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Przekazujemy Państwu kolejny tom naszej serii wydawniczej z zakresu 
prawa i administracji, którego myślą przewodnią było tym razem poszuki-
wanie modelowych rozwiązań w kontekście norm, regulacji oraz działalności 
organizatorskiej wpływających na funkcjonowanie zarówno indywidualnych 
jednostek, jak i grup społecznych, a także przedsiębiorstw, organizacji, państw 
i szeregu występujących między nimi powiązań. Publikacja składa się z 17 roz-
działów, w których autorzy prowadzą rozważania naukowe istotne z punk-
tu widzenia problematyki prawa i administracji w nawiązaniu do aktualnych 
przemian społeczno-gospodarczych. 

Monografię otwiera ważna i aktualna, dotycząca kryzysu w UE wywo-
łanego pandemią COVID-19, praca Anny Cortes, zatytułowana „Współpra-
ca administracyjna i konkurencja podatkowa w dobie pandemii COVID19”. 
Do problematyki pandemii odnoszą się także w swoich rozważaniach Urszula 
Owczarczyk diagnozująca „Zagrożenia funkcji pracy w czasach pandemii” oraz 
Joanna Zdanowska w rozdziale „Wynagradzanie pracowników wykonujących 
zawody medyczne w dobie pandemii COVID-19”.

Obszerna część publikacji poświęcona jest aspektom administracyjno-
-prawnym wpisującym się w spektrum działalności gospodarczej. Czytelnicy 
zainteresowani tą tematyką winni zwrócić uwagę na ważny materiał przeglą-
dowy pt. „Orzecznictwo dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych - inter-
pretacja przykładowych regulacji i ich znaczenie w praktyce gospodarczej” Pa-
tryka Klimy, czy rozdział Pawła Siejaka pt. „Wkład Rady Europy w tworzenie 
europejskiego systemu prewencji w obszarze przestępstw gospodarczych”. Ko-
lejne zagadnienia z tego obszaru dotyczą analizy zmian w systemie zamówień 
publicznych, którymi zajęła się w rozdziale „Zmiany w systemie zamówień 
publicznych wprowadzone ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu-
blicznych” Iwona Warchoł, egzekucji administracyjnej w spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością, którą omówił Tomasz Dąbrowski, rzadko podnoszonego 
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w literaturze przedmiotu wątku uwarunkowań prawnych i organizacyjnych  
w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce z perspektywy opuszcze-
nia Unii Europejskiej Kraju Członkowskiego, przeanalizowanymi przez Ma-
teusza Janasa. Do tematyki gospodarczej nawiązywali także w swoich rozważa-
niach Aneta Kosztowiak i Andrzej Kosztowiak, którzy w rozdziale „Wybrane 
obszary polityki budżetowej i ich wpływ na procesy gospodarcze w krajach 
grupy wyszehradzkiej”.

Kolejna grupa autorów podjęła wątki w zakresie nowatorskich zagad-
nień zachodzących na gruncie prawa cywilnego i karnego, na które wpływ 
mają przeobrażenia społeczne i zjawiska im towarzyszące. Cennym wkładem 
będą tu prace: Magdaleny Róży Krysiak, która skupiła się na ważnym i wzbu-
dzającym kontrowersje społeczne pojęciu godności narodowej, które omawia  
z perspektywy przedmiotu ochrony prawnokarnej w świetle znieważenia na-
rodu na arenie międzynarodowej, Sebastiana Mazura prezentującego mało 
zbadany wciąż temat stalkingu, o którym pisze w rozdziale: „Stalking jako spe-
nalizowane zjawisko społeczne – ewolucja czynów zabronionych w polskim 
prawie karnym” i Aleksandry Maciochy, która w rozdziale „Surowe prawo, 
ale prawo…” rozważa nad tym, dokąd zmierza ustawa karna. Część autorów 
skupiła się na prawodawstwie związanym z działalnością konkretnych grup 
zawodowych - Aleksandra Górska przeanalizowała wpływ prawa autorskiego 
na twórczość, Judyta Malewska omówiła „Przesłanki dokonywania czynności 
notarialnych poza kancelarią”, a Rafał Ludwik Malarowski zajął się uzasadnie-
niem decyzji konsula w postępowaniu wizowym.

Publikacja zawiera także analizy istotne dla problematyki środowiskowej. 
Zostały one wykonane przez Bartosza Rakoczy w rozdziale „Wartości kon-
stytucyjne a inspekcja ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony środowiska” oraz przez Michała Małczyńskiego w rozdziale „Efek-
tywność energetyczna statków w kontekście ograniczenia emisji gazów cie-
plarnianych w transporcie morskim. Ocena skuteczności działań IMO”.

Pozostaję w nadziei, że niniejsza publikacja będąca zbiorem nowator-
skich materiałów z obszaru prawa i administracji przyczyni się do lepszego 
poznania aktualnych problemów legislacji i będzie stanowiła ważny wkład  
w naukę.

mgr Sylwia Osojca-Kozłowska, eMBA
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
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WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA  
I KONKURENCJA PODATKOWA  
W DOBIE PANDEMII COVID-19

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest omówienie współpracy 
administracyjnej w odniesieniu do konkurencji podatkowej. W pod-
sumowaniu zawarto także rozważania, jak mechanizm powstały na do-
świadczeniach kryzysu lat 2007-2009 może wpisywać się w aktualną 
sytuację na rynku unijnym. W prezentowanej analizie oparto się na 
dokumentach OECD oraz Unii, które w razie potrzeby są uzupełniane 
literaturą przedmiotu.

Słowa kluczowe: Współpraca administracyjna, konkurencja podatko-
wa, BEPS, agresywne planowanie podatkowe, COVID-19

Wstęp

Dotychczasowe opracowania niewiele uwagi poświęcają ramom operacyj-
nym, jakie zostały ustanowione na potrzeby zażegnania kolejnego kryzysu lat 
2007-2009. Współpraca administracyjna wymieniana jako mechanizm lub ra-
czej narzędzie polityki prewencyjnej wobec konkurencji podatkowej, nie zna-
lazła dotąd szerszego opracowania w literaturze przedmiotu. Nie analizuje się 
jej genezy oraz wynikającego z niej ukierunkowania na konkretnych aktorów 
lub rodzaj ich aktywności. Zobrazowanie tych zależności, pozwala dostrzec 
niedociągnięcia w przyjętej strategii antykryzysowej kontrofensywy, których 
wpływ na rynek może potencjalnie narastać w warunkach trwającej pandemii 
COVID-19. 

1  Uczestniczka Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Uczelnia Łazarskiego.
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Celem niniejszego artykułu jest więc omówienie więc współpracy admi-
nistracyjnej  w odniesieniu do konkurencji podatkowej. Rozważania dotyczą 
także jak mechanizm powstały na doświadczeniach kryzysu lat 2007-2009 
wpisuje się w aktualną sytuację na rynku unijnym. W prezentowanej analizie 
oparto się na dokumentach OECD oraz Unii, które  w razie potrzeby są uzu-
pełniane literaturą przedmiotu.

Omówienie literatury

W literaturze przedmiotu zagadnienie konkurencji podatkowej jest roz-
ważane właściwie w ujęciu przyczynowo-skutkowym lub prewencyjnym. Ana-
liza jej przyczyn jest przeprowadzana dość drobiazgowo z podziałem geogra-
ficznym2, ekonomicznym3, czy też aglomeracyjnym4. I tak wnioski Szymona 
Brondziaka przedstawione w jego artykule5 stanowiącym próbę odpowiedzi 
na pytanie, w jakim stopniu konkurowanie przez jurysdykcje podatkowe za 
pomocą zachęt podatkowych ma wpływ na decyzje zagranicznych inwesto-
rów  i pozytywny klimat inwestycyjny, są podejmowane w różnych ujęciach 
przez kolejnych autorów6. Rozważania te dotyczące wpływu instrumentów 
polityki podatkowej na tło konkurencji podatkowej posiadają także wyraź-
ną cezurę czasową, którą jest kryzys finansowy lat 2007-2009. W okresie go 
poprzedzającym, źródeł zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym naj-
pierw wspólnotowym, potem unijnym dopatrywano się zasadniczo  w dzia-
łaniach państw trzecich lub podmiotów z nich pochodzących stosujących 

„nieuczciwe” praktyki podatkowe7. W ramach jeszcze wówczas Wspólnoty 

2  Patrz na przykład: D. Cecile, T. Hemmelgarn, B. Sloan, Taxation trends in the European 
Union, Data for the UE Member States, Iceland and Norway, Publications Office of the Euro-
pean Union, Luksemburg 2015.
3  R. Baldwin, The Great Convergence, Information Technology and the New Globalization, Belk-
nap Press of Harvard University Press, Cambridge 2016.
4  Patrz na przykład: R. Baldwin, P. Krugman, "Agglomeration, Integration and Tax Harmoni-
sation", European Economic Review 48, no.1, 2004, R. Borck, M. Pfluger, “Agglomeration and 
tax competition”, European Economic Review 50, no. 3, 2006.
5  S. Bryndziak, “Konkurencja podatkowa wśród krajów Unii Europejskiej na przykładzie podat-
ku dochodowego od osób prawnych”, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, no. 279, 
2013.
6  Patrz też: F. Andersson, R. Forslid, "Tax competition and economic geography", Journal  
of Public Economic Theory 5, 2003, K. Burak, “Konkurencja podatkowa”, Biuro Studiów  
i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, no. 1152, 2005, A. Cassette, P. Sonia, “Tax competition among 
Eastern and Western European countries: With whom do countries compete?”, Economic Systems 
32, no. 4, 2008, W. Schön, “Tax Competition in Europe – The National Perspective”, European 
Taxation 42, no. 12, 2002, J. Wilson, "Theories of tax competition", National Tax Journal 52, 
1999. 
7  G. Meussen, “The EU-Fight against Harmful Tax Competition. Future Developments”, EC 
Tax Review 11, no. 3, 2002.
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Europejskiej państwowa „stymulacja podatkowa” wpływająca na aktywność 
przedsiębiorstw z jednego państwa członkowskiego w rozwijaniu handlu  
z firmami z drugiego kraju oraz inwestycje na obszarze tych krajów, nie była 
napiętnowana w publikacjach ówczesnych, na równi z adekwatnymi działa-
niami państw uznawanych za tzw. raje podatkowe8. W pierwszych zaś roku 
załamania finansowego nadal rekomendowano, nie tylko w ramach dysku-
sji panelowych, wprowadzenie stymulacji fiskalnej o szerokim spektrum (to 
znaczy zarówno działań zwiększających wydatki publiczne, jak i obniżających 
podatki). Jednak potrzeba większej stabilności systemu podatkowego, zarów-
no w obszarze oddziaływania tak zwanych automatycznych stabilizatorów, jak  
i dyskrecjonalnych zmian obciążeń podatkowych, spowodowała odwrócenie 
podejścia w odniesieniu do konkurencji podatkowej. Koniec pierwszej deka-
dy XXI wieku to moment przesunięcia debaty w kierunku wsparcia procesu 
konsolidacji fiskalnej, gdyż utrzymanie dotychczasowej „swobodnej” polity-
ki podatkowej stwarzało realne ryzyko kolejnego kryzysu9. Aktualnym więc 
przedmiotem zainteresowania zarówno  w ramach analiz naukowym, jak  
i eksperckich na poziomie państwowym oraz unijnym jest przede wszystkim 
zapobieganie powstawaniu warunków stymulujących te z bodźców polityki 
podatkowej niosących ze sobą realne ryzyko stymulacji takich zachowań pod-
miotów gospodarczych, które przyczyniłyby się do narastania nierównowagi 
leżącej u podstaw kryzysu początku XXI wieku10. 

Niestety opracowania niewiele uwagi poświęcają ramom operacyjnym, 
jakie zostały ustanowione na potrzeby zażegnania kolejnego kryzysu lat 2007-
2009. Współpraca administracyjna wymieniana jest jako mechanizm lub ra-
czej narzędzie polityki prewencyjnej, nie znalazła dotąd szerszego opracowa-
nia w literaturze przedmiotu. Nie analizuje się jej genezy oraz wynikającego 
z tego ukierunkowania jej działania na konkretnych aktorów lub rodzaj ich 

8  L. Cerioni, “Harmful Tax Competition Revisited: Why not a Purely Legal Perspective under EC 
Law?”, European Taxation 45, no. 7, 2005.
9  T. Baskaran, Mariana Lopes da Fonseca, The Economics and Empirics of Tax Competition:  
a Survey, Gottingen: Center for European, Governance and Economic Development Research, 
2013, P. Ciżkowicz,  P. Opala, A. Rzońca, “Rola systemu podatkowego przed, w trakcie i po 
kryzysie finansowym", Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXXIV, zeszyt 1, 2012. 
10  F. Candau, Jacques Le Cacheux, "Taming Tax Competition with a European Corporate In-
come Tax", Revenue d’Economie Politique 128, no. 4, 2018, J. Costa-Font, F. De-Albuquerque, 
H. Doucouliagos, “Do jurisdictions compete on taxes? A meta-regression analysis”, Public Choice 
161, no. 3-4, 2014, Exbrayat, Nelly, “Does Trade Liberalisation Trigger Tax Competition? Theory 
and Evidence from OECD Countries”, The World Economy 40, no. 1, 2016, B. Samojlik, "O po-
trzebie elastyczności systemu podatkowego ze względu na jego funkcje stabilizacyjne w dobrych i złych 
czasach”, In Eseje o stabilności finansowej, edited by Agnieszka Alińska, CeDeWu, Warszawa 
2012, M. Sosnowski, "Problemy konkurencji podatkowej w Unii Europejskiej", Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 40, 2011.
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aktywności. Zobrazowanie tych zależności, pozwala dostrzec niedociągnięcia 
w tak przyjętej strategii, których wpływ na rynek może potencjalnie narastać 
w warunkach trwającej pandemii COVID-19. 

Współpraca administracyjna  
w erze wyzwań gospodarki cyfrowej

Począwszy od końca pierwszej dekady XXI wieku szybko postępująca 
globalizacja i cyfryzacja gospodarki zaczęła mieć coraz większy wpływ na 
zmiany w systemach podatkowych, gdyż jej skutkiem była intensyfikacja  
w zakresie tzw. geograficznej mobilności podatkowej, a w konsekwencji rosły 
obawy co do równych szans i sprawiedliwości  w globalnej polityce podat-
kowej. Przedsiębiorstwa wielonarodowe prowadziły już wówczas działalność  
w oparciu o decyzje podejmowane na szczeblu centralnym – macierzystym, 
na skalę światową, wykraczając poza granice swojej jurysdykcji podatkowej.

W oparciu o założenie, że pojedyncza regulacja nie jest w stanie sprostać 
tym wyzwaniom podatkowym, państwa OECD oraz G20 osiągnęły porozu-
mienie na szczeblu międzynarodowym co do konieczności kompleksowego 
podejścia do narastającego ryzyka  w globalnej gospodarce.

Podjęcie działań mających na celu zwalczanie unikania opodatkowa-
nia osób prawnych zostało uznane za priorytetowe na forum OECD, które  
w rezultacie są znane pod postacią inicjatywy BEPS, tzw. planu działania 
G20/OECD w zakresie erozji bazy podatkowej  i przenoszenia zysków (Base 
Erosion and Profit Shifting Action Plan). Obejmuje ona 15 działań, które 
dotyczą elementów stosowanych w praktykach unikania opodatkowania osób 
prawnych i agresywnych schematów planowania podatkowego11.

Rekomendacje zawarte w działaniach BEPS dotyczą zarówno minimal-
nych standardów, jak i wytycznych, a także odnoszą się do instrumentu mo-
dyfikującego postanowienia umów podatkowych w zakresie praktyk BEPS. 
Kwestie związane z działalnością dużych firm wielonarodowych stanowią 
ponad 70% działań przewidzianych w ramach BEPS. Efekty rewaluacji re-
alizacji pakietu środków zawartych w inicjatywie BEPS na rzecz przeciwdzia-
łania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków zostały ostatnio przedsta-
wione w 2019 roku, a następnie w czerwcu zatwierdzone przez grupę G20,  
 

11  Addressing Base Erosion and Profit Shifting, OECD 2013, https://read.oecd-ilibrary.org/tax 
ation/addressing-base-erosion-and-profit-shifting_9789264192744-en#page3 [dostęp: 20.01. 
2021].



13

WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA I KONKURENCJA PODATKOWA ....

w tym Unię Europejską już jako program określający kroki niezbędne w zakre-
sie modernizacji międzynarodowych przepisów podatkowych.

Najnowsze sprawozdanie OECD przedstawione na posiedzeniu grupy 
G20 w Osace  w czerwcu 2019 r.12 dotyczy aktualizacji działań w odniesie-
niu do: wyzwań podatkowych wynikających z cyfryzacji, transparentności po-
datkowej, implementacji środków zawartych  w pakiecie działań BEPS oraz 
budowania potencjału - wspierania wdrażania inicjatywy BEPS w krajach 
rozwijających się. Poza tym omówione także zostały również szczegółowo po-
stępy w zakresie wymiany informacji, a także kwestie związane z stosowaniem 
Konwencji  o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych13 
(w odniesieniu do kwestii rzeczywistej własności, przejrzystości podatkowej 
na szczeblu regionalnym oraz współpracy podatkowej). Do sprawozdania do-
łączone zostało także: sprawozdanie z postępów w zakresie pewności opodat-
kowania za 2019 r., trzecie roczne sprawozdanie z postępów w zakresie ram 
OECD/G20 dotyczących BEPS oraz program prac mający na celu opraco-
wanie konsensualnego rozwiązania problemów podatkowych wynikających  
z cyfryzacji gospodarki.

Globalizacja, cyfryzacja gospodarki oraz rosnąca presja na budżety kra-
jowe  w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego lat 2007-2009,  
a także różne doniesienia na temat podejrzanych praktyk podatkowych państw 
członkowskich, umocniły w pozostałych państwach przeświadczenie o po-
trzebie bardziej skoordynowanego podejścia do kwestii podatkowych14. Tym 
samym począwszy do 2015 roku znacznie wzrosła rola Unii  w zwalczaniu 
agresywnego planowania podatkowego i szkodliwych praktyk podatkowych. 
Realia te znalazły odzwierciedlenie w instrumentach unijnych, które stanowią 
odpowiedź  w stosunku do kolejnych punktów z planu przeciwdziałania BEPS 
(tabela 1).

12  OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS Progress report July 2018 – May 2019, OECD 
2019, https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-progress-report-july-2018 

-may-2019.pdf [dostęp: 08.01.2021].
13  Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona 
w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. (Dz.U. 1998 nr 141, poz. 913).
14  D. Dalby, Luxembourg falls further behind EU AML rules as companies fail to disclose owner-
ship, https://www.icij.org/investigations/luxembourg-leaks/ [dostęp: 15.01.2021].
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Tabela. 1. Działania BEPS

Działania BEPS: Korespondujące inicjatywy unijne:

1. Podjęcie wyzwań podatkowych 
związanych z gospodarką cyfrową

Grupa ekspertów ds. opodatkowania gospo-
darki cyfrowej przy Komisji Europejskiej

2. Neutralizacja efektów hybry-
dowych struktur wykorzystujących 
niespójność systemów podatkowych 

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia  
12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy 
mające na celu przeciwdziałanie praktykom 
unikania opodatkowania, które mają bez-
pośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego (Dz.U. L 193 z 19.7.2016), 
s. 1-14
Dyrektywa Rady (UE) 2015/121 z dnia 
27 stycznia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu 
opodatkowania mającego zastosowanie w 
przypadku spółek dominujących i spółek 
zależnych różnych państw członkowskich 
(Dz.U. L 21 z 28.1.2015), s. 1-3

3. Wzmocnienie regulacji dotyczą-
cych zagranicznych spółek kontrolowa-
nych (CFC) 

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 

4. Ograniczenie zmniejszania pod-
stawy opodatkowania przez potrącenia 
kosztów odsetkowych i innych kosz-
tów finansowych 

Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 

5. Efektywne zwalczanie szko-
dliwych praktyk podatkowych przy 
uwzględnieniu transparentności i treści 
(substance) 

Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 
lutego 2011 r. w sprawie współpracy admi-
nistracyjnej w dziedzinie opodatkowania i 
uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. 
L 64 z 11.3.2011), s. 1-12

6. Zapobieganie nadużyciom  w 
wykorzystaniu udogodnień traktato-
wych

Dyrektywa Rady (UE) 2015/121 
Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 
Zalecenie Komisji (UE) 2016/136 z dnia 
28 stycznia 2016 r.  w sprawie wdrażania 
środków przeciwdziałających nadużyciom 
postanowień konwencji podatkowych (Dz.U. 
L 25 z 2.2.2016, s. 67-68

15 Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 
27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transfero-
wych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE), (Dz.U. C 176  
z 28.7.2006), s. 1-7.
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7. Zapobieganie sztucznemu uni-
kaniu statusu zakładu (ang. Permanent 
Establishment) 

Zalecenie Komisji (UE) 2016/136 

8. Zapewnienie, iż ceny transferowe 
odpowiadają kreowaniu wartości akty-
wów niematerialnych

Wspólne Forum ds. Cen Transferowych przy 
Komisji Europejskiej oraz kodeks postępo-
wania w sprawie dokumentacji cen transfero-
wych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w 
Unii Europejskiej15

9. Zapewnienie zgodności cen 
transferowych z kreowaniem wartości 
ryzyka/kapitału

10. Zapewnienie, by rezultaty stoso-
wania cen transferowych były zgodne 
z tworzeniem wartości dodanej – inne 
transakcje o wysokim poziomie ryzyka

11. Stworzenie metod zbierania i 
analizy danych związanych ze zmniej-
szeniem podstawy opodatkowania i 
transferu zysków 

Nie znaleziono adekwatnych inicjatyw na 
poziomie unijnym

12. Wprowadzenie wymogu ujaw-
niania przez podatników stosowanych 
agresywnych strategii podatkowych 

Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 
25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej auto-
matycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania w odniesieniu do podlegają-
cych zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych 
(Dz.U. L 139 z 5.6.2018, str. 1—13)

13. Powtórne zdefiniowanie doku-
mentacji cen transferowych 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w 
sprawie rocznych sprawozdań finansowych, 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
i powiązanych sprawozdań niektórych ro-
dzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/
WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/
EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 
29.6.2013, str. 19-76) – zmiana w zakresie 
tzw. CbC raportowania przez spółki działają-
ce w przemyśle wydobywczym
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.  
w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz nadzoru 
ostrożnościowego nad instytucjami kredyto-
wymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca 
dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrek-
tywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. 
L 176 z 27.6.2013, s. 338-436) - publiczne 
ujawnianie raportów CbC przez banki. 
Dyrektywa Rady 2016/881 z dnia 25 maja 
2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/
UE w zakresie obowiązkowej automatycznej 
wymiany informacji w dziedzinie opodatko-
wania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016),  
s. 8 – wprowadza wzór raportu CbC i zasady 
jego wymiany. Wniosek dotyczący zmiany 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania 
informacji o podatku dochodowym przez 
niektóre jednostki i oddziały – propozycja 
Komisji Europejskiej w sprawie wprowadze-
nia raportowania CbC dla wszystkich spółek 
międzynarodowych (aktualnie trwa dyskusja 
w Radzie)

14. Usprawnienie mechanizmów 
rozwiązywania sporów międzynarodo-
wych 

Dyrektywa Rady (UE) 2017/1852 z dnia 
10 października 2017 r. w sprawie mecha-
nizmów rozstrzygania sporów dotyczących 
podwójnego opodatkowania w Unii Europej-
skiej (Dz.U. L 265 z 14.10.2017), s. 1

15. Stworzenie wielostronnego 
instrumentu do wprowadzenia Planu 
Działań BEPS oraz modyfikacji istnie-
jących umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania 

Wielostronna konwencja w sprawie wdroże-
nia środków związanych z umowami podat-
kowymi w celu zapobiegania erozji podstawy 
opodatkowania i przenoszeniu zysków ("in-
strument wielostronny" lub "MLI") podpi-
sana przez m.in. 28 państw członkowskich 
2017-20182.

Źródło: Opracowanie własne.

Unijne instrumenty służące rozwiązywaniu problemów związanych  
z unikaniem zobowiązań podatkowych można też uporządkować według 

16 Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające 
na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Pa-
ryżu dnia 24 listopada 2016 r. (Dz. U. 2018, poz. 1369).
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trzech obszarów zainteresowania, z którymi związane są konkretne instrumen-
ty, tj. współpraca administracyjna, czy też ułatwienia dla przedsiębiorców:

• agresywne planowanie podatkowe i szkodliwe praktyki podatkowe 
(dyrektywa  w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, dyrektywa 
w sprawie współpracy administracyjnej, zalecenie Komisji w sprawie agre-
sywnego planowania podatkowego17, zalecenie Komisji z dnia 21.3.2018 r.  
w sprawie opodatkowania osób prawnych, których obecność na rynku 
cyfrowym jest znacząca18),

• ułatwienia dla przedsiębiorstw (dyrektywa w sprawie spółek dominu-
jących i spółek zależnych oraz Wspólne Forum ds. Cen Transferowych),

• polityki zewnętrzne (zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r.  
w sprawie środków mających na celu zachęcenie państw trzecich do stosowa-
nia minimalnych norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania, Dz.U. 
L 338 z 12.12.2012, str. 37-40 oraz komunikat Komisji z dnia 6 grudnia  
2012 r. w sprawie planu działania zakładającego poprawę skuteczności walki  
z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania19).

Jednak to właśnie współpraca administracyjna pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej zyskiwała w ostatniej dekadzie w związku 
z zintensyfikowanymi pracami nad kolejnymi regulacjami i praktykami, czy 
też zaleceniami na poziomie unijnym, kolejne narzędzia oraz możliwości. 
Szczególnie widoczne jest to w obszarze podatkowym (np. dyrektywa Rady 
2011/16/UE została zmieniona już pięć razy)20. 

17  Zalecenie Komisji z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie agresywnego planowania podatkowe-
go (Dz.U. L 338  z 12.12.2012), s. 41-43.
18  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/PL/C-2018-1650-F1-PL-MAIN-PA 
RT-1.PDF [dostęp: 10.01.2021].
19  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0722&from 
=SK [dostęp: 10.01.2021].
20  Patrz: Dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opo-
datkowania, dyrektywa Rady (UE) 2015/2376 z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca dyrek-
tywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania, dyrektywa Rady (UE) 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca dyrek-
tywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie 
opodatkowania, dyrektywa Rady (UE) 2016/2258 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniająca dy-
rektywę 2011/16/UE w odniesieniu do dostępu organów podatkowych do informacji doty-
czących przeciwdziałania praniu pieniędzy, dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 
2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE  w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany 
informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień 
transgranicznych.
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Istotną rolą współpracy administracyjnej, szczególnie w obszarze podat-
kowym było  i jest zwalczanie konkurencji podatkowej ze strony państw trze-
cich, w szczególności tzw. rajów podatkowych. 

Z drugiej strony zadanie jakie bowiem stawiano przed konkurencją po-
datkową państw członkowskich w końcu XX wieku, tj. w zakresie wpływu  
w szerszej perspektywie na osiągnięcie zbieżności narodowych struktur podat-
kowych21, przestało być właściwie aktualne w związku z kryzysami finanso-
wymi pierwsze dekady XXI wieku. Obecnie administracyjna przede wszyst-
kim współpraca międzynarodowa jest konieczna po to, by podatki nie były 
dominującym czynnikiem branym pod uwagę przy lokalizowaniu inwestycji.  
W przeciwnym razie zarówno państwa OECD, jak i inne, również te rozwija-
jące się, będą ponosić straty  w dochodach budżetowych na skutek szkodliwej 
konkurencji. Komisja Europejska podejmuje więc działania mające na celu 
ukształtowanie systemu gospodarczego, który zapewnia uczciwą konkuren-
cję między równouprawnionymi uczestnikami rynku. Oznacza to potrzebę 
uporządkowania rynku wewnętrznego Unii poprzez udoskonalenie prawnych 
warunków ramowych w odniesieniu do konkurencji w Europie, a także udzie-
lenia pomocy drobnym  i średnim przedsiębiorstwom oraz poszerzenia ich 
dostępu do rynków światowych.

Zasadniczym obecnie powodem napędzającym konkurencję „podatko-
wą”, ale już  w zakresie wykorzystania korzystniejszej sytuacji podatkowej, jest 
szybko rosnąca swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, związana  
z przeobrażaniem się gospodarki światowej, w tym także z postępem w sferze 
telekomunikacyjnej i informatycznej. W efekcie podatnicy korzystają w coraz 
większym stopniu z wolności przepływu kapitału, przez co różnice między 
systemami podatkowymi zyskują na znaczeniu. Tym samym międzynarodowa 
konkurencja podatkowa jawi się już jako częściowo niezależna od krajowych 
polityk podatkowych22.

Uwzględniając powyższe nowe uwarunkowania w odniesieniu do konku-
rencyjności na rynku wewnętrznym, działając w ramach subsydiarności, Ko-
misja opracowała kolejne rozwiązania mające zapobiegać naruszeniom kon-
kurencji w Unii (np.: środki eliminujące trudności w zakresie opodatkowania  
 

21  W ramach bowiem Unii orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ugrunto-
wało pogląd w XX wieku, że konkurencja podatkowa jest kompatybilna z kompletnością Ryn-
ku Wewnętrznego, gdyż dotyczy ona obszaru pozbawionego granic wewnętrznych, w którym 
wolny przepływ towarów, osób, usług i kapitału jest zapewniony.
22  Patrz także: J. Priyaranjan, G. Giray, Globalization and taxation: Theory and evidence, Euro-
pean Journal of Political Economy, 10.1016/j.ejpoleco.2019.04.001, 2019.
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kapitału, czy też zasady postępowania dotyczące opodatkowania działalności 
gospodarczej, tzw. Code of Conduct on business taxation). 

