniemania niewinności, in
dubio pro reo oraz prawa do obrony8, które wynikają z przepisów Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej9. Ugruntowanie wszystkich tych zasad oraz umiejętne wyważenie ich poprzez fuzję pozwala zbudować cel procesu karnego, jako
zjawiska, który nie tylko ma stanowić skuteczną metodę karania, lecz zapewniania gwarancji wymierzania sprawiedliwości w sposób niezależny, niezawisły
i zgodny z przepisami prawa. Ta analiza pozwala jednoznacznie stwierdzić, że
kluczowym aspektem funkcjonalności postępowania karnego jest umiejętnie
dokonana konstrukcja legislacyjna i praktyka orzecznicza, które poprzez zastosowanie wszystkich czynników potrafią wymierzyć sprawiedliwość każdorazowo10. Zgodnie z brzmieniem konkretnych zasad warto podkreślić, że pod
definicją zasady legalizmu oraz skargowości definicją ustawową prawodawca
określił, że: „Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny
także do wniesienia i popierania oskarżenia - o czyn ścigany z urzędu”. Powyższe
dyrektywy procesu karnego, choć stanowią zasady pozakonstytucyjne znajdują swoje odzwierciedlenie na gruncie jego funkcjonowania, jako czynnika
wymierzania sprawiedliwości, już na etapie wszczęcia samego postępowania.
Zgodnie z zasadą obiektywizmu należy rozumieć dyrektywę, na podstawie
której organy wymiaru sprawiedliwości zachowują bezstronność wobec stron
B. Bieńkowska, Zasady procesu karnego [w:] Wykład prawa karnego procesowego, (red.) P. Kruszyński, Białystok, 2012, s. 88.
7
M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. 3 s. 304.
8
P. Fletcher George, Sprawiedliwość i uczciwość: dwie wizje praw człowieka w procesie karnym,
https://www.rpo.gov.pl/pliki/1197303151.pdf [dostęp: 23.01.2021], s. 6.
9
Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997, nr 78,
poz. 483 z późń. zm.).
10
P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwość proceduralna, Progress,
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dostęp: 23.01.2021], s. 4.
6
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zachowując przy tym pełne nie ukierunkowane działania wobec konkretnych
podmiotów – uczestników procesu. Po samym wszczęciu postępowania karnego, czyli dopełnieniem powyższych norm na gruncie dochodzenia w niezbędnym zakresie oraz postępowania sprawdzającego, można kontynuować
dalsze czynności procesowe na płaszczyźnie postępowania przygotowawczego,
a dalej też sądowego. Kluczowym aspektem okazać się tu mogą natomiast
kolejno dochodzące do poprzednio wymienionych, dalsze zasady proceduralne, takie jak kontradyktoryjność, jawność lub tajność, ustność i pisemność,
instancyjność oraz bezpośredniość. Kontradyktoryjność w procesie karnym,
zwana inaczej zasadą sporności11 określa swego rodzaju fikcję prawną, która
wywołuje pomiędzy stronami podejrzany – pokrzywdzony/oskarżony – oskarżyciel istnienie sporu, co zmusić ma strony na ingerencji w czynności proceduralne poprzez udowadnianie swoich racji, poprzez wskazywanie dowodów,
pytanie świadków, a także zeznawanie i wyjaśnianie spornych okoliczności.
Proces karny we współczesnym państwie prawa dodatkowo daje nam gwarancję sprawiedliwości za pomocą wykorzystywania zasad ustności i pisemności,
dając zadość wymaganiom wysłuchania świadków, biegłych oraz stron procesowych, w rzeczywistości, a ponadto spisania właściwych protokołów z tych
czynności jako fizycznego dowodów, utrwalającego konkretne spostrzeżenia
i opinie, wywierające często skutek na gruncie wyrokowania w konkretnej
sprawie karnej12. Całość ta wiązać się musi z zasadą bezpośredniości, która
‘zmusza’ podmioty, dokonujące czynności do osobistej interakcji z materiałem
dowodowym, oraz osobistego wysłuchania świadków i stron, co zdecydowanie zostało ‘nadszarpnięte’ sytuacją sądownictwa na gruncie funkcjonowania
w dobie pandemii, która w Polsce rozpoczęła się w 2020 roku.
Zasady te mają liczne swoje odpowiedniki w konkretnych przepisach
ustaw penalnych, gdyż tylko dzięki takiemu zabiegowi legislacyjnemu stały
się obligatoryjnymi punktami, które muszą zostać spełnione, aby można było
uznawać ówczesny proces karny, zgodny z prawem i dążący do wymierzania sprawiedliwości. Kodeks postępowania karnego jako ‘instruktażowa’ ustawa praktyki śledczej jest zatem zbiorem norm, które nie można lekceważyć,
zmieniać, dostosowywać do potrzeb konkretnej strony, ani ograniczać13,

S. Ossowski, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 1962, s. 53.
P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwość proceduralna, Progress,
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dostęp: 23.01.2021], s. 9.
13
B. Bieńkowska, Zasady procesu karnego [w:] Wykład prawa karnego procesowego, (red.)
P. Kruszyński, Białystok, 2012, s. 91.
11
12

292

PRAWO JAKO NARZĘDZIE WYMIERZENIA SPRAWIEDLIWOŚCI ...

gdyż konsekwencją tych zabiegów byłoby nie dążenie do wymierzenia odpowiedzialności, lecz działań inkwizytorskich.
Prawo jako narzędzie sprawiedliwości
Prawo staje się zatem narzędziem legislacyjnym, który odgrywa niebagatelną rolę na gruncie przepisów karnych oraz rzeczywistego procesu karnego
wywierając realny wpływ na organy i inne podmioty procesowe poprzez swoje
regulacje oraz normy, które ‘narzucają’ zbiór cech, poprzez które można wywnioskować, że proces karny jest „sprawiedliwy”, czyli: „postępujący zgodnie
z nakazami etycznymi wobec innych, uznający bezstronnie prawa przysługujące
innym ludziom, dążący do obiektywnego sądzenia, osądzający coś bezstronnie”14.
Dokonując szczegółowej analizy powyższej definicji słownikowej, można
postawić tezę, że przy spełnieniu się wszystkich zasad, które zawarte zostały na
kartach kodeksowych oraz oddziaływania ich na każdy aspekt procedury karnej, odnaleźć można najskuteczniejszą metodę wywierania odpowiedzialności
i jej egzekwowania, jaką jest prawo. Kluczowym aspektem na tej płaszczyźnie
okazało się funkcjonowanie w procesie karnym fundamentalnych zasad, takich
jak domniemania niewinności, in dubio pro reo, a także szeroko rozumianego
prawa do obrony15. Pierwsze dwie zasady, choć zbliżone są do siebie stanowią
całkowicie odrębne instytucje prawno – karne, gdzie domniemanie niewinności nakazuje organom i innym podmiotom uznawanie podejrzanych oraz
oskarżonych jako niewinnych do momentu prawomocnego wyroku skazującego lub warunkowo umarzającego postępowanie, w myśl art. 5 § 1 Ustawy Kodeks Karny. Takie przeświadczenie oraz brak ‘teoretycznej’ stronności
pozwala dokonywać interpretacji intradyferencyjnej, dając całemu procesowi
jako ogółu czynności proceduralnych. Zgodnie z zasadą in dubio pro reo zawarte literalnie na gruncie art. 5 § 2 tegoż aktu prawnego określa wprost, że
„Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.” co staje
się swoistą ‘syzyfową pracą’, która spoczywa na osobie oskarżyciela na etapie
doszukiwania się oraz udowadniania poszczególnych materiałów w procesie
dowodowym procesu karnego. Przedmioty lub zeznania, które nie wnoszą nic
konkretnego do sprawy, elementy niezwiązane z zarzucanym czynem lub osobą sprawcy, a także nie dające się udowodnić z jakiego źródła pochodzą należy
uznawać jako swoiste przykłady wątpliwości co do ich prawdy materialnej16,
14
15
16

M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1983, t. 3 s. 304.
K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2017, s. 47.
J. Skorupka, O sprawiedliwości procesu karnego, Warszawa 2013, s. 107.
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a to z kolei należy traktować jako czynniki wpływające na korzyść oskarżonych i podejrzanych dając zadość nieudolnego udowadniania lub braku winy,
która poszukiwana jest przez stronę przeciwną postępowania – oskarżyciela.
Zasada zawarta na stronach kodeksu, poprzez między innymi art. 6 Kodeksu
postępowania karnego jest niczym innym, jak odzwierciedleniem fundamentalnej normy, wynikającej już z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 42
ust. 2), że każda osoba, przeciwko której wszczęte zostało postępowanie ma
prawo do obrony na każdym stadium procesu. W ustawie penalnej prawa
procesowego jako dokumentu bardziej szczegółowego w stosunku do przepisów w myśl paremii prawniczej lex specialis derogat lex generali zaobserwować
można, że przepis k.p.k. wskazuje konkretne działania osób podejrzanych lub
oskarżonych, jako prawa do korzystania z pomocy obrońcy – pełnomocnika, jakim jest zawodowy prawnik z tytułem adwokata lub radcy prawnego.
Dalsze przepisy dookreślają jednak ilość takiej pomocy prawnej, która zmusza nieprzekraczalną liczbę obrońców do jednocześnie trzech (art. 77 k.p.k.).
Dalsze szczegóły wychodząc naprzeciw szeroko rozumianej sprawiedliwości
nie kończą jednak na tym etapie, lecz dokonują dalszej analizy na płaszczyźnie
prawa do obrony zapewniając gwarancję wyboru, pomiędzy obrońcą z urzędu
a z wyboru. Co warto podkreślić, nie zawsze można uzyskać obronę z urzędu,
gdyż aby dokonać takiej czynności osoba podejrzanego lub oskarżonego musi
wpierw wykazać brak wystarczających środków finansowych, które nie pozwoliłyby mu bronić się z pełnomocnikiem z wyboru, a koszty poniesione na
ten cel stawałyby się zbyt dużym obciążeniem dla samego przeciwnika oskarżyciela lub jego bliskich, w myśl art. 78 § 1 i 2 Kodeksu postępowania karnego.
Wszystkie powyższe aspekty ukazują, jak ważnym elementem prawa jest
przymiot sprawiedliwości, a sama sprawiedliwość, aby mogła funkcjonować
w rzeczywistości musi wymagać istnienia przepisów prawnych. Taka swoista
korelacja pomiędzy prawem a sprawiedliwością oraz wzajemne oddziaływanie
na siebie stanowi, iż stają się między sobą nierozerwalne na gruncie przepisów
prawa karnego, procedury karnej oraz ogółu norm funkcjonujących na płaszczyźnie legislacyjnej pozostałych gałęzi prawa, jakie obowiązują oraz muszą
obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.
Sprawiedliwość a praktyka śledcza i orzecznicza
na gruncie przepisów prawa
Dopóki jednak proces karny będzie przestrzegał całościowo powyżej opisanych norm oraz zasad, dopóty będzie posiadał przymiot bycia sprawiedliwym.
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Przepisy prawa materialnego, a także procesowego nie mogą stanowić jedynie teoretycznych założeń, lecz musi stanowić wyznacznik stosowany
w praktycznym funkcjonowaniu organów, a przez to całego wymiaru sprawiedliwości w państwie prawa. Wartym podkreślenia jest fakt, iż praktyczne
aspekty funkcjonowania tych norm są zależne od osób, które powinny ich
przestrzegać. To właśnie te podmioty stają się swego rodzaju ‘strażnikami’
norm oraz zasad wynikających z regulacji prawnych oraz moralnego zagwarantowania stronom sprawiedliwego poprowadzenia postępowania, dokonując
finalnie skutkowych efektów w postaci uniewinnienia lub skazania, oskarżenia
lub umorzenia, uznania za podejrzanego lub odrzucenia takiej tezy17. Wszystko to musi być współistniejącym elementem dużo szerszego pola manewru na
gruncie analizy przepisów prawa, norm, zasad, a ponadto stanu prawnego konkretnej sprawy i poznawczych działań w stosunku do osoby podejrzanej lub
oskarżonej. Co ciekawe, w praktycznej sferze procedury karnej poznać można
dopiero w pełni zasadę kontradyktoryjności. Owa zasada wskazuje, że przy
próbie oskarżenia, a następnie skazania to osoba oskarżyciela zmuszona jest
poszukiwać na stronę przeciwną wszelkich dowodów obciążających, które nie
będą mogły zostać obalone przez uprzednio omówione zasady domniemania
niewinności oraz in dubio pro reo18. Cała ta działalność ma stanowić, że strony
procesowe nie są ustawione względem siebie na zasadzie hierarchii, gdzie wyższe miejsce zajmuje oskarżyciel, a kolejne obrońca wraz z oskarżonym. Winno
być jednak całkowicie inaczej, a mianowicie strony od początku postępowania
przygotowawczego, aż po ostateczne zakończenie procesu, niezależnie od jego
wyniku są wobec siebie równe i mają takie same prawa i obowiązki, z naciskiem na aspekt konieczności posiada dodatkowych norm i zasad, jakie zyskuje
osoba oskarżonego lub podejrzanego, dzięki przepisom prawa.
Zakończenie
Podsumowując, zjawisko sprawiedliwości na gruncie przepisów prawa,
a następnie jego oddziaływanie na cały proces karny stanowić może obligatoryjną oraz fundamentalną część wymiaru sprawiedliwości, jaki musi
funkcjonować w demokratycznym państwie prawa. Prawodawca jednak,
w swoich legislacyjnych działaniach, musiał stworzyć przed laty swoiste residuum, na podstawie którego zbudował procedurę karną oraz ogół norm
P. Wróbel, Istota rzetelnego procesu karnego a sprawiedliwość proceduralna, Progress,
nr 6/2019, https://doi.org/10.26881/prog.2019.6.03 [dostęp: 23.01.2021], s. 4.
18
B. Bieńkowska, Zasady …, s. 81.
17
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prawa materialnego, wychodząc przy tym naprzeciw potrzebom społeczeństwa
w stosunku do liczby przestępstw, ich ewolucji oraz metod, które stosowane
były przez sprawców czynów przestępnych. Umiejętność właściwego wyważenia instytucji prawa karnego daje we współczesnym procesie szerokie ‘pole
manewru’ na gruncie oskarżenia, jak i obrony. Poprzez normy i zasady poruszone uprzednio, przy właściwym ich zastosowaniu praktycznemu dadzą
one obraz procedury karnej, która może zostać uznana ‘sprawiedliwą’ w pełni
słownikowej definicji tego słowa, dając podejrzanym, oskarżonym, a także
pokrzywdzonym i społeczeństwu, gwarancję sprawiedliwego osądzania osób,
kontroli skazywania niewinnych, a przede wszystkim uczciwego karania prawdziwych sprawców czynów, na odpowiedzialność, jaka przysługuje za popełnienie określonego czynu.
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THE LAW AS A TOOL OF JUSTICE
ON AN EXAMPLE CONTEMPORARY CRIMINAL
PROCESS - MATERIAL AND LEGAL ANALYSIS

Summary: The article has an analytical task, and moreover, the article
has an analytical task, as well as the financial report of the Republic of
Poland functions in modern access from penal legislative and procedural institutions. The analysis of the material "Black Interpretation"
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used in the text, "with which Polish citizens and the ruling state have
contact" and shows the generalization of the research problem in question. The aim of the article is therefore the most difficult process,
and then considering Polish activities in solving the difficulties of the
modern world, which is administering justice to those who commit
types of prohibited acts. Research activities, effects activities, research
activities, research activities, side effects. The article below, therefore,
of the actions of the governing Polish state as a legislator, which includes amendments to the proceedings in modern law.
Keywords: Criminal law, criminal trial, law-making, constitution
of law, justice.
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Kamila Walendowicz1

METODY KONTROLI PRACOWNIKA
ŚWIADCZĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ ZAGADNIENIE DOPUSZCZALNOŚĆ
KONTROLI WIZYJNEJ W ŚWIETLE
OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie dopuszczalności sprawowania przez pracodawcę kontroli pracownika w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych w trybie pracy zdalnej,
poprzez analizę legalnych i doktrynalnych podstaw wydania pracownikowi polecenia obligującego go do świadczenia pracy przy włączonej
kamerze internetowej. W polskim prawie praca zdalna nie jest jeszcze
szczegółowo uregulowana dlatego kwestie związane ze sprawowaniem
kontroli wizyjnej w trybie pracy zdalnej mogą budzić wątpliwości tak
pracodawców, jak i pracowników. Przeprowadzone w artykule rozważania, mają na celu zaproponowanie praktycznych rozwiązań tych
problemów, w szczególności rozstrzygnięcie kwestii legalności zastosowania w takiej formie kontroli wizyjnej, sugerowanej formy wprowadzenia takich rozwiązań do stosunku pracowniczego, wytyczeniem granicy między dopuszczalną kontrolą a naruszeniem dóbr osobistych oraz
zbadaniem możliwości uchylenia się od wykonania takiego polecenia.
Słowa klucze: Praca zdalna, kontrola pracownika, kontrola wizyjna,
kamera internetowa, polecenie pracy zdalnej, polecenie służbowe, odmowa wykonania polecenia

Wstęp
Omawiane zagadnienie dotyka problematyki bardzo aktualnej i relatywnie nowej dla polskiego ustawodawcy. Chociaż w praktyce pracownicy

1

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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wykonują pracę poza zakładem pracy od lat (np. w niesformalizowanej choć
znanej rynkowi pracy formie tzw. homeworkingu lub home office, rozumianym
jako wykonywanie pracy poza zakładem pracy w sposób okazjonalny2), to
pierwsze powszechnie obowiązujące przepisy regulujące pracę zdalną pojawiły
się dopiero w odpowiedzi na nagłe zainteresowanie przedsiębiorców takim
trybem świadczenia pracy podyktowane wybuchem epidemii COVID-19
i próbą minimalizowania ryzyka masowych zakażeń pracowników w miejscach pracy.
Do czasu wprowadzenia pracy zdalnej, polskie przepisy przewidywały
jedną, zbliżoną formę świadczenia pracy na odległość określoną telepracą.
Niemal od razu stało się jednak jasne, że dla spełnienia potrzeb przedsiębiorców przepisy dotyczące telepracy zawarte w Kodeksie Pracy z 26 czerwca
1974 r.3 są niewystarczające tj. nie do końca wpisują się istotę i charakter trybu,
na jaki powstało zapotrzebowanie. Co więcej z racji swojej leciwości okazały
się one zwyczajnie nieprzystające do obecnego poziomu rozwoju techniki,
a przez to nie dawały możliwości korzystania w pełni z dostępnych metod
komunikacji i sposobów szybkiego przepływu informacji, jakie rozwinęły się
już po powstaniu przepisów o telepracy.
O ile nie ulega wątpliwości, że wprowadzenie instytucji pracy zdalnej na
gruncie polskiego prawa było potrzebne, o tyle jej zastosowanie może napotkać w praktyce na przeszkody, gdyż regulacja jest lakoniczna, a naturalnie
z racji upływu niedługiego czasu od jej wprowadzenia próżno szukać interpretacyjnych paradygmatów wynikających z judykatury, czy wskazówek doktryny. Dlatego też autor obrał za cel zbadanie wybranych aspektów pracy zdalnej,
w tym w szczególności rozważenie dopuszczalności sprawowania przez pracodawcę kontroli wizyjnej pracowników świadczących pracę w trybie pracy zdalnej, zbadaniu w jaki sposób wskazanym jest ją wprowadzać do obowiązującego stosunku pracowniczego, rozważenie w jakiej formie takie polecenie winno
zostać wydane oraz przedstawienie refleksji na temat wybranych segmentów
zagadnień pokrewnych, które miały wpływ na ukształtowanie ostatecznego
przekonania autora przedstawionego we wnioskach.