Wiele z instrumentów podatkowych wypracowanych na poziomie unij-
nym, które zostały wdrożone w ostatnich latach, wzmacnia międzynarodową 
współpracę administracyjną w obszarze podatków oraz transparentność po-
datkową, oraz przyczynia się do konwergencji  i koordynacji opodatkowania 
w ramach współpracy w Unii. Spośród nich szczególną rolę pełnią regulacje 
dotyczące współpracy administracyjnej zawarte w dyrektywie 2011/16/UE  
a także wydane do niej wyjaśnienia, które stanowią odpowiedź na potrzebę 
skoordynowania  i monitorowania implementacji zaleceń zawartych w pakie-
cie BEPS nie tylko wśród państw członkowskich, ale przede wszystkim odpo-
wiednio także w przedsiębiorstwach międzynarodowych. 

Wyzwaniem a jednocześnie oczekiwaniem wobec wprowadzonych dotąd 
rozwiązań  w zakresie współpracy administracyjnej jest „skłonienie” przedsię-
biorstw wielonarodowych do zaprzestania dotychczasowych praktyk w dzie-
dzinie opodatkowania, a tym samym płacenia przez nich podatków propor-
cjonalnie do uzyskiwanych dochodów w danym kraju. Agresywne planowanie 
podatkowe i szkodliwe praktyki podatkowe stanowią bowiem jedną  z przy-
czyn zmniejszających się wpływów podatkowych, jednocześnie uszczuplając 
pulę środków publicznych niezbędnych na realizację tak istotnych zadań pań-
stwowych, jak usługi socjalne, opieka zdrowotna, czy też infrastruktura. Dzia-
łania te służące wykorzystywaniu luk w systemach podatkowych w różnych 
państwach członkowskich i rozbieżności istniejących między ich systemami 
podatkowymi, są jednak łatwiej dostępne dla dużych przedsiębiorstw wielona-
rodowych, co w efekcie może powodować ich przewagę na rynku względem 
mniejszych, lokalnych firm23. Tym samym instrumenty unijne mające na celu 
zwalczanie unikania opodatkowania służą także zwiększaniu koordynacji mię-
dzy państwami członkowskimi, gdyż według słów Parlamentu Europejskiego, 
sprawiedliwy i skuteczny system opodatkowania ma kluczowe znaczenie dla 
rozwiązania problemu nierówności oraz zapewnia pewność i stabilność, które 
są warunkami wstępnymi konkurencyjności, a także równe warunki działania 
dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Jednocześnie sprawiedliwy  
i skuteczny system opodatkowania ma również zasadnicze znaczenie dla państw 
członkowskich, gdyż gwarantuje dochody podatkowe umożliwiające im wdra-
żanie strategii politycznych, które z kolei przynoszą korzyści całej Unii24.

23  F. Candau, Jacques Le Cacheux, op.cit.
24  Patrz: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie sprawiedli-
wego opodatkowania w zglobalizowanej gospodarce cyfrowej: BEPS 2.0. 
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Posiadanie wspólnych instrumentów unijnych w celu wzmocnienia koor-
dynacji  i harmonizacji wdrażania środków przeciwko unikaniu podatkowania 
stanowi nie do przecenienia wartość dodaną dla całej Unii. Jest to szczególnie 
istotne, gdy pojawiające się problemy w zakresie opodatkowania mają wymiar 
przekrojowy i charakter wielonarodowy, tak jak ma to miejsce w przypadku 
cyfryzacji rynku i jej wpływu na opodatkowanie przedsiębiorstw. W odpowie-
dzi na te kwestie aktualna strategia unijna zmierza do: dostosowania unijnych 
systemów podatkowych do ery cyfrowej, odgrywania przez Unię wiodącej 
roli w międzynarodowej debacie na temat unikania zobowiązań podatkowych, 
wspierania budowania potencjału w państwach członkowskich i krajach roz-
wijających się, wzmocnienia dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania  
w państwach rozwijających się, oraz zwiększania pewności podatkowej i pew-
ności prawa25.

Analizy Komisji przeprowadzone na potrzeby prac nad dyrektywą 
2011/16/UE  w sprawie współpracy administracyjnej, wskazują na agresywne 
planowanie podatkowe jako przyczynę znacznego zmniejszenia się dochodów 
podatkowych w państwach członkowskich. Takie działania wykorzystujące 
aspekty techniczne systemów podatkowych lub ich struktury w ramach wielu 
jurysdykcji, w celu wykorzystania rozbieżności między dwoma lub większą 
liczbą systemów podatkowych, pozwalają podmiotom gospodarczym zmniej-
szać zobowiązania podatkowe lub ich uniknąć. Możliwości takie stały się 
bardziej dostępne podatnikom w wyniku globalizacji gospodarczej i rosnącej 
mobilność kapitału na jednolitym rynku, gdzie agresywne planowanie po-
datkowe staje się coraz bardziej złożone, a tym samym jest mniej podatne na 
defensywne środki zaradcze ze strony organów podatkowych pojedynczego 
państwa członkowskiego.

Stąd też istotna rola dyrektywy w sprawie współpracy administracyj-
nej mającej na celu wymianę kompleksowych i istotnych informacji na te-
mat m.in. potencjalnie „agresywnych” uzgodnień podatkowych. Dyrektywa 
2011/16/UE bowiem co do zasady ma na celu poprawić funkcjonowanie  
 
 
 
 
 
 

25  Ibidem.
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rynku wewnętrznego zniechęcając do stosowania agresywnych transgranicz-
nych praktyk dotyczących planowania podatkowego26.

Realizacja powyższego celu ma nastąpić poprzez wymianę wewnątrzu-
nijną kompleksowych i istotnych informacji na temat potencjalnie agresyw-
nych uzgodnień podatkowych, w tym orzeczeń transgranicznych i uprzednich 
uzgodnień cenowych, a także wspieranie wysiłków na rzecz stworzenia warun-
ków dla bardziej sprawiedliwego opodatkowania na jednolitym rynku.

Dyrektywa zawiera także katalog środków ukierunkowanych na realizację 
jej celów, poprzez:

• spontaniczną wymianę informacji - mająca na celu zapewnienie 
spontanicznej wymiany informacji w przypadku, gdy organy państwa człon-
kowskiego odkryją informacje  o możliwym uchylaniu się od opodatkowania 
istotne dla innego państwa, który jest albo państwem źródła dochodu, albo 
państwem zamieszkania,

• wymianę informacji na wniosek - mającą na celu zapewnienie pań-
stwom możliwości uzyskania w razie potrzeby dodatkowych informacji do ce-
lów podatkowych od innego państwa,

• automatyczną wymianę informacji - mającą na celu automatyczne 
dostarczanie informacji podatkowych, w tym orzeczeń i ustaleń cenowych, do 
państwa rezydencji podatnika przy operacjach transgranicznych, gdy podatnik 
prowadzi działalność  w innym państwie niż państwo rezydencji,

• raportowanie CbC dla poszczególnych krajów - mające na celu zobo-
wiązanie wielonarodowych przedsiębiorstw o skonsolidowanych przychodach 
w wysokości 750 mln EUR lub więcej do zgłaszania (corocznie i dla każdej 
jurysdykcji podatkowej,  w której prowadzą działalność) kwoty przychodów, 
zysku przed opodatkowaniem, zapłaconego i naliczonego podatku dochodo-
wego, liczby pracowników, zadeklarowanego kapitału i skumulowanych zy-
sków oraz aktywów materialnych,

• poprzez tzw. inne formy współpracy administracyjne do których 
dyrektywa 2011/16/UE zalicza obecność urzędników jednego państwa 

26  „W czasach globalizacji coraz większego znaczenia nabiera potrzeba wzajemnej pomocy 
państw członkowskich w dziedzinie opodatkowania. W związku z ogromnym wzrostem mo-
bilności podatników, liczby transakcji transgranicznych oraz internacjonalizacji instrumentów 
finansowych państwom członkowskim trudno jest prawidłowo określać wysokość należnych 
podatków. Te narastające trudności mają wpływ na funkcjonowanie systemów podatkowych 
i prowadzą do podwójnego opodatkowania, które z kolei skłania do oszustw podatkowych  
i uchylania się od opodatkowania, podczas gdy uprawnienia kontrolne pozostają na szczeblu 
krajowym. Zagraża to tym samym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego”, Dyrektywa rady 
2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG (Dz.U. L 64 z 11.3.2011 ze zm..), s. 1.
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członkowskiego w urzędach i podczas postępowania administracyjnego prowa-
dzonego na terytorium współpracującego państwa członkowskiego, kontrole 
jednoczesne przeprowadzane przez co najmniej dwa państwa członkowskie na 
swoich terytoriach wobec podmiotów będących przedmiotem ich zaintereso-
wania, doręczenia na wniosek innego państwa przez właściwy organ państwa 
członkowskiego adresatowi, wszelkie środki i decyzje wydane przez organy 
administracyjne innego państwa członkowskiego i związane ze stosowaniem 
na jego terytorium przepisów dotyczących podatków, informacje zwrotne co 
do przekazanych przez dane państwo członkowskie materiałów, w tym infor-
macji, wymianę najlepszych praktyk i doświadczeń w danym obszarze,

• umożliwienie organom podatkowym państwa członkowskiego do-
stępu do informacji  o osobach sprawujących bezpośrednio lub pośrednio 
kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z oko-
liczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego 
wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imie-
niu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana 
transakcja okazjonalna, które są zbierane zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie za-
pobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE27.

Tak sformalizowana współpraca administracyjna nie neutralizuje w pełni 
efektów agresywnego planowania podatkowego, a tym samym nie niweluje 
konkurencji podatkowej. Agresywne planowanie podatkowe ma swój wpływ 
bowiem nie tylko na sprawiedliwość  w zakresie opodatkowania między pań-
stwami członkowskimi, ale także między przedsiębiorstwami działającymi  
w tej samej jurysdykcji. W związku z tym poza zwalczaniem szkodliwych prak-
tyk podatkowych oraz działań służących wykorzystywaniu luk w systemach 
podatkowych w różnych państwach członkowskich i rozbieżności istniejących 
między ich systemami podatkowymi, w szczególności przez wielonarodowe 
przedsiębiorstwa, kolejnym priorytetowym celem w ramach współpracy ad-
ministracyjnej państw członkowskich, wydaje się być zapewnienie równych 

27  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.  
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub  
finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dy-
rektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015), s. 73-117.
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szans wszystkim przedsiębiorstwom. W tym kontekście kluczowe znaczenie 
ma zwiększanie sprawiedliwości podatkowej między przedsiębiorstwami.

Z punktu widzenia bowiem przedsiębiorstw wszystkie potrzeby i pro-
blemy, którymi od początku zajmowano się na poziomie unijnym, pozostają 
wciąż aktualne. I tak ceny transferowe są nadal jednym z głównych mechani-
zmów wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe do przeno-
szenia zysków, zaś agresywne planowanie podatkowe w kontekście dywidend 
jest nadal istotnym problemem. Pewność rzeczywistości podatkowej oraz pew-
ność prawa podatkowego pozostają więc niezmiennie priorytetami zarówno 
dla podatników, jak i dla państw członkowskich, choć ich realizacja oraz służą-
ce jej środki są już odmiennie pojmowane przez obie strony.

Państwa członkowskie w ramach współpracy administracyjnej, jak dotąd 
skłaniały się przede wszystkim w stronę działań służącym ograniczaniu i neu-
tralizacji wpływu globalizacji oraz rosnącej mobilność kapitału na jednolitym 
rynku, w której szczególną rolę odgrywają przedsiębiorstwa wielonarodowe. 
Podatnicy aktualnie jednak coraz energiczniej,  w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, postulują o zapewnienie sprawiedliwego traktowania przed-
siębiorstw działających w Unii, oraz ustanowienie przepisów podatkowych, 
które będą łatwe do zrozumienia i stosowania.

Podsumowanie

Kryzys gospodarczy jakiego doświadcza Unia Europejska aktualnie zwią-
zany jest  z pandemią COVID-19. Ujawnił on także słabości dotychczasowej 
unijnej polityki handlowej, jakim jest m.in. uzależnienie się od jednego lub 
ograniczonej liczby dostawców towarów i usług o kluczowym znaczeniu w da-
nych sektorach. Jednocześnie w analizie Komisji Europejskiej zwrócono uwagę, 
iż to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) konstytuują podstawę gospodarki 
europejskiej. I tak w 2017 r. stanowiły one ponad 85 proc. wszystkich przed-
siębiorstw eksportujących z Unii. Szacunki unijne wskazują także, że ekspor-
tujące MŚP wspierają około 13,4 mln miejsc pracy w Europie. Odpowiadają 
one również za około 40 proc. całego eksportu usług w Unii. Tym samym to 
właśnie MŚP najdotkliwiej odczuły zakłócenia w łańcuchach dostaw wynika-
jące z kryzysu COVID-19, jak również skutki spadku popytu globalnego28.

Prognozy zaś gospodarcze przygotowane przez Komisję z początku 2020 
r., przewidują skurczenie się gospodarki Unii 7,4% w 2020 r., przy światowym 

28  A renewed trade policy for a stronger Europe Consultation Note, https://trade.ec.europa. 
eu/doclib/docs/2020/-june/tradoc_158779.pdf [dostęp: 15.01.2021]. 
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spadku PKB  o 3,5%, oraz skurczeniu się światowego handlu o 10-16%. 
Przewidywania co do głębokiej globalnej recesji, według Komisji, z wysokim 
poziomem bezrobocia, rosnącym długiem publicznym, niższymi inwestycja-
mi prywatnymi (co najmniej 30% spadek globalnych przepływów w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych), mogą doprowadzić do zwiększenia 
roli państwa w zarządzaniu gospodarką, a tym samym zakłóceń konkurencji 
na rynku wewnętrznym29.

Ryzyko zaś, że wybrane przez państwa strategie polityczne będą miały 
bardziej protekcjonistyczny charakter według Europejskiego Trybunału Ob-
rachunkowego, już się materializuje w działaniach na szczeblach lokalnych.  
W tej sytuacji kluczowym zadaniem na poziomie unijnym jest zapewnienie, 
aby środki krajowego reagowania kryzysowego  i naprawy gospodarczej, które 
są uzasadnione w perspektywie krótkoterminowej, nie stały się „nową normą” 
w formie stałych interwencji i ingerencji państw w funkcjonowanie gospo-
darki. Jest to istotne szczególnie w aktualnej sytuacji, gdy z tych środków 
korzystają przede wszystkim bardziej zasobne finansowo podmioty, tj. wielo-
narodowe przedsiębiorstwa30. 

W tym kontekście zapowiedzi Komisji Europejskiej w sprawie wsparcia 
MŚP wydają się wskazywać nową perspektywę także we współpracy admi-
nistracyjnej. Wyraźnie identyfikuje ona ich problemy z równym dostępem 
do rynku, w kontekście ponoszenia zwykle wyższych kosztów uczestnictwa 
w handlu międzynarodowym, głównie ze względu na trudności w dostępie 
do informacji o potencjalnych dostawcach i partnerach biznesowych  w pań-
stwach trzecich, a także trudności w dostępie do finansowania. 

Tym samym poza dotychczasowymi narzędziami i środkami mający 
na celu wspieranie MŚP w prowadzeniu działalności gospodarczej za gra-
nicą, przyjęto kolejne rozwiązania na ich rzecz na poziomie unijnym, m.in. 
uwzględniono rozdziały dotyczące MŚP w ostatnio zawartych przez Unię 
umowach handlowych, utworzono punkty kontaktowe dla MŚP Europejskiej 
Sieci Przedsiębiorczości, punkt informacyjny dla MŚP ds. praw własności in-
telektualnej (IPR) oraz punkt informacyjny dla MŚP ds. ochrony handlu.

Ponadto Komisja planuje wspieranie MŚP w działalności handlowej  
i inwestycyjnej,  w ramach zawieranych przez Unię umów handlowych  
 

29  Op. cit.
30  Patrz więcej: Review No 06/2020: Risks, challenges and opportunities in the EU’s eco-
nomic policy response to the COVID-19 crisis, https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.
aspx?did=57497 [dostęp: 15.01.2021].
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i działań inwestycyjnych. Proponowane są w tym zakresie dwa rodzaje wspar-
cia poprzez:

1. wzmocnienie kredytów eksportowych – założeniem jest, że ułatwienia 
inwestycyjne mogłoby pomóc inwestorom z Unii, w tym MŚP, w dotarciu do 
rynków zagranicznych,

2. promowanie międzynarodowej współpracy administracyjnej doty-
czącej opracowywania norm międzynarodowych, przykładem takiej aktywno-
ści mogą być unijne umowy handlowe – założeniem w tym przypadku, jest 
odgrywanie przez Unię kluczowej roli  w opracowywaniu przepisów i norm 
dotyczących nowych i ekologicznych technologii, które mają kluczowe znacze-
nie dla przyszłej zrównoważonej konkurencyjności  i wzrostu gospodarczego. 
Tym samym poprzez mechanizm współpracy administracyjnej celem polityki 
handlowej Unii byłoby wspieranie konkurencyjności unijnego przemysłu (po-
przez możliwości eksportowe, szczególnie MŚP i ustanawianie norm).

Reasumując, COVID-19 i kryzys będący jego efektem jest wyzwaniem 
globalnym, które wymaga takiej też reakcji. W tej sytuacji międzynarodowa 
współpraca administracyjna powinna stanowić nieodłączny komponent zesta-
wu skutecznych i dobrze skoordynowanych wielostronnych działań antykry-
zysowych. W kontekście zaś pomocy udzielanej przedsiębiorcom nigdy wcze-
śniej dążenie bardziej sprawiedliwego i równego opodatkowania działalności 
gospodarczej na poziomie globalnym nie było tak ważne, jak teraz. 

Skutki gospodarcze pandemii są i będą inne dla różnych grup przedsię-
biorców. Agresywne planowanie podatkowe dużych podatników, stanie się 
jeszcze mniej akceptowalne niż dotychczas. Tym samym prace na poziomie 
OECD oraz Unii dotyczące aktualizacji pakietu BEPS w związku z wyzwania-
mi wynikającymi z cyfryzacji gospodarki nie zostaną zarzucone.

Niewątpliwym jest, że przedsiębiorstwa mające ograniczoną przestrzeń 
fiskalną  w momencie wybuchu kryzysu, odczują jego skutki bardziej niż te, 
które dysponowały większą elastycznością. Tezy więc zawarte w dokumencie 
Komisji „Odnowiona polityka handlowa na rzecz silniej Europy” pozwalają na 
założenie, że w ramach współpracy administracyjnej MŚP uzyskają wsparcie 
oraz niezbędne narzędzia by odbudować, a także wzmocnić swoją pozycję na 
rynku unijnym i nie tylko.

Wreszcie kryzys uwidoczni tylko znaczenie transparentności,  
a w szczególności wagę monitorowania dochodów krajowych, pomocy oraz  
wydatkowania obu tych środków. COVID-19 otwiera więc możliwości  
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wypracowania nowych mechanizmów współpracy administracyjnej na rzecz 
bardziej zdecydowanego podejścia do konkurencyjności rynku unijnego.
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ADMINISTRATIVE COOPERATION VERSUS TAX 
COMPETITION BEFORE AND AFTER THE COVID-19 

PANDEMIC, INCLUDING PERSPECTIVES

Summary: The aim of this article is to discuss administrative coopera-
tion in relation to tax competition. In conclusion, considerations are 
also given to how the mechanism created on the basis of the experience 
of the 2007-2009 crisis can fit into the current situation on the EU 
market. The presented analysis is based on OECD and EU documents, 
which are supplemented by literature where necessary.

Keywords: Administrative cooperation, tax competition, BEPS, ag-
gressive tax planning, COVID-19.
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Streszczenie: W artykule przeanalizowano problematykę egzekucji 
administracyjnej z udziału w spółce z o.o. unormowaną w przepisach 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz w innych 
aktach prawnych, przedstawiono też odnoszące się do tej kwestii orzecz-
nictwo. Autor omawia przebieg zajęcia udziału w spółce z o.o., a także 
procedurę jego sprzedaży. 

Słowa kluczowe: Udział, spółka z o.o., egzekucja, sprzedaż

Wstęp

Mocą art. 1 pkt 65 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzono przepisy normujące m.in. egzekucję z udziału w spółce z ogra-
niczoną odpowiedzialnością (spółce z o.o.). Regulacja ta została zawarta w art. 
96j i 96k ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji, przy uwzględnieniu unormowań płynących z regulacji art. 185 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Ustawodaw-
ca zaliczył egzekucję z udziału w spółce z o.o. do środków egzekucji należności 
pieniężnych, które unormowano w art. 1a pkt 12 lit. a u.p.e.a. Przepis ten 

1  Dr, Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puławskiego w Radomiu, radca prawny.
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zawiera numerus clausus trzynastu środków egzekucji należności pieniężnej. 
Kolejność, w jakiej ustawodawca, wylicza środki egzekucji, jak trafnie pod-
kreślił WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 15 kwietnie 2015 r., ma znaczenie 
w przypadku egzekucji należności pieniężnych, są one bowiem uszeregowane 
od najłagodniejszego do najbardziej dolegliwego w art. 1a pkt 12 lit. a u.p.e.a. 
Tym samym powinny być stosowane w takiej kolejności, zgodnie z zasadą 
zastosowania najłagodniejszego środka prowadzącego bezpośrednio do wyko-
nania obowiązku.

Warto pamiętać, że egzekucja z udziału w spółce z o.o. jest środkiem eg-
zekucyjnym należności pieniężnych znajdującym zastosowanie wobec zobo-
wiązanego, któremu służy prawo majątkowe udziału w spółce z o.o. Prawo to 
może przysługiwać zobowiązanemu będącemu osobą fizyczną, osobą prawną 
(w tym spółką z o.o.) lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność prawną. Organami egzekucyjnymi upraw-
nionymi do stosowania egzekucji z udziału w spółce z o.o. zgodnie z dyspo-
zycją art. 19 u.p.e.a. są m.in. naczelnik urzędu skarbowego, dyrektor izby 
celnej, a także prezydent miasta i Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 
Warto zaznaczyć, że legalna definicja organu egzekucyjnego unormowana jest 
w przepisie art. 1a pkt 7 u.p.e.a. Stosownie do art. 22 § 2 u.p.e.a. właściwym 
miejscowo organem egzekucyjnym w egzekucji z udziału w spółce z o.o. jest 
organ egzekucyjny miejsca zamieszkania lub siedziby wspólnika, z którego 
udziału prowadzona będzie egzekucja. 

W artykule przeanalizowano unormowania prawne, które regulują egze-
kucję administracyjną z udziału w spółce z o.o. Omówiono przede wszystkim 
przebieg zajęcia udziału i jego sprzedaż. Prezentowane rozważania są szcze-
gólnie aktualne w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej. W związku z wy-
stąpieniem pandemii COVID-19 na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wpro-
wadzono z dniem 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, który 
obowiązywał do 20 marca 2020 r. Z tym dniem, zgodnie § 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, ogłoszono w kraju stan epidemii. 
Wprowadzone ograniczenia i związany z nimi kryzys gospodarczy przełożyły 
się na gwałtowny wzrost egzekucji z udziału w spółce z o.o. Znajomość anali-
zowanych regulacji może wzmocnić ochronę praw jednostki w administracyj-
nym postępowaniu egzekucyjnym.

W świetle wyroku NSA z dnia 26 marca 2006 r. „egzekucyjne postę-
powanie w administracji to zorganizowany ciąg czynności procesowych 
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podejmowanych przez organy egzekucyjne oraz inne podmioty w celu przy-
musowego wykonania obowiązków objętych egzekucją administracyjną”. 
Zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci egzekucji z udziału w spółce 
z o.o. musi być poprzedzone m.in. takimi czynnościami jak: stwierdzenie 
przez wierzyciela niewykonania przez zobowiązanego obowiązku w terminie, 
przesłanie upomnienia zobowiązanemu, sporządzenie przez wierzyciela tytułu 
wykonawczego, badanie wstępne dopuszczalności egzekucji administracyjnej  
i wymogów tytułu egzekucyjnego przez organ egzekucyjny, a także możliwości 
wystąpienia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Analiza powyższych 
czynności wykracza jednakże poza ramy niniejszego opracowania. 

Pojęcie udziału w spółce z o.o. – wybrane aspekty

Egzekucja z udziału w spółce z o.o. odnosi się do spółki, której status 
prawny został unormowany w przepisach art. 151–300 k.s.h. W myśl art. 4  
§ 1 pkt 2 k.s.h. spółką kapitałową jest obok spółki akcyjnej spółka z o.o. Na-
leży pamiętać, że zgodnie z art. 152 k.s.h. de lege lata kapitał zakładowy spółki 
z o.o. dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości nominalnej. Każ-
dy wspólnik musi posiadać co najmniej jeden udział. W myśl art. 153 k.s.h. 
umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udzia-
łów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie 
udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne2. Udział  
w spółce z o.o. powstaje w momencie zarejestrowania jej w Krajowym Reje-
strze Sądowym bądź z chwilą dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakła-
dowego. Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie zawierają legalnej definicji 
pojęcia udziału. W języku potocznym termin „udział” rozumiany jest jako 
działanie w akcji zbiorowej, uczestnictwo w czymś3. 

Na gruncie przepisów Kodeksu spółek handlowych udział w spółce z o.o. 
rozumiany jest w dwojaki sposób. Pierwsze znaczenie odnosi się do ustalonej 
w umowie spółki wielkości liczbowej – udział stanowi tutaj określoną część 
kapitału zakładowego4. W drugim ujęciu udział to ogół praw i obowiąz-
ków wspólnika wynikających ze stosunku spółki. Wspólnikowi spółki z o.o. 

2  Regulacja ta potwierdzona została w wyroku SA w Warszawie z dnia 17 lipca 2014 r.,  
VI ACa 1604/13, LEX nr 1649340. Zgodnie z tezą tego wyroku, jeżeli wspólnik spółki z o.o. 
może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny 
być równe i są niepodzielne. 
3  L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniakowska, Słownik języka polskiego, PWN, 
Warszawa 2009, s. 1080. 
4  A. Kawałko, Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakamycze, Kra-
ków 2006, s. 28.
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przysługują zatem z tytułu posiadanego udziału zarówno prawa o charakterze 
majątkowym, jak i korporacyjnym. Tworzą one funkcjonalną całość, jaką jest 
prawo udziałowe. Jak się zaznacza w doktrynie, udział w kapitale zakładowym 
spółki z o.o. to liczbowo ujęta wielkość, wyrażona w jednostkach pieniężnych 
i stanowiąca cząstkę kapitału zakładowego, którą wspólnik obowiązany jest 
pokryć5. Jako część kapitału zakładowego, która odzwierciedla zadeklarowa-
ną w umowie lub akcie założycielskim spółki wartość wkładu wspólnika do 
spółki, udział w tym znaczeniu musi być wyrażony określoną kwotą pienięż-
ną, podaną – zgodnie z zasadą walutowości i treścią art. 154 § 1 i 2 k.s.h. –  
w złotych polskich6.

Udział jest prawem podmiotowym stanowiącym składnik treści stosun-
ku prawnego uczestnictwa w spółce, łączącego posiadacza udziału ze spółką7.

W doktrynie prezentowany jest także podgląd, iż udział w spółce z o.o. 
jest prawem podmiotowym wspólnika, definiowanym jako pewien zespół 
praw związanych z kapitałem zakładowym, którego zakres wyznacza stosunek 
wartości nominalnej udziału do wysokości kapitału zakładowego8. 

Udział należy więc uznać za prawo podmiotowe wspólnika spółki z o.o. 
złożone ze znacznej liczby szczegółowo unormowanych przez ustawę upraw-
nień. Uprawnienia te nie są poszczególnymi częściami składowymi udziału, 
ale przejawem całości9.

Warto zaznaczyć, że udział w spółce z o.o. jest zbywalnym prawem ma-
jątkowym, na który składają się poszczególne uprawnienia wspólnika. Prawo 
udziałowe jest prawem o charakterze obligacyjno-organizacyjnym, wyzna-
czanym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia umowy 
spółki. Decyduje ono o członkostwie i zakresie uczestnictwa w spółce z o.o.10.

5  Zob. A. Herbet, Obrót udziałami w spółce z o.o., C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 10.
6  A. Herbet, Kapitał zakładowy i udziały [w:] System Prawa Prywatnego, t. 17A, (red.) S. Soł-
tysiński, C.H. Beck, Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015, s. 283. 
7  T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, Tytuł III 
[w:] Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, (red.) T. Siemiątkow-
ski, R. Potrzeszcz, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 26.
8  M. Litwińska, Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 1999 r., I CKN 266/98, „Przegląd Pra-
wa Handlowego”, 2000, nr 5, s. 57.
9  Zob. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Udział kapitałowy w spółce z o.o., „Przegląd Prawa 
Handlowego”, 2008, nr 5, s. 24. 
10  Por. A. Radwał, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [w:] System Prawa Handlowego,  
t. 2A, Prawo spółek handlowych, (red.) A. Szumański, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 828–829.
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Przebieg zajęcia udziału w spółce z o.o.