W. K. Brzostowski, A. Giżejowska, dr hab. M. Gładoch, K. Kopeć, P. Korus, prof. dr hab.
A. Sobczyk, G. Sykała, J. Zagrobelny, Regulacje Covid-19 w prawie pracy, C.H. Beck, Kraków
2020, s. 7.
3
Art. 67.5 i nast. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24,
poz. 141 z późn. zm.).
2
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Przedstawienie prawnych podstaw pracy zdalnej
Zasadnym zdaje się za punkt wyjścia do rozważań przyjąć zbadanie legalnych podstaw pracy zdalnej wprowadzonej w art. 3 Ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych4. Z treści ustępu pierwszego powołanego
artykułu wyłania się legalna definicja pracy zdalnej, z której wynika, że praca
zdalna to:
- praca wykonywana na podstawie polecenia wydanego przez pracodawcę (uznaniowy i jednostronny charakter decyzji pracodawcy),
w celu przeciwdziałania COVID-19,
- polegająca na świadczeniu pracy określonej w umowie o pracę,
- wykonywana poza miejscem stałego jej wykonywania,
- przez czas oznaczony (tymczasowość),
przy czym z brzmienia powołanego ustępu art. 3 Ustawy wynika, że powyższe przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.
Pracę zdalną pracownik wykonuje na podstawie polecenia wydanego
przez pracodawcę. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na wskazanie
w omawianym przepisie konkretnej formy tego polecenia, w związku z czym
należy przyjąć, że forma polecenia pracy zdalnej pozostaje dowolna. Ustawodawca milczy również w kwestii konieczności podawania uzasadnienia dla
polecenia, co poczytać należy za brak takiego wymogu z zastrzeżeniem, że
ogólnym celem, dla którego polecenie ma zostać wydane jest przeciwdziałania
COVID-19.
Co tyczy się zaś rodzaju wykonywanej pracy, to przytoczona powyżej definicja wprost wskazuje na to, że praca wykonywana w trybie zdalnym ma
być tożsama z tą do świadczenia której pracownik zobowiązał się w umowie
o pracę. Wskazuje to po pierwsze na ciągłość stosunku pracy ukształtowanego
pierwotną umową po wydaniu polecania pracy zdalnej, po drugie że ten przepis szczególny wyłącza dopuszczalność zastosowania np. wynikającą z art. 42§
4 KP5 możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż ta, która została mu przeznaczona w umowie o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy
Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
5
Art. 42 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
4
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o ile taka zmiana nie będzie miała wpływu na warunki zatrudnienia takie
jak wynagrodzenia. Jeżeli jednak pracodawcy z jakichś względów zależy na
wykonywaniu przez pracownika pracującego zdalnie innej pracy niż praca
dotychczasowa pozostaje możliwość zawarcia do umowy o pracę aneksu, by
takie działania umożliwić (takie rozwiązanie zakłada jednak wyrażenie zgody
pracownika).
Warto wspomnieć również o tym, że wydanie polecenia pracy zdalnej
przez pracodawcę może być wydane jedynie wówczas, gdy pracownik dysponuje odpowiednimi umiejętnościami, warunkami technicznymi oraz lokalowymi, które umożliwią mu pracę w tym trybie oraz gdy rodzaj pracy na to
pozwala. Wszystkie powyższe czynniki muszą poprzez zastosowanie koniunkcji wystąpić łącznie. W ust. 36 ustawodawca wskazuje że w szczególności praca
zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Zaś ustęp 4 art. 37 Ustawy wskazuje, że
narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę
logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.
Podkreślenia wymaga fakt, że praca zdalna w świetle omawianego przepisu polega na wykonywaniu pracy poza miejscem stałego jej wykonywania.
Nie ma zapisu, który wskazywałby natomiast na to, iż praca wykonywana ma
być w miejscu zamieszkania pracownika. W tym kontekście, o ile nic innego
nie wynika z polecenia pracodawcy, pracownik ma dowolność w wyborze
miejsca pracy, z zastrzeżeniem, że obowiązują go wciąż obowiązki, jakie nałożone zostały na niego ustawą Kodeks pracy, w tym między innymi ten dotyczący obowiązku dbałości o bezpieczeństwo powierzonych danych i ochronę
tajemnicy przedsiębiorstwa.
Ustawodawca wprost stwierdził, że praca zdalna może zostać polecona
na czas oznaczony, nie określa natomiast maksymalnego ani minimalnego
okresu wykonywania pracy zdalnej. Przewidziana została również ewentualność cofnięcia w każdym czasie polecenia wykonywania pracy zdalnej przez
pracodawcę.
Ustępy 6 i 7 art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r8. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
7
Ibidem.
8
Ibidem.
6
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kryzysowych, poruszają kwestie o szczególnym znaczeniu dla omawianej sytuacji wprowadzają możliwość nałożenia na pracownika w poleceniu, obowiązku prowadzenia ewidencji wykonanych czynności, uwzględniających
w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania- jak
stanowi ust. 6 art. 3 oraz obowiązek sporządzania rzeczonej ewidencji wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu,
o którym mówi ust. 6. Podkreślenia wymaga fakt użycia w przepisie sformułowania ”w szczególności” co pozostawia otwarty katalog dostępnych metod,
przy użyciu których pracodawcy będzie sprawował kontrolę nad wykonywaną
pracą. Należy zauważyć, iż pracodawca miał uprawnienie do wydania takiego
polecenia jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów tj. w ramach swoich
kierowniczych uprawnień mógł polecić raportowanie postępów pracy pracowników. Poczytać takie powtórzenie można w dwójnasób; albo za superfluum
ustawowe, albo za celowe działanie ustawodawcy, który powtórzył istnienie
takiego uprawnienia, przewidując potencjalne trudności z jakimi przyjdzie
zmierzyć się pracodawcom i upewniając ich w możliwości sprawowania kontroli nad pracownikami, pełniącymi obowiązki poza miejscem pracy w formie
i częstotliwości o jakich zadecyduje pracodawca w poleceniu pracy zdalnej.
Rozważania dotyczące zagadnień pokrewnych telepraca
Dotychczasowe rozważania, skupione na analizie artykułu 3 Ustawy,
choć stanowią trzon funkcjonowania pracy zdalnej, to z uwagi na szczątkowość regulacji i brak orzecznictwa nie mogą być traktowane jako samodzielna
podstawa interpretacyjna omawianego zagadnienia w oderwaniu od innych
czynników. Należy rozważyć jakie przepisy poza art. 3 KowirU oraz jakie okoliczności należy uznać za relewantne w kontekście oceny legalności wydania
przez pracodawcę polecenia wykonywania pracy z włączoną kamerą internetową podczas wykonywania pracy w trybie zdalnym.
Z uwagi na liczne podobieństwa oraz ze względu na pogłębiony stopień
szczegółowości i bogatszy dorobek orzeczniczy warto przyjrzeć się, w kontekście sprawowania kontroli pracowników, uregulowanemu w rozdziale II B Kodeksu pracy zagadnieniu telepracy. Niezbędne jest wskazanie różnic telepracy
i pracy zdalnej, co ma istotne zarówno znaczenie praktyczne jak i dla dalszych
rozważań teoretycznych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 67 z indeksem
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5 KP9, telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy,
w której pracownik przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy czym wskazane warunki
muszą zaistnieć łącznie. Co więcej telepraca nakłada na pracodawcę szereg
obowiązków w zakresie BHP, dostarczenia sprzętu czy ponoszenia kosztów
jego eksploatacji, które nie mają zastosowania w przypadku pracy zdalnej. Powyższe stanowią o rozbieżności pojęciowej telepracy i pracy zdalnej. Kluczowe
dla dokonania rozróżnienia zdaje się wskazanie, że praca zdalna może znaleźć
zastosowanie w razie zaistnienia pewnych uzasadniających ją okoliczności incydentalnie (w przypadku zaistnienia zagrożenia epidemiologicznego). Nie
jest normalnym trybem wykonywania pracy w czasie jej zwykłego świadczenia i nie można wciąż jeszcze zawrzeć umowy o pracę w trybie zdalnym na
czas nieoznaczony. W przypadku pracy zdalnej nie istnieje również, w braku
stosownego polecenia, wymóg ewidencjonowania i przekazywania wyników
pracy za pośrednictwem komunikacji elektronicznej podczas gdy w telepracy
raportowanie odbywanie się zdalnie, na co wskazuje brzmienie § 2 art. 67
z indeksem 510 jest obligatoryjne.
Pojawia się pytanie, czy pomimo wykazanych różnic dopuszczalne w niektórych indywidualnie ocenionych sytuacjach byłoby zastosowanie przepisów
o telepracy do pracy zdalnej na podstawie analogii, której przyświeca maksyma ubi eadem legis ratio, eadem legis dispositio – przy takim samym celu ustawy,
takie same postanowienia dyspozycje ustawy11. Zagadnienie wykonywania
pracy zdalnej jest złożone a regulacje jej dotyczące ubogie. Nie zawsze może
być możliwe odtworzenie kompletnej normy prawnej wyłącznie z lakonicznych przepisów Ustawy albo ogólnych przepisów prawa pracy, które zostały
skonstruowane z myślą o uregulowaniu wykonywania pracy w zakładzie pracy, nie zaś poza nim. Może budzić sprzeciw sytuacja, w której ustawodawca
zapewnia w niektórych obszarach szerszą ochronę telepracownikowi, który
przecież zgodnie z postanowieniami art. 67 z indeksem 7 Kodeksu pracy ma
wpływ na uzgodnienie warunków w jakich wykonywał będzie pracę (przede
wszystkim na etapie zawierania umowy o pracę w tej formie) w przeciwieństwie do pracownika wykonującego pracę w trybie zdalnym na podstawie
jednostronnego polecenia pracodawcy. W odczuciu autora dla omawianego

Art. 67.5 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
10
Ibidem.
11
M. Hotel, A. Rychlewska, Analogia jako metoda prawnicza, Kwartalnik SpołeczeństwoPrawo-Ekonomia 2015/2, s. 32-33.
9
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zagadnienia istotne znaczenie ma paragraf 3 art. 67 z indeksem 14 KP, który stanowi, że “Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli
do miejsca wykonywania pracy i charakteru pracy. Wykonywanie czynności
kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani
utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem”12. Do zasygnalizowania w tym miejscu przepisu autor nawiązuje
w dalszej części rozważań.
Kontrola poprzez internetową kamerę
Kolejną kwestią wymagającą wyjaśnienia jest możliwość sprawowania
kontroli pracowników przez kamerę internetową i ustalenie, jakie przepisy
znajdują zastosowanie w takiej sytuacji. W pierwszej kolejności na myśl przychodzą przepisy dotyczące monitoringu, któremu poświęcony jest § 1 art. 22
z indeksem 2 Kodeksu pracy w brzmieniu “Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby
narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu”13.
Rodzą się więc na tym etapie cztery pytania. Po pierwsze, czym jest monitoring. Po drugie, czy sformułowanie “zakład pracy” można, co w komentarzu
do Kodeksu pracy rozważał prof. dr hab. Sobczyk powołując za przykład art.
128 KP14, uznać za niejednorodne i może być rozumiane także jako miejsce
pracy tj. przestrzeń, w której praca jest wykonywana15. Po trzecie, czy przepisy
dotyczące monitoringu mogą mieć zastosowanie dla omawianej sytuacji. Po
czwarte, czy w przedstawionej sytuacji zastosowanie będą miały także przepisy
dotyczące ochrony dóbr osobistych i o przetwarzaniu danych osobowych.
W świetle ustawy monitoring może przybrać formę wizyjną (szczególnego
nadzoru) lub inną np. wynikającą z art 22 z indeksem 3 tj. kontrolę służbowej
poczty elektronicznej. Według słownika języka polskiego PWN monitoring
to “stała obserwacja i kontrola jakichś procesów lub zjawisk”, ”stały nadzór
Art. 67.14 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz.
141 z późn. zm.).
13
Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
14
Art. 128 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
15
A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Kraków 2020, s.149.
12
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nad jakimś obiektem chronionym”16. Jest to zatem forma kontroli, w której
położony jest nacisk na ciągłość działania. Monitoringiem nie można nazwać
nadzoru o charakterze incydentalnym, ale taki powtarzający się stale, permanentnie. Zasygnalizować w tym miejscu należy podobieństwo tak wprowadzonej definicji do sytuacji pracy pod nadzorem z włączoną kamerą internetową przez cały czas świadczenia pracy.
Co tyczy się drugiego pytania to ustawodawca w cytowanym ustępie
wskazuje, że obszar stosowania monitoringu wizyjnego to "teren zakładu pracy" oraz "teren wokół zakładu pracy". Z dużą dozą ostrożności należy podejść
do tak szerokiego rozumienia pojęcia zakład pracy. Autor skłania się raczej
ku literalnemu brzmieniu tego określenia przyjmując zgodnie z regułą racjonalnego ustawodawcy, że gdyby w ustęp 1 art. 22 z indeksem 2 KP17 miał
mieć szersze zastosowanie, nie zostałby użyte słowa o tak wąskiej pojemności
znaczeniowej. W opinii autora należy raczej wykazać lukę, która powstała
w prawie po pośpiesznym wprowadzeniu antykryzysowych przepisów oraz
dowieść podobieństwa sytuacji prawnie uregulowanej i tej nieuregulowanej
oraz wspólnego dla ratio legis - tj. tożsamej motywacji wprowadzenia regulacji by uzasadnić ewentualne zastosowanie na zasadzie analogii przepisów
o monitoringu.
Warto podkreślić, iż ustawodawca w sposób szczegółowy i wprost określa
warunki sprawowania nad pracownikiem stałego nadzoru w postaci monitoringu wizyjnego co dowodzi inwazyjności tego rodzaju ingerencji w sferę
prywatności pracowników. Co więcej ustęp 6 art. 22 z indeksem 2 KP18 zobowiązuje pracodawcę do uregulowania tej kwestii, z uwzględnieniem informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu, w układzie
zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany
do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca informuje również pracowników
o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie
później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
Jak ustalono, monitoring jest przewidzianą w kodeksie pracy formą sprawowania kontroli przez pracodawcę. Ustawodawca w przepisach dotyczących
pracy zdalnej nie sprecyzował katalogu środków nadzoru dostępnych dla

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/monitoring;2568296.html [dostęp:
08.11.2020].
17
Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
18
Ibidem.
16
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pracy świadczonej w warunkach pracy zdalnej. Z tego można wnioskować, iż
może być nią także kontrola wizyjna. Jak wspomniano sprawowanie kontroli
w formie wizyjnego monitoringu w zakładzie pracy wymaga spełnienia szczególnych warunków wynikających z ustawy. W związku z powyższym należy
przyjąć, że tym bardziej podobne wymogi winny być spełnione przy zobowiązaniu pracownika do udostępnienia kamery, gdy wykonuje on pracę poza zakładem pracy, gdzie nie sięga przecież władztwo administracyjne pracodawcy.
W kwestii reżimu prawnego, w jakim osadzony jest monitoring, zabrał
głos WSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 sierpnia 2014 r. w którym orzekł,
że system monitoringu wizyjnego, pozwalający na identyfikację osób, jest zbiorem danych osobowych i podlega przepisom ustawy z 29.081997 r. o ochronie
danych osobowych19. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych skupiają
się w przeważającej części na procesie gromadzenia i przetwarzania danych co
oznacza, że przepisy o ochronie danych osobowych poza pewnymi przypadkami nie znajdą zastosowania do wizyjnej kontroli zdalnych pracowników o ile
kontrola odbywa się bez utrwalenia zapisu na nośniku danych, bez możliwości
ponownego odtworzenia nagrania. Urząd Ochrony Danych stwierdził “Jeżeli
monitoring służy jedynie do podglądu danego miejsca, a nagranie nie jest zachowywane na twardym dysku komputera czy innym nośniku, to wówczas
trudno mówić o przetwarzaniu danych osobowych”20. Co należy podkreślić
takie stanowisko świadczy jedynie o braku podstaw do zastosowania przepisów Rozporządzenia 2016/679 i krajowych przepisów szczególnych o przetwarzaniu danych osobowych, nie stoi jednak na przeszkodzie zastosowania
dla sprawowania kontroli wizyjnej bez rejestrowania kodeksowych rozwiązań
dot. monitoringu.
Jak stwierdzono, obszar stosowania monitoringu wizyjnego to teren zakładu pracy oraz "teren wokół zakładu pracy", nie zaś osoba pracownika21, jego
obecność, zachowanie czy efektywność. Podkreślenia wymaga że nadzór jest
prowadzony nad zakładem pracy nie zaś nad pracownikiem. Jego uwzględnienie w obserwowanej przestrzeni stanowi nieuniknioną konsekwencję sprawowania wizyjnej kontroli, której celem jest zapewnienie” bezpieczeństwa
pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
19
Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2014 r., sygn. II SA/Wa
2393/13.
20
Urząd Ochrony danych osobowych, Prezes UODO przedstawia wskazówki dotyczące
monitoringu wizyjnego i zaprasza do konsultacji, czerwiec 2018, www.uodo.gov.pl [dostęp:
11.11.2020].
21
A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Kraków 2020, s. 149.
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szkodę”22. Fakt tej obecności osób, najczęściej pracowników więc uściślijmy
osób rozpoznawalnych, stanowi o konieczności poruszenia kolejnego wątku
jakim jest ochrona dóbr osobistych.
Ochrona dóbr osobistych
Jak wskazano, powyżej nie będą dotyczyły omawianej kwestii przepisy
o przetwarzaniu danych osobowych, z całą pewnością zastosowanie znajdą
jednak regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych. Art. 11. 1 KP stanowi
tym, że “Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste
pracownika”23. Z art. 300 KP24 wynika natomiast, że w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa
pracy. Przechodząc więc na stricte cywilistyczny grunt, należy ocenić, czy
w omawianej sprawie znajdą zastosowanie przepisy art. 23 Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r.25.
W literaturze prawniczej dobra osobiste określane są jako wartości niemajątkowe, związane z osobowością człowieka, uznawane powszechnie w społeczeństwie i akceptowane przez dany system prawny26. W omawianym przypadku prawem, jakie poprzez działanie pracodawcy może być naruszane, jest
niewątpliwie zakotwiczone w art.47 Konstytucji RP z czegoś 1997 r.27 prawo
do ochrony życia prywatnego. Powołany artykuł stanowi o tym, że “Każdy
ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym”.
Zgodnie z orzecznictwem nie każde prawo, które czerpie swoje źródło
z Konstytucji wpisuje się w charakter dóbr osobistych. Jednak na podstawie
analizy bogatego orzecznictwa można przyjąć, że ochrona prywatności do tej
kategorii przynależy. Na potwierdzenie słuszności takiego założenia wskazuje
Sąd Rejonowy w Kłodzku w wyroku z dnia 27 września 2013 r.28, przychylając
się do pozwu o naruszenie dóbr osobistych: godności, prawa do prywatności
Art. 22 ust. 2. § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24,
poz. 141 z późn. zm.).
23
Art. 11 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
24
Art. 22, Ibidem.
25
Art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z
późn. zm.).
26
A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 106.
27
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z
późn. zm.).
28
Wyrok Sądu Rejonowy w Kłodzku z dnia 27 września 2013 r., Sygn. akt I C 855/12.
22

308

METODY KONTROLI PRACOWNIKA ŚWIADCZĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ ...

i pochowania osoby najbliższej czy Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 8 lutego 2017 r.29, w sprawie o naruszenie dobra osobistego w postaci
jego prawa do prywatności i wolności od bycia niepokojonym.
Próżno szukać ustawowej definicji prywatności. W literaturze najczęściej
przytacza się poglądy przedstawione przez A. Kopffa, który wskazuje, że sfera
życia prywatnego dzieli się na dwie podsfery: sferę intymnego życia osobistego
oraz sferę prywatnego życia osobistego. Wszystko, co leży poza tymi dwiema
sferami, jest zaś w sferze powszechnej dostępności. Pozwala to odgraniczyć
działania bezprawne od działań usprawiedliwionych, a więc takich, których
podjęcie nie stanowi naruszenia prawa do ochrony dóbr osobistych30.
W tym miejscu warto przypomnieć powołany wyżej przepis art. 67 z indeksem 14 par 2 KP31, w którym poszanowanie omawianego prawa do prywatności znalazło odwzorowanie w regulacji telepracy. Ustawodawca przewidział, że praca prowadzona z domu może podlegać kontroli pracodawcy
i dotyczyć między innymi jej wykonywania. Tak daleko idące uprawnienie naturalnie pociągnęło za sobą konieczność wprowadzenia mechanizmów obrony
pracownika przed naruszeniem prywatności zarówno jego jak i jego rodziny,
które znalazło wyraz w § 3 art. 67 z indeksem 14 zdanie drugie w brzmieniu
“Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny, ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych,
w sposób zgodny z ich przeznaczeniem”32 oraz zastrzeżenie, iż dokonanie rzeczonej kontroli może odbywać się jedynie (§ 2 tamże) “za uprzednią zgodą
telepracownika wyrażoną na piśmie, albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się
na odległość”33. Dokonywanie więc kontroli wykonywania pracy w domu pracownika może więc odbyć się za wyraźną zgodą pracownika z powodów wyżej
wskazanych.
Warto również sięgnąć do ponadpaństwowego dorobku w omawianym temacie i przyjrzeć się regulacjom Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 4 listopada 1950 roku34, której Rzeczpospolita
Polska jest stroną od 1993 r. w ramach swojego członkostwa w Radzie Europy.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., Sygn. akt VI ACa 1870/15 .
A. Kopff, Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne, t. XX, Kraków 1972, s. 9 i 31.
31
Art. 67 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Ustawa z dnia 2 października 1992 r. o ratyfikacji Konwencji o Ochronie Praw Człowieka
i Podstawowych Wolności (Dz.U. 1992 nr 85, poz. 427 z późn. zm.).
29

30
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Powołać warto ustęp pierwszy artykułu 8 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284 w brzmieniu
zbliżonym do art. 47 Konstytucji RP: “1. Każdy ma prawo do poszanowania
swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”35. Powołany przepis ma za przedmiot ochronę życia prywatnego
i rodzinnego, ale również mieszkania każdej osoby.
Konstytucja kwestie ochrony mieszkania reguluje w art. 50. Ochrona
nienaruszalności mieszkania stanowi element ogólnego prawa do ochrony
życia prywatnego; przepis art. 50 Konstytucji RP36 precyzuje czynności, których dokonanie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie
i w sposób w niej określony. ta regulacja łaczy się również z art. 23 KC, określający "nietykalność mieszkania" jako dobro osobiste pozostaje jednak wątpliwość, czy w istocie przepisy odnoszące się do naruszenia miru domowego
znajdą zastosowanie w sytuacji, gdy nie ma mowy o fizycznym wtargnięciu
do mieszkania, a raczej przymusowym, wirtualnym naruszeniu prywatności
przy wykorzystaniu środków technologicznych, co przywodzi raczej na myśl
bardzo luźne skojarzenie z inwigilacją, którą prof, dr hab Safian zakwalifikował jako kwestie zastrzeżoną dla art. 47 - ochrony prywatności bardziej niż
naruszenia nietykalności mieszkania. Warto jednak przytoczyć myśl profesora
Safiana odnoszącą się do ochrony mieszkania: “ (...) art. 50 Konstytucji RP
wyraża gwarancję władztwa jednostki nad zajmowaną przez nią przestrzenią,
która wyznaczana jest nie tyle z punktu widzenia związków uczuciowych, ile
w kategorii prawa jednostki do bycia pozostawioną samej sobie (right to be let
alone)”37 i dalej gdzie wskazano rozróżnienie stopnia naruszenia i naruszenie
miru domowego uznaje się na gruncie prawa niemieckiego za poważniejsze
wkroczenie w prawa jednostki niż ingerencja w tajemnicę komunikowania
się wskazał że “Takie stopniowanie ochrony można co najwyżej dekodować
z gwarancji autonomii jednostki, która – odgradzając się od świata ścianami swojego domu – ma prawo oczekiwać poszanowania jej autonomii w
większym stopniu niż wówczas, gdy bariery informacyjne nie są tak wyraźne
i jednoznaczne”.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 z
późn. zm.).
36
Ibidem.
37
M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, C.H. Beck, Warszawa
2016, s. 748.
35
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Polecenie pracodawcy
Decydując się na zawiązanie stosunku pracy pracownik godzi się na wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy co jasno wynika z art. 22
§ 1 KP38” Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”39. Powinien on więc uznać
swoją podległość wobec pracodawcy, czego przejawem jest wywiązywanie się
z nałożonych przez zwierzchnika obowiązków, poprzez podporządkowanie się
jego poleceniom. Wspomniany obowiązek dotyczy jednak tylko takich poleceń, które w sposób łączny spełniają trzy przesłanki; tj. dotyczą umówionej
pracy, nie są sprzeczne z przepisami prawa, nie są sprzeczne z umową o pracę.
Wynika to z treści artykułu 100 KP w brzmieniu “Pracownik jest obowiązany
wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
lub umową o pracę”40. Należy zauważyć, że pracownik co do zasady nie ma
możliwości odmowy wykonania polecenia pracodawcy. Odnosząc to do sytuacji wynikającej z polecenia pracy zdalnej należy zaznaczyć że polecenie pracy
zdalnej jest poleceniem służbowym dotyczącym pracy. Pracownik nie może
się powoływać na niezgodność polecenia z treścią umowy o pracę w zakresie
miejsca wykonywania pracy. Możliwe jednak jest powołanie się na niezgodność takiego polecenia z prawem41. Pracownik może odmówić wykonywania
polecenia wyłącznie w razie, gdyby pracodawca polecił mu wykonywanie innej
pracy niż tej określonej w umowie o pracę - co w tym przypadku nie ma miejsca, gdyby polecenie było sprzeczne z przepisami prawa pracy np. w sytuacji w
której pracodawca powierzył pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym przez czas nieokreślony lub pracownik nie miał umiejętności i możliwości
technicznych oraz lokalowych do wykonywania takiej pracy i nie pozwala na
to rodzaj prac. Nie ma natomiast obecnie regulacji, która wprost zakazywałaby
przyjętej przez pracodawcę praktyki sprawowania wizyjnej kontroli więc wydanie takiego polecenia nie może stanowić samoistnej podstawy do uchylenia się
Art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
39
Ł. Prasołek, A. Kiełbratowska, Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia prawa pracy i RODO,
2020.
40
K. Walczak, Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 269.
41
Art. 100 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
38
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od obowiązku wykonania polecenia. W przypadku, w którym nie zachodzą
przesłanki uzasadnionej odmowy wykonania polecenia pracodawcy, taka odmowa może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej, a nawet
wypowiedzeniem umowy o pracę.
Warto na tym etapie dodać również, że obowiązek podporządkowania się
poleceniom przełożonych nie oznacza jednak pozbawienia pracownika prawa
do krytyki. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreśla prawo pracownika do konstruktywnej krytyki poczynań pracodawcy42 zwracając przy tym uwagę na to,
że powinna ona być otwarta, uzasadniona oraz wyrażona we właściwej formie
i z zachowaniem określonych granic43.
W kwestiach nieuregulowanych
Zagadnienie wykonywania pracy zdalnej jest niewątpliwie nieoczywiste
i złożone. Nie zawsze możliwym będzie zastosowanie wprost ogólnych przepisów prawa pracy, które zostały skonstruowane po to, aby regulować pracę
w zakładzie pracy. W omawianym powyżej art. 101 dotyczącym obowiązków
pracowników dalej w pkt. 2 § 2 czytamy iż pracownik w szczególności obowiązany jest “przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy
porządku”44. Uzasadnieniem wprowadzenia takiego obowiązku jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu pracy. Regulamin pracy określa
w sposób szczegółowy prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracowników, związane z organizacją i porządkiem w zakładzie pracy45. Stanowi on
zatem wewnątrzzakładowe źródło prawa, które reguluje prawa i obowiązki
stron stosunku pracy. W opinii autora w warunkach pracy zdalnej należy
przyjąć, że regulacje wewnętrzne pracodawcy, o ile zostały ustanowione (ponieważ obowiązek taki rodzi dopiero spełnienie przesłanek z § 1.1 art. 104)
i nie są sprzeczne z art. 3 KoronawirusU, nadal będą miały zastosowanie do
wykonywania przez pracowników pracy zdalnej. Dlatego w nieuregulowanych
a pozostających w zgodzie z przepisami ustawy obowiązują zapisy regulaminu.

Wyrok Sądu Najwyższego z 19.03.2014 r., I PK 187/13, MoPr 2014, nr 10, s. 506.
Wyrok z 07.09.2000 r., I PKN 11/00, OSNAPiUS 2002, nr 6, poz. 139.
44
Art. 101 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
45
Art. 104, Ibidem.
42
43
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Podsumowanie rozważań
Wszystkie powyższe rozważania prowadziły do sprowadzenia ich teraz
do konkretnych wniosków, w kontekście dopuszczalności sprawowania przez
pracodawcę kontroli w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych
w trybie pracy zdalnej, poprzez wydanie pracownikowi polecenia obligującego
go do świadczenia pracy przy włączonej kamerze internetowe.
Nie ulega wątpliwości, iż omawiane zagadnienie może budzić kontrowersje. Z jednej strony na szali leży interes pracodawcy, który działając w oparciu
o przepisy ustawy korzysta ze swego prawnie zagwarantowanego zwierzchnictwa wydając polecenie służbowe, z drugiej - korzystanie w tym przypadku
przez pracodawcę ze swych uprawnień wiąże się z balansowaniem na granicy naruszenia praw pracownika. Jak wykazano co do zasady pracownik nie
może uchylić się przed obowiązkiem wykonania polecenia pracodawcy, poza
sytuacją niezgodności z treścią ustawy. Fundamentalnym pytaniem jest, czy
opisane polecenie jest niezgodne z treścią ustawy i tym samym nie zasługuje
na ochronę prawa. Wskazano że pracodawca może wydać polecenie świadczenia pracy z kamerą internetową powołując się na przepisy dotyczące pracy
zdalnej, a dokładnie korzystając z dostępnego mu instrumentu zobowiązania
pracownika do ewidencjonowania wykonanych czynności, a w szczególności
opisu tych czynności, a także raportowania daty oraz czasu ich wykonania,
w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu. Jak ustalono w powyższych
rozważaniach ustawodawca nie określa zamkniętego katalogu możliwych form
prowadzenia tej ewidencji, a w świetle ich braku należy przyjąć, iż takie polecenie mieści się w granicy dopuszczalności.
Niemniej jednak taką formę kontroli należy uznać za wysoce dyskusyjną,
chociażby ze względu na to, iż ustawodawca zezwala na ewidencjonowanie
wykonywanych czynności, nie zaś osoby samego pracownika co ma miejsce
w sytuacji korzystania z kamery internetowej. Należy również zauważyć, że
obecne możliwości techniczne zapewniają pracodawcy dostęp do wielu innych form nadzoru nad sumiennym wykonywaniem przez pracownika swoich obowiązków. Przykładami takowych może być wspomniane w rozważaniach dot. telepracy systematyczne raportowanie postępów pracy, zaznaczone
w części pracy poświęconej monitoringowi - sprawowanie stałej kontroli poczty elektronicznej oraz odwiedzanych stron internetowych, bądź jeśli pracodawcy zależy na kontroli w czasie rzeczywistym - możliwość polecenia pracownikowi udostępnienia wyłącznie ekranu pracownika, która pozwala na ciągłą
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transmisję wykonywanych czynności i sprawdzi się w pracy wykonywanej
w całości za pomocą komputera.
Nie można pominąć inwazyjnego charakteru wybranej formy sprawowania nadzoru. Polecenie zobowiązujące pracowników do pracy z włączoną
kamerą internetową w taki sposób, by osoba pracownika była przez ciągły czas
widoczna jest alarmujące po pierwsze ze względu na możliwe wywoływanie
w pracowniku uczucia dyskomfortu psychicznego czy wręcz inwigilacji. Po
drugie ze względu na fakt, iż polecenie pracy zdalnej ma mieć za cel przeciwdziałanie COVID-19, można przyjąć założenie, że epidemiologiczne zagrożenie zmusi większość pracowników do wykonywania obowiązków z domów
co nakazuje mieć na względzie nie tylko kwestię naruszania prywatności pracownika, ale także prywatności jego domowników oraz poszanowanie miru
domowego. Ustawa przewiduje co prawda wśród wymienionych przesłanek
umożliwiających wydanie polecenia w trybie zdalnym m.in. od “możliwości
technicznych i lokalowych” do wykonywania pracy. Jest to jednak stwierdzenie nieostre i nie ma pewności, czy należy poczytać za brak możliwości lokalowych oddzielnego pomieszczenia w domu, które nie jest przestrzenią prywatną ani samego pracownika ani innych domowników. Przyjmując realistyczne
założenia niewielu pracowników ma gabinety w domu, gdy pracę wykonują
co do zasady w zakładach pracy. Powstaje więc kwestia nieuniknionego rejestrowania poza osobą samego pracownika jego otoczenia więc warunków
w jakich zamieszkuje, przedmiotów o często osobistym charakterze, a także
innych mieszkańców. Nawet przy wykorzystaniu dostępnej przy połączeniach
wizyjnych opcji rozmycia tła poza postacią pierwszoplanową, wciąż widoczny byłby ruch osób zamieszkujących z pracownikiem ujawniając informacje
o tym czy zamieszkuje sam. W opinii autora już sam ten fakt stanowi wkroczenie w sferę prywatności pracownika (o której szerzej mowa był powyżej),
której ochronę przewiduje Konstytucja RP art. 47 oraz przepisy o ochronie
dóbr osobistych czy EKPC.
Warto wspomnieć postulowane powyżej zastosowanie na zasadzie analogii przepisów dotyczących monitoringu wizyjnego do świadczenia pracy
z obowiązkiem włączenia kamery internetowej. W omawianym powyżej zagadnieniu monitoringu ustawodawca roztoczył nad pracownikami płaszcz
ochronny szczegółowych przepisów dla wprowadzenia kontroli wizyjnej
zakładu pracy. Zastrzegł m.in. uregulowanie tej kwestii w regulaminie zakładu lub układzie zbiorowym oraz właściwe poinformowanie pracowników
o wprowadzeniu monitoringu z uwzględnieniem podania uzasadnienia dla celów sprawowadzia kontroli, zakresu oraz sposobu jego zastosowania. Przepisy
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te swym zakresem chronią interesy pracowników świadczących pracę w zakładzie pracy, więc będących niejako na terenie administracyjnego władztwa pracodawcy. Ponadto monitoring jak już ustalono dotyczy kontroli nad zakładem
pracy i z reguły kamery rejestrują całe pomieszczenia. W świetle powyższego
tym bardziej słusznym wydaje się być założenie, że na co najmniej podobną
ochronę jak ta przewidziana dla pracowników zakładów pracy monitorowanych, powinni liczyć pracownicy, którzy poleceniem zobligowani zostali do
poddania się wizyjnej, personalnej kontroli z tak bliskiej odległości (niecałego metra tj. 400–750 mm.46), a ponadto w miejscu innym niż zakład pracy
w większości, przez sytuację pandemii, we własnych domach.
Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie przedstawiony wyżej
segment poświęcony rozważaniom dotyczącym spraw nieuregulowanych dość
lakonicznymi przepisami KoronawirusU w opinii autora wskazanym jest by
zawrzeć postanowienia dotyczące warunków sprawowania nadzoru wizyjnego
wykonywanej pracy w regulaminie zakładu pracy i ogłosić ten fakt w sposób
podobny do tego jaki przewidują przepisy o monitoringu.
Wracając również do przemyśleń dotyczących przepisów o telepracy
wspomnieć warto przywołany wówczas przepis, który wymuszał na pracodawcy otrzymanie pisemnej zgody pracownika na przeprowadzeniu kontroli
w miejscu pracy. Przesłanki do dokonania takiej kontroli w telepracy uzasadnione są nie tylko faktem powierzenia pracownikowi sprzętu służbowego, ale
również dopuszczeniem kontrolowania wykonywanej pracy. W ocenie autora,
po uprzednim rozważeniu różnicy poziomu ingerencji w sferę prywatności:
kontroli rzeczywistej, fizycznej, której dotyczy przepis o telepracy oraz kontroli pośredniej, wirtualnej w przypadku przepisów o pracy zdalnej zastosowanie wspomnianego przepisu na zasadzie analogii byłoby nieuzasadnione
i stanowiłoby nadużycie. Może on jednak wskazywać ogólny kierunek interpretacyjny jaki ustawodawca przewidział w kontekście ochrony prywatności
pracownika w zbliżonej sytuacji. Dodatkowo za objęciem pracowników wykonujących obowiązki w trybie zdalnym możliwie szeroką ochroną przemawia
fakt, iż w przypadku telepracowników to już sama umowa kreuje określone
warunki współpracy, a telepracownik wstępują w stosunek pracy takiego rodzaju godzi się na nie. Sprzeciw budzi sytuacja wymagająca na pracowniku
świadczącym co do zasady pracę stacjonarnie, a z uwagi tylko incydentalnie
w trybie zdalnym, podporządkowania się obowiązkowi, którego wykonanie
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.
z dnia 10 grudnia 1998 r. nr 148, poz. 973 z późn. zm.).
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może mieć inwazyjny wpływ na jego sferę osobistego komfortu i prywatności,
na podstawie jednostronnego polecenia pracodawcy. W świetle braku stosownej regulacji nie można wymagać uzyskania przez pracodawcę pisemnej zgody
pracownika do wykonywania przyznanego pracodawcy prawa do zobowiązania pracowników do prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności we
wskazanej przez pracodawcę formie (bark zakazu wizyjnej kontroli przez kamerę). W opinii autora pozostaje jednak możliwość w każdorazowo, indywidualnie ocenionym przypadku powołania się przez pracownika na naruszenie
jego dóbr osobistych polegające na zobowiązaniu go poleceniem służbowym
do działań naruszających mające źródło w Konstytucji oraz w EKPC prawo
każdej osoby do ochrony życia prywatnego oraz poszanowania mieszkania
i w związku z tym odmówić wykonania polecenia służbowego jako niezgodnego z prawem bez ponoszenia negatywnych konsekwencji takiej odmowy.
Co zaś tyczy się wydania formy polecenia świadczenia pracy zdalnej i polecenia wykonywania pracy z włączoną kamerą internetową. Warto przywołać
powołany wcześniej przepis art. 3 KoronawirU, z którego nie wynika żadne zastrzeżenia dotyczące formy polecenia wykonywania pracy zdalnej, wobec czego
forma takiego polecenia jest dowolna. Na uwagę zasługuje jednak kwestia potrzeby zachowania spójności części polecenia. Polecenie dotyczące ewidencji
wykonywanych czynności oraz wytyczne dotyczące formy oraz częstotliwości
z mocy ustawy powinny być zawarte w jednym poleceniu, co wynika wprost
z ustawy. Autor uważa, że wytyczne zobowiązujące pracownika do prowadzenia ewidencji wykonywanej pracy oraz określające warunki sprawowanej kontroli powinny stanowić integralną część polecenia pracy zdalnej ponieważ jest
to polecenie, które zmieniło sytuację prawną jednostki. Powstanie nowych
obowiązków w zakresie konieczności ewidencjonowania jest konsekwencją
zmiany sytuacji wynikającą z wydania polecenia pracy zdalnej. Obligatoryjnym elementem umowy o pracę jest określenie miejsca jej wykonywania (co
wynika z art. 29 § 1 pkt 2 KP47), co oznacza, że ustanowienie wyjątków od
tego miejsca wymaga albo modyfikacji umowy o pracę, albo wyraźnej podstawy prawnej48. Należy również mieć na uwadze, że pracodawca został w pewien
sposób uprawniony do jednostronnego wykreowania postanowień, które czasowo zmienią lub wyłączą niektóre postanowienia dotychczasowej podstawy