Zgodnie z art. 67 § 1 u.p.e.a. w celu zajęcia udziału w spółce z o.o. oraz 
wierzytelności z tego prawa organ egzekucyjny powinien sporządzić zawiado-
mienie o zajęciu, które stanowi podstawę zastosowania środka egzekucyjnego11. 
W art. 67 § 2 u.p.e.a. wyliczono elementy, które musi zawierać zawiadomienie 
o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności. 
Należą do nich: 1) oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyj-
nego; 2) oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności; 3) określenie stosowanego 
środka egzekucyjnego; 4) numer tytułu wykonawczego stanowiącego podsta-
wę zajęcia, a w przypadku jednolitego tytułu wykonawczego lub zagranicznego 
tytułu wykonawczego – również wskazanie jego rodzaju; 5) kwota należności, 
okres, za który należność została ustalona lub określona, termin płatności na-
leżności, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie 
oraz kwota odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia; 6) kwota 
należnych kosztów egzekucyjnych; 7) wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności 
do realizacji zajęcia lub powiadomienia organu egzekucyjnego o przeszkodzie 
w realizacji zajęcia; 8) pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzytelno-
ści o skutkach zajęcia; 9) data wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem 
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci 
organu egzekucyjnego.

Należy pamiętać, że ustawodawca w art. 67 § 6 u.p.e.a. zawarł delegację 
ustawową dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wyda-
nia rozporządzenia określającego wzory zawiadomień i protokołów, o któ-
rych mowa w art. 67 § 1 u.p.e.a., uwzględniając uwarunkowania wynikające  
z elektronicznego przetwarzania danych zawartych w tych zawiadomieniach  
i protokołach. Wypełniając tę dyspozycję, Minister Finansów, Funduszy i Po-
lityki Regionalnej wydał w dniu 1 grudnia 2020 r. rozporządzenie w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych12. Sto-
sownie do § 1 pkt 12 tego rozporządzenia zawiadomienie o zajęciu udziału  
w spółce z o.o. stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia13. 

11  W wyroku WSA w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2014 r., I SA/Ol 312/14, LEX nr 1481070, 
trafnie podkreślano, że „warunkiem skuteczności zajęcia egzekucyjnego jest dopełnienie przez 
organ egzekucyjny obowiązków wynikających z art. 67 § 1 u.p.e.a., tj. wystawienie zawiadomie-
nia o zajęciu, zawierającego elementy wyszczególnione w tym przepisie”.
12  (Dz. U. z 2021 r. poz. 26). 
13  Zgodnie z § 7 pkt 1 rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egze-
kucji należności pieniężnych § 1 pkt 12 tego rozporządzenia wszedł w życie z dniem 20 lutego 
2021 r. 
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Warto także zaznaczyć, że od dnia 8 września 2015 r. ustawodawca wpro-
wadził możliwość doręczenia zarówno zawiadomienia o zajęciu, jak również 
innych pism powstających w toku postępowania egzekucyjnego za pomocą 
systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektro-
nicznej. Regulacja ta jest konsekwencją nowelizacji ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, która dokonała się w ramach ustawy z dnia 
10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postę-
powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw14. Stosownie do dyspozycji 
art. 67 § 2a u.p.e.a. w przypadku doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelno-
ści zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego przy wykorzystaniu systemu 
teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej nie 
zamieszcza się w nim podpisu z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 
służbowego podpisującego oraz odcisku pieczęci organu egzekucyjnego. Nale-
ży wówczas zamieścić w takim zawiadomieniu dodatkowe informacje służące 
identyfikacji zobowiązanego, takie jak PESEL, NIP lub REGON, jego numer 
w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w innym rejestrze lub ewidencji, 
o ile są znane organowi egzekucyjnemu.

Z przepisu art. 96j § 1 u.p.e.a. wynika, że zajęcie udziału w spółce  
z o.o. oraz wierzytelności z tego prawa następuje przez przesłanie do spółki 
zawiadomienia o zajęciu udziału i wezwanie jej, aby nie uiszczała żadnych 
należności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału do wy-
sokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia na-
leżności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, ale należne kwoty przekazała 
organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. W przypadku wystąpienia 
przeszkody w realizacji zajęcia udziału spółka ma obowiązek poinformowania  
o tym organu egzekucyjnego. Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa 
jest dokonane z chwilą doręczenia spółce zawiadomienia o zajęciu, stanowi  
o tym expressis verbis art. 96j § 2 u.p.e.a.15. 

Trzeba zaznaczyć, że przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji nie normują procedury doręczenia pism, w takim przypadku 
zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego16, ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 18 
u.p.e.a. w postępowaniu egzekucyjnym stosuje się odpowiednio przepisy Ko-
deksu postępowania administracyjnego. 

14  (Dz. U. poz. 1311 ze zm..).
15  I. Gębusia, M. Wierzbowski, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, „Legalis 
komentarz do art. 96j, teza nr 3”, Warszawa 2021, [dostęp: 15.01.2021].
16  (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.. dalej jako k.p.a.).
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Stosownie do art. 45 k.p.a. zawiadomienie o zajęciu powinno zostać 
doręczone w lokalu, w którym mieści się siedziba spółki z.o.o., do rąk osób 
uprawnionych do odbioru pism. Jak wyjaśnił SN w postanowieniu z dnia  
5 października 1995 r., „w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jako jed-
nostce organizacyjnej w rozumieniu art. 45 k.p.a., pismo może być doręczone 
w lokalu jej siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism, to jest człon-
kowi organu spółki uprawnionemu do jej reprezentowania lub pełnomocniko-
wi procesowemu spółki, ustanowionemu w postępowaniu administracyjnym 
w sprawie albo pracownikowi uprawnionemu do odbioru pism”17. 

Jeżeli zawiadomienia o zajęciu nie może zostać doręczone w sposób okre-
ślony w art. 45 zdanie pierwsze k.p.a., trzeba stosować odpowiednio regulację 
wynikającą z art. 44 k.p.a., na co wskazuje zdanie drugie art. 45 k.p.a. Z art. 
44 k.p.a. (tzw. fikcja doręczenia) wynika, że w przypadku gdy zawiadomienie 
o zajęciu jest dostarczane przez pocztę i wystąpiła niemożliwość doręczenia, 
operator pocztowy przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej 
placówce pocztowej18. Natomiast gdy zawiadomienie o zajęciu udziału dorę-
czane jest przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę,  
w razie braku możliwości doręczenia pismo składa się, zgodnie z dyspozycją 
§ 1 pkt 2 art. 44 k.p.a., na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy 
(miasta). W myśl art. 44 § 2 k.p.a. zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz 
z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia 
pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej 
lub (gdy nie jest to możliwe) na drzwiach lokalu siedziby bądź w widocznym 
miejscu przy wejściu na posesję adresata19. Według § 3 art. 44 k.p.a. w sytu-
acji niepodjęcia zawiadomienia w tym terminie należy pozostawić powtórne 
zawiadomienie o możliwości jego odbioru, jednak termin jego odbioru nie 
może być dłuższy niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Do-
ręczenie zawiadomienia o zajęciu uważa się za dokonane z upływem czternastu 

17  III ARN 54/94, OSNP 1994, nr 12, poz. 187.
18  Trzeba pamiętać, że nie jest dopuszczalne skorzystanie z tzw. doręczenia zastępczego przewi-
dzianego w art. 43 k.p.a. Kwestię tę właściwie wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 23 maja 2013 r.,  
II OSK 245/12, LEX nr 1559594, w którym stwierdził, że w przypadku doręczeń dokonywa-
nych spółce prawa handlowego nie ma zastosowania art. 43 k.p.a., dotyczy on bowiem doręcze-
nia zastępczego (dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, dozorcy, którzy podjęli się oddania pi-
sma adresatowi) osobom fizycznym. W przypadku spółki pisma doręcza się osobie uprawnionej  
w jej imieniu do odbioru pism, a w razie niemożności doręczenia pisma w ten sposób stosuje 
się art. 44 § 1 pkt 2 k.p.a.
19  Jak trafnie wywiódł WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 26 czerwca 2019 r., 
II SA/Go 266/19, LEX nr 2700414: „z treści art. 44 § 2 k.p.a. nie wynika, że osoba doręczająca 
powinna w treści zawiadomienia szczegółowo pouczyć o skutkach prawnych nieodebrania pi-
sma w wyznaczonym terminie”.
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dni od daty pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma, a samo pismo 
procesowe pozostawia się w aktach sprawy – wskazuje na to treść art. 44 § 4 
k.p.a. W powyższym przypadku za datę doręczenia zawiadomienia przyjmuje 
się dzień, w którym upłynął czternastodniowy termin do jego odbioru. Na-
tomiast w razie odebrania zawiadomienia o zajęciu przez adresata z placówki 
pocztowej lub urzędu datą doręczenia będzie dzień odbioru zawiadomienia, 
 a nie data określona w art. 44 k.p.a.20.

Spółka z o.o. jako dłużnik zajętej wierzytelności, który realizuje zajęcie 
udziału, zobowiązana jest do naliczenia odsetek z tytułu niezapłacenia w ter-
minie należności, liczonych od dnia następującego po dniu wystawienia przez 
organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub prawa mająt-
kowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych 
uzyskanych z zajęcia21. Dyspozycja art. 70 § 2 u.p.e.a. wskazuje, że w przypad-
ku przekazywania przez spółkę z o.o. organowi egzekucyjnemu środków pie-
niężnych za pośrednictwem rachunku bankowego, spółka realizująca zajęcie 
udziału nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiąza-
nego przekazywaną kwotą. Organ egzekucyjny w czasie realizacji zajęcia sto-
sownie do art. 70 § 3 u.p.e.a. jest obowiązany powiadamiać dłużnika zajętej 
wierzytelności o każdorazowej zmianie stawki odsetek z tytułu niezapłacenia 
należności w terminie. Zgodnie z art. 70 § 4 u.p.e.a. spółka z o.o. nie od-
powiada za nieprawidłowe obliczenie odsetek, jeżeli organ egzekucyjny nie 
powiadomił jej w porę o zmianie stawki. 

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 70 § 2a u.p.e.a., przekazu-
jąc środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, spółka z o.o. podaje informa-
cje niezbędne do prawidłowego rozliczenia tych środków. 

W przepisie art. 70 § 2b u.p.e.a. ustawodawca nałożył na ministra wła-
ściwego do spaw finansów publicznych obowiązek wydania rozporządzenia 
regulującego szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego 
rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu 
przez dłużnika zajętej wierzytelności oraz sposób przekazywania tych informa-
cji. Zgodnie z tą dyspozycja Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia  

20  Podobne stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z dnia 22 marca 2017 r., III SA/Wa 
636/16, LEX nr 2387459, w którym argumentował, że „Złożenie przez doręczającego pisma 
w placówce pocztowej czyli w jednym z miejsc wskazanych w art. 44 k.p.a. oraz umieszczenie 
zawiadomienia o złożeniu tego pisma w miejscu określonym w tym przepisie, jak również prze-
chowanie pisma przez okres wskazany w art. 44 § 1 pkt 1 k.p.a. pozwala uznać doręczenie za 
prawidłowe i skutecznie dokonane z upływem ostatniego dnia okresu czternastu dni liczonego 
od następnego dnia od dnia złożenia pisma w placówce pocztowej”.
21  Regulacja powyższa wynika z art. 70 § 1 u.p.e.a.
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23 lipca 2020 r. w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjne-
mu przez dłużnika zajętej wierzytelności22. 

Na mocy art. 71a § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny jest uprawniony do prze-
prowadzenia w spółce z o.o. kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego 
środka egzekucyjnego, czyli zajęcia udziału23. Czynności kontrolnych dokonu-
je się w obecności dłużnika zajętej wierzytelności lub osoby odpowiedzialnej 
za realizację zajęcia. Osoba przeprowadzająca czynności kontrolne zobowią-
zana jest w świetle art. 71a § 5 u.p.e.a. do okazania pisemnego upoważnie-
nia do dokonywania tych czynności wystawionego przez organ egzekucyjny.  
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. W przypadku wykazania 
przez organ egzekucyjny, że spółka bezpodstawnie uchyla się od przekazania 
zajętej wierzytelności albo części wierzytelności, organ jest zobowiązany wydać 
postanowienie określające wysokość nieprzekazanej kwoty24. W konsekwencji, 
stosując art. 71b u.p.e.a., organ egzekucyjny jest uprawniony do ściągnięcia 
zajętej sumy od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administra-
cyjnej. Dłużnik zajętej wierzytelności może więc stać się zobowiązanym, jeżeli 
bezzasadnie nie przekaże zajętej wierzytelności. Takie stanowisko zajął WSA  
w Olsztynie w wyroku z dnia 30 stycznia 2018 r.25. 

Spółka z o.o., która nie wykonała lub nienależycie wykonała ciążące na 
niej obowiązki związane z realizacją egzekucyjnego zajęcia udziału w spółce, 
odpowiada za szkody wyrządzone z tego powodu wierzycielowi w oparciu  
o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny26. 

Warto pamiętać, że w świetle przepisu art. 168e u.p.e.a., jeżeli dłużnik 
zajętej wierzytelności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim 
obowiązki związane z egzekucją lub zabezpieczeniem wierzytelności lub pra-
wa majątkowego, można nałożyć na niego karę pieniężną do wysokości 3800 
zł27. Kara ta może być powtarzana w przypadku uchylania się od wykonania, 
w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia 

22  (Dz. U. poz. 1313). 
23  W wyroku z dnia 31 października 2019 r., III SA/Wa 401/19, LEX nr 2778631, WSA  
w Warszawie słusznie podniósł, że skoro przeprowadzenie kontroli jest uprawnieniem organu 
egzekucyjnego, to tym samym nie jest ona w każdym przypadku obligatoryjna.
24  Zgodnie z art. 71a § 9 in fine u.p.e.a. na wydane postanowienie w sprawie wysokości nie-
przekazanej kwoty przysługuje zażalenie. 
25  I SA/Ol 837/17, LEX nr 2453458. 
26  (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm..).
27  D. Jankowiak, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Oficyna 
Wydawnicza Unimex, Wrocław 2011, s. 920. 
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egzekucyjnego lub zabezpieczającego28. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelno-
ści jest spółka z o.o., powyższą karę nakłada się na odpowiedzialnego członka 
zarządu29.

Przepis art. 96j § 3 u.p.e.a. obliguje organ egzekucyjny, aby jednocześnie 
z przesłaniem spółce zawiadomienia o zajęciu skierował do sądu rejestrowego 
wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o zajęciu udzia-
łu30. Zawiadamia również zobowiązanego, że nie może on odebrać należno-
ści przypadających z tytułu zajętego udziału oraz rozporządzać tym udziałem, 
a także doręcza mu odpis tytułu wykonawczego, jeżeli nie został doręczony 
wcześniej, oraz odpis wniosku o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym 
wpisu o zajęciu udziału.

Przepis art. 38 pkt 8 lit. c ustawy o KRS statuuje, że wpisowi do rejestru 
podlegają wyłącznie wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z inny-
mi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych 
wspólników udziałów i łączną ich wysokość31. Konsekwencje tej regulacji są 
takie, że nie wszyscy wspólnicy są wpisywani do rejestru, informacje o niektó-
rych z nich można uzyskać jedynie z księgi udziałów32.

28  Zob. wyrok NSA z dnia 4 września 2018 r., II FSK 2445/16, LEX nr 2568848, zgod-
nie z którym „warunkiem koniecznym dopuszczalności nałożenia kary przewidzianej w art. 
168e u.p.e.a. jest dokonanie zajęcia wierzytelności, tj. zawiadomienie dłużnika o zajęciu 
wierzytelności”.
29  Kwestię tę wyjaśnił NSA w wyroku z dnia 6 sierpnia 2015 r., II FSK 1759/13, LEX nr 
1770326, w którym stwierdził, że na prezesa spółki z o.o., która wypłaciła kontrahentowi na-
leżność „za plecami skarbówki”, można nałożyć karę porządkową.
30  W świetle art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.., dalej jako ustawa o KRS) dokument zgłoszenia 
zajęcia udziału przez organ egzekucyjny podlega złożeniu do akt rejestrowych.
31  Należy w pełni się zgodzić z poglądem wyrażonym przez SN w uchwale z dnia 6 czerwca 
2012 r., III CZP 22/12, OSNC 2012, nr 12, poz. 141, w myśl której w postępowaniu o wpis 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego danych wspólników spółki z o.o., 
posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego (art. 
38 pkt 8 lit. c ustawy o KRS), sąd rejestrowy może żądać przedstawienia umowy, na podstawie 
której nastąpiło przeniesienie w tej spółce udziału lub jego części (art. 180 k.s.h.). Szerzej na 
ten temat zob. R. Niski, Zajęcie udziału dłużnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, 

„Przegląd Sądowy”, 2002, nr 5, s. 85-87.
32  M. Barczak, Zajęcie udziału w spółce z o.o. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

„Prawo Spółek”, nr 1, 2006, s. 35. 
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Skutki zajęcia  
przez organ egzekucyjny udziału w spółce z o.o.

Skutkiem zajęcia przez organ egzekucyjny udziału w spółce z o.o. dla 
zobowiązanego jest to, że nie może on nim rozporządzać33. Z chwilą zajęcia 
udziału zobowiązany nie może go zbyć, jak również obciążyć zastawem34. 

Jak słusznie podkreśla J. Wasik, chociaż przepis art. 96j § 1 u.p.e.a. nor-
muje zajęcie udziału, należy przyjąć, że gdy wspólnik ma więcej udziałów, zaję-
cie dotyczy ich wszystkich. Zajęcie w tej sytuacji zostanie dokonane za pomocą 
jednej czynności egzekucyjnej. Przekłada się to na fakt, że organ egzekucyjny 
nie ma obowiązku wskazania liczby udziałów posiadanych przez zobowiąza-
nego35. Zajęcie udziału w spółce z o.o. pociąga za sobą szereg konsekwencji 
prawnych, zarówno po stronie samego zobowiązanego, jak i spółki. 

Kwestią budzącą wątpliwości i spory w doktrynie jest zagadnienie doty-
czące możliwości wykonywania przez organ egzekucyjny po zajęciu udziału  
w spółce z o.o. praw korporacyjnych dłużnika.

Na początku trzeba zaznaczyć, że podstawowe skutki zajęcia udziału 
jako prawa majątkowego reguluje art. 67a u.p.e.a. Zgodnie z dyspozycją tego 
przepisu organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności lub 
innego prawa majątkowego albo ruchomości wykonywać wszelkie prawa zo-
bowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji36. Z przepisu 
tego wynika zatem, że organ egzekucyjny, zajmując wierzytelność, wstępuje 
w prawa i obowiązki zobowiązanego37. Traktując udział jako ogół uprawnień 
stanowiących przedmiot zajęcia egzekucyjnego, należy przyjąć zdaniem W. 
Piątka i A. Skoczylasa dopuszczalność wykonywania przez organ egzekucyjny 
również praw korporacyjnych wspólnika (np. prawa uczestniczenia i głosowa-
nia na zgromadzeniu wspólników, zaskarżania uchwał wspólników). Organ 
egzekucyjny będzie mógł wykonywać wskazane prawa tylko w takim zakresie,  

33  T. Wiśniewski, Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedmiot egzekucji, 
„Rejent” 1994, nr 2, s. 87.

34  A. Nadobnik, Skutki zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w sądowym 
postępowaniu egzekucyjnym, „Polski Proces Cywilny”, nr 4, 2015, s. 533.
35  J. Wąsik, Administracyjna egzekucja z udziału w spółce z o.o., „Glosa”, nr 9, 2002, s. 27.
36  W wyroku z dnia 7 sierpnia 2014 r., II FSK 1031/13, LEX nr 1500150, NSA 
stwierdził, że na gruncie art. 67a § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny może z mocy samego 
zajęcia wierzytelności lub innego prawa majątkowego albo ruchomości wykonywać 
wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji,  
a zatem skoro organ ten, zajmując wierzytelność, wstępuje w prawa i obowiązki zo-
bowiązanego, to dłużnik jest zobowiązany przekazać mu kwoty wynikające z zajętej 
wierzytelności.
37  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 października 2019 r., III SA/Wa 401/19, LEX 
nr 2778631.



40

TOMASZ DĄBROWSKI

w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia egzekucji38. Podobne stanowi-
sko zajmuje także J. Wasik, który dopuszcza możliwość wykonywania praw 
korporacyjnych wspólnika przez organ egzekucyjny, zaznacza przy tym jed-
nak, że może on wykonywać te prawa w takim zakresie, w jakim jest to nie-
zbędne do przeprowadzenie egzekucji39. 

Odmienne stanowisko prezentuje M. Barczak, który sądzi, że egzekucja 
może być skierowana wyłącznie do uprawnień o charakterze majątkowym,  
a nie korporacyjnym40.

Zdaniem autora tekstu właściwe jest pierwsze stanowisko, za którego 
słusznością przemawia też treść art. 67a u.p.e.a. 

Fakt zajęcia udziału przekłada się więc na ograniczenie praw majątko-
wych zobowiązanego jako wspólnika spółki z o.o., nie ma natomiast wpły-
wu na wykonywanie przez zobowiązanego jego uprawnień korporacyjnych 
w spółce, tj. na prawo uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników, prawo 
głosu czy prawo do przeglądania ksiąg i dokumentów spółki41.

Zajęcie nie będzie jednak skuteczne, jeżeli w chwili jego dokonania 
udział nie przysługiwał już zobowiązanemu, gdyż przez zajęciem nastąpiło 
jego zbycie. W świetle poglądów doktryny, jeżeli zbycie nastąpiło przed dorę-
czeniem spółce zawiadomienia o zajęciu udziału, to takie zawiadomienie nie 
wywiera skutku prawnego w postaci zajęcia, gdyż udział został przeniesiony 
na nabywcę42. 

Trzeba pamiętać, że egzekucja z udziału w spółce z o.o. obejmuje nie tyl-
ko sam udział, stanowiący jednostkę podziału kapitału zakładowego, z którą 
wiążą się prawa i obowiązki wspólnika wynikające ze stosunku spółki, ale tak-
że wierzytelności z tego prawa majątkowego. Wynika z tego, że przy egzekucji 
z udziału w spółce z o.o. skutki zajęcia obejmują także bezpośrednio związane 
z udziałem świadczenia, do których należą m.in.: prawo wspólnika do udziału 
w zysku – art. 191 § 1 k.s.h., sumy należne wspólnikowi w wyniku umorzenia 
udziału w całości lub części – art. 199 k.s.h., wypłaty zwracane dłużnikowi  
 
 

38  Takie stanowisko prezentują W. Piątek i A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w admi-
nistracji [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Procesowe prawo administracyjne, (red.)  
R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 619. 
39  J. Wąsik, Administracyjna egzekucja…, s. 28.
40  M. Barczak, Zajęcie udziału…, s. 34.
41  B. Draniewicz, Skutki zajęcia udziału w spółce z o.o. w postępowaniu egzekucyjnym w sferze 
uprawnień korporacyjnych – wybrane aspekty praktyczne, „Monitor Prawniczy”, nr 11, 2006,  
s. 614.
42  K. Defecińska-Tomczak, Egzekucja…s. 149.
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w związku z obniżeniem kapitału zakładowego – art. 263, a także część ma-
jątku przypadająca wspólnikowi w sytuacji likwidacji spółki – art. 286 k.s.h.43. 

Sprzedaż udziału w spółce z o.o.

Według dyspozycji przepisu 96k § 1 in principio u.p.e.a. w przypadku 
gdy egzekucja z należności przysługujących zobowiązanemu z tytułu zajętego 
udziału nie doprowadziła do pełnego pokrycia dochodzonej należności, organ 
egzekucyjny może dążyć do sprzedaży tego udziału44. W takiej sytuacji organ 
egzekucyjny występuje – zgodnie z dyspozycją art. 96k § 1 in fine u.p.e.a. – do 
właściwego sądu rejestrowego o zarządzenie sprzedaży zajętego udziału. 

Trzeba podkreślić, że ustawodawca nie unormował w przepisach ana-
lizowanej ustawy kwestii terminu, po upływie którego organ egzekucyjny 
uprawniony jest do uznania, że egzekucja z należności przysługujących zobo-
wiązanemu z tytułu zajętego udziału nie doprowadziła do pełnego pokrycia 
dochodzonej należności. W praktyce organ egzekucyjny musi więc czekać 
na podjęcie uchwały o podziale przyszłego zysku spółki z o.o. wynikającego  
z rocznego sprawozdania finansowego45. 

Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia zarządzającego sprze-
daż udziału musi zbadać sprawę i ocenić, czy wystąpiła przesłanka z 96k § 1 
u.p.e.a., tj. czy należności otrzymane w wyniku zajęcia udziału nie pokrywają 
w całości zobowiązań zobowiązanego, łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Bada 
on również, stosownie do art. 23 ustawy o KRS, czy dołączone przez organ 
egzekucji dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami pra-
wa46. Organ egzekucyjny, składając do sądu rejestrowego wniosek o sprzedaż 
udziału, musi wykazać, że jest ona uzasadniona, ponieważ nie może uzyskać 
zaspokojenia z samego zajętego udziału47. Na gruncie doktryny wskazuje się, 
że organ egzekucyjny może to uczynić przez dołączenie do wniosku informacji  
 
 

43  R. Cybulska, J. Jagoda, Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z ograniczoną odpowie-
dzialnością [w:] System egzekucji administracyjnej, (red.) J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwa-
nowicz, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 407.
44  A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, 
t. 9, Prawo procesowe administracyjne, (red.) R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warsza-
wa 2017, s. 577.
45  Wyrok WSA w Lublinie z dnia 11 maja 2016 r., I SA/Lu 1374/15, LEX nr 2075069.
46  Kognicja sądu rejestrowego ma ograniczony charakter i co do zasady obejmuje badanie do-
kumentów pod kątem formalnym, a nie merytorycznym. Takie stanowisko zajął SA w Gdańsku 
w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 r., I ACa 1022/15, LEX nr 2096194.
47  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 stycznia 2018 r., III SA/Wa 216/17, LEX nr 2620353.
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otrzymanych od spółki o wysokości przekazanych świadczeń bądź też o ich 
braku48. 

Zarządzenie sprzedaży udziału lub odmowa tej sprzedaży przez sąd reje-
strowy następuje w postępowaniu nieprocesowym w formie postanowienia. 
Trzeba pamiętać, że pomimo iż postępowanie to prowadzi sąd rejestrowy, nie 
ma ono charakteru postępowania rejestrowego w myśl art. 6941 k.p.c.49 Od 
powyższego postanowienia przysługuje apelacja. Od rozstrzygnięcia sądu dru-
giej instancji nie przysługuje skarga kasacyjna w myśl art. 5191 k.p.c.

W przypadku wydania przez sąd postanowienia o odmowie zarządzenia 
sprzedaży zajętego udziału pozostają w mocy dokonane już czynności egzeku-
cyjne, czyli zajęcie udziału oraz należności z tego tytułu50. W takiej sytuacji 
spółka z o.o. zobowiązana jest do dalszej realizacji zajęcia udziału przez prze-
kazywanie organowi egzekucyjnemu należności pieniężnych przypadających 
zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału do wysokości egzekwowanej należ-
ności łącznie z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi51. Natomiast gdy sąd re-
jestrowy wyda postanowienie o zarządzeniu sprzedaży zajętego udziału, organ 
egzekucyjny dokonuje jego sprzedaży, o ile spełnione są warunki określone 
w art. 96k § 3 u.p.e.a.52. Z brzmienia tego przepisu płynie wniosek, że zajęty 
udział może być sprzedany jeżeli umowa spółki: 1) nie zawiera ograniczeń 
zbycia udziału; 2) zawiera ograniczenia zbycia udziału, lecz spółka, w termi-
nach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, nie wystąpi o 
dokonanie oszacowania wartości zajętego udziału albo wystąpi o takie oszaco-
wanie, ale nie wskaże osoby, która nabędzie udział, albo osoba wskazana przez 
spółkę nie wpłaci organowi egzekucyjnemu ustalonej ceny. Powyższy pogląd 
znajduje potwierdzenie także w judykaturze53.

Odesłanie z art. 96k § 3 u.p.e.a. do regulacji Kodeksu spółek handlo-
wych trzeba odnieść do art. 185 k.s.h., który reguluje problematykę sprzedaży 
udziału w drodze egzekucji. Artykuł 185 k.s.h. jest lex specialis w stosunku do 
przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczących 
egzekucji z udziału w spółce z o.o. Jak podnosi się w doktrynie, „art. 185 KSH 

48  J. Wąsik, Administracyjna egzekucja…, s. 30.
49  Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1575 ze zm.., dalej jako k.p.c.), Zgodnie z art. 5091 § 2 k.p.c. w postępowaniu  
o złożenie do akt rejestrowych zgłoszenia zajęcia udziałów mogą orzekać referendarze sądowi,  
z wyjątkiem sytuacji, w której dla rozpoznania wniosku należałoby wyznaczyć rozprawę.
50  Postanowienie NSA z dnia 23 maja 2014 r., I FSK 2187/13, LEX nr 1461266. 
51  M. Faryna, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, (red.) D.R. 
Kijowski, Wolters Kluwer Polska, komentarz do art. 96k, Warszawa 2015, s. 995.
52  R. Cybulska, J. Jagoda, Egzekucja administracyjna…, s. 407.
53  Zob. postanowienie NSA z dnia 11 czerwca 2014 r., I FSK 2189/13, LEX nr 1469520.
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pozwala spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również jej wspólnikom 
uniknąć negatywnego skutku skierowania egzekucji do udziału polegającego 
na nabyciu ich przez dowolną osobę, poprzez możliwość wskazania innego na-
bywcy, który za cenę określoną przez sąd rejestrowy nabędzie udziały dłużnika 
(wspólnika)”54. Celem tego przepisu jest przede wszystkim stworzenie możli-
wości zachowania wpływu na skład osobowy wspólników spółki z o.o. Należy 
zaznaczyć, że art. 185 k.s.h. znajduje zastosowanie jedynie w przypadku, gdy 
w myśl art. 182 k.s.h. umowa spółki z o.o. uzależnia zbycie udziału, jego części 
lub ułamkowej części od zgody spółki lub w inny sposób je ogranicza55. Zgody 
powinien udzielić zarząd spółki w formie uchwały pisemnej. 