Art. 29 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
48
W. K. Brzostowski, A. Giżejowska, dr hab. M. Gładoch, K. Kopeć, P. Korus, prof. dr hab.
A. Sobczyk, G. Sykała, J. Zagrobelny, Regulacje Covid-19 w prawie pracy, C.H. Beck, Kraków
2020, s. 7
47
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łączącego strony stosunku - tj. umowy o pracę (np. w kwestii miejsca wykonywania pracy). Pogląd ten, wyrażany np. przez Państwową Inspekcję Pracy49.
W tym kontekście oraz w pełni uzasadniona jest potrzeba skupienia nowych
postanowień zmieniających jego sytuację oraz obowiązków jakie zostaną nałożone na pracownika z tego tytułu w jednym spójnym poleceniu, bądź chociaż
zasygnalizowania powstania nowych obowiązków z odesłaniem w tej materii
do uzupełnionego o potrzebne zapisy regulaminu zakładu pracy.

Bibliografia
Akty prawne
1.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
2.
Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.
1740 t.j).
3.

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U.2020 r. poz. 1320 t.j).

4.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 1842).
5.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
(Dz.U. 1993 nr 61, poz. 284).
6.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia
1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148, poz. 973).
7.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz.UE.L Nr 119).

49
Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108610,praca-zdalna
-przeciwdzialanie-covid-19.html [dostęp: 10.11.2020]

317

KAMILA WALENDOWICZ

Literatura
1.
Brzostowski W. K., Giżejowska A., Gładoch M., Kopeć K., Korus
P., Sobczyk A., Sykała G., Zagrobelny J., Regulacje Covid-19 w prawie pracy,
C.H. Beck, Kraków 2020.
2.
Hotel M., Rychlewska A., Analogia jako metoda prawnicza, Kwartalnik Społeczeństwo-Prawo-Ekonomia 2015/2.
3.
Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Wydawnictwo Studia Cywilistyczne, t. XX,
Kraków 1972.
4.

Muszalski W., Kodeks pracy. Komentarz, Wydanie 12, 2019.

5.
Prasołek Ł., Kiełbratowska A., Praca zdalna w praktyce. Zagadnienia
prawa pracy i RODO, 2020.
6.
Rumian J., Warunki wprowadzenia monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy w świetle nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy, 2020,
nr 8.
7.
Safjan M., Bosek L., Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86,
Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2016, Wydanie 1.
8.

Sobczyk A., Kodeks pracy. Komentarz, 2020, Wydanie 5.

9.
Szpunar A., Ochrona dóbr osobistych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1979.
10.
Walczak K., Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2020, Wydanie 31.
Orzecznictwo
1.
Wyrok z 7 września 2000 r., Sygn akt I PKN 11/00, OSNAPiUS
2002, nr 6, poz. 139.
2.
Wyrok Sądu Rejonowy w Kłodzku z dnia 27 września 2013 r., Sygn.
akt I C 855/12.
3.
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2014 r., Sygn. akt I PK 187/13,
MoPr 2014, nr 10.
4.

Wyrok z dnia 9 lipca 2014 r. WSA w Warszawie, II SA/Wa 2393/13.

5.
Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia
2014 r., Sygn. akt II SA/Wa 2393/13.
318

METODY KONTROLI PRACOWNIKA ŚWIADCZĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ ...

6.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2017 r., Sygn.
akt VI ACa 1870/15.
Netografia
1.
Urząd Ochrony danych osobowych, Prezes UODO przedstawia
wskazówki dotyczące monitoringu wizyjnego i zaprasza do konsultacji, czerwiec 2018, www.uodo.gov.pl [dostęp: 11.11.2020].
2.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/monito
ring;2568296.html [dostęp: 08.11.2020].
3.
Państwowa Inspekcja Pracy, https://www.pip.gov.pl/pl/wiado
mosci/108610,praca-zdalna-przeciwdzialanie-covid-19.html [dostęp: 10.11.
2020].

METHODS OF CONTROL OF THE EMPLOYEE
PERFORMING REMOTE WORKISSUE OF ADMISSIBILITY OF VISUAL INSPECTION
BASED ON THE REGULATIONS CURRENTLY IN FORCE

Summary: The subject of this article is to examine the admissibility
of the employer exercising control of an employee during the performance of employee duties in the remote work mode, by analyzing the
legal and doctrinal grounds for issuing an instruction to an employee
obliging him to perform work with a webcam on. In Polish law, remote
work is not yet regulated in detail, therefore the issues related to the
exercise of visual control in the mode of remote work, its legality, scope,
the suggested form of introducing such solutions to the employment
relationship and the demarcation between the permissible control and
infringement of personal rights may raise doubts for both employers
and employees. The considerations in the article are intended to show
the legal framework of the suggested solutions to these problems.
Key words: Remote work, employee control, vision control, web
camera, remote work order, official order, refusal to carry out an official order.
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CLARA NON SUNT INTERPRETANDA
CZY NIEKONIECZNIE?

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu omówienie zasady clara
non sunt interpretanda oraz wskazanie, w jakich sytuacjach sądy stosują
tę zasadę poprzez zacytowanie odpowiednich fragmentów wybranych
orzeczeń. Przywołano także dwie koncepcje przemawiające za stosowaniem omawianej zasady – nie dokonuje się wykładni tego co jasne (koncepcja klasyfikacyjna) oraz przeciw jej stosowaniu – wszystko podlega
interpretacji (koncepcja derywacyjna). Autorka zwróciła uwagę na pojawiające się problemy związane z rozumieniem pojęcia wykładni, jak
również z jej stosowaniem.
Słowa klucze: Wykładnia, clara non sunt interpretanda, omnia sunt interpretanda, koncepcja klasyfikacyjna, koncepcja derywacyjna.

Wstęp
Przedmiotem analizy jest próba omówienia zasady clara non sunt interpretanda, będącej przedmiotem dyskusji w polskiej teorii wykładni od wielu lat.
Zasada ta spotkała się z krytyką ze strony prawoznawstwa, co znajduje również
swoje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jednakże mimo sporów, co do znaczenia i stosowania clara non sunt
interpretanda, zdarzają się sytuacje kiedy to sądy i organy administracji opierają
na niej swoje uzasadnienia. Należy zadać pytanie, w jakich sytuacjach sądy
stosują wymienioną zasadę i na jakich argumentach opierają się przy swoich
działaniach?

1

Studentka Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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Problematyka wykładni
W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości
i organy administracyjne, a także w wielu sytuacjach – w jakich znajdują się
obywatele korzystający z przepisów – dochodzi niejednokrotnie do wątpliwości co do znaczenia takiego lub innego przepisu. Wykładnia prawa jest
środkiem pozwalającym na ich przezwyciężenie2. Aby móc przystąpić do rozważań zaproponowanego tematu, należy określić czym jest wykładnia prawa,
na czym polega oraz w jakich sytuacjach zachodzi konieczność posłużenia się
nią. Problematyka wykładni zajmuje ważne miejsce w rozważaniach zarówno
teoretyków, jak i praktyków prawa.
W niektórych opracowaniach zagadnienie wykładni prawa podejmuje się
w ramach kwestii stosowania prawa. Wykładnia jest traktowana jako jeden
z etapów tego procesu i jako działalność ściśle z tym procesem związana3.
Jednak zasadnie twierdzi się, że wykładnia prawa dokonywana jest nie tylko
w procesie jego stosowania4. Istnieje wiele różnych określeń wykładni, które
są wymieniane w literaturze. Oto niektóre z nich:
„Wykładnia ustawy – to nie tylko wydobywanie sensu z wyrażenia, lecz
ponadto wybór spośród rozmaitych znaczeń, jakie z tekstu wynikają, tego
znaczenia, które jest trafne i miarodajne”5.
„Wyjaśnienie rzeczywistego sensu norm […] stanowi bezpośrednie zadanie wykładni”6.
„Zadaniem […] wykładni jest ustalenie rzeczywistego znaczenia przepisu
prawnego”7.
„Przez wykładnię prawa rozumiemy ogół czynności poznawczych zmierzających do ustalenia właściwego sensu przepisów prawnych”8.
Powstałe na przestrzeni kilku lat definicje wykładni wskazują, iż zagadnienie to jest rozumiane i postrzegane na różne sposoby, co wiąże się niejednokrotnie z licznymi problemami, gdy chodzi o ich rozstrzygnięcie. Wątpliwości

W. Siuda „Elementy prawa dla ekonomistów”, Poznań 1997, s. 23, 24.
P. E. Niedbajło, „Primienienie sowietskich prawnych norm”, Moskwa 1960, s. 324 i nn.,
A. F. Czerdaniew „Tołkowanie sowietskogo prawa”, Moskwa 1979, s. 4.
4
E. Waśkowski, „Teoria wykładni prawa cywilnego”, Warszawa 1936, s. 2 i nn.
5
J. Kohler, „Wykładnia prawa”, F. Geny, Ph. Heck, J. Kohler, E. Waśkowski „O metodzie
wykładni prawa” , Warszawa [b.r.w.], s. 13.
6
E. Waśkowski, „Tradycyjna metoda wykładni prawa”, F. Geny, Ph. Heck, J. Kohler,
E. Waśkowski „O metodzie…, s. 20.
7
A. Wolter, „Prawo cywilne. Zarys części ogólnej”, Wyd. 5., Warszawa 1977, s. 97.
8
J. Kowalski, „Wstęp do nauk o państwie i prawie”, Wyd. 4., Warszawa 1977, s. 259.
2
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dotyczą m. in. określenia przedmiotu wykładni, czy ustalenia jej pojęcia. Pewni autorzy twierdzą, iż przedmiotem wykładni są przepisy prawa, a wykładnię
przeprowadza się po to, aby ustalić ich sens i znaczenie, inni zaś twierdzą, że
jest to „norma, o której znaczenie chodzi”9. Jednakże należy uznać, iż przedmiotem interpretacji jest język, za pomocą którego zakodowane są teksty prawne. Gdy chodzi o pojęcie wykładni, należy ją rozumieć jako zespół czynności,
które są podejmowane w celu ustalenia właściwego znaczenia i zakresu wyrażeń języka prawnego. Jej celem nie jest tworzenie nowych norm prawnych,
a właściwe ich odczytywanie z przepisów.
Można stwierdzić, że wykładnia prawa to pewnego rodzaju zabieg myślowy, poprzez który możliwe jest określenie, jakie normy są zawarte w tekście
poddanym interpretacji oraz co oznaczają.
Konieczność posłużenia się wykładnią wynika z kilku przyczyn, które wymienia się następująco:
− błędy językowe powstałe przy formułowaniu przepisów (nieprawidłowa budowa zdań czy wieloznaczność sformułowań i wyrazów),
− zmiana ustroju społeczno – gospodarczego lub politycznego, czy też
inne zmiany w stosunkach społecznych
− rozbieżność między gramatycznym sformułowaniem normy a celem,
dla którego realizacji powołana jest norma lub akt normatywny
− zbyt ogólny charakter norm prawnych, który może powodować
wątpliwości.
W tym miejscu należy zadać pytanie stanowiące przejście do głównego tematu pracy, a mianowicie, kiedy wyrażenia języka prawnego należy poddawać
interpretacji?
Pierwsze stanowisko zakłada, iż wykładnia ma miejsce wówczas, kiedy
mamy do czynienia z niejasnymi przepisami, wieloznacznymi i takimi, które
mogą być wzajemnie sprzeczne, więc gdy „budzą wątpliwości”10.
Drugie stanowisko opiera się na omawianej zasadzie clara non sunt interpretanda, która oznacza że nie dokonuje się wykładni tego, co jasne. Zasada ta
znana jest również pod postacią paremii interpretatio cessat in claris, co oznacza – wykładnia kończy się wtedy, gdy osiąga się jasność, czy in claris non fit
interpretatio – w jasnych rzeczach nie dokonuje się żadnej interpretacji. W tym
przypadku wystarczyć ma bezpośrednie rozumienie tekstu.

9
10

J. Wróblewski, „Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego”, Warszawa 1959, s. 125.
J. Wróblewski „Zagadnienia teorii…, s. 115.
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Zasada clara non sunt interpretanda jest współcześnie stosowana w procesie wykładni prawa. Jest przywoływana przez zwolenników klaryfikacyjnej
koncepcji. Ich stanowisko opiera się na tym, iż interpretacji prawa należy dokonywać tylko wtedy, gdy w tekście prawnym występują niejasności, które
należy usunąć. Klaryfikacyjna koncepcja wykładni prawa została przedstawiona w dziele zatytułowanym „Zagadnienia teorii i wykładni prawa ludowego”
przez Jerzego Wróblewskiego. Według niej nie przywiązuje się szczególnej
uwagi do różnicy między przepisem prawnym oraz normą prawną, przyjmując, że część przepisów prawnych „bez interpretacji” rozumie się „bezpośrednio”. Oznacza to, że wykładnia jest potrzebna dopiero wtedy, gdy przepis nie
jest jasny. Wykładnię stosuje się po to, by ustalić znaczenie słów i zwrotów
języka prawnego. Poprzez to rozumie się, że wykładnia to ustalenie językowego znaczenia przepisu, jednakże tylko wtedy gdy przepis ten budzi tzw.
wątpliwości semantyczne, czyli wtedy gdy zachodzą wątpliwości, co do treści
i zakresu nazw użytych w tekście prawnym.
Koncepcja klaryfikacyjna odróżnia sytuację wykładni od sytuacji
izomorfii.
Sytuacja wykładni to sytuacja pośredniego rozumienia tekstu prawnego
przez dokonanie interpretacji. Znaczenie przepisu prawnego nie jest jasne, czy
określony stan faktyczny mieści się, czy też nie mieści się w zakresie wyznaczonym przez przepis prawny i budzi wątpliwości, dlatego też musi zostać poddany interpretacji przy zastosowaniu dyrektyw interpretacyjnych. Wyróżnia się
dyrektywy I i II stopnia.
− Dyrektywy I stopnia to reguły określające, jak ustalać znaczenie (treść
i zakres) wyrażeń występujących w tekście prawnym ze względu na kontekst
językowy, systemowy i funkcjonalny, w jakim wyrażenia te są używane przez
prawodawcę.
− Dyrektywy II stopnia dzielą się na dyrektywy procedury wykładni, wskazujące w jakiej kolejności powinny być używane dyrektywy stopnia
pierwszego oraz dyrektywy preferencji wykładni, wskazujące jakie znaczenie
tekstu prawnego należy zaakceptować w sytuacji, gdy zastosowanie dyrektyw
pierwszego stopnia nie prowadzi do jednoznacznych ustaleń. Dyrektywy preferencji wskazują, jak rozstrzygać sytuacje kolizji interpretacyjnych.
W sytuacji izomorfii nie ma wątpliwości, że określony stan faktyczny
mieści się lub nie mieści w zakresie przepisu prawnego, który jest rozpatrywany jako podstawa rozstrzygnięcia w procesie stosowania prawa. Sytuacja
izomorfii to sytuacja bezpośredniego rozumienia przepisu prawnego, kiedy
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przepis nie budzi wątpliwości znaczeniowych. Oznacza to, że przepis może
być zastosowany na podstawie jego bezpośredniego rozumienia albo na takiej
samej podstawie może zostać uznany za nieodpowiedni do kwalifikacji prawnej rozpatrywanego stanu faktycznego. Aby dokonać rozstrzygnięcia wystarczy
znajomość reguł sensu języka, w którym formułowane są teksty prawne.
Zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda wykładni prawa należy dokonywać tylko wtedy, gdy przepis budzi wątpliwości. Ma to miejsce w sytuacji,
kiedy nie jest możliwe bezsporne ustalenie w jakich sytuacjach dany przepis
ma zastosowanie oraz do jakich stanów faktycznych czy zdarzeń się odnosi.
„[…] wskutek niejasnego, nieprecyzyjnego lub niepełnego sformułowania przepisów ustaw, ich sprzeczności w płaszczyźnie językowej lub podobnych zjawisk
interpretator ma (lub może mieć) trudności z poznaniem rzeczywistego znaczenia normy prawnej lub z wyborem między kilkoma wzajemnie „konkurującymi” sposobami jej rozumienia”11. Przyczyny powstawania wątpliwości co do
znaczenia i zakresu wyrażeń tekstu prawnego są dwojakiego rodzaju. Pierwsze
z nich bezpośrednio wiążą się z charakterem samego języka, w tym przypadku
– języka prawnego, przez który będziemy rozumieli język tekstów prawnych.
Konsekwencją wykorzystania języka potocznego w procesie stanowienia prawa
jest występowanie w języku prawnym takich zjawisk, jak nieostrość, wieloznaczność, niejasność. […] Drugi rodzaj wątpliwości interpretacyjnych nie ma
charakteru językowego. Nawet bowiem jasny z językowego punktu widzenia
tekst prawny może budzić wątpliwości dotyczące celowości, słuszności lub
sprawiedliwości jego postanowień12.
Zgodnie z paremią interpretatio cessat in claris interpretacji wymagają tylko teksty niejasne. Jeżeli podczas dokonywania interpretacji przepisu nie powstają trudności, wtedy nie ma wykładni, a mamy do czynienia z rozumieniem
bezpośrednim według J. Wróblewskiego. Jednakże to co dla jednego interpretatora jest jasne i bezpośrednio zrozumiałe, dla innego takie być nie musi.
Dla tego samego interpretatora kryteria „bezpośredniego rozumienia” również
mogą ulegać zmianie w czasie13. Aby bezpośrednio rozumieć przepis, należy
jednak dokonać jego interpretacji po to, by określić jego znaczenie.
Stanowisko przeciwne przyjmują zwolennicy koncepcji derywacyjnej,
w myśl której omnia sunt interpretanda, czyli wszystko podlega interpretacji.
Wyrażają oni stanowisko, że każde odczytanie przepisów prawa nieuchronnie

11
12
13

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 07.03.1995 ,W 9/94, OTK 1995/1/20.
J. Nowacki, Z. Tobor, „Wstęp do prawoznawstwa”, Warszawa 1993, s. 191.
J. Woleński, „Logiczne problemy wykładni prawa”, Kraków 1972, s. 22.
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pociąga za sobą jednoczesną ich interpretację14. Koncepcja derywacyjna wykładni prawa została przedstawiona w dziele zatytułowanym „Interpretacja
jako proces dekodowania tekstu prawnego” przez Macieja Zielińskiego. Koncepcja derywacyjna odrzuca zasadę clara non sunt interpretanda. Przyjmuje się
w niej, że wykładni podlega każdy przepis prawny. Koncepcja derywacyjna
wykładni prawa występuje w dwóch wersjach – ogólnej i szczególnej.
Wersja ogólna:
− Wykładnia prawa to po prostu rozumienie przepisu prawnego poprzez przypisanie znaczenia wyrażeniom użytym w tekście prawnym.
− Wersja ta odrzuca możliwość izomorfii, czyli bezpośredniego rozumienia terminów języka prawnego.
− Pojęcie wykładni, odnosi się do wszystkich przypadków ustalania
znaczenia tekstów prawnych. Bezpośrednie rozumienie jest określoną interpretacją, ponieważ przypisuje jakieś znaczenie, czyli treść i zakres wyrażeniom
użytym w tekście prawnym.
− Wykładnię należy przeprowadzić zawsze, w każdym wypadku, nawet
jeśli wydaję się, że przepis prawny rozumiany jest bezpośrednio.
Wersja szczególna:
− Wskazuje różnicę pomiędzy przepisem prawnym a normą prawną.
Przepis prawny jest rozumiany jako element tekstu prawnego, a norma prawna jako wypowiedź językowa określająca regułę zachowania, która wskazuje:
kto, w jakich okolicznościach, jak powinien się zachować.
− Wykładnia prawa polega na przypisaniu przepisom prawnym znaczenia w postaci odkodowanych z tekstów prawnych jednoznacznych, norm
generalnych i abstrakcyjnych oraz jest to takie ustalenie znaczenia przepisów
prawnych, które pozwoli jednoznacznie wskazać sposób zachowania określonych podmiotów w określonych warunkach.
− Celem wykładni jest odtworzenie norm prawnych spośród zwrotów wysłowionych w przepisach prawnych (określenie zakresu zastosowania
i zakresu normowania norm prawnych na podstawie wypowiedzi zawartych
w tekstach prawnych).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 listopada 2005, sygn. FSK 2396/04,
Cytat: „Podstawą kontroli konstytucyjności musi być bowiem zawsze określona treść ustalona
w drodze wykładni, ponieważ nie istnieje czyste, abstrakcyjne znaczenie przepisu, które mogło
być przyjęte bez jakichkolwiek zabiegów interpretacyjnych /w tym sensie nawet "clara sunt
interpretanda"/. Teza ta jest zdaniem Sądu zresztą szeroko prezentowana na gruncie teorii wykładni prawa”.
14
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Pierwsza faza wersji szczególnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
– porządkująca:
• Polega na uporządkowaniu przepisów pod względem aktualności ich
obowiązywania.
Druga faza wersji szczególnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
– rekonstrukcyjna:
• Polega na odtworzeniu wypowiedzi o kształcie normy postępowania
na podstawie wypowiedzi zawartych w tekstach prawnych.
• Chodzi tu o zrekonstruowanie z przepisów wypowiedzi językowej,
która odpowiadałaby formule normy, tzn. nakazywałaby lub zakazywałaby
komuś coś czynić w określonych okolicznościach.
Trzecia faza wersji szczególnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa
– percepcyjna:
• Polega na ustaleniu dokładnego sensu terminów występujących w zrekonstruowanej z przepisów wypowiedzi o cechach normy.
• Przyjmuje się, że wykładnia zachodzi nawet wówczas, gdy tekst jest
jasny i nie budzi wątpliwości semantycznych.
• Tak szerokie ujęcie wykładni wynika z traktowania jako wykładni
każdego zabiegu polegającego na przypisaniu znaczenia elementom tekstu
prawnego.
Po zestawieniu dwóch koncepcji uwidaczniają się różnice zwolenników,
które wskazują argumenty za stosowaniem zasady clara non sunt interpretanda
oraz argumenty przeciw jej stosowaniu.
Aby odpowiedzieć na zadane na wstępie pytanie – „Należy zadać pytanie,
w jakich sytuacjach sądy stosują wymienioną zasadę (clara non sunt interpretanda) i na jakich argumentach opierają się przy swoich działaniach?” – należy
przywołać orzecznictwo.
Orzecznictwo sądów administracyjnych przedstawia się następująco:
• „[…] nie dokonuje się wykładni tego, co jasne – która na marginesie mówiąc nie jest powszechnie przyjmowana, bowiem przeciwstawia się jej
stwierdzenie “omnia sunt interpretanda" - wszystko podlega interpretacji.” –
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 września 2012 r., II OSK
1844/12.
• „W państwie prawnym interpretator musi zawsze w pierwszym rzędzie brać pod uwagę językowe znaczenie tekstu prawnego. Jeżeli językowe znaczenie tekstu jest jasne, wówczas - zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda
- nie ma potrzeby sięgania po inne, pozajęzykowe metody wykładni. W takim
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wypadku wykładnia pozajęzykowa może jedynie dodatkowo potwierdzać,
a więc wzmacniać wyniki wykładni językowej wykładnią systemową czy funkcjonalną.” – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 maja 2005 r.,
OSK 1916/04.
Orzecznictwo w odniesieniu do przepisów prawa cywilnego:
• „Sformułowana w doktrynie i judykaturze reguła uznaje następującą kolejność różnych sposobów wykładni: wykładnia językowa, wykładnia
systemowa, wykładnia funkcjonalna (celowościowa). Odstąpienie od niej
i przyznanie w przyjętym porządku preferencji wykładni celowościowej, obejmującej reguły nakazujące uwzględniać przy ustalaniu znaczenia norm ich
kontekst społeczny, ekonomiczny, aksjologiczny, uzasadniać mogą jedynie
ważne racje, w szczególności radykalne zmiany prawa i wynikająca z nich konieczność jego dostosowania do nowych warunków społeczno-politycznych.
Odrębną kwestią jest, czy i w jakich okolicznościach konieczne będzie użycie
kolejno wszystkich wymienionych sposobów wykładni. Zgodnie z zasadą interpretatio cessat in claris, sięganie do dyrektyw celowościowych będzie zbędne,
jeśli już po zastosowaniu dyrektyw językowych lub też językowych i systemowych daje się uzyskać właściwy, co nie znaczy zgodny z oczekiwaniami osób
zainteresowanych, rezultat wykładni, to jest ustalić znaczenie interpretowanej
normy.” – Wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2001 r., I CKN 1405/98.
Według Sądu Najwyższego wykładnia językowa ma pierwszeństwo, jednak
można od niej odstąpić jeśli nie daje jasnych wyników.
• „Oczywiste brzmienie przepisu powoduje, że jego interpretacja
jest bezprzedmiotowa w myśl zasady clara non sunt interpretanda (łac. Nie
dokonuje się wykładni tego, co jasne). Interpretacji prawa należy dokonać
tylko wtedy gdy w tekście prawnym występują niejasności, które trzeba
usunąć.” – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 9 stycznia 2014 r., III
AUa 567/13.
• „Jeżeli językowe znaczenie tekstu jest jasne, wówczas – zgodnie z zasadą clara non sunt interpretanda – nie ma potrzeby sięgania po inne, pozajęzykowe metody wykładni.” – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 sierpnia
2013 r., III AUa 1767/12.
• „Należy podkreślić, że wykładnia celowościowa nie może być stosowana w oderwaniu od wykładni językowej i wbrew tej wykładni. W przypadku
wykładni naczelną zasadę pełni przy tym zasada clara non sunt interpretanda.
Jedynie wyjątkowo, gdyby sens przepisu przy zastosowaniu wykładni językowej prowadził do wniosków oczywiście sprzecznych z daną normą prawną,
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możliwe jest odstąpienie od wykładni językowej na rzecz wykładni celowościowej”. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 28 czerwca 2013 r., V ACa
330/13.
Orzecznictwo w odniesieniu do przepisów prawa karnego:
• „W praktyce wymiaru sprawiedliwości, od czasów rzymskich, znajduje
zastosowanie zasada clara sunt non interpretanda - która oznacza, że to co jasne,
jednoznaczne, nie podlega dalszej interpretacji.” – Wyrok Sądu Okręgowego
w Krakowie z dnia 17 lutego 2014 r., IV Ka 533/13.
Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że fakt niejednoznaczności przepisu,
i w związku z tym jego możliwej różnej interpretacji językowej, nie oznacza
sam przez się, iż dokonanie właściwej wykładni jest niemożliwe. Zgodnie
z przeważającym obecnie stanowiskiem doktryny, wykładni przepisu - jako
konstrukcji normy prawnej z tekstu aktu normatywnego - dokonuje się zawsze,
nawet w przypadkach pozornie niebudzących wątpliwości interpretacyjnych.
Jak trafnie zwrócono uwagę w literaturze, coraz częściej także i w orzecznictwie
zasada clara non sunt interpretanda „zamienia się właściwie w zasadę interpretatio cessat in claris (interpretację należy zakończyć, gdy osiągnięto jej jednoznaczny rezultat)”15, co w istocie oznacza, że przywołana zasada przekształca się niejako w swe przeciwieństwo - omnia sunt interpretanda. Stosowanie
prawa przez sądy lub inne organy zakładać więc musi stały, nieodłączny aspekt
interpretacyjny. – Zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia
13 stycznia 2005 r., P 15/02.
Sąd Najwyższy uznał zasadę clara non sunt interpretanda za koncepcję
anachroniczną i nieprzystającą do prymatu prawnej doniosłości znaczenia nadanego oświadczeniu przez zainteresowane strony. – Na podstawie Wyroku
Sadu Najwyższego z 23 czerwca 2005 r., II CK 739/04. Na gruncie wykładni
oświadczeń woli zasada ta została odrzucona.
Podsumowanie
Zgromadzone i zaprezentowane argumenty pozwoliły na szerokie omówienie tematu. Po przeprowadzonej analizie można udzielić odpowiedzi na
zadane na wstępie pytanie, iż często zdarzają się sytuacje, kiedy sądy i organy
administracji publicznej opierają się na zasadzie clara non sunt interpretanda.
Jednoznacznie można stwierdzić, że jest wielu zwolenników tej zasady jak
i przeciwników jej stosowania. Według jej zwolenników interpretacji prawa
15

M. Zieliński, „Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki”, Warszawa 2002, s. 56.
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należy dokonywać, gdy w tekście prawnym występują niejasności, które należy usunąć. Przeciwnicy tej koncepcji twierdzą, że wszystko podlega interpretacji, gdyż wyrażają oni stanowisko, że poprzez każde odczytanie przepisów
prawa dokonuje się ich interpretacji. W klasyfikacyjnej koncepcji wykładni
prawa, dokładnie sytuacja izomorfii to sytuacja bezpośredniego rozumienia
przepisu prawnego. Jednakże kiedy ktoś ustala bezpośrednie rozumienie, wtedy już przypisuje tekstowi prawnemu jakieś znaczenie. Dlatego podkreślić
należy to, iż bezpośrednie rozumienie stanowi metodę, poprzez którą dokonuje się pewnego rodzaju interpretacji. Na tej podstawie należy stwierdzić,
że mimo stosowania zasady clara non sunt interpretanda przez sądy i organy
administracji publicznej, wszystko sprowadza się jednak do tego, że omnia
sunt interpretanda.
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CLARA NON SUNT INTERPRETANDA
OR NOT NECESSARY?

Summary: This article aims to discuss the principle of clara non sunt
interpretanda and to indicate in what situations do courts apply this
principle by quoting relevant passages from selected judgments. Two
concepts were also recalled in favor of the application of this principle
– no interpretation of what is clear (classification concept) and against
its application - everything is subject to interpretation (derivative concept). The author drew attention to the emerging problems related
to the understanding of the concept of interpretation, as well as its
application.
Keywords: Interpretation, clara non sunt interpretanda, omnia sunt interpretanda, classification concept; derivative concept.
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Streszczenie: Traktat Karty Energetycznej jest wielostronną umową
międzynarodową regulującą zasady współpracy w sektorze energetycznym. Porozumienie obejmuje aspekty komercyjnej działalności,
w szczególności, handel, tranzyt czy procedury rozstrzygania sporów.
Ważnym elementem umowy są postanowienia dotyczące materialnoprawnej ochrony inwestycji zagranicznych – klauzula największego
uprzywilejowania oraz klauzula traktowania narodowego. Celem artykułu jest określenie i przeanalizowanie regulacji zawartych w TKE
gwarantujących inwestorom ochronę działalności inwestycyjnej
w państwie przyjmującym. Podstawową metodą badawczą będzie metoda dogmatyczno-prawna, za pomocą której przeprowadzona zostanie
analiza postanowień TKE odnoszących się do mechanizmów ochrony
inwestycji, a także metoda teoretyczno-prawna, dzięki której rozważone zostały stanowiska w doktrynie prawnej dotyczące przedmiotowego
zagadnienia.
Słowa kluczowe: Traktat Karty Energetycznej, inwestycja, inwestor, klauzula największego uprzywilejowania, klauzula traktowania
narodowego
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Wstęp
Międzynarodowe prawo inwestycyjne jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi prawa międzynarodowego2. Można je zdefiniować
jako zespół norm, które regulują relacje prawne między państwami a inwestorami zagranicznymi. Jednym podstawowych źródeł międzynarodowego prawa inwestycyjnego jest zawarty 17 grudnia 1994 roku Traktat Karty Energetycznej. Naczelnym celem umowy jest zagwarantowanie wielostronnych ram
współpracy międzynarodowej między państwami a inwestorami w sektorze
energetyki m.in. przez ochronę inwestycji zagranicznych w oparciu o klauzulę
największego uprzywilejowania oraz klauzulę traktowania narodowego.
Zmiany klimatyczne ostatnich lat spowodowały, że transformacja energetyczna polegająca na odchodzeniu od wysokoemisyjnych źródeł energii
i oparciu struktury jej wytwarzania na nieodnawialnych źródłach nabrała
bardzo dużego rozpędu i jest coraz powszechniejszym zjawiskiem. Sektor
energetyczny stał się główną osią zmian prawodawczych w wielu państwach,
przedsiębiorstwa działające w tym obszarze coraz częściej mają charakter międzynarodowy, podobnie jak prowadzone przez nie inwestycje. Taki stan rzeczy
sprawa, że międzynarodowa ochrona prawna inwestycji, zawarta w Traktacie
Karty Energetycznej w najbliższych latach może zyskać na jeszcze większym
znaczeniu
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i scharakteryzowanie zawartych w Traktacie Karty Energetycznej materialnoprawnych mechanizmów
ochrony inwestycji, które przysługują inwestorom zagranicznym. Autor wyraża nadzieje, że poniższa analiza przyczyni się do rozpowszechnia świadomości
środków ochrony prawnej wśród podmiotów prowadzących transnarodowe
inwestycje w sektorze energetyki.
Tło historyczne
oraz charakterystyka
Traktatu Karty Energetycznej
Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w grudniu
1991 roku spowodował bardzo duże przewartościowania na arenie międzynarodowej. Proces dezintegracji największego państwa drugiej połowy XX wieku
Ł. Kułaga, Traktowanie sprawiedliwe I słuszne a minimalny standard traktowania w międzynarodowym prawie inwestycyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Warszawa 2016, s. 14.
2
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w znacznym stopniu wpłynął nie tylko na zmianę architektury bezpieczeństwa
międzynarodowego ówczesnej Europy, lecz także na stosunki gospodarcze.
Jednym z istotnych problemów, z którymi musiały zmierzyć się państwa Starego Kontynentu w nowej rzeczywistości geopolitycznej stało się uregulowanie
kwestii zarządzania surowcami energetycznymi. Dotychczas znajdujące się na
obszarze jednego państwa i de facto podlegające administracji jednego ośrodka politycznego zasoby energetyczne, w szczególności ropa naftowa oraz gaz
ziemny, znalazły się na terytorium różnych państw, zmagających się z wieloma problemami. Nowe podmioty na arenie międzynarodowej jak na przykład
Azerbejdżan, Kazachstan czy Turkmenistan, mając świadomość posiadanych
rezerw, pomyślność gospodarczą swoich państw oraz wzrost poziomu życia
obywateli wiązały właśnie z wydobyciem, eksploatacją i zarządzaniem nośnikami energetycznymi. Doskonale zdawały sobie z tego sprawę bardziej rozwinięte państwa Europy Zachodniej, które do wzrostu wskaźników mikro- i makroekonomicznych również potrzebowały zasobów ulokowanych na obszarze
państw byłego ZSRR. Jednakże wraz z uzyskaniem niepodległości przez nowe
podmioty pojawiły się problemy z transparentnością dokonywanych transakcji
handlowych, które wynikały m.in. z braku odpowiednich instytucji państwowych, nierozwiniętej kultury prawnej oraz niezrozumienia funkcjonowania
kapitalistycznych stosunków gospodarczych. W związku z tym państwa Europy Zachodniej postanowiły rozpocząć pracę nad dokumentem regulującym
międzynarodową współpracę w sektorze energetycznym.
17 grudnia 1991 roku w Hadze podpisana została Europejska Karta Energetyczna, która była politycznym fundamentem budowy trwałych relacji międzynarodowych w zakresie energetyki. Zgodnie z dokumentem przyszłe relacje
mają opierać się na bezpiecznych dostawach energii oraz trwałym rozwoju gospodarczym3. Deklaracja została podpisana przez 51 państw (przede wszystkim państwa Europy Zachodniej oraz państwa WNP) oraz władze Wspólnoty
Europejskiej. Europejska Karta Energetyczna była dokumentem o charakterze
politycznym, nie miała wiążącej mocy prawnej, jednakże była istotną podstawą w budowaniu procesu integracji międzynarodowej państw w sektorze
energetycznym.
Traktat Karty Energetycznej (dalej jako „Traktat” lub „TKE”) wraz z Protokołem Karty Energetycznej w sprawie wykorzystania energii i powiązanych
aspektów środowiskowych zostały podpisane w Lizbonie 17 grudnia 1994

The European Energy Charter, https://www.energycharter.org/process/european-energy-char
ter-1991/ [dostęp: 14.02.2021].