W przypadku nabycia udziału, jak trafnie zauważa J. Wąsik, sporządzenie 
umowy sprzedaży pomiędzy nabywcą udziału a zbywcą jest zbyteczne. Przenie-
sienie udziału następuje w drodze egzekucji sprzedaży, a nie na podstawie regu-
lacji umowy56. Dowodem stwierdzającym nabycie udziału w spółce z o.o. jest 
postanowienie wydane przez organ egzekucyjny. W myśl art. 68b § 2 u.p.e.a. 
postanowienie to organ egzekucyjny wydaje z urzędu57. Stwarza ono podstawę 
do dokonania stosownych zmian w księdze udziałów i stanowi dowód przej-
ścia udziałów, o którym traktuje art. 187 § 1 k.s.h., jest także podstawą złoże-
nia przez zarząd spółki zaktualizowanej listy wspólników do sądu rejestrowego.

Natomiast w sytuacji gdy umowa spółki nie zawiera takich ograniczeń, 
spółka nie wystąpiła o dokonanie oszacowania wartości zajętego udziału lub 
wystąpiła o oszacowanie, ale nie wskazała osoby, która nabędzie udział, albo 
osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci organowi egzekucyjnemu ustalonej 
ceny, do sprzedaży zajętego udziału spółki z o.o. będą miały zastosowanie 

54  R. Pabis, Kodeks spółek handlowych, t. IIA, [w:] Spółka z ograniczoną odpowiedzial-
nością. Komentarz do art. 151–226, (red.) A. Opalski, C.H. Beck, Warszawa 2018,  
s. 514, komentarz do art. 185.
55  Kwestia „innego sposobu ograniczenia” rozporządzania udziałami, o którym traktuje art. 
182 § 1 k.s.h., była przedmiotem wypowiedzi judykatury. Warto w szczególności zwrócić uwagę 
na wyrok SA w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2014 r., I ACa 823/13, LEX nr 1461109, w świetle 
którego „ograniczenia w zbywaniu udziałów mogą polegać na wskazaniu określonych katego-
rii osób, które mogą być nabywcami np. tylko wspólnicy, osoby posiadające określony zawód, 
umiejętności, wykształcenie, płeć, określone wartości majątkowe, osoby posiadające określone 
zezwolenia, koncesje. Ograniczenie może stanowić także warunek zamieszkania w danej miej-
scowości, zapłata określonej ceny nabycia, zezwolenie wszystkich wspólników”. Natomiast SA 
w Szczecinie w wyroku z dnia 5 grudnia 2014 r., I ACa 399/14, LEX nr 1668696, orzekł, że 

„innym sposobem ograniczenia” może być prawo pierwokupu czy prawo pierwszeństwa nabycia 
udziału. 
56  J. Wąsik, Administracyjna egzekucja…, s. 30.
57  W postanowieniu z dnia 22 czerwca 2005 r., III SA/Wa 2000/04, www.nsa.gov.pl 
[dostęp: 22.02.2021], WSA w Warszawie orzekł, że przepis art. 68b § 2 u.p.e.a. nie 
uprawnia do zaskarżenia wydanego na jego podstawie postanowienia. Prowadzi to do 
wniosku, że postanowienie takie jest niezaskarżalne. 
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przepisy rozdziału 6 oddziału 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji dotyczące sprzedaży ruchomości. 

W doktrynie trafnie zauważono, że nie wszystkie formy sprzedaży eg-
zekucyjnej określone we wspomnianym powyżej rozdziale są dopuszczalne  
w egzekucji z udziału w spółce z o.o. Zajęty udział nie może być przedmio-
tem przekazania podmiotowi prowadzącemu sprzedaż komisową, ponieważ 
umowa komisu odnosi się rzeczy ruchomych. Wykluczone jest także zastoso-
wanie art. 108 § 2 i 3 u.p.e.a. ze względu na szczególne regulacje zawarte tych 
przepisach, dotyczące ceny, po jakiej ma nastąpić sprzedaż egzekucyjna, oraz 
wskazanie kręgu podmiotów, które mogą być potencjalnymi nabywcami ze 
względu na rodzaj prowadzonej przez nie działalności58. 

Zajęty udział może zostać sprzedany w drodze licytacji publicznej lub 
przetargu ofert. Jeżeli sąd rejestrowy dokonał oszacowania wartości zajętego 
udziału, organ egzekucyjny przyjmuje kwotę oszacowania jako cenę wywoła-
nia. Sąd rejestrowy co do zasady określa tę kwotę po zasięgnięciu opinii biegłe-
go. W sytuacji gdy sąd rejestrowy nie dokonał oszacowania wartości zajętego 
udziału, takiego oszacowania, stosownie do art. 67b u.p.e.a., dokona biegły 
skarbowy. Organ egzekucyjny ma obowiązek powiadomienia zobowiązanego 
o terminie oszacowania wartości zajętego udziału, przesyła mu także odpis 
protokołu oszacowania. Jeżeli zobowiązany kwestionuje wartość oszacowane-
go przez biegłego skarbowego udziału, może wystąpić do organu egzekucyjne-
go z wnioskiem o dokonanie oszacowania przez biegłego sądowego. Skutkiem 
wniesienia wniosku jest wstrzymanie sprzedaży udziału. Warto pamiętać, że 
zobowiązany poniesie koszty oszacowaniu udziału przez biegłego sądowego  
w przypadku gdy wartość udziału oszacowana przez niego nie różni się co 
najmniej o 25% od wartości oszacowanej przez biegłego skarbowego. 

W następstwie sprzedaży udziału przez organ egzekucyjny dowodem 
przejścia własności na nabywcę będzie postanowienie o stwierdzeniu nabycia 
udziału sporządzone przez organ egzekucyjny z urzędu59. W art. 68d u.p.e.a. 
ustawodawca explicite stwierdza, że nabyty udział jest wolny od obciążeń.

Podsumowanie

Egzekucja administracyjna z udziału w spółce z o.o. zaliczona została 
przez ustawodawcę do katalogu środków egzekucji należności pieniężnych. 

58  M. Faryna, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym…, s. 996.
59  J. Wąsik, Administracyjna egzekucja…, s. 30.
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Poświęcono jej zaledwie dwa artykuły60. Spółka z o.o. jest spółką kapitałową 
posiadającą osobność prawną. Jest jedną z najpopularniejszych organizacyj-
nych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W ostatnim cza-
sie można zaobserwować znaczny wzrost egzekucji administracyjnej z udziału  
w takich spółach.

Należy pamiętać, że przedmiotem egzekucji jest udział rozumiany jako 
prawo podmiotowe wspólnika spółki z o.o. – czyli zbiór uprawnień, zarówno 
majątkowych, jak i organizacyjnych, wynikających ze stosunku członkostwa. 

Zajęcie udziału w spółce z o.o. dotyczy zajęcia samego udziału, łącznie  
z zajęciem wierzytelności przysługujących zobowiązanemu z tytułu posiadania 
udziału. W celu zajęcia udziału w spółce z o.o. organ egzekucyjny przesyła do 
niej zawiadomienie o zajęciu udziału i wzywa ją, aby nie uiszczała zobowią-
zanemu żadnych należności przypadających mu z tytułu zajętego udziału do 
wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia 
należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, lecz należne kwoty prze-
kazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności. Organ egzekucyjny 
jednocześnie z przesłaniem spółce zawiadomienia o zajęciu kieruje do sądu 
rejestrowego wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu  
o zajęciu udziału, natomiast zobowiązanego zawiadamia, że nie wolno mu ode-
brać należności przypadających mu z tytułu zajętego udziału oraz tym udzia-
łem rozporządzać. Doręcza mu także odpis tytułu wykonawczego oraz odpis 
wniosku skierowanego do sądu rejestrowego. 

Fundamentalnym skutkiem dla zobowiązanego wynikającym z zajęcia 
udziału jest to, że nie może go zbyć ani obciążyć. Natomiast zajęcie udzia-
łu nie przekłada się na inne uprawnienia zobowiązanego wynikające z prawa 
posiadania udziału w spółce z o.o., m.in. na prawo udziału w zgromadzeniu 
wspólników, prawo do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, 
prawo głosu czy prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników. 

W sytuacji gdy egzekucja z należności przysługujących zobowiązanemu 
z tytułu zajętego udziału nie doprowadzi do pełnego pokrycia dochodzonej 
należności, organ egzekucyjny występuje do właściwego sądu rejestrowego  
o zarządzenie sprzedaży tego udziału. Jeżeli sąd rejestrowy, uwzględniając 
wniosek organu egzekucyjnego, zarządzi taką sprzedaż, organ dokonuje sprze-
daży zajętego udziału dopiero wówczas, gdy umowa spółki nie zawiera ogra-
niczeń zbycia udziału albo zawiera ograniczenia zbycia udziału, lecz spółka,  

60  T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Towa-
rzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2013, s. 253.
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w terminach i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlo-
wych, nie wystąpi o dokonanie oszacowania wartości zajętego udziału albo 
wystąpi o takie oszacowanie, ale nie wskaże osoby, która nabędzie udział, albo 
osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci organowi egzekucyjnemu ustalonej 
ceny. Do sprzedaży zajętego udziału stosuje się odpowiednio przepisy doty-
czące sprzedaży ruchomości, z zastrzeżeniem, że jeżeli sąd rejestrowy dokonał 
oszacowania wartości zajętego udziału, organ egzekucyjny przyjmuje kwotę 
oszacowania jako cenę wywołania. 

Należy także pamiętać, że w przypadku gdy sąd rejestrowy nie uwzględni 
wniosku organu egzekucyjnego i nie zarządzi sprzedaży zajętego udziału, po-
zostają w mocy dokonane czynności egzekucyjne, tj. zajęcie udziału w spół-
ce z o.o., a także zajęcie należności przysługujących zobowiązanemu z tytułu 
udziału. 
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ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT AGAINST A SHARE 
IN A LIMITED LIABILITY COMPANY

Summary: The article analyses the issue of administrative enforcement 
against a share in a limited liability company as provided for in the act 
on administrative enforcement proceedings and other legal acts. The 
author discusses the course of the attachment of a share in such a com-
pany, as well as the procedure of sale thereof.

Keywords: A share, a limited liability company, enforcement, sale.
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WPŁYW PRAWA AUTORSKIEGO 
NA TWÓRCZOŚĆ - PRZEGLĄD 

BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Streszczenie: Ekonomiczna analiza prawa jest dyscypliną 
zapoczątkowaną w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, która 
wykorzystuje perspektywę efektywności do oceny norm prawnych. 
Problematyka prawa autorskiego pozostaje również przedmiotem 
zainteresowań ekonomicznej analizy prawa: zgodnie z założeniami tego 
ruchu, obowiązywanie prawa autorskiego jest empirycznym faktem‚ 
który może być analizowany przy wykorzystywaniu narzędzi wypraco-
wanych przez nauki ekonomiczne. Celem poniższej pracy jest przegląd 
wybranych zagranicznych badań naukowych opracowanych w duchu 
ekonomicznej analizy prawa skupiających się na wpływie prawa autor-
skiego na szeroko rozumianą twórczość (artystyczną i pozaartystyczną). 
Badania te mogą stanowić ważny głos w debacie zarówno na temat fak-
tycznego oddziaływania i roli prawa autorskiego obecnie, jak i na temat 
kierunku zmian na przyszłość.

Słowa kluczowe: Prawo autorskie, ekonomiczna analiza prawa

Wstęp

Ekonomiczna analiza prawa jest dyscypliną zapoczątkowaną w 
latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, która wykorzystuje perspektywę 
efektywności do oceny norm prawnych. Choć bywa krytykowana m.in. za 
stosowanie metodologii nie uchwytującej złożoności kwestii które ma oceniać, 

1  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
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to wnioski wypracowane w ramach badań prowadzonych w tym nurcie mogą 
być istotnym narzędziem do weryfikacji funkcjonowania regulacji prawnych  
w praktyce. Problematyka prawa autorskiego pozostaje również przedmiotem 
zainteresowań ekonomicznej analizy prawa: zgodnie z założeniami tego ru-
chu, obowiązywanie prawa autorskiego jest empirycznym faktem‚ który może 
być analizowany przy wykorzystywaniu narzędzi wypracowanych przez nauki 
ekonomiczne2. W ramach tego ruchu próbuje się więc odpowiadać na pytanie, 
czy prawo autorskie jest efektywne‚ a precyzyjniej‚ czy poszczególne instytucje 
prawa autorskiego zostały ukształtowane tak, aby być możliwie najbardziej 
efektywne3. Celem poniższej pracy jest przegląd wybranych zagranicznych 
badań naukowych opracowanych w duchu ekonomicznej analizy prawa sku-
piających się na wpływie prawa autorskiego na szeroko rozumianą twórczość 
(artystyczną i pozaartystyczną). Badania te mogą stanowić ważny głos w de-
bacie zarówno na temat faktycznego oddziaływania i roli prawa autorskiego 
obecnie, jak i na temat kierunku zmian na przyszłość. Krótka analiza histo-
ryczna rozwoju prawa autorskiego do czasów obecnych pozwoli także wykazać 
pewną tendencję w dotychczasowym rozwoju prawa autorskiego - a mianowi-
cie do rozszerzania ochrony gwarantowanej przez prawo autorskie.

Rys historyczny

W rozwoju praw autorskich można wyróżnić cztery najważniejsze okre-
sy: 1) okres przywilejów (XV - XVIII w.), który związany był z rozwojem 
druku i techniki drukarskiej; 2) okres ustawodawstw narodowych opartych 
na zasadzie przyznawania autorom niezbyt szerokiego monopolu eksploata-
cyjnego (XVIII-XIX w.); 3) okres umiędzynarodowienia praw autorskich 
majątkowych związany z powstawaniem umów dwustronnych między kra-
jami, przekształcony następnie w międzynarodową Konwencję Berneńską  
o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1886 r.) oraz równoległy z nim 
okres rozwoju praw autorskich osobistych, opartych o niemiecką teorię per-
sonalistyczną oraz orzecznictwo francuskie (trwający do połowy XIX w.); oraz 
4) okres globalizacji4.

Do XVI w. nadawanie przywilejów autorom należało do rzadkości (nada-
wano je raczej drukarzom i dotyczyły przede wszystkim prawa do wydawania 

2  A. Nowak, Gruca - Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle 
ekonomicznej analizy prawa, Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 95. 
3  Ibidem, s. 74.
4  L. Górnicki, Rozwój idei praw autorskich: od starożytności do II wojny światowej, Wrocław 
2013, s. 149.
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kopii danego dzieła). Praktyka taka rozpowszechniła się dopiero w wiekach 
XVII i XVIII. Zaczęto uznawać, że autorzy, nie zaś drukarze czy księgarze 
potrzebują ochrony ich praw w zakresie kopiowania dzieła, a liczba patentów 
autorskich znacząco wzrosła5, jednakże była ona traktowana jako forma nagro-
dy dla autora, swoisty prestiż, forma uznania – nie widziano jeszcze więc prawa 
autora do dzieła, tylko traktowano przywilej jako pewnego rodzaju przysługę 
ze strony suwerena.

Kamieniem milowym w rozwoju prawa autorskiego okazał się Statut 
Królowej Anny, który wszedł w życie w 1710 r.6: z wejściem w życie tego aktu 
nastąpiło przejście z systemu opartego na arbitralnie przyznawanych przywi-
lejach do epoki, w której twórca traktowany był jako podmiot pierwotnie po-
siadający prawa do swojego dzieła7. Statut ten wprowadził dwa nowe pojęcia: 
autora jako właściciela prawa autorskiego oraz terminu ochrony (aczkolwiek 
przyjął obowiązek rejestracji dzieła i deponowania jego kopii)8. Po raz pierw-
szy w historii prawo do tekstu, druku i przedruku otrzymał autor9, ponadto 
zapewniono mu wyłączne prawo drukowania dzieł literackich oraz czerpania  
z nich korzyści materialnych w okresie 14 lat od dnia pierwszej ich publikacji, 
a po upływie tego terminu na dalszych 14 lat, jeśli autor jeszcze żył. 

Etap internacjonalizacji ochrony prawnoautorskiej zapoczątkowała pod-
pisana w Bernie 9 września 1886 r. (wielokrotnie uzupełniana i rewidowa-
na) konwencja o ochronie międzynarodowej dzieł literackich i artystycznych. 
Odrzucono w niej – z nielicznymi wyjątkami – znaną zasadę uzależnienia 
powstania prawa autorskiego od dokonania pewnych formalności, a zwłasz-
cza wpisu do rejestru, złożenia do depozytu odpowiedniej liczby egzemplarzy 
opublikowanej książki czy umieszczenia informacji stwierdzającej prawa au-
torskie. Konwencja berneńska od czasu ratyfikacji tekstu pierwotnego z roku 
1886 ulegała licznym zmianom. Część z nich (jak np. dodatkowy akt pary-
ski z 1896 r.) miała na celu ujednolicenie i wyjaśnienie terminologii, inne 
wprowadzały kolejne postanowienia i w ten sposób podwyższały stopniowo 
standard ochrony praw autorskich, rozszerzając prawa wyłączne na coraz to 
nowe formy eksploracji utworów. Rewizja z 1908 r. wprowadziła minimal-
ny okres ochrony uprawnień majątkowych autorów (cały okres życia twórcy  

5  S. Grzybowski, Prawo autorskie w systemie prawa [w:] Zagadnienia prawa autorskiego,  
S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Warszawa 1973, s. 42.
6  J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014, s. 17.
7  K. Gliściński, Dyskursy prawa autorskiego – krótka historia, Warszawa 2015, s. 10.
8  L. Górnicki - op.cit., s. 282.
9  B. Kaplan, An Unhurried View of Copyright, New York 1967, s. 20.



56

ALEKSANDRA GÓRSKA - JANKOWSKA

i 50 lat po jego śmierci)10 oraz przesądziła o zasadzie automatyzmu ochrony,  
a akt rzymski konwencji berneńskiej z 1928 r. wprowadził do konwencji poję-
cie praw osobistych11. 29 października 1993 r. Rada Unii Europejskiej wydała 
Dyrektywę 93/98/EWG w celu ujednolicenia terminu wyłączności w zakresie 
praw autorskich i praw pokrewnych ze skutkiem od 1 lipca 1995 r.12. W przy-
padku dzieł literackich, dramatycznych, muzycznych, Dyrektywa wydłużyła 
okres ochrony na 70 lat od śmierci autora. Co istotne, przedłużenie okresu 
obowiązywało z mocą wsteczną do wszelkich istniejących dzieł, do których 
prawa autorskie nadal obowiązują. 

Dyrektywa UE miała istotne znaczenie także poza państwami człon-
kowskimi UE. W szczególności, zgodnie z porozumieniem o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym z 2 maja 1992 r., państwa członkowskie Europej-
skiego Obszaru Wolnego Handlu (EFTA) musiały dostosować się do nowych 
regulacji w UE (Gotzen 1998). Ponadto kraje Europy Środkowej i Wschod-
niej starające się o przyjęcie do UE (takie jak m.in. Czechy, Węgry, Polska  
i Słowacja), również musiały dostosować swoje prawodawstwo, czego skut-
kiem była Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych z dnia 9 czerwca 2000 r. wydłużająca okres ochrony w polskim porządku 
prawnym z 50 do 70 lat. Z kolei w USA za wydłużenie ochrony odpowiadał 
tzw. Mickey Mouse Protection Act który wydłużał okres ochrony do 70 lat 
od śmierci twórcy13. Kolokwialna nazwa aktu (w oryginale The Copyright 
Term Extension Act), wynika z faktu, że Walt Disney Company był jednym 
z głównych lobbystów zmiany prawa.

Rozwój historycznej ochrony za pomocą praw autorskich nastąpił zatem 
kolejno od braku jakiejkolwiek ochrony, przez jedynie uwzględnienie autor-
stwa aż po prawa majątkowe i niemajątkowe, których okres ulegał odpowied-
nio wydłużeniu od 14 lat, przez wydłużenie praw na całe życie twórcy plus 
50 lat, by wreszcie zostać wydłużonym do lat 70 po śmierci twórcy. Powyż-
sza analiza uprawdopodabnia tezę o tendencji do coraz większego wzmacnia 
ochrony prawnoautorskiej.

10  M. Barczewski, Traktatowa ochrona praw autorskich i praw pokrewnych, Warszawa 2007,  
s. 45.
11  (Dz. U. nr 84 poz. 515).
12  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31993L0098 [dostęp: 
19.02.2021]
13  H. R. Varian, Copying and copyright. Journal of Economic Perspectives, 2005, 19(2),  
s. 121- 138.
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Ekonomiczna analiza prawa

Ekonomiczna szkoła prawa (Law and Economics) stanowi jeden  
z najmłodszych kierunków w badaniach nad prawem i pomimo że jej 
początek przypada dopiero na drugą połowę XX w., to stanowi niezwy-
kle popularną dziedzinę. Do rozważań dotyczących zastosowania meto-
dologii ekonomicznej do analizy prawa przyczyniła się przede wszystkim 
jurysprudencja amerykańska, choć obecnie ruch ma także znaczenie dla 
kontynentalnej teorii prawa. Sam ruch wiąże się z działalnością tzw. 
szkoły chicagowskiej, która jako pierwsza zaproponowała konsekwent-
ne użycie narzędzi metodologicznych zaczerpniętych z ekonomii do ana-
lizy prawa. Za najbardziej znanego przedstawiciela ruchu należy uznać 
R. Posnera, którego praca „Economic Analysis of Law” stanowi punkt 
odniesienia dla całego kierunku ekonomicznej szkoły prawa14. Głów-
nym stanowiskiem przedstawicieli kierunku jest możliwość wyjaśniania, 
oceny i badania prawa za pomocą kategorii ekonomicznych. Wszystkie 
bowiem aspekty prawa: tworzenie, stosowanie, interpretacja i przestrze-
ganie, można oceniać z perspektywy ich ekonomicznej efektywności15.

Jako genezę stanowiącą podwaliny myślenia o prawie w kontekście efek-
tywności z pewnością należy wymienić klasyczny utylitaryzm w raz z jego czo-
łowymi przedstawicielami takimi jak J. Bentham, czy J.S Mill. Choć różnią się 
pomiędzy sobą w szczegółach utylitaryści są zgodni, że wszelkie oceny powin-
ny sprowadzać się do jednego kryterium jakim jest użyteczność (utylity), która 
może być rozumiana jako szczęście, przyjemność lub minimalizacja cierpienia. 
Coś jest zatem dobre jeżeli maksymalizuje szczęście jak największej liczby ludzi. 
Prawo jako narzędzie mogące prowadzić do społecznych zmian powinno być 
więc zatem tworzone i oceniane w kontekście zasady maksymalizacji użytecz-
ności. Tak np. Bentham uzasadniał konieczność surowości kary, która pomimo 
tego, iż zadaje człowiekowi cierpienie to poprzez pełnieni funkcji prewencyjnej 
odstrasza przyszłych potencjalnych przestępców, co z kolei powoduje, że ogól-
ny rachunek cierpienia w społeczeństwie będzie mniejszy. Takie „obliczanie 
użyteczności norm” jest z pewnością bliskie założeniom ekonomicznej analizy 
prawa, z tym, że tutaj za główne kryterium oceny uznaje się efektywność eko-
nomiczną wraz z zastosowaniem naukowych i sprecyzowanych metod jej okre-
ślania. Ekonomiczna szkoła prawa nie stanowi oczywiście jedynej propozycji 

14  R. Posner, Economic Analysis of Law.
15  T. Widłak, Ekonomiczna szkoła prawa: Law and Economics [w:] Filozofia prawa  
w pytaniach i odpowiedziach, 2013, s. 156-162.
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teoretycznej postulującej badanie prawa pod kątem jego użyteczności. W li-
teraturze wskazuje się także marksistowską teorię prawa, integralną filozofię 
prawa a także amerykański realizm prawny. Ten ostatni kierunek ze swoją 
koncepcją law in action i sprowadzeniem prawa do empirycznych faktów jest 
zresztą wymieniany jako źródło inspiracji dla szkoły chicagowskiej16.

Wobec ekonomicznej szkoły prawa pomimo jej relatywnie młodego 
wieku zdążyła się już wykształcić silna opozycja intelektualna, kwestionująca 
jej podstawowe założenia. Krytykuje się jej zbytni aspekt teoretyczny i meto-
dologię nie uchwytująca złożoności kwestii które ma oceniać, jej fetyszyza-
cje metody wolnorynkowej i brak odpowiedzi na problem dystrybucji dóbr  
w społeczeństwie, czy wreszcie przyjęte założenie tzw. „homo oeconomicus”, 
podważone niejednokrotnie na drodze empirycznej.

Regularne rozważania nad ekonomiczną analizą prawa w kontekście 
prawa autorskiego rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku17. 
Rozważania w zakresie ekonomicznej analizy prawa autorskiego skupiają się 
na pogodzeniu argumentów przemawiających za wprowadzeniem ochrony 
twórców, aby zachęcić ich do wytwarzania dóbr, jakimi są utwory, oraz argu-
mentu przemawiającego za ograniczeniem takiej ochrony ze względu na dobro 
publiczne związane z dostępem do utworów18. Badacze wskazują, że dobro 
informacyjne, jakim są utwory podlegające prawu autorskiemu, wykazują w 
dużej mierze cechy dobra publicznego, tzn. niewyłączalność z konsumpcji 
oraz brak konkurencji19. Niewyłączalność z konsumpcji polega na tym, że bez 
ponoszenia wysokich kosztów nie można wyłączyć innych z konsumpcji da-
nego dobra, brak konkurencji wynika natomiast z faktu, iż dane dobro może 
być dowolnie kopiowane bez wpływu na ilość oferowanego dobra na rynku. 
Jednakże wskazuje się także, że w przypadku dóbr jakim jest dzieło autorskie, 
za pomocą środków prawnych można częściowo wyłączyć z jej „konsump-
cji” inne osoby, dlatego można nazwać takie dobra „dobrem quasi - publicz-
nym”20. Ekonomiczne uzasadnienie objęcia twórców ochroną prawną można 
przedstawić następująco: w sytuacji gdy interes autora nie będzie dostatecznie 
chroniony przez prawo, autor taki nie będzie miał wystarczającej motywacji 
do tego, aby wytwarzać utwory ze względu na obawę, że nie uzyska zwrotu 

16  T. Widłak, op. cit.
17  T. Eger, M. Scheufen, The past and the future of copyright law technological change and 
beyond [w:] Liber Amicorum Boudewijn Bouckaert, 2012, s. 37-64.
18  R. Posner, Intellectual Property: The Law and Economics Approach, s. 57-73.
19  W. J. Gordon, R. G. Bone, Copyright, in: Encyclopedia of Law and Economics, No. 1610, 
https://reference.findlaw.com//lawandeconomics/1610-copyright.pdf [dostęp: 17.02.2021].
20  W. Załuski - Ibidem, s. 102.
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kosztów, jakie poniósł w związku z ich stworzeniem21. Argument ten tradycyj-
nie określany jest w ekonomicznej analizie prawa jako „argument ze stymulo-
wania twórczości”. W związku z tym, aby zachęcić twórców do wytwarzania 
dóbr jakimi są utwory, prawo autorskie przyznaje twórcom monopol w zakre-
sie udzielania zgody na ich wykorzystywanie przez osoby trzecie. To wyłączne 
prawo ma stanowić bodziec ekonomiczny do tego, aby generować więcej dóbr. 
Argument ten bywał wielokrotnie poddawany w wątpliwość m.in. przez zwo-
lenników ruchu „copyleft”, którzy stawiają interes społeczeństwa w dostępie 
do dóbr kultury wyżej niż partykularne interesy twórców (przykładem może 
być ruch wolnego oprogramowania komputerowego22), jak i poprzez badaczy, 
którzy podtrzymują, że w przypadku tworzenia dzieł kultury, istnienie i zakres 
ochrony gwarantowany przez prawa autorskie ma znikome znaczenie dla arty-
stów, a istotne znaczenie w procesie twórczym mają inne czynniki23 (takie jak 
chociażby samorealizacja czy uznanie). Ponadto, argument ze stymulowania 
twórczości jest szczególnie poddawany w wątpliwość w związku z rewolucją 
technologiczną, która nastała na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat: obecnie 
możliwe jest przekazywanie sobie wzajemnie utworów za pośrednictwem In-
ternetu bez używania jakichkolwiek nośników fizycznych, a wyłącznie poprzez 
cyfrowy zapis. Ponadto, obecna technologia umożliwia wykonywanie kopii, 
które nie tracą na wartości w stosunku do utworów oryginalnych, a dzięki 
dostępowi do Internetu kopiowanie i rozpowszechnianie treści nie nastręcza 
większych trudności24. To wszystko powoduje, że faktyczna ochrona twórców 
wydaje się być wątpliwa, a prawo autorskie przestaje pełnić swoją funkcję jako 
bodziec motywacyjny dla artysty.

Drugi, przeciwny argument wysuwany na gruncie ekonomicznej analizy 
prawa w kontekście prawa autorskiego (czy, w zasadzie szerzej, prawa własności 
intelektualnej) określany jest jako „argument z niedogodności monopolu”25. 
Zgodnie z tym argumentem, wprowadzenie przepisów prawa autorskiego 
daje twórcy władzę monopolistyczną nad wytworzonym przez siebie utworem, 
dzięki czemu może on ustalać ceny oraz dostęp do danego utworu, a przez to 
hamuje wzrost dobrobytu społecznego. Zgodnie z myślą ekonomicznej analizy 

21  W. Załuski, Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej, s. 103.
22  B. W. Carver, Share and share alike: understanding and enforcing open source and free software 
licenses, Berkley Technological Law Journal, Vol. 20:443, s. 443- 481.
23  S. Breyer, The Uneasy Case for Copyright: A Study of Copyright in Books, Photocopies, and 
Computer Programs, Harvard Law Review, 1970, 84 (2): 281–355. doi:10.2307/1339714, 
JSTOR 1339714.
24  T. Eger, M. Schufen, Ibidem, s. 15.
25  W. Załuski, Ibidem, s. 108.
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prawa, regulacje prawne są efektywne wtedy, kiedy odpowiednio równoważy 
się argumenty związane z ochroną twórcy oraz interesem społecznym. W jaki 
więc sposób uregulować przepisy prawa autorskiego, aby były one rzeczywi-
ście efektywne i chroniły interes autora? Precyzyjna odpowiedź na to pytanie 
jest oczywiście niemożliwa ze względu na wielość czynników, które odgrywają 
rolę w kontekście efektywności regulacji prawnych, a które są niemożliwe do 
przewidzenia. Coraz częściej jednak przeprowadzane są badania empiryczne 
na gruncie prawa autorskiego w zakresie jego efektywności. W dalszej części 
zostaną przedstawione wybrane badania empiryczne, które zostały przepro-
wadzone na świecie w kontekście motywacyjnej roli prawa autorskiego na 
szeroko rozumianą twórczość.

Przegląd badań empirycznych  
z zakresu prawa autorskiego 

W 2001 roku w Ruth Towse przeprowadziła badania empiryczne aby 
ocenić, w jakim stopniu prawo autorskie stanowi bodziec do twórczości26. 
Badania skupiały się na wpływie wprowadzenia praw dla artystów wykonaw-
ców w Wielkiej Brytanii w związku z harmonizacją prawa autorskiego państw 
członkowskich Unii Europejskiej na zarobki artystów wykonawców. W tym 
celu autorka zebrała dane z organizacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskimi, aby ocenić prawdopodobny wpływ, jaki zmiana prawa mogłaby 
mieć na zarobki artystów wykonawców, wykorzystując branżę muzyczną jako 
studium przypadku. Porównując dane z organizacji zbiorowego zarządzania 
w Wielkiej Brytanii do danych ze Szwecji i Danii autorka wykazała, że kwo-
ty zebrane dzięki wprowadzeniu praw dla większości artystów wykonawców 
mają marginalny wpływ na całokształt ich zarobków, a ich wprowadzenie po-
woduje wzrost kosztów transakcyjnych pobierania i dystrybucji tantiem. Au-
torka zwróciła także uwagę na fakt, iż pomimo wysokich łącznych dochodów 
z praw autorskich w przemyśle muzycznym, zdecydowana większość muzy-
ków zarabia stosunkowo mało na określonych prawach autorskich i prawach 
wykonawców. Duże sumy dochodu z tantiem (uzyskiwane dzięki istnieniu 
prawa autorskiego), trafiają głównie do wydawców (wydawców muzycznych 
i firm fonograficznych) oraz niewielkiej mniejszości wysoko zarabiających 
wykonawców. Osoby takie mogą bronić swoich interesów na rynku dzięki 
swojej sile przetargowej i zdolności do zatrudniania doradców (takich jak na 

26  R. Towse, Creativity, Incentive and Reward: An Economic Analysis of Copyright and Culture 
in the Information Age, s. 114-127.
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przykład menedżerów, prawników i księgowych) do kontrolowania ich wła-
snych spraw w drodze ustaleń umownych. Towse w swoich badaniach pod-
kreśliła, że ogólna intuicja dotycząca ochrony praw autorskich (tj. zapewnianie 
bodźca finansowego do tworzenia nowych dzieł), często nie jest zgodna z fak-
tyczną motywacją twórcy.

 Innym interesującym badaniem w zakresie efektywności prawa 
autorskiego (o nieco innych wnioskach niż badanie przytoczone powyżej), 
było badanie przeprowadzone przez Ivana Png i Qiu-Hong Wang w 2006 
roku dotyczące wpływu przedłużenia czasu trwania praw autorskich na two-
rzenie filmów.27 Png i Wang wskazali, że pomiędzy 1991 a 2002 rokiem, dzie-
więtnaście krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (w tym 
Polska) przedłużyło okres obowiązywania praw autorskich (zazwyczaj przyj-
mując czas trwania praw autorskich do pięćdziesięciu bądź siedemdziesięciu lat 
po śmierci autora). Przedłużenie obowiązywało z mocą wsteczną do wszelkich 
istniejących dzieł, do których prawa autorskie obowiązywały w chwili dokona-
nia przedłużenia. Badacze zebrali dane na temat filmów stworzonych w latach 
1991-2002 w krajach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju. Dla każdego kraju badacze uzyskali informację na temat potencjal-
nych czynników wewnątrzkrajowych, które mogą mieć wpływ na popyt na 
filmy, a tym samym produkcję filmową - m.in. poziom PKB na mieszkańca 
czy realne stopy procentowe. Aby wykluczyć inne czynniki, które mogłyby 
mieć wpływ na produkcję filmów (takich jak np.rozwój technologii czy też 
ogólny wzrost gospodarczy badanych krajów), badacze wprowadzili dodatko-
we zmienne. Na podstawie przeprowadzonych badań, Png i Wang znaleźli 
korelację pomiędzy wydłużeniem obowiązywania praw autorskich a produkcją 
filmów w zakresie od 8,51% do 10,4%. Wzrost był wyższy w krajach, w któ-
rych piractwo było mniejsze28. Badanie to bywa krytykowane za niemożliwość 
wzięcia pod uwagę wszystkich czynników, które mogły wpływać na produkcję 
filmów, niezależnych od zmian w prawie autorskim29, jednak niezależnie od 
krytyki, badanie to wydaje się wskazywać interesujący kierunek do dalszych 
rozważań nad wpływem prawa autorskiego na realną produkcję dóbr kultury.

Interesującą perspektywę efektywności prawa autorskiego rzuca badanie 
Philippa Peltza z 2014 roku30. Autor przeprowadził badanie w Austrii za 

27  I. P. L. Png, Q. Wang, Copyright duration and the supply of creative work, Department of 
Information Systems, National University of Singapore, 2006.
28  Ibidem, s. 3.
29  P. Pelz, Ibidem, s. 6
30  Ibidem, s. 6.
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pomocą kwestionariusza na grupie 924 respondentów (z czego część stano-
wili muzycy, a część wytwórnie płytowe). Badani odpowiadali na pytanie, 
jak zmiany w prawie autorskim (zaostrzenie prawa autorskiego, złagodzenie 
prawa autorskiego bądź całkowite zniesienie prawa autorskiego) mogłyby po-
tencjalnie wpływać na produkcję przez nich muzyki (zwiększenie produkcji, 
zmniejszenie produkcji bądź brak wpływu na produkcję muzyki). Wyniki ba-
dań pokazały, że w przypadku zaostrzenia prawa autorskiego, aż 87,3% mu-
zyków (i odpowiednio 74,4% wytwórni) nie zmieniłoby swojego podejścia do 
tworzenia muzyki, w przypadku złagodzenia prawa autorskiego 85,4% muzy-
ków nie zmieniłoby swojego podejścia (i odpowiednio 74,7% wytwórni nie 
zmieniłoby swojego podejścia do muzyki). W przypadku jednak całkowitego 
zniesienia prawa autorskiego, muzycy opowiadali się w 75,2%, że poziom ich 
twórczości nie ulegnie zmianie, podczas gdy w przypadku wytwórni było to 
już 61%. Autor konkluduje, iż uzyskany wynik może może być tłumaczony 
na kilka sposobów w pierwszej kolejności wniosek jaki się nasuwa jest taki, że 
prawo autorskie ma niewielki wpływ na twórczość badanych muzyków (więk-
sze znaczenie dla przychodów artystów mają występy na żywo, merchandising 
czy dotacje). Innym wnioskiem wysuniętym z przytoczonych badań jest to, 
że bodziec finansowy ma niewielkie znaczenie dla artystów wobec motywacji 
wewnętrznej, pozafinansowej, a artyści będą kontynuować swoją pracę 
pomimo braku adekwatnego wynagrodzenia dla ich pracy. Innym możliwym 
wyjaśnieniem przytoczonych badań jest to, że artyści mogą po prostu nie mieć 
wiedzy na temat mechanizmów i następstw wynikających z praw autorskich31.

Innym przykładem analizy ekonomicznej w zakresie prawa autorskiego 
jest badanie Giovanniego Ramello (2010) dotyczące naukowej branży wy-
dawniczej. Autor badania przytoczył dane zebrane przez Association of Re-
search Libraries (ARL), organizacji non profit, zrzeszającej 125 bibliotek 
naukowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w tym wiele bibliotek 
akademickich. Zgodnie z ARL, w latach 1986-2004 średnie wydatki na za-
kup czasopism naukowych wzrosły o ponad 273%, a średnia cena czasopisma 
wzrosła o 188% w stosunku do obecnego w tamtym okresie 73% wzrostu 
wskaźnika cen konsumpcyjnych32 (dane te są uśrednione, w przypadku czaso-
pism z zakresu chemii czy fizyki ceny wzrosły w badanym okresie o 615%)33. 

31  Ibidem, s. 10.
32  G.B. Ramello, Copyright & endogenous market structure: A glimpse from the journal-
publishing market, s. 2.
33  A.S. Edlin, D. L. Rubinfeld, Exclusion or Efficient Pricing? The “Big Deal” Bundling of 
Academic Journals, Antitrust Law Journal, 2004, 72, 128-159.
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O ile te dane odnosiły się do rynku amerykańskiego, autor podnosi, że po-
dobny trend miał miejsce na całym świecie. Autor wskazuje, że chociaż prawo 
autorskie pierwotnie wydawało się odpowiednie dla wspierania kreatywności  
i rozwoju nauki, niedawne praktyki wydawców czasopism naukowych zwią-
zane z wprowadzaniem zaporowych cen za publikację artykułów naukowych, 
jest wręcz przeszkodą dla rozwoju nauki. Autor podnosi także, że otrzymywa-
nie tantiem z praw autorskich przez naukowców nie jest ich główną motywacją 
do pracy naukowej, raczej motywacji należy szukać w chęci uzyskania reputacji  
w środowisku naukowym (stąd - argument ze stymulacji twórczości przez pra-
wo autorskie jest nietrafny w kontekście środowiska akademickiego). Niektó-
rzy podnoszą nawet, że prawo autorskie w obecnym kształcie jest przeszkodą 
dla rozwoju nauki, co uwidacznia się w zyskującym na popularności ruchu 
otwartego dostępu do badań akademickich i coraz częściej podejmowane de-
baty na temat tego otwarty dostęp do badań naukowych bardziej wspiera roz-
wój nauki niż funkcjonujący obecnie model praw autorskich.

Podsumowanie

Choć zaprezentowane badania różniły się od siebie pod kątem stosowanej 
metodologii (analiza danych, kwestionariusz) oraz wysuwanych wniosków 
(badanie pierwsze, drugie oraz czwarte wskazywało na brak roli motywacyjnej 
przypisywanej prawu autorskiemu, a badanie drugie wskazało na związek 
między wydłużeniem obowiązywania prawa autorskiego, a więc zaostrzeniem 
tej regulacji a produkcją filmów), to z pewnością pokazują interesujący 
kierunek rozwoju badań nad prawem autorskim. Wciąż jeszcze dla niektórych 
nauk społecznych badania empiryczne stanowią pewne novum. Dotyczy to 
także nauk prawnych, które do tej pory rzadko posługiwały się empiryczną 
metodologią badań. Jednak konkluzje wyciągnięte z zaprezentowanych ba-
dań dowodzą, że jest to kierunek, w którym powinno zmierzać coraz więcej 
badaczy.
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THE IMPACT OF COPYRIGHT LAW ON CREATIVITY -  
A REVIEW OF EMPIRICAL RESEARCH

Summary: Economic analysis of law is a discipline originated in the 
1950s that uses the efficiency perspective to evaluate legal norms. In 
accordance with economic analysis of law copyright is an empirical 
fact that can be analyzed using tools developed by economics. The aim 
of this article is to review the selected empirical research in the field of 
copyright, focusing on the impact of the copyright law on creativity. 
This research can contribute to the academic debate about the role of 
copyright today and perspectives for the future.

Keyword: Copyright, law and economics, economic analysis of law. 
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DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 
SEKTORA MŚP W POLSCE  

Z PERSPEKTYWY OPUSZCZENIA 
UNII EUROPEJSKIEJ KRAJU 

CZŁONKOWSKIEGO –  
PRÓBA OCENY UWARUNKOWAŃ 

PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH

Streszczenie: Przynależność do Unii Europejskiej wpływa na działal-
ność sektora MŚP. Ich funkcjonowanie  i rozwój, w znaczącym stopniu 
oddziałują na kondycję polskiej gospodarki. Podejmowanie działalno-
ści związanej z emancypacją zagraniczną może prowadzić do poprawy 
pozycji konkurencyjnej lub być jedną szansą na przetrwanie przedsię-
biorstw sektora MŚP. Szukanie nowych rynków zbytu i dostosowanie 
się do panujących tam warunków, jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw. 
Zmiany wynikające z opuszczenia Unii Europejskiej państwa człon-
kowskiego oddziałują na jego funkcjonowanie sektora MŚP. W artyku-
le przedstawiona została próba oceny istotności sektora MŚP dla gospo-
darki polski, a także uwarunkowania prawne i organizacyjne.

Słowa kluczowe: Sektor MŚP, Unia Europejska, uwarunkowania 
prawne, uwarunkowania organizacyjne

Wstęp

Sektor MŚP2 zajmuje ważne miejsce z perspektywy budowania dobroby-
tu Polski oraz całej Unii Europejskiej. Jako siła napędowa Unii Europejskiej 

1  Mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
2  MŚP to sektor przedsiębiorstw do których należy zaliczyć; mikroprzedsiębiorstwa, małe 
przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 249 pracowników. 
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przyczynia się do realizacji strategii integracji w ramach UE. Zmieniające 
się warunki wynikające z globalizacji oraz decyzji poszczególnych państw, 
mogą w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw MŚP. 
Opuszczenie UE przez dane państwo, powoduje zmianę uwarunkowań, które  
w dużej mierze dotyczą sektora MŚP i w różny sposób oddziałują na ich funk-
cjonowanie. W pracy przedstawiono kilka uwarunkowań prawnych i organi-
zacyjnych, które mogą wynikiem opuszczenia Unii Europejskiej przez kraj 
należący wcześniej do niej i takich, które bezpośrednio wpływają na funk-
cjonowanie przedsiębiorstw MŚP, które podejmują emancypacje zagraniczną.

Uwarunkowania wynikające z przynależności 
Polski do Unii Europejskiej w stosunku do 
funkcjonowania sektora MŚP

Podstawowym krokiem, który pozwolił na rozpoczęcie integracji po-
między Rzeczpospolitą Polską a Unią Europejską było podpisanie Układu 
Europejskiego3. Zgodnie z wytycznymi Układu za główny cel można przyjąć 
m.in. stworzenie odpowiednich warunków dla dialogu politycznego, popie-
ranie harmonizacji stosunków gospodarczych pomiędzy krajami oraz rozwoju 
handlu, stworzenie programów pomocy finansowej  i technicznej dla krajów 
członkowskich, stworzenie ram, które pozwolą na odpowiednią integracje 
Polski z Unii Europejskiej, poparcie współpracy w kwestii kultury. Dla sekto-
ra przedsiębiorstw mirko, małych oraz średnich szczególne znaczenie ma sze-
reg postanowień wynikających z Układu, które regulują ramy działalności go-
spodarczej4. Szczególnie istotne dla sektora MŚP mają postanowienia Układu, 
które dotyczą współpracy gospodarczej, których zadaniem jest stymulować 

(mikroprzedsiębiorstwo od 0 -9 pracowników), (małe przedsiębiorstwo od 10-49 praco- 
wników), (średnie przedsiębirostwo od 49 do 249 pracowników) lub roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów euro, lub całkowity bilans roczny nie przekroczył 43 milionów euro. 
Przedsiębiorstwem MŚP uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie 
od jego formy prawnej
3  (Dz. U. 2003 nr 10 poz. 110), Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie 
związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem dostosowującym aspekty handlowe Układu 
Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej stro-
ny, a wspólnotami Europejskimi  i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji do 
Unii Europejskiej oraz wyników negocjacji rolnych Rundy Urugwajskiej, wraz z rozszerzeniem 
istniejących uzgodnień preferencyjnych, sporządzonym w Brukseli dnia 20 grudnia 2001 r.
4  Część III: Swobodny przepływ towarów, Część IV: Przepływ pracowników, zakładanie 
przedsiębiorstw, świadczenie usług, Część V: Płatności, kapitał, konkurencja i inne postano-
wienia dotyczące gospodarki, Część VI: Współpraca gospodarcza, Część VIII: Współpraca 
finansowa.
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m.in: współpracę pomiędzy podmiotami gospodarczymi  z Polski z podmio-
tami innych krajów członkowskich, angażować środki Unii Europejskiej na 
rzecz restrukturyzacji i modernizacji polskiego przemysłu, tworzenie nowych 
podmiotów  w sektorach dających potencjalne perspektywy wzrostu gospo-
darczego. Analizując powyższe założenia Układu dotyczące szeroko rozumia-
nej współpracy gospodarczej, można wskazać na pozytywne efekty wynikające  
z uwarunkowań makroekonomicznych, szczególnie uwzględniając korzyści dla 
sektora MŚP i oddziałujące na uwarunkowania mikroekonomiczne. Co więcej, 
w myśl przyjętych zapisów Układu, Unia Europejska zobowiązała się dążyć 
do rozwoju tego sektora. Układ pomiędzy Polską a UE popiera współpracę 
pomiędzy podmiotami z różnych krajów członkowskich, tworzenie prawnych, 
technicznych, administracyjnych, finansowych, czy podatkowych warunków 
do zakładania i rozwoju przedsiębiorstw, w tym również współpracy trans-
granicznych, zaproponowanie specjalistycznych usług, potrzebnych w zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwem w tym szkolenia z zakresu rachunkowości kontroli 
jakości, marketingu itp. popieranie współpracy międzynarodowej, budowanie 
odpowiednich kanałów przepływu informacji. 

Zwracając uwagę na istotę MŚP w tworzeniu dobrobytu kraju i w efekcie 
całej UE, również istotne okazują się postanowienia, które mają za zadanie 
pobudzić współpracę w ramach takich dziedzin jak: nauka i technika, edu-
kacja i kształcenie, sektor rolnospożywczy, ochrona środowiska naturalnego, 
regionalizacja5. 

Integracja państw członkowskich UE prowadzi do realizacji progra-
mu Rynku Wewnętrznego6. Wykracza on poza zniesienie formalnych barier 
przepływu produktów/usług, kapitału czy osób. Dotyczy zatem promowania 
uczciwej i swobodnej konkurencji, tworzenie gwarancji praw socjalnych oraz 
kładzie nacisk na ochronę środowiska naturalnego7. Przyjąć zatem należy, że 
podejmowanie działań w tych obszarach mają wpływ w konsekwencji na sku-
teczność i efektywność przedsiębiorstw MŚP, oddziałując na nie pośrednio lub 
bezpośrednio. 

Uwarunkowania, które oddziałują bezpośrednio tworzą grupy impulsów, 
które pojawiają się z wraz z implementacją przepisów i zasad dzięki, którym 

5  R. Kisiel, K. Babuchowska, Integracja Europejska - szansa czy zagrożenie dla sektora MSP  
w Polsce, s. 328-333.
6  J. Wiktor, Wspólny rynek europejski – konsekwencje dla konsumpcji w Polsce. Morfologia zależ-
ności, Konsumpcja i Rozwój, 4, 4 (9), Kraków 2014, s. 3-13.
7  E. Piontek, Ewolucja podejścia Wspólnoty Europejskiej do pomocy państwa dla przedsiębiorstw, 
(red.) C. Banasiński, Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej, Studia 
prawno-ekonomiczne, Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005, s. 177-182.
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funkcjonuje Rynek Wewnętrzny. Wśród najważniejszych impulsów zaliczyć 
należy usunięcie barier pozataryfowych wynikających z działalności handlo-
wej, zniesienie kontyngentów, zniesienie ograniczeń wynikających ze specy-
fiki poszczególnych branż8. Likwidacja tych barier jest podstawą w budowie 
integracji między krajami. Do grupy barier pozataryfowych możemy zaliczyć 
bariery techniczne, fiskalne oraz fizyczne. Bariery techniczne odnoszą się  
w dużej mierze do kwestii produkcji oraz różnic wynikających w standardach 
procesowych, produkcyjnych, organizacyjnych, prawnych. Ta grupa barier 
odnosi się w dużej mierze do działalności przetwórczej, która jest kluczowa  
w kwestii wymiany. Do branż, które są najbardziej narażone na tego typu ba-
riery zaliczyć należy: produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja 
pojazdów, przemysł chemicznych, produkty z surowców niemetalicznych czy 
produktów mineralnych, przemysł spożywczy, skórzany, tytoniowy, pozosta-
łego sprzętu transportowego, sprzętu medycznego, wyrobów z gumy czy two-
rzyw sztucznych, artykułów metalowych, produktów z drewna w tym mebli, 
produkcja tkanin, odzieży, produkcja włókien syntetycznych, przetwórstwo 
ropy naftowej i inne branże przemysły, które są istotne z perspektywy eks-
portu. Odpowiednie ustawy pomagające na zniesienie barier technicznych 
pozwoliło na redukcję kosztów, jakie były generowane dotychczas, które mu-
siały być ponoszone przez przedsiębiorstwa, administrację publiczną, konsu-
mentów i podatników. Do instrumentów likwidacyjnych bariery techniczne 
należy zaliczyć: zasady wzajemnego uznania legalności sprowadzanych towa-
rów, tworzenie i wdrażanie mechanizmów mających na celu zabezpieczanie 
przed wznoszeniem nowych barier handlowych, czy techniczna harmoniza-
cja prawa9. Likwidacja barier technicznych dla przedsiębiorstw MŚP może 
być zarówno szansą jak i zagrożeniem. Szansą jest pojawienie się aktywności 
rynkowej przedsiębiorstw, które działają w niszowych rynkach, dla których 
zlikwidowanie barier technicznych pozwala na podjęcie działań eksporto-
wych. Natomiast zagrożenie wynika z pojawienia się konkurencji zagranicznej  
i braku ochrony krajowego rynku przed przedsiębiorstwami z innych krajów 
członkowskich. 

Do barier fizycznych należy zaliczyć utrudnienia w przepływie pro-
duktów, które wynikają z istnienia kontroli granicznej10. Ta grupa barier 

8  J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska  
w okresie przemian: aspekty ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2016, s. 104-117.
9  Dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. 
10  W. Bąba, Bariery dalszych rozszerzeń Unii Europejskiej [w:] Bariery integracji Europejskiej, 
(red.)  H. Tendery-Właszczuk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009, s. 161-175.
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dotyczy cła, ilościowych ograniczeń w handlu między krajami UE, obciążeniami  
fiskalnymi w eksporcie i imporcie, różnić wynikających z standardów wete-
rynaryjnych, higienicznych, fitosanitarnych, różnic odnoszących się do trans-
portu kołowego (posiadanych licencji transportowych, standardy wynikające 
z standardów technicznych i bezpieczeństwa przewozu) i in. Wyeliminowanie 
tego typu barier pozwala na redukcje kosztów np.: wewnątrzadministracyj-
nych, zatrudnieniem podmiotów świadczących usługi zewnętrzne (np. agencje 
celne, doradztwo), wydłużanie oraz opóźnianie dostawy produktów do final-
nego odbiorcy wynikające z procedur celnych (koszty przetrzymywania środ-
ków transportu, utrzymanie administracji celnej. Dlatego należy przyjąć, że 
zniesienie barier fizycznych pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie sektora 
MŚP oraz może powodować, że kierujący przedsiębiorstwami, będą skłonni 
podejmować emancypację zagraniczną. 

Kolejną grupą, która wpływa na uwarunkowania funkcjonowania we 
UE są bariery fiskalne. Ta grupa wyraża się w różnych wysokościach i struk-
turach obciążeń związanych  z podatkami w danym kraju. Obciążenia te są 
elementami kosztów jakie ponosi przedsiębiorca. Można również przyjąć że 
współkształtują konkurencyjność odnoszącą się do cen oferowanych produk-
tów. Usunięcie barier fiskalnych wpłynie w efekcie na spadek kosztów opera-
cyjnych przedsiębiorstw, zwiększy potencjalnie zaangażowanie w działalność 
eksportową, poszerzenie rynku zbytu podmiotów MŚP. 

Efekt integracji Polski z krajami Unii Europejskiej rodzi wiele szans dla 
przedsiębiorstw sektora MŚP, ale również wiele zagrożeń. Warto zwrócić uwa-
gę na badania empiryczne11, które wskazują na wyraźny wzrost obrotów (jako 
efekt funkcjonowania w ramach Rynku Wewnętrznego). Wzrost obrotów 
może być blokowany przez przywiązanie do konkurencji cenowej, przestarzały 
park maszynowy, brak implementacji nowych technologii, zbyt duży nacisk 
na działanie w ramach rynku lokalnego, niska aktywność (bądź brak chęci) po-
dejmowania działań eksportowych, brak kooperacji i budowania współpracy   
z zagranicznymi przedsiębiorstwami. 

Kolejnym kluczową szansą wynikającą z omawianej integracji jest wzrost 
eksportu. Na ten wzrost składają się głównie wypracowanie międzynarodo-
wych kontaktów oraz tworzenie kooperacji z przedsiębiorstwami międzyna-
rodowymi. Istotne okazują się działania podejmowane przez sektory MŚP  
w krajach należących do Unii Europejkiej i tworzenie oddziałów, które są 

11  Annual Report on European SMEs 2018/2019, Research & Development and Innovation 
by SMEs, The European Observatory for SMEs.
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formą emancypacji zagranicznej. Barierą, która hamuje wzrost eksportu jest 
w dużej mierze wielkość polskich przedsiębiorstw jaki i brak podejmowania 
aktywności eksportowej12. 

Do pozytywnych uwarunkowań, w których należy dopatrywać się szansy, 
jest wzrost zatrudnienia. Usunięcie barier technicznych, fiskalnych i fizycz-
nych pozytywnie wpływa na wzrost zatrudnienia przez wzrost obrotów i sko-
relowany z nim wzrost eksportu13. 

Integracja Polski ze UE zaowocowała wieloma inwestycjami zagranicz-
nymi. Są one dla przedsiębiorstw MŚP okazją do rozwoju, jednak zbyt duże 
oddanie udziałów (uzależnienie od zagranicznych podmiotów/kapitał zagra-
niczny) jest związane z inwestycjami i interesem zagranicznych podmiotów, 
nie wpłynie korzystnie na budowanie kapitału  i przedsiębiorczości polskich 
przedsiębiorstw. Warto również wspomnieć o poprawie infrastruktury tech-
nicznej, a także rozwojowi zamówień publicznych, restrukturyzacji regionów 
rolniczych, czy wzmacnianie samorządów lokalnych.

Zwracając uwagę na zagrożenia jakie wynikają z integracji z krajami UE, 
pierwszym, który jest najistotniejszy z perspektywy przedsiębiorstw sektora 
MŚP jest poniesienie niezbędnego kosztu dostosowania się przedsiębiorstw do 
narzuconych wymogów Rynku Wewnętrznego, w szczególności zmian zwią-
zanych z dostosowaniem norm i standardów. 

Koszty wynikające m. in. z14: dostosowania systemu podatkowego, wpro-
wadzania unijnych zasad programów pomocy publicznej, koszty harmonizacji 
i standaryzacji procedur, koszty alokacji zasobów i przemysłów, czy dosto-
sowania procedur, standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiele branż,  
w których przedsiębiorstwa sektora MSP funkcjonują charakteryzuje się ni-
skim poziomem internacjonalizacji oraz nie czerpie bezpośrednich korzyści z 
opisanej integracji jednak dostosowanie się do narzuconych standardów i pro-
cedur generuje wiele kosztów, które nie mogą być zrekompensowane przez 
emancypacje zagraniczną. 

Kolejnym zagrożeniem jest rosnąca konkurencja na rynku krajowym. 
Bliska integracja zaostrza konkurencje. Przyjąć należy również, że przedsię-
biorstwa, które już są obecne na innych rynkach są w dobrej formie, bogatsze 

12  M. Matejun, M. Miller, Wpływ integracji europejskiej na rozwój i wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorstw [w:] Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, (red.) 
M. Matejun, M. Szczepańczyk, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010, s. 11-37.
13  E. Ambroziak, Wpływ integracji Europejskiej na wzrost gospodarczy, Studia prawno- 
ekonomiczne, t. XCIV, Łódź 2015, s. 196.
14  Bilans korzyści i kosztów przystąpienia polski do unii europejskie, Prezentacja wyników 
prac polskich ośrodków badawczych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003, s. 80.
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o doświadczenia funkcjonowania na Rynku Wewnętrznym. Dlatego zarzą-
dzający przedsiębiorstwami, ukierunkowani na lokalne rynki, mogą odczuwać 
negatywne skutki integracji, wynikając z pojawienia się zagranicznych pro-
duktów, stanowiących konkurencje. Pojawienie się zagranicznej konkurencji 
niesie za sobą zmiany strukturalne przekładające się bezpośrednio na zmiany 
strukturalne  w branżach15. 