3
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roku. TKE jest multilateralnym porozumieniem międzynarodowym regulującym wspólne działania państw w sektorze energetycznym, którego celem
jest stworzenie konkurencyjnych i otwartych rynków energii. Jednocześnie
porozumienie ma na uwadze zasadę zrównoważonego rozwoju, a także suwerenne prawa państw w zakresie zarządzania surowcami energetycznymi.
Traktat koncentruje się na czterech głównych obszarach tj. na ochronie inwestycji zagranicznych w oparciu o zasadę traktowania narodowego, zasadę
największego uprzywilejowania oraz ochronę przed ryzykiem o charakterze
niehandlowym; niedyskryminacyjne warunki handlu surowcami energetycznymi i infrastrukturą energetyczną; pokojowe rozstrzyganie sporów między
państwami lub między inwestorem a państwem przyjmującym; promocję
efektywności energetycznej i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania
sektora energetycznego na środowisko. Porozumienie ma również za zadanie
ujednolicić regulacje prawne dotyczące inwestycji energetycznych4. Stronami
dokumentu są obecnie 54 państwa oraz Unia Europejska5.
Traktat Karty Energetycznej został przygotowany w oparciu o kilka
umów międzynarodowych m.in. o Paryską Kartę Energetyczną, Europejską
Kartę Energetyczną, Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej czy Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. TKE
jest wiążącym aktem prawa międzynarodowego, która w sposób kompleksowy reguluje zagadnienia związane z działalnością w sektorze energetycznym6.
Porozumienie składa się z 50 artykułów podzielonych na VIII części.
Definicja inwestycji i inwestora
Na początku przedmiotowych rozważań należy skoncentrować się na pojęciu „inwestycji” zawartej w TKE. Zgodnie z art. 1 traktatu oznacza ona „każdy rodzaj aktywów stanowiących własność lub kontrolowanych bezpośrednio
bądź pośrednio przez inwestora i obejmuje:
(a) majątek materialny i niematerialny, ruchomości i nieruchomości, wszelkie prawa rzeczowe takie jak dzierżawy, hipoteki, zastawy lub
zabezpieczenia;

A. J. Belohlavek, Międzynarodowa ochrona prawna inwestycji w energetyce, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 5.
5
The Energy Charter Treaty, https://www.energycharter.org/process/energy-charter-trea
ty-1994/energycharter-treaty/ [dostęp: 23.12.2020].
6
A. J. Belohlavek, op. cit., s. 4.
4
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(b) spółkę albo przedsiębiorstwo, lub udziały, akcje bądź inne formy
wkładu w kapitał zakładowy spółki lub przedsiębiorstwa, obligacje oraz inne
zadłużenie spółki bądź przedsiębiorstwa;
(c) roszczenia pieniężne oraz roszczenia o wykonanie świadczenia zgodnie z kontraktem, posiadające wartość ekonomiczną i związane
z inwestycją;
(d) własność intelektualną;
(e) przychody;
(f) wszelkie uprawnienia przyznane z mocy prawa albo umowy lub
z mocy jakichkolwiek licencji czy pozwoleń udzielonych zgodnie z prawem dla
podejmowania działalności gospodarczej w sektorze energii”7.
Powyższa definicja ma znacznie szerszy zakres większość definicji zawartych w dwustronnych umowach inwestycyjnych8 (BIT – Bilateral Investment
Treaty), które określają zasady i warunki inwestycji obywateli i przedsiębiorstw
jednego państwa w drugim państwie. Jak zauważa A.J. Belohlavek “definicja
inwestycji w TKE obejmuje w zasadzie każde prawo, które posiada wartość
finansową (możliwą do wyrażenia w pieniądzu) wraz z roszczeniami umownymi do świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Traktat Karty Energetycznej
jest pod tym względem wyjątkowy, ponieważ wyraźnie korzysta z szerokiej
koncepcji inwestycji obejmującej prawa majątkowe każdego rodzaju”9.
Natomiast „inwestorem” jest osoba fizyczna mająca obywatelstwo lub narodowość umawiającej się strony, lub która ma stałe miejsca zamieszkania na
terytorium umawiającej z strony zgodnie z jej ustawodawstwem; spółka lub
inna organizacja założona zgodnie z prawem umawiającej się strony”10.
Dla dalszych rozważań związanych z materialnoprawnymi aspektami
ochrony inwestycji należy także zwrócić uwagę na definicję terminu „prowadzenie inwestycji” zawarte w TKE. Zgodnie z art. 1 ust. 8. rozumie się przez
nie „tworzenie nowych inwestycji, nabywanie w całości lub w części istniejących inwestycji, lub przejście do innych dziedzin działalności inwestycyjnej”11.

7
Traktat Karty Energetycznej, https://prawo.cire.pl/pliki/6/TRAKTE2.pdf [dostęp: 28.
12.2020].
8
A. J. Belohlavek, op. cit., s. 20.
9
Ibidem, s. 24.
10
Traktat Karty Energetycznej [dostęp: 28.12.2020].
11
Ibidem.
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Mechanizmy ochrony inwestycji
Zagadnienia związane z ochroną inwestycji energetycznych są uregulowane w części III Traktatu. Zawarte w nim mechanizmy zapewniają bezpieczeństwo prawne inwestorom zagranicznym podejmującym określone
działania w państwie przyjmującym, będącym stroną TKE. Bardzo duże znaczenie dla Traktatu ma klauzula największego uprzywilejowania (KNU) oraz
klauzula traktowania narodowego. Są one podstawowymi środkami ochrony
zawartymi w Traktacie. Jak możemy przeczytać w preambule porozumienia:
„Umawiające się Strony przywiązują największą wagę do skutecznego wprowadzenia w życie pełnej klauzuli traktowania narodowego oraz klauzuli najwyższego uprzywilejowania i że te uprawnienia będą stosowane przy dokonywaniu inwestycji zgodnie z traktatem uzupełniając”12.
Klauzula największego uprzywilejowania jest powszechnym składnikiem
traktatów regulujących międzynarodowe stosunki gospodarcze, w szczególności relacje na linii inwestor-państwo. KNU ma charakter niedyskryminacyjny, wyznacza standardy określonego traktowania, które są uzależnione od
podejścia do innych podmiotów. Co w związku z tym należy rozumieć przez
pojęcie „traktowanie”? Oznaczać ono będzie traktowanie o charakterze normatywnym tj. wydawanie aktów normatywnych, decyzji administracyjnych
czy też orzeczeń sądowych, jak i działania faktyczne podejmowane przez państwo13. W związku z tym istota klauzuli największego uprzywilejowania polega na przyznaniu jednemu państwu przez drugie państwo wszystkich korzyści,
przywilejów bądź ułatwień, jakie zostały już przyznane innemu państwu.
Należy zwrócić uwagę, że KNU znajduje zastosowanie tylko w porównywalnych sytuacjach faktycznych i porównywalnych sytuacji prawnych
(eisudem generis). Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Ambatielos (Grecja v. Zjednoczone Królestwo). W orzeczeniu MTS stwierdził, że Komisja Arbitrażowa
uważa, że „klauzula największego uprzywilejowania może obejmować jedynie
kwestie należące do tej samej kategorii przedmiotu, co do którego sama klauzula się odnosi”14. Jak zauważa M. Jeżewski: „Do celów międzynarodowego
prawa inwestycyjnego zasada eisudem generis oznacza, że KNU pozwala na odwołanie się jedynie do traktatów regulujących ochronę inwestycji i inwestora.
Ibidem.
M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2019, s. 191.
14
Roszczenie Ambatielosa (Grecja, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej), orz. arbitr. z 6.3.1956 r., RIAA, t. XII, s. 107.
12
13
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Wykluczone jest więc odwołanie się np. do traktatów handlowych normujących przepływy towarów między państwami”15.
Klauzula największego uprzywilejowania zawarta została w art. 10 TKE.
Zgodnie z ust. 2 i 3 państwo przyjmujące będące stroną traktatu ma za zadanie
zagwarantować inwestorom z innych państw-stron dokonującym inwestycji
na jego obszarze traktowania, „które jest nie mniej korzystne niż przyznawane
jej własnym inwestorom lub inwestorom dowolnej innej Umawiającej się
Strony lub któregokolwiek państwa trzeciego, zależnie od tego, które z tych
traktowań jest najbardziej korzystne”16.
Należy zwrócić uwagę, że powyższe regulacje dotyczą działań dokonywanych przez inwestora także w fazie przedinwestycyjnej17. Takie postanowienie
trzeba ocenić zdecydowanie pozytywnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo prawne
i finansowe inwestorów, gdyż faza przygotowawcza w zakresie podejmowania inwestycji energetycznych w większości przypadków wymaga ogromnych
nakładów finansowych i czasowych od inwestora, a potencjalnie uzyskanie
zyski pojawiają się dopiero po zakończeniu inwestycji. W związku z tym
brak ochrony prawnej w tym zakresie mógłby zniechęcać do inwestowania.
W art. 10 ust. 5 państwa, będące stronami TKE zobowiązały się do ograniczenia do minimum wyjątków stosowania klauzuli największego uprzywilejowania. Co więcej, na podstawie art. 6 Traktatu państwa przyjmujące składając
odpowiednie oświadczenie mogą zagwarantować inwestorom określony poziom ochrony przez niewprowadzanie nowych wyjątków lub zapewnić ochronę przez przejęcie odpowiedzialności w razie naruszenia zobowiązań18.
Na podstawie art. 10 ust. 7 uregulowana została ochrona prawna inwestycji już zrealizowanych: „Każda umawiająca się strona przyzna na swoim
obszarze inwestycjom inwestorów z innych umawiających się stron oraz ich
odpowiednim działaniom obejmującym zarządzanie, utrzymanie, użytkowanie, posiadanie lub dysponowanie, traktowanie nie mniej korzystne niż
to, które przyznaje inwestycjom swoich własnych inwestorów albo inwestorów innej umawiającej się strony lub jakiegokolwiek państwa trzeciego i ich
odpowiednim działaniom obejmującym zarządzanie, utrzymanie, użytkowanie, posiadanie lub dysponowanie, zależnie od tego, które z tych traktowań jest najbardziej korzystne”19. A. J. Belohlavek zwraca uwagę, że jest to

15
16
17
18
19

M. Jeżewski, op. cit., s. 151-152.
Traktat Karty Energetycznej [dostęp: 28.12.2020].
A. J. Belohlavek, op. cit., s. 64.
Traktat Karty Energetycznej [dostęp: 28.12.2020].
Ibidem.
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typowa klauzula uprzywilejowania, która nie ogranicza się jedynie do określonych problemów, ale ma na względzie wszystkie postanowienia traktatowe.
W związku z tym „jeżeli inna umowa o ochronie inwestycji zawarta przez państwo przyjmujące oferuje inwestorom traktowanie lepsze, należy „zaimportować” to lepsze traktowanie także do przypadku traktowanie według TKE.
Jeżeli traktowanie przyznane inwestorowi - powodowi jest mniej korzystne,
państwo przyjmujące jest zobowiązane do udowodnienia, że to inne traktowanie było uzasadnione”20.
Drugim mechanizmem ochrony inwestorów zawartym w TKE jest
klauzula traktowania narodowego, która gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji przez niedopuszczenie do gorszego traktowania zagranicznych podmiotów gospodarczych niż podmiotów krajowych ze względu na przynależność
państwową21.
Podstawowa regulacja traktująca o klauzuli traktowania narodowego zawarta została w art. 10 ust. 7 TKE: „Każda umawiająca się strona przyzna na
swoim obszarze inwestycjom inwestorów z innych umawiających się stron
oraz ich odpowiednim działaniom (…) traktowanie nie mniej korzystne niż
to, które przyznaje inwestycjom swoich własnych inwestorów (…) ich odpowiednim działaniom obejmującym zarządzanie, utrzymanie, użytkowanie,
posiadanie lub dysponowanie, zależnie od tego, które z tych traktowań jest
najbardziej korzystne”22. Zakres powyższej regulacji jest nieograniczony, ponieważ traktuje o wszystkich aktywnościach inwestorów związanych z podejmowaniem inwestycji23. Warto zwrócić uwagę, że powyższa klauzula wyznacza jedynie minimalny zakres ochrony inwestycji zagranicznych, co oznacza,
że państwo, które przyjmuje inwestycje może przyznać inwestorowi szerszy
zakres ochrony niż przysługujący rodzimym inwestorom. O takim podejściu decyduje sformułowanie „nie mniej korzystne”, co daje do zrozumienia,
że regulacje mogą wyposażyć podmiot zagraniczny w szerszy zakres ochrony.
Warto nadmienić, że klauzula jest jedną z najpowszechniej stosowanych
zasad w traktatach inwestycyjnych, a jej znaczenie jest uzależnione od konkretnych okoliczności faktycznych i prawnych. Ponadto odpowiednie orzecznictwo nie wskazuje na jednolity stosunek w zakresie interpretacji klauzuli.
W związku z tym każdy przypadek stosowania klauzuli należy interpretować
w oparciu o osobliwe warunki każdej sytuacji. Zdaniem R. Dolzera i Ch.
20
21
22
23

A. J. Belohlavek, op. cit., s. 65.
M. Jeżewski, op. cit., s. 177-178.
Traktat Karty Energetycznej [dostęp: 28.12.2020].
M. Jeżewski, op. cit., s. 180.
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Schreuera: „powszechnie uznaje się, że stosowanie klauzuli zależy od stanu faktycznego. (…) takie stwierdzenie powoduje, że standard nie poddaje się żadnym abstrakcyjnym definicjom i nie ma jednego, automatycznego podejścia
do jego interpretacji”24.
W celu dokonania prawidłowej oceny, czy do danej sytuacji klauzula
traktowania narodowego znajduje zastosowanie po pierwsze należy zastanowić
się, czy podmiot krajowy i zagraniczny znajdują się w sytuacji porównywalnej,
następnie natomiast, czy inwestorowi zagranicznemu zagwarantowany został
taki sam poziom traktowania jak inwestorowi krajowemu.
Rozważania na temat pierwszego etapu rozstrzygnięcia należy rozpocząć
od postawienia kilku pytań: co oznacza sformułowanie „podobna sytuacja”?
Czy wystarczy, żeby taki sam przedmiot działalności podmiotu krajowego
i zagranicznego, czy może wystarczy tylko podejmowanie działalności gospodarczej w tej samej gałęzi gospodarki. Niestety na pomoc nie przychodzi linia
orzecznicza, która nie jest jednolita. W sprawie Feldman v. Meksyk trybunał
arbitrażowy rozstrzygnął, że „podobna sytuacja” to ten sam przedmiot działalności25, natomiast w sprawie Occidental v. Ekwador stwierdzono, że „nie
można rozstrzygnąć, czy dana sytuacja inwestorów jest podobna „odwołując
się wyłącznie do sektora, w którym dana działalność jest wykonywana”26. Powyższe przypadki ukazują jak dużym problemem w międzynarodowym prawie inwestycyjnym jest niejednolitość linii orzeczniczej. Jak zauważa Marek
Jeżewski: „Z punktu widzenia pewności prawa nie można bowiem ustalić, czy
w świetle tego orzecznictwa znaczenie ma jedynie kryterium konkurowania ze
sobą inwestorów krajowych i zagranicznych, czy też potrzebne jest coś więcej,
lub coś mniej”27.
W dalszej kolejności należy rozstrzygnąć, czy zachowanie państwa wobec
inwestora krajowego było inne niż wobec inwestora zagranicznego tzn. czy doszło do dyskryminacji podmiotu zagranicznego ze względu na przynależność
państwową. Takie podejście potwierdza orzeczenie trybunału arbitrażowego
w sprawie Loewen v. Stany Zjednoczone, w którym stwierdzono, że „traktowanie narodowe odnosi się tylko do dyskryminacji opartej na przynależności państwowej (…). Obejmuje jedynie demonstracyjne i wyraźne przejawy
R. Dolzer, Ch. Schreurer, Principles of International Investment Law, OUP, Oxford 2008,
s. 179.
25
Feldman v. Meksyk, ICSD, sprawa nr ARB(AF)/99/1, wyrok trybunału arbitrażowego, co do
istoty sporu z 16.12.2002 r. ust. 171.
26
Occidental Exploration and Production Company v. Republika Ekwadoru, LCIA, sprawa
nr UN3467, wyrok końcowy trybunału arbitrażowego z 01.07.2004 r., ust. 173.
27
M. Jeżewski, op. cit., s. 192.
24
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stronniczości i uprzedzeń na podstawie pochodzenia narodowego”28. Takie
samo zdanie wyraził trybunał w sprawie RFCC v. Maroko29.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że zakres i warunki zastosowania zasady równego traktowania nie są kwestią klarowną i wymagają podejścia
a casu ad casum. Należy przychylić się do stanowiska A.J. Belohlavka, który
stwierdził, że „Szeroko przyjmuje się zasadę, że odmienne traktowanie można usprawiedliwić, jeżeli istnieją uzasadnione racjonalne przyczyny takiego
zróżnicowania. Polityka narodowa, która w uprzywilejowanej pozycji stawia
interes państwa, może w pewnych okolicznościach być racjonalną przyczyną
przyznania traktowania mniej korzystnego niż traktowanie narodowe. Czysto
przypadkowe rozróżnienie wynikające z niewłaściwych decyzji politycznych
nie jest jednak wystarczające dla uzasadnienia odmiennego traktowania”30.
Zakończenie
Traktat Karty Energetycznej był pierwszą umową międzynarodową regulującą energetyczne aspekty współpracy o charakterze globalnym. Głównym celem TKE jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie transnarodowej
działalności inwestorów w państwie przyjmującym oraz zagwarantowanie
bezpieczeństwa dostaw surowców. W znacznym stopniu przyczynia się do
ułatwiania podejmowania współpracy w sektorze energetycznym między
państwami-stronami TKE. Przedstawione powyżej materialnoprawne mechanizmy ochrony inwestycji, które zostały uregulowane w Traktacie Karty Energetycznej tj. klauzula największego uprzywilejowania oraz klauzula traktowania narodowego są typowym przykładem regulacji, które chronią inwestorów
w zakresie inwestycji międzynarodowych. Mają one bardzo duże znaczenie
dla sektora energetycznego, gdyż inwestycje energetyczne charakteryzują się
dużą kapitałochłonnością oraz ryzykiem ze względu na dużą rolę czynnika
politycznego w tym sektorze gospodarki. W związku z tym mechanizmy, którymi wyposażeni zostali inwestorzy gwarantują im pewne minimum sprawiedliwego traktowania oraz sprzyjają pewności obrotu prawnego. Co z kolei
przyczynia się do rozwoju międzynarodowej współpracy gospodarczej.

28
The Loewen Group Inc. oraz Raymond L. Loewen v. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, orz,
arbitr. z 26.06.2003 r. par. 75.
29
M. Jeżewski, op. cit., s. 196.
30
A. J. Belohlavek, op. cit., s. 73-74.
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MATERIAL LAW MECHANISMS OF INVESTMENT
PROTECTION IN THE ENERGY CHARTER TREATY
ON THE EXAMPLE OF THE MOST FAVORED NATION
CLAUSE AND THE NATIONAL TREATMENT CLAUSE

Summary: The Energy Charter Treaty is a multilateral international
agreement regulating the principles of cooperation in the energy sector. The treaty covers aspects of commercial activity, in particular trade, transit and dispute settlement procedures. An important element
of the agreement are the provisions on the substantive legal protection of foreign investments - the most favored nation clause and the
national treatment clause. The aim of the article is to identify and
analyze the regulations contained in the ECC that guarantee investors
protection of investment activities in the host country. The main research method will be the dogmatic-legal method, which will be used
to analyze the provisions of the Constitutional Tribunal relating to
investment protection mechanisms, as well as the theoretical-legal method, thanks to which the positions in the legal doctrine regarding the
issue in question will be conside(red.)
Keywords: Energy Charter Treaty, investment, investor, most favored
nation clause, national treatment clause.
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Tomasz Wojsz1

OCHRONA ŚRODOWISKA
JAKO WSPÓŁCZESNE WYZWANIE
ORGANU ADMINISTRACJI
TERYTORIALNEJ

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie polityki samorządu
terytorialnego w sferze ochrony środowiska. Podejmowane działania w
dobie światowych wyzwań przed jakimi stoi cały świat a w szczególności organy samorządu terytorialnego. W pierwszej części omówiono
rolę i zadania administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska, natomiast druga część zawiera informację odnośnie podejmowanych zadań w zakresie ochrony środowiska, innowacyjnego podejścia
do zagadnienia. Wyprowadzono wnioski, iż dynamika, rozwój miast,
przemysłu wpływa na refleksję i realne działania społeczeństwa oraz organów w kontekście dbałości o środowisko. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, prowadzenie kampanii odnośnie dbałości o otoczenie
oraz promowanie ekologicznego trybu życia.
Słowa kluczowe: Ekologia, ochrona środowiska, polityka ekologiczna,
samorząd terytorialny.

Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie polityki samorządu terytorialnego w sferze ochrony środowiska i roli aktów prawa miejscowego
w sferze kreowania pozytywnej polityki proekologicznej w Polsce. Przedstawienie ogółu działań administracji samorządu terytorialnego w kwestii ochrony

1

Mgr, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
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środowiska przy uwzględnieniu obowiązujących aktów prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Współczesna cywilizacja jest dynamiczna, złożona, ale też nastawiona
na ciągły ustawiczny rozwój w różnych sferach (naukowej, technologicznej, przemysłowej). Światowy postęp ma silny wpływ na harmonię i dobro
środowiska naturalnego. Wiele z podstawowych dóbr materialnych zostało
wytworzone przy wykorzystaniu bardzo dużej ilości wody, wygenerowaniu
dwutlenku węgla, ozonu do atmosfery wpływając negatywnie na zdrowie
i życie wszystkich istot na Ziemi. Ochrona środowiska jest przedmiotem
badań, rozważań wielu organizacji, organów państwowych. Wielkie przedsiębiorstwa, spółki w polityce swojej firmy kierują się ochroną środowiska,
podejmują strategie mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku
przedsiębiorstwa oraz dbałość o środowisko naturalne. W dobie powszechnego dostępu do mediów w różnej formie już praktycznie, każdy człowiek wie,
iż występuje wielki problem z surowcami plastikowymi i jego składowaniem,
przetwarzaniem, również z zaśmiecaniem lasów, nieodpowiednim segregowaniem odpadów, spalaniem śmieci w gospodarstwach domowych. Natomiast
zjawisko jakim jest tzw. „globalne ocieplenie” wpływa na świadomość człowieka i jakie negatywne konsekwencje ze sobą niesie dla ładu i harmonii życia
na ziemi. Globalne ocieplenie jest tematem przewodnim spotkań przedstawicieli krajów z całego świata, również wokół tego tematu odbywają się światowe debaty, obrady mające na celu dążenie do ograniczenia negatywnych
czynników wpływających na pogarszanie się stanu atmosfery i środowiska na
Ziemi. Wszelkie światowe decyzje, opinie i wnioski mają wpływ na administrację samorządową, bowiem obrady tworzą nie tylko akty normatywnie
obowiązujące wszystkie kraje uczestniczące w obradach, ale też pełnią funkcję
edukacyjną przez co wdrażane są innowacyjne, dość oryginalne pomysły na
kreowanie postawy proekologicznej z perspektywy administracji danej aglomeracji, ale też jej mieszkańców zaczynając od wprowadzania darmowych
przejazdów komunikacją miejską, tworzenie tras ścieżek rowerowych, aż po
wymianę pieców grzewczych w domach i instalowanie paneli słonecznych na
budynkach instytucji użyteczności publicznej, ale również wśród gospodarstw
domowych. Zadania własne i zlecone administracja samorządu terytorialnego
realizuje innowacyjnie, również w sposób indywidualny. Bowiem są tworzone
łąki kwietne zastępując zwykłe trawniki, automaty do przyjmowania butelek
plastikowych, pasieki z ulami, stanowiska do wypożyczenia rowerów miejskich,
sieć ścieżek rowerowych na terenie całego miasta, a także poza nim, ponadto
tworzone są przystanki autobusowe, które są w harmonii z roślinnością ect.
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Cały świat, a także administracja terytorialna poważnie zajmuje się środowiskiem naturalnym oraz jego ochroną dla przyszłych pokoleń. W toku pracy
badawczej nad zagadnieniem przeprowadzono analizę regulacji prawnych i doniesień naukowych z zakresu tematu: „Ochrona środowiska jako współczesne
wyzwanie organu administracji terytorialnej”.
Źródła prawa ochrony środowiska
Ochrona środowiska pełni bardzo ważny aspekt na gruncie życia społecznego oraz gospodarczego. Środowisko jest obiektem zainteresowania wszelkich
organizacji, fundacji, które zajmują się działalnością mającą na celu ochronę
przyrody, ale także na płaszczyźnie ustawodawczej znalazło się uregulowanie
prawne w najważniejszym akcie prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, czyli konstytucji w artykule 74 – „Ochrona środowiska jako obowiązek władz publicznych” mówi o tym, iż:
1) „1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo
ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2) Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3) Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4) Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”2.
Przedstawiony powyżej zapis z aktu w prosty sposób reguluje bardzo
ważne zadania władz publicznych, które mają wpływ na wszystkich obywateli.
Ponadto jest też wstępem do rozważań, podejmowanych inicjatyw obywateli, organizacji, stowarzyszeń oraz władzy do realizowania szerokiego katalogu
ochrony środowiska.
Natomiast ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001
roku reguluje obowiązek wobec gmin w postaci sporządzania określonych
programów z zakresu ochrony środowiska. Opracowany program gminy powinien z zakresu ochrony środowiska powinien zawierać cele, misję proekologiczną, a także rodzaj oraz harmonogram tych działań, sprecyzowane środki
będące niezbędne do realizacji określonych celów. Organ jest zobowiązany
do sporządzania raportu z realizowanego programu, by móc go przedstawić
np. radzie gminy3.
2
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483 [dostęp: 14.06.
2020].
3
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627 [dostęp: 14.06.
2020].
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Ponadto administracja realizuje tzw. zadania o charakterze bezpośrednio
wykonawczym, odnoszą się one do realizowania określonych czynności, które mają bezpośredni wpływ na środowisko bądź takie, będące inicjatywą do
podjęcia których organy samorządowe wprost nie wykonują lecz są włączone
w ich realizację4. Zatem powinno się interpretować, iż będą to wszystkie
działania mające na celu eliminacje bądź ograniczanie konkretnych zagrożeń,
które są spowodowane funkcjonowaniem lokalnej społeczności tj. zanieczyszczenie ogółu wód, nagromadzenie się odpadów ect. Podejmowanie różnych
działań mających na celu reagowanie na zastaną sytuację środowiskową.
Konstytucja RP ostatecznie umocniła kluczowe znacznie państwa
w kontekście ochrony środowiska i jego bezpieczeństwa. Najwyższy akt
prawny wpłynął na uregulowanie wielu ważnych aspektów z zakresu funkcjonowania środowiska. W istocie to ochrona środowiska jest w doktrynie
prawa postrzegana jako funkcja mające znaczenie integracyjne, bowiem jest
realizowana przez państwo, gdzie ogół wszelkich działań jest skierowana ku
utrzymaniu społeczeństwa jako całości, poprzez zapewnienie gwarantów podstawowych warunków życia5.
W zakresie ochrony wód morskich natomiast wskazać można na następujące akty prawne:
a) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973 r., sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973
r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia
17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101) oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U.
z 2005 r. Nr 202, poz. 1679),
b) Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 28, poz. 346),
c) Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie
odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46);
d) Międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 851).
4
M. Górski, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem [w:] Prawo ochrony środowiska dla
praktyków, (red.) J. Jendrośka, J. Jerzmański, Wydawnictwo Dashoefer, Warszawa 2000, s. 105.
5
Por. M. Górski, System prawa ochrony środowiska [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony
środowiska, (red.) P. Korzeniowski, Łódź 2015, s. 29.
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W zakresie ochrony przyrody podstawowy charakter posiada ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
r. poz.142 z późn.zm.). Ustawa ta określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu.
Odnośnie humanitarnej ochrony zwierząt uzupełniający charakter wobec
niej posiadają ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1840 z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub
edukacyjnych (Dz.U. poz. 266 z późn.zm.). Ustawa o ochronie zwierząt reguluje postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Natomiast ustawa o ochronie
zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych określa
zasady i warunki ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych
lub edukacyjnych.
Natomiast w zakresie gospodarowania światem zwierzęcym i roślinnym
wskazać można na:
1) ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1295 z późn.zm.),
2) ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity:Dz.U.2017 r. poz.2138 z późn.zm.).
3) ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (tekst jednolity: Dz.U.2017 poz.2134 z późn.
zm.).
4) ustawę z dnia 14 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U.
z 2015 r. poz.222 z późn.zm.).
5) ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst
jednolity: Dz.U.2015 r. poz.652z późn.zm.).
6) ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r. poz. 788 z późn.zm.).
7) ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 116 z późn.zm.).
Kolejna dziedzina ochrony środowiska to ochrona przed substancjami
chemicznymi i produktami niebezpiecznymi. Tutaj na czoło wysuwa się ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. substancjach chemicznych i ich mieszaninach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.143). Ustawa ta ma w znacznej mierze
charakter wykonawczy wobec prawa unijnego, określając właściwość organów
w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających
z:
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1) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/
WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/
WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.);
2) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104
z 08.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.);
3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008
z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych
chemikaliów (Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2008, str. 1);
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.
Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1).
Ustawa reguluje ogół warunków bądź zakazów produkcji, wprowadzania
do obrotu czy stosowania substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako
składników mieszanin lub w wyrobach, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzeń, o których mowa wyżej.
Natomiast do regulacji odnoszących się do produktów niebezpiecznych
zaliczyć można:
1) ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.2119),
2) ustawę z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.122).
3) ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jednolity: Dz.U. 2017 r., poz.50 z późn.zm.)6.

Z. Bukowski, System regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki
odpadami w Polsce, Wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział
Wielkopolski, Poznań 2018.
6
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Zadania samorządu terytorialnego
w ochronie środowiska
Podejmując rozważania nad problematyką ochrony środowiska pod kątem jej zasięgu wyodrębnia się trzy kategorie:
• lokalną – dotyczy ona ogółu zasad funkcjonowania osiedli populacji
ludzkiej;
• regionalną – nazywana również niekiedy terytorialną, jest związana z
obszarami lądowymi, wodami morskimi, które podlegają jurysdykcji określonego państwa nadbrzeżnego;
• globalną – traktuje o problemach w zasięgu światowym7.
Problematyka ochrony środowiska w ujęciu lokalnym oraz regionalnym,
która odnosi się do wód, ziemi, a także przyrody ożywionej i nieożywionej posiada opracowane rozwiązania przez poszczególne państwa, przy realizowaniu
przez nich ustawodawstwa wewnątrzpaństwowego. Zaś problematyka globalna jest ujęta w istocie prawa o zasięgu międzynarodowym, natomiast wszelkie
dylematy są rozwiązywane poprzez indywidualne umowy międzynarodowe,
różne konwencje, określone układy, również poprzez uchwały organizacji
międzynarodowych8. Zaprezentowany spójny i klarowny podział pod kątem
regulacji prawnej, w zarysie rzeczywistości już nie jest tak oczywisty, bowiem
obrazuje to katastrofa elektrowni w Czarnobylu. Wielkie skażenie terenu, niesamowite zanieczyszczenie atmosfery, a także poważane biologiczne zmiany
w organizmach ludzkich, zwierzęcych oraz roślinnych. Katastrofa nastąpiła na
terenie dawnego ZSRR (obecnie Ukraina), a stała się problemem oddziałującym na wszystkie kraje sąsiadujące obok i stała się problemem na następne lata
z którym będą się borykać kolejne pokolenia. Natomiast szkody środowiskowe
powstają nie tylko z wielkiej katastrofy środowiska, lecz również swój początek mają z jednostkowych, sporadycznych, a następnie procesu regularnego
poprzez zjawiska tj. spalanie, emisja gazów. Wszelkie takie zjawiska w przyszłości prowadzą do wywołania efektu cieplarnianego, który jest odczuwalny
i znacząco wpływa na komfort życia9. Lecz działania prowadzone przez jedno
państwo może wywołać negatywne, szkodliwe skutki, które będą oddziaływać
L. Jastrzębski, Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990, s. 23.
J. Menkes, Środowisko naturalne w świetle prawa międzynarodowego – aspekty teoretyczne
[w:] Prawnomiędzynarodowa ochrona środowiska naturalnego, (red.) J. Gilas, Warszawa 1991,
s. 49-77.
9
S. Michałowski, Współpraca ekologiczna w Europie, Warszawa 1990, s. 5, 16-24, M. G. Renner, Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, Ameryka 1990, nr 236, s. 82-88.
7

8
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również na inne kraje, populacje ludzkie, np. ścieki odprowadzane rzekami,
a następnie mające swoje ujście w morzu10.
Zaprezentowany powyżej podział zadań i kompetencji w sferze ochrony środowiska, ujawnia, iż samorządy terytorialne pełnią bardzo ważną rolę
w kontekście dbałości o atmosferę, faunę i florę, bowiem wszelkie dylematy,
problemy środowiskowe powstają, rodzą się z zasięgu lokalnego, a także regionalnego, przez co może oddziaływać na większą skalę zyskując problem nawet o znaczeniu globalnym. Jasny podział administracyjny, kompetencje poszczególnych organów stoją na straży ochrony środowiska, podejmowaniem
działań o charakterze profilaktycznym, kreowaniu pozytywnego wizerunku
określonego samorządu w polityce ochrony środowiska i wszelkich dóbr
z nim związanych w oparciu o potrzeby ludzi, dynamikę zjawiska, a także
respektowaniu ogólnie przyjętych założeń aktów prawa międzynarodowego
w ramach przynależności do poszczególnych organizacji międzynarodowych.
W kwestii dbałości o ochronę środowiska, należy postawić pytanie jakie działania może podjąć samorząd terytorialny, by dbać o środowisko?
W wyniku zmian ustrojowych w Polsce, dokonywano bardzo dużo zmian
na gruncie ustawodawczym, tak też 8 marca 1990 roku uchwalono trzy akty
normatywne o charakterze ustrojowym – ustawę o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustawę o samorządzie terytorialnym oraz ustawę
dotyczącą ordynacji wyborczej rady gmin11. Akt normatywny, dotyczący samorządu terytorialnego, nadał mu uprawnienia z zakresu osobowości prawnej,
a także wykonuje zadania publiczne w sposób samodzielny, a także w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność, przy wykorzystaniu przypisanej im
ochronie sądowej. Zakres zadań realizowany przez gminy jest bardzo rozległy
ze względu na charakter publiczny, głównie uwzględniają one realizację zadań
na rzecz lokalnej społeczności – klasyfikuje się jako zadanie własne gminy.
W kontekście tej ustawy dokonano podziału tych zadań (art. 7 ust. 1 ustawy
o samorządzie terytorialnym):
• infrastruktura techniczna (drogi, wodociągi, komunikacja publiczna);
• infrastruktura społeczna (szkoły, ochrona zdrowia, pomoc społeczna);
• porządkiem i bezpieczeństwem publicznym (ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne);

J. Ciechanowicz, Prawne problemu zanieczyszczenia morza z lądu [w:] Prawnomiędzynarodowa ochrona, s. 97 i n.
11
(Dz. U. 1990, nr 16, poz. 94-96).
10
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• ładem przestrzennym i ekologicznym (gospodarka terenami, ochrona
środowiska)12.
Następnie ustawa z 17 maja 1990 roku dokonuje doprecyzowania o podziale zadań oraz kompetencji13. W wyniku zapisu ustawy z 31 stycznia 1980
roku o ochronie i kształtowaniu środowiska, do zadań własnych organów samorządu terytorialnego należy wydawanie zgody na wycięcie drzewa14. Natomiast wyburzenie budynku, który został wpisany do rejestru zabytków, należy
do decyzji wojewody15.
Wyzwania oraz programy ochrony środowiska
W roku 2007 Państwowa Rada Ochrony Przyrody przyjęła uchwałę, która ujawniła, iż Polska jest w poważnym kryzysie ekologicznym. Zgromadzone
wnioski i dane zostały ówcześnie przedstawione Ministrowi Środowiska. Dokonano podziału na występujące problemy w Polsce (Źródło: Eko i My):
1. Problemy o charakterze politycznym
• Nieprzestrzeganie przyrodniczych konwencji i porozumień

międzynarodowych.
• Iluzoryczność krajowej strategii ochrony różnorodności
biologicznej.
• Słaba pozycja ochrony przyrody w administracji państwowej.
• Niedostateczny system społecznych konsultacji ważnych decyzji.
• Słaba współpraca administracji ze środowiskami naukowymi
i pozarządowymi.
2. Problemy prawne i organizacyjne
• Brak jasno wskazanej odpowiedzialności za stan przyrody.
• Brak struktur wykonawczych w ochronie przyrody.
• Parki narodowe w stanie kryzysu.
• Centralizacja wydawania zezwoleń na odstępstwa od zakazów.
• Znikome uprawnienia służb parków krajobrazowych.
• Nieskuteczna ochrona korytarzy ekologicznych.
• Brak otulin oraz ich znikome znacznie ochronne.

Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Umowa o samorządzie terytorialnym z komentarzem oraz
teksty innych ustaw samorządowych, Warszawa 1990, s. 12.
13
(Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198).
14
(Dz. U. 1980, nr 3, poz. 6).
15
Tamże.
12
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Brak prawnych gwarancji dla prywatnych form ochrony
przyrody.
• Kryzys ochrony krajobrazu.
• Pozorna ochrona obszarów chronionego krajobrazu.
3. Problemy związane z rozpoznaniem walorów przyrodniczych
i planowaniem ochrony.
• Brak planów ochrony lub ich nieprzestrzeganie.
• Niski poziom zlecanych opracowań przyrodniczych.
• Słabe postępy w inwentaryzacji krajowych zasobów siedlisk
przyrodniczych i gatunków.
• Niedostateczny monitoring przyrodniczy.
• Brak systemu informacji o działaniach ochronnych i ich
efektach.
• Kompensacja
przyrodnicza
niewłaściwie
planowana
i realizowana.
4. Problemy praktyki zarządzania chronionymi obszarami
i siedliskami
• Przesadna ingerencja w ekosystemy leśne parków narodowych
i niektórych rezerwatów.
• Zaniechanie czynnej ochrony siedlisk, które takich działań
wymagają.
• Zablokowanie powoływania użytków ekologicznych w Lasach
Państwowych.
• Niedostateczna ochrona dolin rzecznych.
5. Problemy praktyki zarządzania gatunkami.
• Brak zróżnicowania zakazów w ochronie gatunkowej.
• Zakłócenie równowagi pomiędzy drapieżnikami a ofiarami.
• Kłusownictwo w wodach śródlądowych oraz lasach.
• Nieskuteczna kontrola rybołówstwa morskiego.
6. Problemy dotyczące edukacji i świadomości społecznej.
• Przestarzały system nauczania zasad ochrony przyrody.
• Brak odpowiedniej informacji o sieci Natura 2000.
• Strach przed nowym.
• Antyprzyrodnicza kampania informacyjna władz16.
•

https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/najwazniejsze-problemy-ochro
ny-przyrody-w-polsce,264.html [dostęp: 20.06.2020].