Ważnym zagrożeniem jest również skala produkcji, ponieważ efekt inte-
gracji faworyzuje duże przedsiębiorstwa. Pozycja dużych przedsiębiorstw jest 
wspierana przez politykę Unii Eurkopejskiej, w ramach konkurencyjności du-
żych przedsiębiorstw na arenie światowej, co może powodować skuteczne za-
blokowanie przedsiębiorstw sektora MŚP. Jest to szczególnie istotne dla Polski, 
ponieważ sektor MŚP stanowi 99,8% przedsiębiorstw16.

Wykres 1. Struktura przedsiębiorstw aktywnych w Polsce ze względu na wielkość 
przedsiębiorstw (w%)

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 r. GUS, 2018.

Zagrożeń należy również upatrywać w zmianach wsparcia ze strony Fun-
duszy Strukturalnych, jak również braku odpowiedniego przygotowania orga-
nizacji polskich do korzystania z funduszy. 

15  R. Majewski, M. Kucharski, Sytuacja konkurencyjna polskiego sektora małych i średnich przed-
siębiorstw po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Studenckie Prace Prawnicze, Administra-
cyjne i Ekonomiczne, 4, 2006, s. 31-40. 
16  Raport PARP 2019.
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Uwarunkowania prawne wynikające z opuszczenia 
kraju członkowskiego UE odziaływujące  
na sektor MŚP 

Z chwilą, w której państwo członkowskie opuszcza Unii Europejskiej 
zgodnie  z wcześniej wyznaczonym terminem17, unieważnione zostają wszyst-
kie regulacje, które na wspólnym gruncie Unijnym zostały wypracowane. 
Współpraca obejmująca większość dziedzin bezpośrednio wpływających na 
funkcjonowanie sektora MŚP m.in. kwestie ceł, przepisy prawa konkurencji, 
środków antydupingowych, transportu, zamówień publicznych, unii banko-
wej, telekomunikacji, patentów, znaków towarowych, ubezpieczeń, ochro-
ny środowiska, przepisy prawa pracowników, wzajemnego wykonywania i 
uznawania orzeczeń sądowych, walki z korupcją oraz uznawania kwalifika-
cji zawodowych. Wystąpienie danego kraju z Unii Europejskiej, powoduje 
konieczność nowego uregulowania relacji  z poszczególnymi zainteresowany-
mi w ramach wyżej wymienionych kwestii. Przyjąć zatem można, iż dopiero 
odłączenie się danego kraju ze Unijnej ukazuje jak szeroka jest współpraca  
w ramach przynależności do Unii Europejskiej18. 

Sektor MŚP w dużej mierze musi zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest 
opuszczenie danego kraju należącego do UE. O ile przedsiębiorstwa nie 
współpracujące z podmiotami  z kraju, który opuszczającym UE nie mają 
większych problemów i nie wpływa bezpośrednio na ich funkcjonowanie,  
o tyle przedsiębiorstwa, które są eksporterami lub importerami muszą dosto-
sować się do wypracowanych umów, określonych ceł, czy procedur celnych. 
Ważna również jest kwestia respektowania zezwoleń i licencji, które w ramach 
Unii Europejskiej były ważne, pozwalając danemu przedsiębiorstwu prowa-
dzić działalność na terenie kraju, który opuszcza UE. Równie ważne okazują 
się kwestie transportowe, czy kwestie wizowe. 

Istotny z perspektywy MŚP okazuje się, również porządek prawny19. 
Wszystkie umowy zawarte w trakcie przynależności do UE były wypraco-
wane w ramach Unijnego porządku prawnego, jednak w przypadku opusz-
czenia danego kraju UE może skutkować zmianą umowy, czy sposobu jej 
realizacji. Należy wspomnieć, że wiele innych kwestii prawnych bezpośrednio  
 

17  Art. 50. Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. 2004.90.864/30).
18  Z. Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, Tymedia 2, Białystok 2003, s. 107.
19  M. Cesarz, Porządek prawny Unii Europejskiej [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne  
w Europie, (red.) A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014, s. 180-186. 
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oddziałuje na funkcjonowanie przedsiębiorstw, które działają na terenach kra-
ju, który zdecydował się na opuszczenie UE.

W ramach wspólnotowego dorobku prawnego obowiązują regulacje 
prawne, które można podzielić na trzy kategorie20. Pierwsze to regulacje doty-
czące produktów. Określają one cechy produktów/usług, które mogą być one 
przedmiotem obrotu w ramach wspólnego Rynku. Kraj opuszczający Unię 
Europejską może narzucić własne kryteria, które mogą w znaczący sposób 
oddziaływać na emancypacje danego przedsiębiorstwa MŚP na danym rynku 
kraju, który opuszcza UE. Do drugiej kategorii należą regulacje, które okre-
ślają mechanizm funkcjonowania gospodarki rynkowej. Należą do nich prawo 
konkurencji, polityka pomocy państwa, swobodny przepływ kapitału, aspek-
ty prawa księgowości i spółek, podejmowania pracy. Czyli można przyjąć, że 
w znacznym stopniu ta kategoria może wpłynąć na działania podejmowane 
przez MŚP. Warto zaznaczyć, że każde dostosowanie wiąże się z kosztami jakie 
przedsiębiorstwa muszą ponieść. Przedsiębiorstwa sektora MŚP emancypujące 
na dany rynek, charakteryzują się dobrą kondycją, gdyż emancypacja jest kosz-
townym procesem, jednak dodatkowe bariery, jakie mogą się pojawić może 
skutecznie zniechęcić polskie przedsiębiorstwa sektora MŚP do działania na 
terenie kraju, który opuszcza UE. Warto dodać, że druga kategoria dotyczy 
zewnętrznych czynników, na które przedsiębiorstwa MŚP mają mały wpływ. 
Natomiast trzecia kategoria dorobku prawnego w ramach UE, dotyczy samego 
procesu produkcji. Czyli regulacji określających sposoby w jaki dany produkt/
usługa jest wytwarzana21. 

Wspomnieć należy, że każde dostosowanie się do narzuconych proce-
sów, standardów, wiąże się z poniesieniem kosztów, czy przeorganizowaniem 
przedsiębiorstwa. Dodatkowe koszty, organizacja oraz dostosowanie się do no-
wych wymagań może zniechęcić do współpracy z podmiotami, które działają 
na terenie kraju, który opuszcza UE. Bardzo często proces dostosowania się do 
dostosowania się trwa klika lat, a nakłady poniesione mogą zostać zrekompen-
sowane w długim okresie. Koszty dostosowania się do danych narzuconych 
nowych przepisów prawnych, czy standardów często zależy od branży. 

20  K. D. Borchardt, ABC prawa Unii Europejskiej, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksem-
burg 2011, s. 22-40.
21  Ibidem.
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Dla sektora MŚP istotne są stabilne warunku otoczenia prawnego,  
w którym działają. Wszelkie zmiany warunków, standardów czy też brak 
przejrzystości obowiązujących przepisów stanowi poważne zagrożenie22. 

Wiele negatywnych skutków wynikających z opuszczenia danego kraju 
Unii Europejskiej, a które wpływają przedsiębiorstwa MŚP można wyelimino-
wać już na etapach podpisywania umów regulujących współpracę. Zwracając 
uwagę na niepewność z jaką związane jest całe przedsięwzięcie, przedsiębior-
stwa często wspomagają się o wiedzą  i doradztwem zewnętrznych podmio-
tów. Szczególnie w takim momencie wsparcie specjalistów jest ważne i nie 
chodzi o nieznajomość przepisów prawnych a o niedostateczną uwagę w spra-
wie przepisów prawnych. Zaakceptowanie nowych warunków narzuconych 
przez odbiorcę lub eksportera z kraju opuszczającego UE często zabezpiecza 
tylko jedną stronę, dlatego tak ważne są negocjacje czy odpowiednie wsparcie 
specjalistów. Problemem okazać się może choćby bariera językowa. Ważnym 
działaniem, które pozwoli minimalizować ryzyko wiąże się z weryfikacją pod-
miotów. Pod kątem sytuacji finansowej czy pod kątem wiarygodności. Po-
tencjalne niejasności, które związane są z wyjściem danego kraju z UE mogą 
zwiększyć ryzyko powstania podmiotów chcących wykorzystać sytuacje. 

Dobór odpowiedniej strategii pozwalającej zabezpieczyć transakcje po-
winien opierać się o wybór odpowiedniej jurysdykcji i odpowiedniego prawa. 
Rozważyć należy najbardziej opłacalne rozwiązania dające dodatkowo prze-
wagę. Co więcej przedsiębiorstwa MŚP emancypujące na teren kraju, który 
zdecydował się opuścić UE musi na bieżąco monitorować zmiany w prawie, 
ponieważ mogą one bezpośrednio oddziaływać na jego działania.  To pozwoli 
na większą świadomość w podejmowanych decyzjach oraz istniejących luk   
w prawie, które mogą być przepustką do działania na teranie danego kraju. 

Uwarunkowania organizacyjne wynikające 
z opuszczenia UE kraju członkowskiego 
odziaływujące na sektor MŚP 

Przynależność Polski do Unii Europejskiej, wiąże się z wieloma korzy-
ściami oraz szansami jakie otrzymują przedsiębiorstwa MŚP. Szczególnie waż-
ne jest dla przedsiębiorstw, które decydują się na eksport swoich produktów/

22  Badanie przeprowadzone na zlecenie D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Praw-
nej S.A. przez agencję SW Research w dniach 23- 31.08.2018 r. metodą wywiadów on-line 
(CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W jego ramach przeprowadzono 304 ankiety  
z osobami decyzyjnymi w firmach z sektora mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw.
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usług. Fakt, iż przedsiębiorstwo decyduje się na ekspansje zagraniczną dowo-
dzi, jego dobrą kondycję, zwiększenie przychodów, wyższą wydajność, poziom 
organizacyjny, technologiczny oraz rentowność23. W momencie, gdy dany kraj 
opuszcza UE uwarunkowania organizacyjne wpływają silnie na działalność 
eksportową sektora MŚP. Dlatego warto zaznaczyć, że istnieje szereg uwarun-
kowań, które  w takim momencie wpływa negatywnie na przedsiębiorstwo, co 
w efekcie może powodować wycofanie się rynku nie będącego już częścią UE. 
Organizacja i dostosowanie się przedsiębiorstwa w takim momencie jest klu-
czowe. Odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa pod względem jego or-
ganizacji pozwoli ograniczyć negatywne skutki do których należą m. in: wyższe 
koszty prowadzenie działalności, procedury celne, zbyt krótki czas przygoto-
wań do podjęcia zmian, brak zrozumienia obcych kultur, agresywna polityka, 
brak możliwości podjęcia kooperacji na wcześniejszych zasadach24. 

Przedsiębiorstwa, które nie przygotują się do tej zmiany mogą nie podołać 
zmianą zachodzących w wyniku zerwania wspólnoty między krajami. Dlatego 
ważne jest oszacowanie zysków i strat wynikających z ekspansją zagraniczną 
szczególnie na rynku kraju, który opuszcza UE. Można zatem stwierdzić, że 
słabe przygotowanie do zmiany warunków współpracy, niedoszacowanie kosz-
tów wynikających z przemian, brak odpowiednich zasobów może powodować 
fiasko działalności eksportowej. Przedsiębiorstwa powinny być przygotowane 
organizacyjnie jeśli chcą utrzymać pozycję konkurencyjną na rynku w kraju, 
które podjęło decyzję o opuszczeniu UE. 

Brak przygotowania i wypracowania działania w nowych warunkach 
może skutkować m. in. ograniczeniem skali działalności, konieczność spro-
stania nowym warunkom, wymogą jakościowym, technologicznym (licencja, 
znaki towarowe, pozwolenia na prace itp.), ograniczenie dostępu do nowych 
technologii, potencjału, zasobów wynikających  z wypracowania Współpra-
cy w ramach UE, ograniczony dostęp do kapitału, dostosowywanie procedur, 
strategii, zarządzania czy struktur, w wyniku zachodzących zmian. 

Trudności wynikające z pojawienia się nowych warunków współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami UE a przedsiębiorstwami należącymi do kraju, 
który opuszcza UE dotyczą wielu kwestii. Powodują redefinicje czynników ze-
wnętrznych i wewnętrznych. Dotyczą zmian bardzo szerokiego zakresu funk-
cjonowania działalności. Zmiany organizacyjne są kluczowe z perspektywy 

23  K. Puchalska, Aktywność eksportowa przedsiębiorstw, „Bank i Kredyt”, nr 3, 2010, s. 112. 
24  P. Bobińska, Próba oceny skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Praca koń-
cowa zrealizowana w ramach Studiów Podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy 
Euro”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 10-23.
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przygotowania się przedsiębiorstwa do podejmowania działalności w innych 
warunkach. Dotyczą wszystkich obszarów, które wpływają na wymianę han-
dlową. Dlatego kluczowa okazuje się odpowiednia strategia przedsiębiorstwa, 
która będzie pozwalać na szybkie dostosowanie się do zmiennych warunków. 
A także strategia całej UE aby wypracować jak najlepsze rozwiązania, które 
przełożą się na organizacje przedsiębiorstw. Zaletą sektora MŚP jest to, że 
dzięki swojej specyfice jest w stanie szybko dostosować się do zachodzących 
zmian. O ile nie są absorbujące kapitał finansowy o tyle decyzje o dostoso-
waniu jak i sam proces dostosowania powinien przebiegać sprawnie. W mo-
mencie, gdy zmiany dotyczą większego zaangażowania kapitału finansowego, 
wiedzy oraz przeorganizowaniu działalności przedsiębiorstwo powinno odpo-
wiedzieć na pytanie, czy warto podejmować te decyzje. Etap początkowy odej-
ścia danego kraju ze UE jest najbardziej istotny, dlatego przedsiębiorstwo de-
cydujące się na pozostanie na tym rynku, musi być przygotowane na wszelkie 
zmiany organizacyjne  i prawne, często wymagające ponoszenia dodatkowych 
nakładów finansowych. Czas jest również ważnym czynnikiem, który może 
wpłynąć na funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Szybkie dostosowanie 
się do wymogów narzuconych przez kraj opuszczający UE, może być dobrym 
momentem na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Zakończenie

Przedstawione w pracy, specyficzne uwarunkowania działalności sektora 
MŚP w warunkach opuszczania Unii Europejskiej wskazują na występowanie 
wielu dwubiegunowych skutków. Jedne dotyczą niekorzystnych warunków, 
narzuconych przez kraj opuszczający UE, które są kosztowne i wymagają no-
wej organizacji a przede wszystkim dostosowania się do nich. W drugich zaś 
można doszukiwać się szans na poprawę pozycji konkurencyjnej. Wszystkie 
jednak są bardzo indywidualne w zależności od specyfiki branży, przemysłu, 
przedsiębiorstw, czy nawet proponowanych produktów lub usług. Niektó-
re narzucone warunki mogą skutecznie zniechęcić przedsiębiorstwa MŚP do 
emancypacji na rynek kraju, który opuszcza UE. Istotne okazują się szerokie 
negocjacje pomiędzy Unią Europejską  a krajem opuszczającym Unię Eu-
ropejską dotyczących uwarunkowań organizacyjnych czy prawnych. Należy 
również dodać, iż tematyka związana z opuszczeniem UE przez dany kraj  
w nauce oraz badaniach empirycznych nie jest jeszcze szeroko poruszany, jed-
nak ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw sektora MŚP, 
szczególnie tych, które podejmują emancypację zagraniczną. 
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ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE SME SECTOR  
IN POLAD FROM THE PERSPECTIVE OF LEAVING THE 

EUROPEAN UNION COMMUNITY OF A MEMBER STATE 
– AN ASSESSMENT OF LEGAL AND ORGANIZATIONAL

Summary: Belonging to the European Union Community affects 
the activities of the SME sector. Their functioning and development 
significantly affect the condition of the Polish economy. Taking up 
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activities related to foreign emancipation may lead to an improvement  
in the competitive position or be one chance for the survival of en-
terprises from the SME sector. Searching for new sales market and 
adapting to the conditions prevailing there is a challenge for enterprises.  
The changes resulting from leaving the EU od a Member State affect 
it is functioning of the SME sector. The article presents an attempt  
to assess the significance of the SME sector for the Polish economy,  
as well as legal and organizational conditions.

Key words: SME secotr, community of the European Union, legal 
conditions, organizational conditions.
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ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE 
NIEUCZCIWYCH PRAKTYK 

RYNKOWYCH - INTERPRETACJA 
PRZYKŁADOWYCH REGULACJI 

I ICH ZNACZENIE W PRAKTYCE 
GOSPODARCZEJ

Streszczenie: Praca obejmuje swym zakresem tematykę wykładni nie-
uczciwych praktyk rynkowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie  
i interpretacja wybranych orzeczeń sądowych dotyczących tego proble-
mu, a podstawową metodę badawczą wykorzystaną do jego realizacji 
stanowi krytyczna analiza literatury przedmiotu. Podczas formułowa-
nia wniosków zastosowano metody dedukcji i syntezy. Doktrynalnie 
jest to element odnoszący się do rozwiązań prawnych funkcjonujących 
w Polsce. Przeanalizowane orzecznictwo objęło swym zakresem czte-
ry wybrane wyroki sądów w latach 2016–2017, reprezentatywnych  
z uwagi na przedmiot badań. Całość przeprowadzonej pracy pozwoli-
ła na sformułowanie istotnych wniosków związanych z nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi.

Słowa kluczowe: Nieuczciwe praktyki rynkowe, regulacje prawne, 
kryptoreklama, pojęcia niedookreślone

Wstęp

Niniejszy artykuł stanowi przybliżenie spektrum problemu jakim jest 
łamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

1  Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny  
w Krakowie.
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rynkowym, opisanych na podstawie wybranych orzeczeń Sądu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w Polsce. Stanowi on ważne i mimo upływu czasu 
aktualne zjawisko z jakim mamy do czynienia w codziennym życiu. Ludzie 
zasypywani są różnego rodzaju działaniami mającymi zapewnić sprzedaż da-
nego produktu lub usługi. Należy jednocześnie nadmienić, iż główną prze-
szkodą w stosowaniu ogólnych wytycznych staje się złożoność rozwiązań, ja-
kie przedsiębiorcy stosują, aby osiągnąć swój cel ekonomiczny. W naturalny 
sposób zjawisko to wpływa zatem na bezpieczeństwo funkcjonowania kon-
sumentów na rynku sprzedażowym. Regulacje prawne, zatem określają wa-
runki i charakter zachowania, które traktowane jest jako działanie w ramach 
nieuczciwych praktyk rynkowych. Specyficzny charakter tych zachowań,  
a w szczególności zasięg oddziaływania obejmujący niejednokrotnie całość 
społeczeństwa wymógł stworzenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym2. 

Podejmując problematykę nieuczciwych praktyk rynkowych należy pa-
miętać, że „praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumen-
tów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób 
zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumen-
ta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po 
jej zawarciu”3. Waga tego problemu jest na tyle istotna z uwagi na fakt, iż jest 
ono jednym z głównych zabezpieczeń poprawności i równego traktowania 
przedsiębiorców na rynku, a także ochroną konsumentów przed praktykami, 
których są oni nieświadomi. W rozumieniu ustawy mamy bowiem do czynie-
nia z pojęciem przeciętnego konsumenta, o którego interesy powinien zadbać 
ustawodawca. 

Analizując wyselekcjonowane wyroki należy przede wszystkim odnieść 
się do konkretnych sytuacji, które przedstawiła strona w ramach prowadzone-
go postepowania, a także stanowiska organów administracji, w tym przypad-
ku Prezesa UOKiK4 oraz poglądów Sądu. Empiryczna część pracy obejmuje 
swym zakresem badanie wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów działających w oparciu o Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów 

2  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 
(t.j. Dz.U. 2019, poz. 2088 z późn. zm. zwana dalej także OPNPRU).
3  Art. 4 ust. 1 OPNPRU.
4  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w skrócie Prezes UOKIK, K. Rózie-
wicz-Ładoń, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, LEX, 
Warszawa 2011, s. 24-41., D. Sylwestrzak, Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 218-222.
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(OKiKU)5, będącej jednym ze źródeł prawa ochrony konkurencji6. W celu 
zaprezentowania zagadnienia opierając się na odmiennych charakterach prze-
stępczości dokonano wstępnej selekcji wyroków, tak aby stanowił jak najlepsze 
tło podjętego w artykule problemu. 

Regulacje prawne uwzględniające zagadnienie 
nieuczciwych praktyk rynkowych w Polsce

Zagadnienie dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych ewoluowało 
na przestrzeni lat w wyniku zwiększenia różnorodności zastosowanych dzia-
łań przez podmioty gospodarcze. Rozpatrując prawne ujęcie tego zagrożenia  
w pierwszej kolejności przywołane zostaną przepisy ustawy o przeciwdziałaniu 
nieuczciwym praktykom rynkowym, w której to art. 4 ust. 1, odnosi się do 
tematu podniesionego w artykule. Zgodnie z klauzulą założeniem jest wystą-
pienie dwóch przesłanek w celu uznania danego działania jako spełniającego 
przesłanki złamania przepisów prawa, a mianowicie możliwości doprowadze-
nia do zniekształcenia zachowania na rynku przeciętnego konsumenta oraz 
sprzeczność z dobrymi obyczajami. W prawodawstwie polskim muszą one być 
spełnione jednocześnie7. Legislator wyznaczył ponadto katalog nieuczciwych 
praktyk rynkowych sprecyzowanych w art. 4 ust. 2 OKiKU8, do których nale-
żą: wprowadzanie w błąd, agresywne praktyki na rynku9, stosowania niezgod-
nego z prawem kodeksu dobrych praktyk, a także konsorcyjny system prowa-
dzenia działalności10. Dodatkowo w art. 7 wspomnianej ustawy wymienione 
zostały konkretne działania, będące przesłanką do uznania ich za nieuczciwe 
praktyki rynkowe11. Zostały one implementowane do prawa polskiego z za-
łącznika do dyrektywy 2005/29/WE12. Są nimi między innymi: posługiwanie 
się certyfikatem, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem, nie ma-
jąc do tego uprawnienia, twierdzenie lub wywoływanie wrażenia, że sprzedaż 

5  Ustawa z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2017, 
poz. 331 z późn. zm. zwanej dalej także OKiKU).
6  M. Sachajko, Sankcjonowanie naruszeń zakazu praktyk ograniczających konkurencję na podsta-
wie unijnego oraz krajowego prawa ochrony konkurencji, WSPiA, Poznań 2018, s. 27-33.
7  A. Stawicki, E. Stawicki, Komentarz do Art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
8  Art. 4 ust. 2 OKiKU, Ibidem.
9  A. Powałowski, Leksykon prawa ochrony konsumentów 100 podstawowych pojęć, C.H. Beck, 
Warszawa 2010, s. 1-4.
10  Art. 2 pkt. 10 OPNPRU, Ibidem.
11  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Nieuczciwe praktyki rynkowe – Przewodnik, 
Warszawa 2008, s. 6-8.
12  I. Oleksiewicz, Komentarz do Art. 7 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn-
kowym, LexisNexis, 2013.
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produktu jest zgodna z prawem, chociaż według prawodawcy nie jest, czy 
prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako 
cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy13.

Prawodawca odniósł się także do konieczności wystąpienia trójwar-
stwowości następujących przesłanek: działania przedsiębiorcy, działania bez-
prawnego oraz działania naruszającego zbiorowe interesy konsumentów14. 
Dodatkowo nieuczciwa praktyka rynkowa jest traktowana jako sprzeczna  
z dobrymi obyczajami w swej naturze jeśli w istotny sposób zniekształca lub 
może zniekształcać zachowania przeciętnego konsumenta przed, w trakcie lub 
po zawarciu umowy, lub zmierzać do zawarcia umowy, której w innych oko-
licznościach konsument by nie zawarł15.

Nieuczciwe przypisywanie nieistniejących cech 
produktom oraz sposób ustalenia kary

Pierwszym przytoczonym orzeczeniem na potrzeby niniejszego artykułu 
będzie wyrok podkreślający odrębność cech właściwych danemu produktowi, 
a cech przypisanych mu przez sprzedającego, jako element spełniający prze-
słanki nieuczciwej praktyki rynkowej, którą zajął się Sąd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów w orzeczeniu z dnia 13 października 2016 r.16. Opisy-
wania sprawa zapoczątkowana została wniesieniem przez powódkę skargi na 
decyzję Prezesa UOKIK stwierdzającą zaistnienie działania łamiącego przepi-
sy OPNPRU. Rudymentem dowodowym w tej sprawie było przeprowadzo-
ne postępowanie obejmujące przeanalizowanie promowanych przez powód-
kę produktów. W ulotkach reklamowych skarżącej informowano, że każda 
osoba chętna będzie mogła skorzystać z rzekomo najnowocześniejszej metody 
pozwalającej na redukcję bóli kręgosłupa, opierającej się o działania nowator-
skiej maszyny masującej, której przypisano możliwość zniwelowania zarówno 
problemów drobnych niedomagań, ale także mogąca przynieść ulgę w scho-
rzeniach, okresach rekonwalescencji itp. W rzeczywistości produkt ten był 

13  E. Nowicka, Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców [w:] 
Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, (red.) M. Ganczar, E. Sługocka-Krupa,  
Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 33-44.
14  M. Sieradzka, Komentarz do Art. 24 Ochrona konkurencji i konsumentów. Komentarz do 
zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, LEX/el. 2016.
15  Art. 4 ust. 1 OPNPRU, Ibidem, Art. 4 ust. 2 OPNPRU, Ibidem, Art. 5 ust. 1 OPNPRU, 
Ibidem.
16  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 
13 października 2016 r. (XVII AmA 73/14), LEX nr 2146313.
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wyłącznie maszyną relaksacyjną nieposiadającą stwierdzonych w reklamie cech, 
a takie działanie w ocenie Prezesa UOKIK wypełniało znamiona nieuczciwej 
praktyki rynkowej w myśl art. 7 pkt. 17 OPNPRU17 oraz art. 24 ust. 1 i 2 
OKiKU18. Ponadto w drodze przeprowadzonego postępowania ustalono, że 
w materiałach reklamowych powoływano się na posiadanie opatentowanego 
materiału, podczas gdy takiego patentu nie posiadano, jak również nie otrzy-
mano specjalistycznej ekspertyzy, co do jakości wykorzystanych półfabryka-
tów. Dodatkowo analizie poddano wprowadzone elementy we wzorcu umowy, 
które znacząco ograniczały możliwości zwrotu zakupionego produktu. Powód-
ka wniosła o zmianę decyzji Prezesa UOKIK w części dotyczącej zastosowa-
nego wzorca umowy, a także w części dotyczącej kary do zapłaty obliczonej 
na podstawie dochodów uzyskanych przez stronę za rok 2012 z działalności 
podlegającej kontroli, a nie całej działalności prowadzonej przez powoda oraz 
o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego 
według norm przepisanych. Zarzut obejmował również niewspółmierność za-
stosowanej kary w stosunku do szkodliwości popełnionego czynu, podnosząc, 
że większość z nich miała miejsce na etapie przedkontraktowym, a jako takie 
winny według skarżącej podlegać łagodniejszej karze. Elementem zasługują-
cym na uznanie było również w mniemaniu powoda natychmiastowe zaprze-
stanie praktyk, jakie decyzja Prezesa UOKIK określała niezgodnymi z prawem. 

Prezes UOKIK wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie kosztów zastępstwa 
procesowego. Poddał również w wątpliwość stwierdzenie powoda, że kara po-
winna być obliczona jedynie w odniesieniu do dochodu uzyskanego z działal-
ności, w której wystąpiła praktyka niezgodna z prawem. Po przeanalizowaniu 
dokumentów stwierdzono bowiem, że dochód dodatkowy, na który powo-
ływała się strona jest znikomy w stosunku do całości, zatem i ten argument 
oddalono. 

Ostatecznie w rzeczonej sprawie Sąd podtrzymał decyzję Prezesa UOKIK 
w całości. Głównym elementem sentencji wyroku było kwestionowanie przez 
powoda jedynie sposobu wymierzenia kary. Odnosząc się do zagadnienia ob-
liczenia kary pieniężnej wskazano na prawidłowość zastosowania art. 111 oraz 
art. 106 ust. 1 pkt. 4 OKiKU19, a ponadto w doktrynie nie odnaleziono in-
nego sposobu jej przeliczenia. Mając na uwadze wszystkie przeprowadzone 
ustalenia sąd uznał skargę za bezzasadną i jako taką oddalił. Zamieszczanie  
 

17  Art. 7 pkt. 17 OPNPRU, Ibidem.
18  Art. 24 ust. 1 i 2 OKiKU, Ibidem.
19  Art. 111 OKiKU, Ibidem, Art. 106 ust. 1 pkt. 4 OKiKU, Ibidem.
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elementów, co do których nie mamy prawa stanowi bowiem bezwzględne 
naruszenie przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji rynkowej.

Zastosowanie w reklamach określeń 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów 

W dobie wszechobecnie występującej w życiu człowieka reklamy, czę-
stym problemem stało się wprowadzanie w błąd, co do zakresu prezento-
wanych treści wprowadzanej na rynek oferty. Jednym z przykładów takiego 
działania była sprawa rozpatrywana przez Sąd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów w dniu 5 kwietnia 2016 r.20. Omawiana skarga została skierowana 
przeciwko Prezesowi UOKIK przez Spółkę z o.o. z siedzibą w B. zajmującą się 
udzielaniem pożyczek, gdzie głównym kryterium podniesionym we wniosku 
było powołanie się na art. 26 i art. 24 ust. 1 OKiKU21.

Precyzyjnie wyszczególnionymi działaniami spółki, które uznano za na-
ruszenie przepisów prawa w wydanej decyzji były: 

• zastosowanie zwodniczych reklam obejmujących stwierdzenia typu 
„pożyczka bez BIK”, które wprowadzają w błąd informując, iż linia kredytowa 
zostanie uruchomiona bez względu na wynik przeprowadzonej oceny ryzyka 
kredytowego,

• oferowanie usług rzekomo bez prowizji, bez opłaty wstępnej, podczas 
gdy w przeprowadzonym postępowaniu ustalono, iż takie elementy odnosiły 
się jedynie do etapu początkowego zawierania umowy, 

• reklamowanie w środkach masowego przekazu, że ilość udzielanych 
pożyczek oscyluje w granicach 99% oraz, że klient nie ponosi opłat za ich 
udzielanie, 

• sugerowanie klientowi zwrotu ewentualnych kosztów ubezpieczenia 
i odsetek w każdych okolicznościach, podczas gdy po analizie okazało się, że 
takie rozwiązanie może mieć miejsce tylko w przypadku spłaty zobowiązania 
przed terminem w całości, 

• umieszczenie bezprawnie na logo określenia posiadania Certyfikatu 
Rzetelności wydanego przez instytucję nieposiadającą do tego uprawnień. 

W efekcie końcowym, po rozpatrzeniu stanu faktycznego i opierając się 
na przeprowadzonym postępowaniu wydano decyzję zobowiązującą spółkę 

20  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z dnia 5 kwietnia 2016 r. (XVII AmA 82/14), LEX nr 2502688.
21  Art. 26 ust. 1 OKiKU „Prezes Urzędu wydaje decyzję o uznaniu praktyki za naruszającą 
zbiorowe interesy konsumentów i nakazującą zaniechanie jej stosowania, jeżeli stwierdzi naru-
szenie zakazu określonego w art. 24.". Art. 24 ust. 1 OKiKU op. cit.".
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do zapłaty stosownych kar. Powód nie zgodził się z wydaną decyzją w całości, 
a także zarzucił organowi niewłaściwe i nierzetelne prowadzenie sprawy, bez 
prawidłowej analizy otrzymanych materiałów. Całość skargi została wsparta 
licznymi dowodami w tym zeznaniami świadków. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania uchylono w decyzji Prezesa 
UOKIK jeden z podpunktów, obarczony obowiązkiem zapłaty kary, w ramach 
którego dokonano nadinterpretacji przepisu OPNPRU w kwestii stosowania 
hasła „pożyczka bez BIK”, gdyż w mniemaniu Sądu przeciętny konsument 
nie zrozumie go dosłownie, lecz potraktuje je jako ułatwienie w uzyskaniu 
pożyczki, więc nie miała miejsca nieuczciwa praktyka rynkowa, o której mowa 
w art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 OPNPRU22. Natomiast w stosunku do pozostałej 
części zaskarżonej decyzji Prezesa UOKIK Sąd podzielił jego zdanie, co do 
zaistnienia w działaniu powoda nieuczciwych praktyk rynkowych, ponieważ 
hasła reklamowe stosowane przez powoda były bardzo ogólnikowe i sugero-
wały, że wskazane tam działania mają zastosowanie w każdej sytuacji, podczas 
gdy zostało ustalone, iż te praktyki odnosiły się tylko do niektórych etapów 
zawierania umowy, bądź do najbardziej typowych sytuacji występujących przy 
ich zawieraniu. Z omawianego orzeczenia wynika, że działaniami mogącymi 
zostać uznanymi za sprzeczne z OPNPRU jest takie formułowanie haseł re-
klamowych, które w bardzo ogólny sposób sugerują istnienie korzyści, jakie  
w rzeczywistości są w różnoraki sposób ograniczane.

Zakazane praktyki wpływania na konsumenta 

Kolejnym dobitnym przykładem wprowadzenia na rynek gospodarczy in-
formacji mających za zadanie w sposób niejawny wpłynąć na zachowania od-
biorcy jest zagadnienie kryptoreklamy. Szczegółowo problem ten analizował 
Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydając wyrok w dniu 21 kwietnia 
2016 r.23. W tym przypadku powód, jakim było wydawnictwo wniósł o uchy-
lenie decyzji wydanej przez Prezesa UOKIK, zarzucając mu braku zgody, co 
do zdefiniowania pojęcia kryptoreklamy, jakie w mniemaniu powoda w tym 
wypadku nie miało zastosowania oraz nieprawidłowości w przeprowadzonym 
przez niego postępowaniu. Ponadto strona podkreślała, że wraz z początkiem 

22  Art. 5 OPNPRU, „1. Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli 
działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętne-
go konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął, 2. Wprowadzającym  
w błąd działaniem może być w szczególności: 1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;”.
23  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 
21 kwietnia 2016 r. (XVII AmA 25/15), LEX nr 2140091.
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prowadzonych wyjaśnień w rozpatrywanej sprawie zaprzestała stosowania ele-
mentów, w ramach których istniało duże prawdopodobieństwo orzeczenia na 
jej niekorzyść. 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania Sąd zweryfikował 
faktyczny stan prowadzonej działalności na podstawie wpisu do KRS. 
Przedsiębiorstwo funkcjonowało jako wydawca gazet, a dokładnie dwóch 
dzienników lokalnych, które swym zasięgiem obejmowały całe województwo 
i co do budowy nie różniły się między sobą. W każdym z nich umieszczony 
został dział zatytułowany „Dbaj o ...”, jak ustalono ukazujący się od 10 lat. 
Zwrócono szczególną uwagę na wygenerowanie specjalnych części gazety 
obejmujących jedną do dwóch stron, na których widniały precyzyjne opisy 
problemów medycznych, co do których rozwiązania wypowiadali się lekarze 
reprezentujący wybrane kliniki. Nadmienić należy, że w częściach tych za-
mieszczano dokładne dane do kontaktu dla potencjalnych zainteresowanych. 
Jak ustalono umieszczone opisy były redagowane przez osobę nienależącą do 
składu redakcyjnego czasopisma, a jedynie odpowiedzialną za właściwe opi-
sanie zainscenizowanej sytuacji. Zgodnie z jej zeznaniami odpowiadała ona 
jedynie za utworzenie zwięzłego tekstu, który w żaden sposób nie był powią-
zany ze zredagowanymi materiałami całości. Tworzyła je na podstawie zaleceń 
zleceniodawców, nie umieszczając pod nimi danych dotyczących kontaktu do 
redakcji. Teksty miały wybrzmienie wiarygodnych historii osób cierpiących 
na problemy zdrowotne, czy kosmetyczne. Ich rozwiązaniem miały się stać 
usług świadczone przez specjalistów. Skrupulatnie poddano również weryfika-
cji szatę graficzną oraz strukturę zamieszczonych elementów, specjalnych po-
grubień, wyróżnionej czcionki, stosunek wielkości zajmowanego fragmentu 
do całości strony. Zastosowane zabiegi przemyślanego doboru kolorów przy-
ciągających uwagę również zainteresowały biegłych. 

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że działania powoda były 
reklamą, jednakże opisane materiały prasowe w żadnym miejscu nie były opa-
trzone słowem „reklama”. Ich umiejscowienie pośród innych działów gazety 
sprawiało wrażenie, że są to treści publicystyczne, których przeciętny czytelnik 
nie uznałby za reklamę. Udokumentowane zabiegi powoda stanowiły zatem  
w mniemaniu organu naruszenie art. 7 pkt. 11 OPNPRU, gdyż w takim przy-
padku z opisanych treści zamieszczanych w gazetach powinno jednoznacznie 
wynikać, że jest to promocja przedsiębiorcy, za którą on zapłacił.

Do stwierdzonego powyżej stanu faktycznego Sąd nie wnosił zastrzeżeń, 
a w konsekwencji tego uznał odwołanie od decyzji za bezpodstawne powołując 
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się na Art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 OKiKU24, oraz art. 47945 k.p.c25. W mniemaniu 
Sądu należało jedynie ustalić, czy stosowana reklama miała trafiać do konkret-
nego, definiowanego adresata, czy też do nieokreślonego grona odbiorców, co 
ze swojej istoty stawiałoby ich w tak samo „negatywnym” położeniu. Zgodnie 
z ustaleniami dzienniki lokalne wydawcy kierowane były do niczym nieogra-
niczonego kręgu czytelników, a takie działanie jest traktowane jako publiczne, 
a tym samym wymagające ochrony. W tym przypadku powołano się rów-
nież na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia  
10 lipca 2008 roku26. 

Ostatnim zagadnieniem jakiemu poświęcona została reszta wyroku było 
odwołanie się powoda do kwestii uznania przez Prezesa UOKIK stosowanej 
praktyki jako kryptoreklamy, która zgodnie z art. 7 pkt. 11 OPNPRU „polega 
na wykorzystywaniu treści publicystycznych w środkach masowego przekazu w celu 
promocji produktu w sytuacji gdy przedsiębiorca zapłacił za tę promocję, a nie 
wynika to wyraźnie z treści lub z obrazów lub dźwięków łatwo rozpoznawalnych 
przez konsumenta”. Sąd jednak i w przypadku tych argumentów nie dał wiary 
stronie, punktując, iż dział, o którym mowa poprzedza dział sportowy, a tym 
niejako się z nim redakcyjnie spaja oraz, że brak jest jednoznacznego odróżnie-
nia części redagowanej przez dziennikarzy, a osobę zatrudnioną przez wydaw-
nictwo tylko do wskazanego działu. Takie informacje uzyskał Sąd w drodze 
prowadzonego dochodzenia, nie zaś przeciętny czytelnik. Zatem wyczerpane 
zostały w całości przesłanki art. 7 pkt. 11 OPNPRU, a decyzja Prezesa UOKIK 
została utrzymana w mocy. 

24  Art. 24 ust. 1 i 2 OKiKU, „1. Zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe in-
teresy konsumentów, 2. Przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się 
godzące w nie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami zachowanie przedsiębiorcy, w szcze-
gólności: 1) (uchylony); 2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdzi-
wej i pełnej informacji; 3) nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji; 
4) proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom 
tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy informacji w za-
kresie cech tych konsumentów lub proponowanie nabycia tych usług w sposób nieadekwatny 
do ich charakteru”.
25  Art. 47945, „Rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone § 1. Odpis 
prawomocnego wyroku uwzględniającego powództwo sąd przesyła Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, § 2. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi, 
na podstawie wyroków, o których mowa w § 1, rejestr postanowień wzorców umowy uznanych 
za niedozwolone, § 3. Rejestr, o którym mowa w § 2, jest jawny, § 4. Rada Ministrów określi,  
w drodze rozporządzenia, wzór rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone” 
(t.j. Dz.U. 2020, poz.1575 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępo-
wania cywilnego zwana także k.p.c.
26  Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r. (VI ACa 306/08), (Dz.
Urz.UOKiK.2008/4/40).
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Nieuczciwe  
manipulowanie okresem trwania oferty

Z uwagi na określony cel artykułu jakim jest przytoczenie różnorodnych 
form łamania przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów za-
sadnym jest przytoczenie sprawy rozpatrywanej przez Sąd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów z dnia 9 maja 2017 r.27, w której kolejny raz została 
zaskarżona przez stronę decyzja Prezesa UOKIK. Z ustaleń poczynionych 
przez Urząd wynikało, iż przedsiębiorca stosował nagminnie informację od-
noszącą się do oferty darowej dostawy zakupionych towarów rzekomo „do 
końca okresu promocyjnego” lub „tylko przez 72h”. Tymczasem okres ten był 
każdorazowo odnawiany w ciągu 2 minut od zakończenia akcji promocyjnej. 
W ocenie organu, takie działanie mogło wywoływać w konsumentach presję 
w celu zakupu dobra w atrakcyjniejszej cenie, a tym samym miało znamio-
na naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 OKiKU oraz art. 7 pkt. 7 OPNPRU.  
W efekcie działania wydano decyzję uznającą postępowanie powoda za naru-
szające zbiorowe interesy konsumentów i nałożono stosowną karę oraz obo-
wiązek zaprzestania stosowania przeanalizowanych praktyk. 

Następnie spółka S.A z siedzibą w Z. wniosła o uchylenie decyzji w ca-
łości. Powód nie zgodził się z twierdzeniami Prezesa UOKIK i był zdania, że 
akcja promocyjna była odnawiana na innych warunkach oraz, że takie dzia-
łania nie mogły naruszać interesów konsumentów, gdyż nie istniała w tym 
przypadku możliwość uszczuplenia majątku konsumenta. W odpowiedzi Pre-
zes UOKIK stanął na stanowisku, że przeciętny konsument ma prawo oczeki-
wać, że kierowane do niego informacje ze strony przedsiębiorcy są wiarygodne  
i może je interpretować dosłownie oraz wniósł o oddalenie skargi w całości. 
Ponadto Sąd podkreślił, że działanie powoda mogło naruszać zbiorowe inte-
resy konsumentów, ponieważ powszechnie wykorzystywał on w reklamach 
informację o kończącej się ofercie darmowej dostawy.

Na podstawie przedstawionych dowodów i argumentacji stron Sąd 
uwzględniając sposób działania przeciętnego konsumenta jako „osoby rozsąd-
nej, uważnej, należycie poinformowanej” oddalił skargę. W sentencji pod-
kreślono ponadto, że pomimo wieloletniego doświadczenia w korzystaniu  
z zakupów poprzez Internet osoba nie staje się profesjonalistą. W związku  
z powyższym Sąd uznał, iż konsument nie miał prawa oczekiwać ponowienia 
wspominanej promocji oraz stwierdził, że opisane działanie powoda mogło 

27  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
z dnia 9 maja 2017 r. (XVII AmA 160/14), LEX nr 2576317.
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mieć wpływ na decyzje konsumentów. Skonstatował dodatkowo, że działanie 
powoda będące główną kwestią poruszoną w sprawie stanowiło nieuczciwą 
praktykę rynkową w rozumieniu art. 7 pkt. 7 OPNPRU, zgodnie, z którym 
taką praktyką jest „twierdzenie, że produkt będzie dostępny jedynie przez bar-
dzo ograniczony czas lub że będzie on dostępny na określonych warunkach przez 
bardzo ograniczony czas, jeżeli jest to niezgodne z prawdą, w celu nakłonienia 
konsumenta do podjęcia natychmiastowej decyzji dotyczącej umowy i pozbawienia 
go możliwości świadomego wyboru produktu”. 

Zdaniem Sądu stosowanie haseł sugerujących zakończenie promocji  
w krótkim terminie w szczególności przez przedsiębiorcę, który generuje znacz-
ne obroty stwarza u potencjalnych konsumentów odczucie możliwości niewy-
korzystania szansy, która już nie będzie miała później miejsca. Zdecydowanie 
mogło to powodować podejmowanie przez nich nagłych i nieprzemyślanych 
decyzji odnośnie zakupu.

W wydanym wyroku przytoczone zostały precyzyjne określenia świado-
mego konsumenta, nadmieniając, że obecnie zaawansowana technologia z jaką 
zaznajomieni są kupujący nie może z nich tworzyć profesjonalistów w doborze 
dobra. Zatem, również w tym przypadku całość przytoczonych argumentów 
przekonała Sąd jedynie do oddalenia skargi w całości z jednoczesnym obarcze-
niem powoda kosztami zastępstwa procesowego. 

Wnioski i uwagi końcowe 

Reasumując na podstawie analizy wybranych wyroków Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów należy kategorycznie podkreślić, że problema-
tyka nieuczciwych praktyk rynkowych jest bardzo istotną kwestią w obrocie 
gospodarczym. Analiza poszczególnych wyroków sądów pozwala zarówno 
przedsiębiorcom, jak i konsumentom na lepsze, bardziej precyzyjne zrozumie-
nie przepisów prawa dotyczących omawianej problematyki. W powoływanych 
regulacjach bowiem często stosowane są pojęcia niedookreślone, takie jak np.: 

„wprowadzające w błąd”, „kryptoreklama”28, czy „nakłonienie konsumenta do 
podjęcia natychmiastowej decyzji”. Wymagają one zatem sprecyzowania, któ-
re najczęściej następuje w postępowaniu prowadzonym przez Prezesa UOKIK 
i w orzeczeniach sądowych, gdyż nie zawsze możliwe jest jednoznaczne zakwa-
lifikowanie danego działania jako nieuczciwej praktyki rynkowej. Niekiedy 

28  E. Nowińska, Niedozwolona i zakazana reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym [w:] Reklama – Aspek-
ty prawne, (red.) M. Namysłowska, LEX, Warszawa 2012, s. 73-85.
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dochodzi nawet do sprzeczności w rozumieniu niektórych przepisów po-
między Prezesem UOKIK, a SOKIK, na przykład w orzeczeniu dotyczą-
cym stwierdzenia „pożyczka bez BIK”, gdzie Sąd w odróżnieniu od Prezesa 
UOKIK nie uznał użycia takiego sformułowania za wprowadzające w błąd. 

W związku z tym postulowane jest bardziej precyzyjne formułowanie 
treści przepisów tak, aby zapewnić możliwie, jak najbardziej jednoznaczne 
ich rozumienie. Jednakże taki zabieg mógłby doprowadzić do powstawania 
nowych praktyk, które naruszałaby interesy konsumentów, a nie można by-
łoby ich za takie uznać. Istotne jest zatem pozostawienie organom i sądom 
pewnego zakresu swobody w interpretacji przepisów, w szczególności możli-
wość uwzględnienia okoliczności konkretnej sytuacji, tak jak miało to miejsce 
w wyroku dotyczącym ograniczonego okresu trwania oferty. Warto również 
zauważyć, że zabieg taki jest szczególnie pomocny w szybko zmieniającym się 
świecie, w którym opracowywane są coraz to nowsze i bardziej przemyślane 
strategie wpływania na konsumentów. Dodatkowo niezmiernie istotnym jest 
podkreślenie roli orzecznictwa i doktryny prawniczej w procesie interpretacji 
przepisów dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych, gdyż takie działa-
nie pozwala na prawidłową subsumcję różnych stanów faktycznych pod prze-
pisy ustaw, w szczególności poprzez uwzględnienie specyficznych okoliczności 
danej sprawy.

Bibliografia

1. Nowicka E., Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi działaniami 
przedsiębiorców [w:] Ochrona konsumentów i jej współczesne wyzwania, (red.) 
Ganczar M., Sługocka-Krupa E., Wydawnictwo KUL, Lublin 2014.

2. Nowińska E., Niedozwolona i zakazana reklama w świetle ustawy  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym [w:] Reklama, Aspekty prawne, (red.) Namysłowska M., 
LEX, Warszawa 2012.

3. Oleksiewicz I., Komentarz do Art. 7 Ustawy o przeciwdziałaniu nie-
uczciwym praktykom rynkowym, LexisNexis, 2013.

4. Powałowski A., Leksykon prawa ochrony konsumentów 100 podstawo-
wych pojęć, C.H. Beck, Warszawa 2010.



95

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE NIEUCZCIWYCH PRAKTYK RYNKOWYCH ...

5. Róziewicz-Ładoń K., Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, LEX, Warszawa 2011.

6. Sachajko M., Sankcjonowanie naruszeń zakazu praktyk ograniczających 
konkurencję na podstawie unijnego oraz krajowego prawa ochrony konkurencji, 
WSPiA, Poznań 2018.

7. Sieradzka M., Komentarz do Art. 24 Ochrona konkurencji i konsumen-
tów. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 
zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw, LEX/el. 2016.

8. Stawicki A., Stawicki E., Komentarz do Art. 24 Ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

9. Sylwestrzak D., Postępowanie przed prezesem Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, LexisNexis, Warszawa 2010.

10. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Nieuczciwe praktyki 
rynkowe Przewodnik, Warszawa 2008.

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (Dz.U. 2007, Nr 50, poz. 331).

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. 2020, poz. 1575).

3. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym 
praktykom rynkowym (Dz.U. 2017, poz. 2070).

Orzeczenia

1. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2008 r., 
VI ACa 306/08,

2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 9 maja 2017 r., XVII AmA 160/14.

3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 13 października 2016 r., XVII AmA 73/14. 

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 21 kwietnia 2016 r., XVII AmA 25/15.



96

PATRYK KLIMA

5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 5 kwietnia 2016 r., XVII AmA 82/14.

COURT DECISIONS ON UNFAIR MARKET PRACTICES –  
INTERPRETATION OF EXAMPLES OF REGULATIONS 

AND THEIR MEANING IN ECONOMIC PRACTICE

Summary: The work covers the subject of interpretation of unfair 
market practices. The aim of the article is to present and interpret se-
lected court decisions concerning this problem. Basic research method 
used for its implementation is a critical analysis of the literature on the 
subject. The methods of deduction and synthesis were used when for-
mulating conclusions. Doctrinally, it is an element related to the legal 
solutions functioning in Poland. The analysed case law covered four 
selected judgments of courts in 2016–2017, representative in terms 
of the subject matter of the study. All the work carried out allowed 
for the formulation of significant conclusions related to unfair market 
practices.

Keywords: Unfair market practices, legal regulations, surreptitious 
advertising, ambiguous concepts.
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WYBRANE OBSZARY POLITYKI 
BUDŻETOWEJ I ICH WPŁYW 

NA PROCESY GOSPODARCZE  
W KRAJACH GRUPY 
WYSZEHRADZKIEJ 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie głównych narzędzi 
polityki budżetowej oraz towarzyszących im zmian realnych procesów 
gospodarczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) tj. Polski, Wę-
gier, Czech i Słowacji w latach 2000 – 2019. Wskazanie ważniejszych 
podobieństw oraz różnic w instrumentach fiskalnych oraz efektów 
realizacji funkcji budżetowych. W artykule podjęto próbę dyskrep-
tywnego umiejscowienia polityki budżetowej w ekonomicznej anali-
zie prawa, przeglądu literatury ekonomicznej oraz analizę empiryczną 
z wykorzystaniem danych międzynarodowych instytucji finansowych. 
Z przeglądu literatury wynika, że ekonomiczna analiza prawa może  
i powinna być wykorzystywana, jako narzędzie oceny i kształtowania 
polityki budżetowej. W zakresie pozytywnym tej analizy ważna jest 
ocena efektów regulacji, zaś w normatywnym rekomendacje zmian le-
gislacyjnych prawa. Z analizy zmian stawek podatkowych VAT, PIT  
i CIT w latach 2000-2019 wynika, iż badane kraje często wprowadzały 
zmiany, chociaż generalnie obniżono stawki. Obniżki dotyczyły głów-
nie stawek PIT i CIT a w mniejszym stopniu VAT. W kontekście kom-
pleksowej oceny funkcji polityki budżetowej najlepiej wypadły Czechy. 
Wyniki analizy zależności pomiędzy stopniem fiskalizmu i PKB per 
capita potwierdziły, iż najbardziej wrażliwymi krajami na zmiany po-
datkowe były Słowacja i Czechy (w stopniu znaczącym), przy mniej 
wrażliwych Polsce i Węgrzech (w stopniu miarkowanym). Niemniej,  
o ile dotychczasowy stopień fiskalizmu wspierał wzrost PKB per capita 

1  Dr hab. Aneta Kosztowniak, prof. UTH Rad., Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, 
Uniwersytet Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
2  Mgr Andrzej Kosztowniak. 
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w Czechach, na Słowacji i w Polsce, to osłabiał jego tempo na Wę-
grzech, o czym świadczy ujemna zależność współczynnika korelacji. 
Chociaż niższe podatki wspierają konkurencyjność, w tym głównie 
kosztową w krajach V4, to wymaga to pogodzenia z rosnącymi po-
trzebami budżetowymi finansującymi rozwój gospodarczy i potrzeby 
społeczne. Należy przy tym zauważyć, iż w latach 2008-2019 relacje 
dochodów z podatków ogółem do PKB były niższe w krajach V4 niż 
ich średni poziom w krajach UE czy strefy euro. W kontekście wy-
chodzenia z tendencji recesyjnych związanych z pandemią COVID-19 
ważne jest respektowanie stabilizującej reguły wydatkowej.

Słowa kluczowe: Polityka budżetowa, ekonomiczna analiza prawa, in-
strumenty fiskalne, PKB, Grupa V4
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Wstęp 

Przez instrumenty polityki budżetowej takie jak narzędzia podatkowe, 
wydatki rządowe, i transfery, kształtowanie deficytu budżetowego, długu pu-
blicznego, poręczeń i gwarancji państwo wpływa na poziom globalnego po-
pytu w gospodarce. Polityka budżetowa wraz z polityką monetarną (policy 
mix) wpływa na łagodzenie cyklu koniunkturalnego, czyli na zmiany tempa 
PKB, stopy bezrobocia i osiąganie stabilności cen. Dlatego też, polityka bu-
dżetowa obok polityki monetarnej jest jednym z filarów kształtowania polity-
ki gospodarczej państwa, a w konsekwencji realnych procesów gospodarczych. 
Polityka budżetowa jest również obszarem zainteresowania pozytywnej jak  
i normatywnej ekonomicznej analizy prawa, tworząc jej infrastrukturę praw-
ną, przewidując skutki regulacyjne (ex ante i ex post) oraz dostarczając zaleceń 
i rekomendacji dla procesu zmian legislacyjnych. 

Jednym z głównych narzędzi polityki budżetowej są instrumenty fiskalne, 
tj. podatki pośrednie (np. podatek od towarów i usług, value added tax, VAT) 
oraz bezpośrednie (podatek dochodowy od osób fizycznych, personal income 
tax PIT oraz osób prawnych, corporate income tax, CIT). Ze względu, iż wpły-
wy budżetowe z ich tytułu w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), wynoszą 
około 14,0%-17,0% PKB ich skala oddziaływania kanałami transferów i wy-
datkowania celowego jest istotna na gospodarkę. Dlatego też ważne jest mo-
nitorowanie zmian regulacji podatkowych w obrębie wskazanych podatków, 
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ponieważ w dalszej konsekwencji wpływają one na dochody budżetowe, wyso-
kość i strukturę wydatków budżetowych oraz ich przeznaczenie. 

Celem artykułu jest przedstawienie głównych narzędzi polityki budżeto-
wej oraz towarzyszących im zmian realnych procesów gospodarczych w kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej (V4) tj. Polski, Węgier, Czech i Słowacji w latach 
2000 – 2019. Wskazanie przesłanek dyskreptywnego umiejscowienia polityki 
budżetowej w ekonomicznej analizie prawa, ważniejszych podobieństw oraz 
różnic w instrumentach fiskalnych (podatkach pośrednich i bezpośrednich) 
oraz efektów realizacji podstawowych funkcji budżetowych. 

Wyniki analiz empirycznych oparto o interpretacje danych z baz instytu-
cji międzynarodowych tj. Bank Światowy, Eurostat, Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowego Funduszu Walu-
towego (MFW). Wybór krajów Grupy V4 do analizy empirycznej związany 
jest z ich przynależnością do ugrupowania integracyjnego Unii Europejskiej 
(UE) oraz podobieństwami w zakresie etapów transformacji systemowej i go-
spodarczej a także istniejącą wieloletnią wymianą handlową. 

Polityka budżetowa, cele, instrumenty  
oraz funkcje

Polityka budżetowa jest to ogół aktywności państwa w sferze budżetu 
państwa i finansów publicznych. Polityka ta jest również postrzegana, jako 
dobór metod realizacji określonych celów społecznych i gospodarczych przez 
organy publiczne. Liczne przepisy prawne regulujące stanowienie i realizację 
polityki budżetowej decydują o interdyscyplinarności obszaru tej polityki ze 
strony prawa jak i ekonomii. Oznacza, to konieczność stosowania ekonomicz-
nej analizy prawa (Law & economics), tj. kierunku zajmującego się badaniem 
prawa i zachodzących w nim zjawisk oraz opisem instytucji prawnych za po-
mocą metod właściwych dla nauki ekonomii3. 

Uwzględniając, iż u podstaw ekonomicznej analizy prawa istnieje zało-
żenie, iż prawo powinno być ekonomicznie efektywne, czyli powinno pro-
wadzić do ekonomicznej efektywności alokacji zasobów. W przedmiocie 
polityki budżetowej (będącej częścią polityki gospodarczej)4 istnieje nawią-
zanie do efektywności w znaczeniu definiowanym przez P.A. Samuelsona  

3  M. Bednarski, (red.) J. Wilkin, Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa 2007, s. 473.
4  A. Barteczek, Wykorzystanie ekonomicznej analizy prawa w polityce gospodarczej [w:] 14796- 
kapital-praca-czlowiek-ksiega-jubileuszowa-profesora-jana-wojtyly-aleksander-witosz-darmo-
wy-fragment.pdf (beck.pl) [dostęp: 10.02.2021].
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i W.D. Nordhausa. Według, których „efektywność globalna” występuje, gdy 
gospodarka znajduje się na granicy swoich możliwości produkcyjnych... albo 
jest zorganizowana tak, aby przy danych zasobach i technice zaopatrzyć kon-
sumentów w możliwie największy zestaw dóbr. Odnosząc efektywność do alo-
kacji zasobów, oznacza to stan, w którym nie jest możliwe zreorganizowanie 
produkcji w taki sposób, by ktoś znalazł się w lepszej sytuacji bez pogorsze-
nia sytuacji kogoś innego, czyli jest to stan odpowiadający optimum Pareto, 
względnie zgodny z kryterium Kaldora-Hicksa5. Dlatego też, te ujęcia efek-
tywności6 należy odnieść do efektywności polityki budżetowej, jako główne 
przesłanki zastosowania ekonomicznej analizy prawa.

Z polityką budżetową ściśle powiązana jest polityka fiskalna, która kon-
centruje się na gromadzeniu dochodów publicznych, w sposób umożliwiający 
uzyskanie ich odpowiedniego poziomu w stosunku do wydatków budżeto-
wych. W tym znaczeniu istotny jest pozytywny wymiar ekonomicznej analizy 
prawa zajmujący się przewidywaniem efektów regulacji dla funkcjonowania 
gospodarki (w tym przypadku budżetu państwa). Wówczas, dorobek ekono-
micznej analizy prawa jest wykorzystywany do badania, za pomocą metod 
ekonomicznych, skutków rozwiązań prawnych przed wprowadzeniem regula-
cji, tj. ex ante oraz po wprowadzeniu regulacji, tj. ex post (okresowy przegląd 
regulacji). 