16
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Wyżej przedstawione przykładowe problemy z jakimi borykała się Polska
w 2007 roku. Przestawione dane w dość oczywisty sposób przedstawiają ważne
problemy na gruncie środowiska i jego ochrony. Obecnie te problemy są wciąż
aktualne tj. kłusownictwo, brak poszanowania i dbałości o tereny objęte specjalną ochroną, a także system edukacji społecznej. Wobec tego organy samorządu terytorialnego opracowują programy ochrony środowiska na określone
lata realizacji.
Gmina Trzebina opracowała Program Ochrony Środowiska na lata 20152017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-202117.
Wyróżniono cele nadrzędne:

Działania o charakterze systemowym;
Ochrona zasobów przyrodniczych;
Poprawa jakości środowiska i zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego.
•
•
•

Na następne lata wyodrębniono następujące kierunki działań:
• działania profilaktyczne i kontrolne;
• działania zmierzające do zmniejszenia zagrożenia w przypadku

wystąpienia awarii.

Ponadto w ramach inicjatywy ochrony środowiska gmina prowadzi monitoring powietrza, program ochrony środowiska, Program Ograniczenia Niskiej Emisji i Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a także edukację ekologiczną.
Miasto Białystok oprócz wspaniałych warunków środowiskowych tj. parki miejskie czy rezerwaty, promuje poruszanie się rowerami specjalnie przygotowanymi do tego ścieżkami rowerowymi, które są połączone z pobliskimi
miejscowościami18, ale też tworzy dość nowatorskie rozwiązania jak łąki kwietne19, czy ekologiczne przystanki autobusowe20.
Miasto Zambrów zakupiło i rozdało jego mieszkańcom oraz gościom torby ekologiczne z logiem promującym miasto „Doceń Zambrów”, a także prowadzi cykliczne akcje sprzątania miasta, a także prowadzi cykl odbierania od
mieszkańców sprzętów wielko gabarytowych w ramach akcji: „Graty z chaty”21.

17
https://trzebinia.pl/aktualnosci/4746-projekt-aktualizacji-programu-ochrony-srodowiska
[dostęp: 30.06.2020].
18
https://bikerbialystok.pl [dostęp: 30.06.2020].
19
https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/laki-kwietne-reklamuja-bialystok.html
[dostęp: 30.06.2020].
20
https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/w-bialymstoku-pojawia-sie-ekolo
giczne-przystanki-autobusowe,124411.html [dostęp: 30.06.2020].
21
https://zambrow.org/artykul/ekologia-w-miescie/420410 [dostęp: 30.06.2020].
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Na końcowym etapie tworzenia tejże publikacji w dniu 30 lipca
2020 roku pojawiły się doniesienia o tym, że rząd wznowi ponownie program
„Czyste powietrze” jako formę walki ze smogiem, podczas, którego będzie
można uzyskać dofinansowanie z budżetu państwa na wymianę pieca węglowego - „Celem programu „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł na lata
2018-2029 – jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 24 kwietnia 2020 r.
złożono 131 623 wnioski o dofinansowanie, na łączną kwotę ok. 2,8 mld zł22”.
Podsumowanie
Autor rozdziału w wyniku wnikliwego odczytu literatury naukowej, analizy aktów prawnych oraz doniesień medialnych, broszur promocyjnych miast
Polski w kwestii ochrony środowiska przez organy samorządu terytorialnego
jako współczesne wzywanie. Albowiem współcześnie prowadzonych jest wiele
kampanii, debat, edukacji mających na celu uświadomienie każdego człowieka na świecie, iż problem związany z zanieczyszczeniem jest wciąż aktualny
i dynamiczny w swej istocie, zjawisku. Ważne są akcje mające na celu propagowanie ekologicznego stylu życia, ale też aktywne reagowanie samorządów
terytorialnych wobec sytuacji kryzysowych jakim obecnie jest nadmierne wydziałanie się dwutlenku węgla do atmosfery czy problem z segregowaniem
śmieci, odpadów. Nowe milenium przyniosło masę wyzwań światu na różnych płaszczyznach. Organy samorządu terytorialnego muszą i stoją na straży
ochrony środowiska nie tylko ze względu na przepisy prawne i zadania narzucone, ale też z uwagi na szacunek oraz troskę o swoich lokalnych obywateli.
Działania podejmowane przez samorząd terytorialny ma znaczące wpływ na
inne aglomeracje, wpływając na pozytywny wizerunek w kontekście świadomości ekologicznej na przyszłe pokolenia poprzez ich autorskie realizowanie
polityki ekologicznej.

https://strefabiznesu.pl/teraz-nawet-30-tys-zl-dofinansowanie-do-wymiany-pieca-weglow
go-naekologiczny-a-w-ramach-pit-do-odliczenia-drobne-wydatki/ar/c3-14970090 [dostęp: 30.
07.2020].
22
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AS CONTEMPORARY CHALLENGE
OF THE ADMINISTRATIVE TERRITORIAL BODY

Summary: The purpose of an article is showing the policy of local government in the environment protection sphere. Actions taken in the era of global
challenges that world is facing and in particular the local government body. In
the first part, it was discussed the role and functions of the local government
administration in environment protection sphere, while the second part contains information about tasks which are taken in the sphere of environment
protection and innovative approach to the issue. It was concluded that dynamic, urban and industry development affect on reflection and real actions
of society and bodies within the context of looking after the environment.
Implementation of the innovative solutions, leading campaign regarding to
the looking after the environment and promoting ecological lifestyle.
Keywords: Ecology, environment protection, ecological policy, local government.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PORZĄDKOWA PRACOWNIKA
ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA PRZY
WYMIERZANIU KAR
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie systemu
kar porządkowych ugruntowanego w Kodeksie pracy. Autor zwrócił
uwagę na systematykę jaką posłużył się ustawodawca normujący odpowiedzialność pracownika. W artykule znalazły się przesłanki jakie muszą zostać spełnione, aby pracodawca mógł pociągnąć pracownika do
odpowiedzialności porządkowej. Zostały również wskazane przesłanki
po spełnieniu których pracodawca może ukarać pracownika karą pieniężną. Warto zwrócić uwagę, że wymieniona kara jako jedyna kara
materialna często jest nadużywana i stosowana w sytuacjach, których
prawo jej nie przewiduje. Zważywszy na powyższe, w artykule zostały
wskazane najważniejsze aspekty prawne omawianego zagadnienia oraz
tryb postępowania przy wymierzaniu kar oraz ich uchylenie i zatarcie.
Słowa kluczowe: Odpowiedzialność porządkowa pracownika, przesłanki odpowiedzialności porządkowej, rodzaje kar porządkowych, niemajątkowa kara porządkowa, wymierzanie kar.

Wstęp
Przedmiotem analizy niniejszego opracowania jest odpowiedzialność
porządkowa pracownika oraz postępowanie przy wymierzaniu kar porządkowych oraz ich uchylenie i zatarcie. Odpowiedzialność pracowników na gruncie
1

Student Prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wydział Prawa i Administracji.
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Kodeksu pracy2 kształtuje się dwojako. Pracownik odpowiada materialnie lub
osobiście za naruszenie obowiązków pracowniczych. Poza zakresem tak rozumianej odpowiedzialności pozostają delikty cywilne unormowane w Kodeksie
cywilnym3 oraz czyny zabronione pod groźbą kary z Kodeksu karnego4 oraz
Kodeksu wykroczeń5. Odpowiedzialność pracownicza wynika tylko ze stosunku pracy, co będzie przedmiotem niniejszego opracowania. Warto dodać
że celem, dla którego ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności
porządkowej było m.in. zapewnienie porządku oraz prawidłowej organizacji
pracy. Pracownik może ponieść karę porządkową tylko jeżeli spełni wszystkie
przesłanki dotyczące odpowiedzialności porządkowej. Nadto, tylko w czterech sytuacjach pracodawca może zastosować najsurowszą karę porządkowa,
a mianowicie karę pieniężna. Wszystkie przesłanki odpowiedzialności porządkowej pracownika oraz cała systematyka kar porządkowych została szczegółowo omówiona w kolejnych podrozdziałach.
Przesłanki odpowiedzialności porządkowej
Odpowiedzialność porządkową ponosi pracownik w przypadku, w którym zostały spełnione dwie przesłanki. Do tych przesłanek zaliczamy winę
oraz bezprawność działania lub zaniechania6. Wina ma charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do sfery psychicznej pracownika, a wiec jego stosunku
do wykonywanych obowiązków. Warto zauważyć, że wina nie została bezpośrednio wyrażona jako przesłanka odpowiedzialności porządkowej, mimo iż
wynika to z art. 111 KP7. Winę możemy podzielić na umyślną i nieumyślną8,
a jej brak uchyla odpowiedzialność porządkową. Brak winy nastąpi w ściśle
określonych przypadkach, do których zaliczmy:
• brak poczytalności – rozumiany jako brak świadomości własnego
działania,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
5
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971, nr 12, poz. 114 z późn.
zm.).
6
Art. 108 Kodeksu pracy, numer boczny 7 i 8, (red.) A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz,
Wyd. 5, Legalis.
7
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
8
Orzeczenie Sądu Najwyższego z 27.07.1990 r., I PRN 26/90, OSP 1991, nr 4, poz. 90 oraz
orzeczenie Sądu Najwyższego z 01.07.1999 r., I PKN 86/99, OSNAPiUS 2000, nr 18, poz.
683.
2

3
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• nieudolność – brak umiejętności, które powinien posiadać pracownik
przy wykonywaniu pracy, co wyklucza również postawienie zarzutu w postaci
braku sumienności,
• błąd – wyróżniamy tutaj błąd co do faktów lub błąd w wykonywaniu
czynności
• stan wyższej konieczności – polega na ratowaniu dobra większej wartości za pomocą dobra o wartości mniejszej ( art. 424 KC9 w zw. z art. 300
KP10)11.
Bezprawność działania lub zaniechania jest obiektywną przesłanką odpowiedzialności porządkowej. Oznacza to, że każde działanie lub zaniechanie,
które zostało wykonane wbrew przepisom ustawy zostanie zakwalifikowane
jako bezprawne. Mowa tu m.in. o naruszeniu przepisów bhp lub przepisów
przeciwpożarowych. Warto zauważyć, że pracownik jednym zachowaniem
może naruszyć wiele przepisów, wówczas poniesie odpowiedzialność za jedno
najpoważniejsze przewinienie, za które grozi najsurowsza sankcja12.
Rodzaje kar porządkowych
Katalog kar porządkowych, który znajduje się w Kodeksie pracy13 jest katalogiem zamkniętym co oznacza, że pracodawca może zastosować tylko takie
kary, które zostały wymienione we wskazanym akcie prawnym. Zastosowanie
kary innej niż wymienione jest niedopuszczalne, co oznacza że takie działanie
jest bezprawne. Kary porządkowe możemy podzielić na kary niemajątkowe
i majątkowe. Do pierwszej kategorii zaliczymy karę upomnienia oraz nagany,
natomiast do drugiej kategorii zaliczymy karę pieniężną. Karą upomnienia lub
nagany pracownik może zostać ukarany za nieprzestrzeganie:
• ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy – przez co należy rozumieć m.in. punktualne rozpoczynanie oraz kończenie pracy, przygotowanie
miejsca pracy oraz narzędzi potrzebnych do świadczenia pracy.
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – przepisy te są zawarte
w art. 211 KP14 oraz w innych ustawach.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
11
Art. 108 Kodeksu pracy, numer boczny 7, (red.) A. Sobczyk, Kodeks pracy. Komentarz.,
Wyd. 5, Legalis.
12
E. Staszewska, Odpowiedzialność pracownicza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013,
s. 143.
13
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
14
Art. 211, Ibidem.
9

10
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• przepisów przeciwpożarowych – mowa tu o przepisach w rozumieniu
ustawy o ochronie przeciwpożarowej15.
• a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności
w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy16 - ustawodawca odsyła do rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności
w pracy oraz udzielania pracownkom zwolnień od pracy17. Warto dodać,
że art. 1041 § 1 pkt 918 KP wskazuje, iż regulamin pracy, określając prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie
pracy, powinien ustalać przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania
przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Najbardziej dolegliwą karą dla pracownika jest kara pieniężna, ponieważ
nie tylko prowadzi do uszczuplenia dobra osobistego ale również powoduje
dolegliwość finansową. Kara pieniężna może być wymierzona tylko w czterech wypadkach na które wskazuje ustawa. Są to:
• nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych – o których była już mowa wyżej,
• opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia – mowa tu o sytuacji,
w której pracownik nie stawił się w pracy lub opuścił miejsce pracy bez zgody
pracodawcy,
• stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości – warto w tym miejscu posłużyć się Kodeksem karnym19, który wskazuje że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy: zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo
prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu
w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do
stężenia przekraczającego tę wartość20.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351 z późn. zm.).
16
Art. 108 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
17
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
(Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281 z późn. zm.).
18
Art. 1041 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24,
poz. 141 z późn. zm.).
19
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997, nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
20
Art. 115 § 16, Ibidem.
15
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• spożywanie alkoholu w czasie pracy21 - jest zabronione w jakiejkolwiek ilości.
Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu
potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–322. Co więcej, kary pieniężne
mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika bez jego zgody23, a wpływy
z kar pieniężnych powinny zostać przeznaczone na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy24.
Tryb postępowania przy wymierzaniu kar
Kary porządkowe może stosować tylko pracodawca. Kara nie może być
zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia25. Warto zaznaczyć, że kara może być zastosowana tylko po uprzednim
wysłuchaniu pracownika26. Niezastosowanie się pracodawcy do tego nakazu
może skutkować uchyleniem kary w trybie odwoławczym lub postępowaniu
sądowym. Forma zastosowania kary nie została określona w kodeksie przez co
należy rozumieć, że forma wymienionej czynności jest dowolna. Zgodnie z art.
109 § 3 Kodeksu pracy, jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do
pracy27. Wymieniony wyżej przepis ma na celu zapobiegnięcie, uniknięcia kary
przez pracownika. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika
na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie
zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa
się do akt osobowych pracownika28. Kara jeżeli jest bezzasadna może zostać
uchylona w specjalnym, wewnątrzzakładowym trybie. Tryb odwoławczy toczy
Art. 108 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
22
Art. 108 § 3, Ibidem.
23
Art. 87 § 1 pkt 4, Ibidem.
24
Art. 108 § 4, Ibidem.
25
Art. 109 § 1, Ibidem.
26
Art. 109 § 2, Ibidem.
27
Art. 109 § 3, Ibidem.
28
Art. 110, Ibidem.
21
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się przed pracodawcą, w związku ze złożeniem przez pracownika sprzeciwu
od ukarania. Wniesie sprzeciwu dokonuje się dowolnej formie w terminie
7 dni od dnia zawiadomienia. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu
decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu
14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu29.
W przypadku, w którym pracodawca nie wystąpiłby do związku zawodowego,
należałoby uznać za wadliwe rozpatrzenie sprzeciwu. Pociągałoby to za sobą
możność uchylenia kary porządkowej przez sąd30. Ponadto pracownik, który
wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu
tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego
kary31. Zastosowanie kary z naruszeniem przepisów prawa nastąpi w sytuacji,
w której brak było naruszenia obowiązków pracowniczych lub brak było winy
pracownika. W wymienionych przypadkach sąd uchyli karę. Sądowe uchylenie kary, bądź uwzględnienie sprzeciwu pracownika skutkuje tym,że karę
uważa się za nie byłą, co w konsekwencji wszelkie wzmianki o ukaraniu należy
usunąć z akt pracownika32. Jeżeli miało miejsce zastosowanie kary pieniężnej
pracodawca jest zobowiązany do zwrotu jej równowartości. Karę uważa się za
niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy lub w razie uwzględnienia sprzeciwu przez
pracodawcę albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary. Pracodawca może, z własnej inicjatywy lub na wniosek reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej, uznać karę za niebyłą przed upływem tego
terminu33.
Podsumowanie
Pracodawca może ukarać karą porządkową pracownika tylko jeżeli jest on
zdolny do ponoszenia winy. W polskim prawie wskazano na tzw. przesłanki
egzoneracyjne w przypadku, których wykazanie ich wyłącza winę pracownika,
a w konsekwencji powodują brak możności pociągnięcia go do odpowiedzialności porządkowej. Natomiast jeżeli wina zostanie wykazana, pracodawca
Art. 112 § 1, Ibidem.
L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Wyd. 20, Warszawa 2019, s. 225.
31
Art. 112 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141
z późn. zm.).
32
L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, Wyd. 20, Warszawa 2019, s. 225.
33
Art. 113 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974, nr 24, poz.
141 z późn. zm.).
29

30
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ma możliwość ukarania pracownika za przewiania, które zostały wymienione
przez polskiego ustawodawcę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo ścisłego
wyliczenia sytuacji, w których pracownik może zostać ukarany, w katalogu
znajdują się dość nieprecyzyjne pojęcia takie jak nieprzestrzeganie ustalonej
organizacji lub porządku w procesie pracy. Nieco odmiennie został ukształtowany katalog przewinień, których może dopuścić się pracownik, a w konsekwencji zostać ukarany karą pieniężną. Omawiany katalog ściślej precyzuje
przesłanki, ponieważ kara pieniężną jest najbardziej dotkliwą karą porządkową
dla pracownika. Wynika z tego, że ustawodawca musiał bardziej doprecyzować
katalog przesłanek, tak aby do minimum ograniczyć dowolność stosowania
omawianej kary przez pracodawcę. Takie działanie ma chronić pracownika
przed samowolą wymierzania kar przez pracodawcę.
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ORDER RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYEE
AND THE MODE OF CONDUCT
IN METE OUT PENALTIES
IN THE POLISH LEGAL SYSTEM

Summary: This article aims to present the system of ordinal penalties
established in the Labor Code. The author drew attention to the systematics used by the legislator regulating employee liability. The article
includes the conditions that must be met for the employer to hold
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the employee accountable. There were also indicated premises after
meeting which the employer may punish the employee with a financial
penalty. It is worth noting that the aforementioned penalty as the only
material penalty is often abused and applied in situations where the law
does not provide for it. Considering the above, the article indicates the
most important legal aspects of the issue in question, as well as the procedure for imposing penalties, as well as their repeal and obliteration.
Keywords: Employee's organizational responsibility, premises of order
liability, types of order penalties, non-pecuniary order penalty, imposing penalties.
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