Z kolei, w normatywnej ekonomicznej analizie prawa (szczególnie ważnej 
w długookresowym ujęciu polityki gospodarczej) istotne jest formułowanie 
zaleceń i rekomendacji, na podstawie zasad ekonomii, dla prowadzonych dzia-
łań w prawodawstwie. Proponując zmiany legislacyjne (np. w zakresie podat-
ku PIT, CIT lub VAT) państwo oddziałuje na tworzenie prawa, które byłoby 
bardziej korzystne dla gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. 
W normatywnej ekonomicznej analizie prawa kluczowa jest efektywność,  
w tym w szczególności efektywność alokacyjna (alokacji dóbr) zdefiniowana 
m.in. przez Pareto (opimum w sensie Pareto), rozwinięta i uogólniona przez 
Nicholasa Kaldora i Johna Hicksa.

Ww. ujęciach celem wykorzystania instrumentów fiskalnych jest mini-
malizowanie negatywnych skutków makroekonomicznych (w tym kosztów 
egzekwowania prawa), a także dążenie do stałego i długotrwałego wzrostu 

5  P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 1, s. 728; P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, 
Ekonomia 2, Warszawa 1995, s. 510, 
6  W teorii prawa efektywność rozumie się, jako instrumentalną skuteczność, działanie, które 
realizuje cele wyznaczone przez działającego. Efektywność w ekonomii to brak marnotrawstwa. 
Proces wytwarzania dóbr i usług jest efektywny, Zob. (red) J. Stelmach, M. Soniewicka, Anali-
za Ekonomiczna w Zastosowaniach Prawniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 49.
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gospodarczego (przy utrzymaniu stabilności prawa). Polityka budżetowa jest 
przejawem aktywności podmiotów systemu budżetowego, który to system jest 
najważniejszym elementem sektora finansów publicznych7. 

Podstawy prawne polskiego budżetu określają następujące akty prawne: 
Konstytucja RP (formułująca podstawowe zasady gospodarki budżetowej oraz 
terminy prac budżetowych), ustawa o finansach publicznych8, coroczne usta-
wy budżetowe oraz ustawy okołobudżetowe i przepisy wykonawcze opraco-
wywane przez Ministra Finansów, Radę Ministrów lub poszczególnych mi-
nistrów. Istnieją akty prawne regulujące poszczególne rodzaje dochodów oraz 
wydatków a także ordynacja podatkowa9.

Podatki w ujęciu prawnym (techniczno-finansowym) definiowane są 
przez wskazanie na cechy formalno-prawne, które posiadają. W ujęciu tech-
niczno-finansowym podatki to pieniężne, przymusowe, bezzwrotne, nieodpłat-
ne, ogólne świadczenia nakładane i pobierane przez państwo (i inne związki 
publicznoprawne) na podstawie przepisów prawnych określających wysokość, 
terminy i inne warunki ich nakładania i pobierania10. 

Dochodami budżetu państwa są środki pieniężne pobierane od podmi-
otów gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odręb-
ny organ samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków zapewniających 
wypełnienie zadań państwowych. Zgodnie z art. 62 ustawy o finansach pub-
licznych głównymi źródłami dochodów są podatki, cła, wpłaty z zysku NBP 
i wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek 
skarbu państwa. Wydatki budżetowe to środki pieniężne przekazywane z bu-
dżetu państwa na finansowanie zadań państwa, JST lub innych związków pu-
blicznoprawnych. Zgodnie z art. 69 ustawy o finansach publicznych wydatki 
budżetu państwa dzielą się na trzy grupy: bieżące, na obsługę długu skarbu 
państwa oraz majątkowe. 

Kondycja sektora publicznego ma realny wpływ na gospodarkę. Wszyst-
kie zmiany wielkości dochodów i wydatków publicznych, mogą przyczyniać 
się do przyspieszenia albo do osłabienia wzrostu gospodarczego. Rząd ma 
możliwość oddziaływania na wzrost gospodarczy poprzez inwestycje pu-
bliczne, które z kolei wpływają na decyzje podmiotów gospodarczych oraz  
 

7  S. Owsiak, System budżetowy [w:] Finanse publiczne, Teoria i praktyka, (red.) S. Owsiak, WN 
PWN, Warszawa 2017, s. 404. 
8  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869).
9  J. Marczakowska-Proczka, System budżetowy państwa [w:] System finansowy w Polsce, (red.)  
B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, WN PWN, Warszawa 2004, s. 497, 513, 
10  E. Denek, J. Sobiech, J. Wolniak, Finanse publiczne, WN PWN, Warszawa 2005, s. 124. 
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gospodarstw domowych, w tym wiążące się z decyzjami podejmowanymi  
w zakresie zatrudnienia, oszczędzania czy inwestowania.

W literaturze zagranicznej i krajowej podejście do polityki fiskalnej  
i budżetowej wykazuje pewne różnice. W literaturze anglojęzycznej autorzy 
zajmujący się tą problematyką stwierdzają jednoznacznie, że „[...] polityka 
fiskalna to decyzje państwa dotyczące wydatków i podatków”11. Do polityki 
tej, autorzy ci zaliczają także kwestie ceł i deficytu budżetowego. Ponadto, 
szeroko rozumowane jest pojęcie polityki fiskalnej. Według RA. Samuelsona 
i W.D. Nordhausa „[...] pod pojęciem polityki fiskalnej należy rozumieć pro-
ces kształtowania podatków oraz wydatków publicznych po to, aby pomóc 
w złagodzeniu wahań cyklu koniunkturalnego oraz przyczynić się do utrzy-
mania tendencji wzrostowej gospodarki, o wysokim zatrudnieniu, wolnej od 
wysokiej i zmiennej inflacji. Polityka fiskalna obejmuje politykę podatkową, 
politykę wydatków oraz politykę nadwyżek i deficytów budżetowych”12.

W przypadku, polskiej literatury finansowej przeważa użycie (w formie 
synonimów), pojęć tj.: polityka budżetowa, polityka podatkowa czy polity-
ka fiskalna. Z. Fedorowicz pisze, że polityka budżetowa jest częścią polityki  
fiskalnej, ponadto rozróżnia jeszcze politykę fiskalną państwa i politykę fiskal-
ną samorządów13. M. Pietrewicz pisze: „...polityka fiskalna jest częścią polityki 
społeczno-gospodarczej wyodrębnioną nie ze względu na specyfikę jej celów, 
lecz z uwagi na swoistość środków jej realizacji”14. Środkami tymi są przede 
wszystkim narzędzia gromadzenia dochodów budżetowych, natomiast głów-
nymi narzędziami gromadzenia tych dochodów są podatki, ponieważ do ce-
lów fiskalnych właśnie zostały powołane. Z tego względu polityka podatkowa 
jest częścią polityki fiskalnej. 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż poglądy ekonomistów na temat współ-
czesnej polityki finansowej (fiskalnej) państwa często się różniły. Od poglą-
dów propagujących szeroki zakres interwencjonizmu fiskalnego zgodnie  
z poglądami L. von Steina, A. Schaffle, czy A. Wagnera (prawem wzrastają-
cych wydatków publicznych). Przez poglądy uzależniające zakres fiskalizmu 
od warunków gospodarczych, tj. szerszego zakresu w okresie dekoniunktury  
i węższego w okresie dekoniunktury (J. M. Keynes, A. Lerner, A. H. Hansen) 
oraz ograniczające fiskalizm na rzecz polityki pieniężnej (M. Friedman). 

11  D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia, T. 2. WN PWE, Warszawa 1998, s. 70.
12  P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1995, s. 279, 290.
13  Z. Fedorowicz, Polityka fiskalna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998, 
s. 7.
14  M. Pietrewicz, Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1998, s. 10.
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W ujęciu historycznym polityka budżetowa (fiskalna) sięga w swojej ewo-
lucji początków rozwoju państwowości. Bowiem, instytucja państwa, tak jak 
i finanse publiczne, rozwinęła się w okresie przedkapitalistycznym, a nawet 
w starożytności, ale rozwój instytucji finansów publicznych zdeterminowany 
został rozwojem stosunków towarowo-pieniężnych, który nastąpił wraz z po-
wstaniem kapitalizmu. Od czasów poglądów św. Tomasza z Akwinu, iż ciężary 
powinny być nakładane do osiąganych korzyści, poglądów kameralistów (pro-
pagujących wykorzystywanie podatków w funkcji protekcyjnej jak i interwen-
cyjnej), kameralistów (zakładających zasadę rocznego sporządzania budżetu), 
czy ograniczającej rolę państwa do klasycznych funkcji i ograniczenia podat-
ków według liberalnej myśli finansowej (A. Smith, J. B. Say). W XIX domino-
wała ortodoksyjna teoria finansów publicznych z koncepcją małego budżetu. 
Dopiero pod koniec XIX w. koncepcje liberalne zaczęto kwestionować i pro-
pagować wspomniany już interwencjonizm fiskalny (tzw. większego budżetu) 
i konieczność angażowania państwa w rozwiązywanie problemów społecznych.

Wzmocnienie poglądów na temat aktywnego wykorzystania polity-
ki budżetowej przyniósł wielki kryzys lat 1929-1933. Ówczesne poglądy  
J. M. Keynesa na temat wykorzystania finansów publicznych, zarówno jeśli 
chodzi o instrumenty dochodowe (podatki, pożyczki) jak i instrumenty wy-
datkowe stały się głównymi narzędziami interwencji państwa w gospodarkę. 
Celem tych interwencji miało być pobudzanie efektywnego popytu oraz łago-
dzenie cyklu koniunkturalnego. Zgodnie z teorią Keynesa odrzucono zasadę, 
iż wydatki państwa muszą mieścić się w granicach zgromadzonych dochodów, 
a deficyt budżetowy jest naturalnym zjawiskiem w okresach kryzysów gospo-
darczych i recesji. Neokeynesowskie teorie finansów publicznych przyniosły 
propozycje szczegółowych rozwiązań np. koncepcji budżetu dynamicznego 
(A. H. Hansena)15, finansów funkcjonalnych (A. Lernera), maksymalizowania 
społecznej użyteczności (social utility) lub ogólnego dobrobytu (general welfa-
re) zgodnie z poglądami J. M. Buchanana. Z kolei J. A. Schumpeter, chociaż 
potwierdzał tezę A. Wagnera o nieuchronności wzrostu wydatków publicz-
nych, a w konsekwencji wzrostu obciążeń podatkowych to dosadnie przeciw-
stawiał się rosnącym ciężarom podatkowym16. Skuteczność interwencjonizmu 
państwowego, realizowanego przez politykę fiskalną została osłabiona w latach 
70. XX w. w poglądach neoliberalizmu i nowym konserwatyźmie fiskalnym17. 

15  A. H. Hansen, Economic Policy and Full Employment, McGraw-Hill, New York-London 
1947, A. H. Hansen, Fiscal Policy and Business Cycles, Routledge 2003.
16  J. A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper and Row, New York 1950. 
17  E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę, WN PWN, Warszawa 1992. 



104

ANETA KOSZTOWNIAK, ANDRZEJ KOSZTOWNIAK

Poprzez zastosowanie instrumentów polityki budżetowej możliwa 
jest realizacja trzech jej celów: fiskalnych, statutowych oraz pozafiskalnych. 
Cele fiskalne polegają na zaspokojeniu popytu władz publicznych na docho-
dy zasilające budżet państwa i JST. Cele statutowe prowadzone są w ramach 
wydatkowania środków publicznych na realizację statutowych zadań władz 
publicznych i oddziaływania na zagregowane wydatki i zagregowany popyt, 
dążąc do osiągnięcia wyznaczonego poziomu gospodarowania. Cele pozafi-
skalne realizowane są za pomocą narzędzi fiskalnych.

Wśród instrumentów polityki fiskalnej znajdują się głównie instrumen-
ty dyskrecjonalne oraz automatyczne stabilizatory koniunktury gospodarczej. 
Do instrumentów dyskrecjonalnych zaliczamy działania państwa oddziałujące 
na zmianę aktywności gospodarczej, która ma wpływ na popyt globalny. 

Automatyczne stabilizatory koniunktury będące rozwiązaniami celowo 
wkomponowanymi w system podatkowy uaktywniają się w okresach zmian 
koniunktury gospodarczej (odchyleń w poziomie produkcji i sprzedaży towa-
rów i usług, dochodów, czy zatrudnienia). Zadaniem automatycznych stabi-
lizatorów koniunktury jest utrzymanie równowagi gospodarczej, w kierunku 
np. dochodzenia do pełnego zatrudnienia tak, aby jak najbardziej to możliwe, 
ograniczyć destabilizację gospodarki18. 

Istotą automatycznych stabilizatorów koniunktury jest ich samoczynna 
reakcja na zmiany w gospodarce np. w sytuacji nagłego spadku popytu. Au-
tomatyczne stabilizatory koniunktury tworzą nadwyżkę budżetową w czasie 
ożywienia, a deficyt w czasie recesji, dlatego rząd powinien gromadzić nad-
wyżki, które posłużą do walki z deficytem w czasie recesji. W konsekwencji 
następujących po sobie nadwyżek i deficytów, rząd byłby w stanie zapewnić 
fundusze na wydatki w każdym czasie. Do automatycznych stabilizatorów 
koniunktury zaliczamy podatek dochodowy: od osób fizycznych, od osób 
prawnych, podatki pośrednie i zasiłki socjalne, dla bezrobotnych19. 

Wymienione instrumenty wpływają na łączny popyt w gospodarce, po-
nieważ mogą hamować lub pobudzać wzrost gospodarczy. Wzrost obciążeń 
podatkowych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw powoduje ogra-
niczenie ich dochodów, a w efekcie ograniczenie konsumpcji i inwestycji  
w gospodarce. Doprowadza to do automatycznego obniżenia tempa wzrostu 

18  W. Kołodziejczyk, Wpływ polityki budżetowej na społeczno-gospodarczy rozwój Polski – 
 retrospekcja i przyszłość, „Studia i Prace”, WNEiZ US, nr 48 T. 1., 2017, s. 107-109.
19  W. Zembura, Zakres polityki fiskalnej i jej zadania w gospodarce rynkowej, s. 225-226,  
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_38/ 
13.pdf [dostęp: 10.02.2021].
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gospodarczego (PKB), a także spadku dobrobytu (PKB per capita) w długim 
okresie. Każda działalność państwa wiąże się z określonymi skutkami. 

Wśród funkcji polityki budżetowej wyróżniane są tj.: alokacyjna, redys-
trybucyjna i stabilizacyjna. Celem funkcji alokacyjnej jest optymalna alokacja 
zasobów w gospodarce przez państwo. Działanie to obejmuje alokację we-
wnątrz sektora publicznego, prywatnego, a także alokację zasobów pomiędzy 
sektor publiczny i prywatny. Istnienie funkcji alokacyjnej jest przekonanie  
o konieczności korekty podziału dóbr w gospodarce20.

Celem funkcji redystrybucyjnej jest oddziaływanie przez państwo na osta-
teczny podział dochodów w społeczeństwie, przez system transferów docho-
dów, który ma postać jednostronnych przepływów pieniądza pomiędzy pod-
miotami, a państwem, a także obejmuje ograniczenie dochodów za pomocą 
podatków i uzupełnienie ich za pomocą transferów socjalnych. System trans-
ferów od i do władz publicznych ma określony prawnie charakter.21 

Funkcja stabilizacyjna polityki budżetowej realizowana jest przy wy-
korzystywaniu instrumentów budżetowych jak podatki i wydatki budżetu 
państwa, w celu oddziaływania na koniunkturę gospodarczą i zapewnieniu 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego przy zachowaniu stabilności cen. 
Funkcja stabilizacyjna jest pewnego rodzaju wsparciem dla funkcji alokacyjnej 
i redystrybucyjnej państwa. Stosowanie funkcji stabilizacyjnej jest związane  
z przekonaniem, że mechanizmy rynkowe nie są w stanie zapewnić równowagi 
gospodarczej. Poprzez funkcję stabilizacyjną państwo dąży do stabilizacji ko-
niunktury gospodarczej poprzez hamowanie jej w okresach jej nadmiernego 
wzrostu, a wspiera w okresach znacznego spadku. W ramach tej funkcji reali-
zowana jest m.in. stabilizacyjna reguła wydatkowa22. 

Przez funkcję stabilizacyjną władze publiczne mają możliwość oddziały-
wania na skłonność do oszczędzania i poziom inwestycji wśród podmiotów 
gospodarczych oraz gospodarstwa domowych. Istnienie długu publicznego  
i jego finansowanie wiążą się najczęściej z emisją obligacji Skarbu Państwa lub 
obligacji komunalnych w przypadku JST23. 

Jak już wspomniano, funkcja stabilizacyjna wykorzystuje takie narzędzie 
jak podatki. Im wyższa wrażliwość podatku tym silniejsze oddziaływanie na 

20  M. Sobol, Polityka budżetowa [w:] Współczesna polityka gospodarcza, (red.) A. Kosztowniak, 
M. Sobol, CeDeWu, Warszawa 2016, s. 239
21  S. Owsiak, Finanse publiczne współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017, s. 101
22  Rada Ministrów, Ustawa budżetowa na rok 2020, Uzasadnienie, Warszawa, wrzesień  
2019 r.; J. D. Ostry, A. Berg, C. G. Tsangarides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF 
Staff Discussion Note 14/02, International Monetary Fund, Washington, DC, 2014 
23  S. Owsiak, Finanse publiczne współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017, s. 104-107.
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zmianę koniunktury. Wśród podatków wrażliwych należy wymienić: PIT24, 
CIT25, które wpływają na wygładzanie koniunktury poprzez oddziaływanie na 
wysokość inwestycji i zysków. Poza tym funkcja stabilizacyjna wykorzystuje 

– dochody funduszy celowych ze składek czy podatki pośrednie, które mają 
wpływ na poziom konsumpcji. 

Podatek PIT i składki na ubezpieczenie społeczne wpływają na popyt 
globalny, poprzez kształtowanie wielkości dochodów społeczeństwa. Siła 
ich wpływu zależy m. in. od krańcowej skłonności do konsumpcji. Podatek 
CIT oddziałuje głównie na wysokość zysku netto, czyli również na poziom 
inwestycji. Krótkookresowy wzrost PKB wynikający z wahań koniunktury 
zwiększa wpływy z podatku CIT do budżetu państwa. CIT wpływa również 
na łagodzenie wahań tempa PKB. Wyższe wpływy uzyskane z podatku CIT 
obniżają zyski i poziomu inwestycji przedsiębiorstw.

Wśród podatków pośrednich, VAT26 oraz podatek akcyzowy27 zmniej-
szają wrażliwość wahań PKB, poprzez zmniejszanie amplituda wahań 
konsumpcji28.

Polityka budżetowa może przyjmować jedną z dwóch form aktywną lub 
pasywną. Polityka aktywna zwana też dyskrecjonalną polega na świadomej 
ingerencji przez państwo na przebieg procesów gospodarczych w celu otrzy-
mania zakładanych efektów makroekonomicznych. Cechą tej polityki jest 
możliwość regulacji przez państwo procesów gospodarczych przy niewyklu-
czaniu mechanizmu rynkowego. Do głównych narzędzi aktywnej polityki bu-
dżetowej należą: zmiany wydatków budżetowych, w szczególności wydatków 
na inwestycje i roboty publiczne, zmiany stawek podatkowych albo struktury 
podatków29, a także zmiany podziału transferów budżetu państwa np. poprzez 
zwiększenie subwencji dla władz lokalnych czy przedsiębiorstw. Za pomo-
cą wymienionych instrumentów państwo jest w stanie oddziaływać na popyt 

24  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U.2020.0.1426).
25  Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1406).
26  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.0.106). 
27  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2020.0.722). 
28  M. Mackiewicz, P. Krajewski, Skala i efektywność antycyklicznej polityki fiskalnej w kontekście 
wstąpienia Polski do strefy euro, NBP, projekt zrealizowany na potrzeby Raportu nt. pełnego 
uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowe, 2008, 
https://www.nbp.pl/badania/ seminaria_bise/ MackiewiczP.pdf [dostęp: 10.02.2021].
29  Nowe regulacje wymagają zmian, z którymi wiążą się długotrwałe procesy legislacyjne 
(opóźnienia czasowe), a w ich konsekwencji trudności w ocenie skutków zastosowania nowych 
rozwiązań w przyszłości, wymieniane często jako przyczyny utrudniające dokonanie ekono-
micznej analizy prawa. 
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globalny w gospodarce w celu zmniejszania nadmiernych wahań koniunktu-
ry30. Za najbardziej efektywny instrument aktywnej polityki państwa uznaje 
się zmiany stawek podatkowych i struktury podatków. 

Z kolei pasywna polityka budżetowa opiera się na tzw. automatycznych 
stabilizatorach koniunktury, które charakteryzuje samoczynne reagowanie na 
zmiany sytuacji gospodarczej, poprzez wyzwalanie impulsów kompensujących, 
zmniejszają podatność gospodarki na wstrząsy. Pasywna polityka budżetowa 
stabilizuje oczekiwania uczestników rynku. Chodzi tutaj o eliminację z po-
lityki państwa niespodziewanych, dyskrecjonalnych działań, które zaskakują 
uczestników rynku. W zależności od działań ze strony państwa wyróżnia się 
politykę ekspansywną albo restrykcyjną. Władze stosując politykę ekspansyw-
ną, „pobudzają” koniunkturę gospodarczą poprzez zwiększenie wydatków lub 
i obniżenie podatków. Skutkiem tego jest wzrost dochodu narodowego i uak-
tywnienie procesów zachodzących w gospodarce. Zadaniem polityki restryk-
cyjnej jest „schładzanie” koniunktury poprzez obniżenie popytu globalnego. 
Następuje to dzięki zmniejszeniu wydatków budżetowych lub i podwyższeniu 
podatków.

Reasumując przedstawione mechanizmy funkcjonowania polityki budże-
towej warto zwrócić uwagę na trudności w ocenie ich skutków. Trudności 
te podejmowane są w kontekście ekonomicznej analizy prawa jak i w stric-
te polityki fiskalnej. Wśród głównych problemów oceny ekonomicznej analizy 
norm prawnych należy wymienić: trudności w ocenie skutków zastosowanych 
środków w przyszłości, zróżnicowanie celów polityki gospodarczej (w tym bu-
dżetowej), dywersyfikację celów polityki finansowej w regionach (na pozio-
mie JST), posługiwanie się wiązką środków do osiągnięcia celów, występujące 
opóźnienia bezpośrednich i pośrednich skutków zastosowanych środków oraz 
kosztów tworzenia prawa itd31. 

Zmiany w stawkach podatkowych  
a dochody i wydatki budżetowe 

Z danych Eurostatu dotyczących wysokości stawek podatkowych  
w krajach Grupy V4 w zakresie podatków VAT, PIT oraz CIT w latach 2000-
2019 wynika, iż generalnie stawki te spadły we wszystkich krajach. Świad-
czy to o stopniowym przechodzeniu w kierunku liberalnej polityki fiskalnej, 

30  IMF, A greater role for fiscal policy [w:] Fiscal monitor: Achieving More with Less, April 2017, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2017/eng/assets/fmc1.pdf [dostęp: 14.02.2021].
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mniejszych obciążeń podatkowych stwarzających pro wzrostowe warunki 
rozwoju32. Niemniej, kraje dość aktywnie zmieniały stawki podatkowe dosto-
sowując je do koniunktury oraz aktualnych potrzeb budżetowych (Tabela 1). 

Tabela 1. Zmiany stawek podatkowych VAT, PIT i CIT w krajach V4 w latach 
2000 – 2019 (w %)

Lata
CZE PL HU SVK

VAT PITa CITa VAT PITa CITa VAT PITa CITa VAT PITa CITa

2000 22/5 32 31 22/7/3 40 30 25/12/0 44 19,6 23/10 42 29

2001 22/5 32 31 22/7/3 40 28 25/12/0 40 19,6 23/10 42 29

2002 22/5 32 31 22/7/3 40 28 25/12/0 40 19,6 23/10 38 25

2003 22/5 32 31 22/7/3 40 27 25/12/0 40 19,6 20/14 38 25

2004 19/5 32 28 22/7/3 40 19 25/15/5/0 38 17,6 19 19 19

2005 19/5 32 26 22/7/3 40 19 25/15/5 38 17,5 19 19 19

2006 19/5 32 24 22/7/3 40 19 20/15/5 36 17,5 19 19 19

2007 19/5 32 24 22/7/3 40 19 20/5 40 21,3 19/10 19 19

2008 19/9 15 21 22/7/3 40 19 20/5 40 21,3 19/10 19 19

2009 19/9 15 20 22/7/3 32 19 25/18/5 40 21,3 19/10 19 19

2010 20/10 15 19 23/5/8 32 19 25/18/5 40,6 20,6 19/10/6 19 19

2011 20/10 15 19 23/5/8 32 19 25/18/5 20,3 20,6 20/10 19 19

2012 20/14 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 20,3 20,6 20/10 19 19

2013 21/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 16 20,6 20/10 25 23

2014 21/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 16 20,6 20/10 25 22

2015 21/10/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 16 20,6 20/10 25 22

2016 21/10/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 15 20,6 20/10 25 22

2017 21/10/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 15 10,8 20/10 25 21

2018 21/10/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 15 10,8 20/10 25 21

2019 21/10/15 15 19 23/5/8 32 19 27/18/5 15 10,8 20/10 25 21

Oznaczenia: Czechy (Czech Republic, CZE), Polska (Poland, PL), Węgry (Hungary, 
HU), Słowacja (Slovak Republic, SVK); a – górna stawka podatkowa. 
Źródło: Eurostat. 

Dane Tabeli 1 przedstawiają nominalne stawki podatkowe. Ich faktycz-
na efektywność w formie dochodów budżetowych, zależy przede wszystkim 
od regulacji prawnych dotyczących: systemu ulg, zwolnień, uznawanych 

32  N. Gemmell, R. Kneller, D. McGowan, I. Sanz, J. F. Sanz-Sanz, Corporate Taxation and 
Productivity Catch-Up: Evidence from European Firms, “Scandinavian Journal of Economics”, 
2016, doi:10.1111/sjoe.12212.
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kosztów uzyskania przychodu czy wreszcie liczby podmiotów gospodarczych 
oraz ich skali działalności itd. W tym znaczeniu ważnych informacji dostarcza-
ją dane Komisji Europejskiej (KE), potwierdzające w latach 2007-2019 wyższy 
fiskalizm (ściągalność podatków) w krajach UE-28 i strefy euro niż w krajach 
V4 (Rys. 1). 

Rysunek 1. Podatki ogółem w krajach V4 oraz UE i strefy euro, w tym obowiązkowe 
faktyczne składki na ubezpieczenia społeczne w latach 2007-2019 (% PKB)

Źródło: European Commission (EC), DG Taxation and Customs Union, based on 
Eurostat data, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis- 
taxation/data-taxation_en [dostęp: 10.02.2021].

Z danych KE w zakresie relacji dochodów budżetowych, z tytułu poszcze-
gólnych podatkó[w:] VAT, PIT i CIT do PKB dla krajów V4 dla lat 2000-
2018, wynikają wnioski. Największe dochody osiągano z tytułu VAT. W 2018 
r. liderami były Węgry i Polska (9,7% i 8,1%). W zakresie podatku PIT lidera-
mi były również Węgry i Polska. W przypadku dochodów z CIT w większości 
lat najwyższy udział w PKB utrzymywały Czechy oraz Słowacja (Tabela 2).
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Tabela 2. Dochody budżetowe z VAT, PIT i CIT w krajach V4 w wybranych latach 
2000-2018 (w % PKB)

Lata
CZE PL HU SK

VAT PIT CIT VAT PIT CIT VAT PIT CIT VAT PIT CIT

2000 6,2 4,4 3,3 6,9 4,4 2,4 8,9 7,3 2,2 7,0 3,4 2,6

2001 6,1 4,3 3,9 6,8 4,5 1,9 8,1 7,6 2,3 7,2 3,5 2,6

2005 6,6 4,2 4,1 7,7 4,3 2,1 8,2 6,6 2,1 7,7 3,0 2,7

2008 6,5 3,5 4,0 7,9 5,3 2,7 7,8 7,7 2,6 6,7 3,1 3,0

2009 6,6 3,4 3,4 7,3 4,5 2,2 8,6 7,4 2,1 6,6 2,8 2,5

2010 6,6 3,3 3,2 7,6 4,3 1,9 8,8 6,5 1,1 6,2 2,6 2,5

2012 7,2 3,8 3,3 7,3 4,6 2,1 9,4 5,4 1,3 6,1 2,6 2,4

2014 7,4 3,7 3,3 7,1 4,6 1,7 9,2 5,2 1,2 6,6 3,0 3,3

2015 7,3 3,6 3,4 7,0 4,7 1,8 9,6 4,9 1,7 6,8 3,1 3,7

2017 7,7 4,0 3,4 7,8 5,0 1,9 9,5 5,1 1,9 7,0 3,4 3,5

2018 7,7 4,3 3,5 8,1 5,3 2,1 9,7 5,2 1,2 7,0 7,3 3,3

* brak danych za 2019 r. 
Źródło: EC, Eurostat Statistical Books, Taxation trends in the European Union, Lux-
embourg 2014, s. 67, 95, 127, 139 oraz EC, Eurostat Statistical Books, Taxation 
trends in the European Union, Luxembourg 2020, s. 58, 110, 126, 142. 

W kontekście dochodów budżetowych (podatkowych jak i pozostałych: 
opłat, ceł, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych itd.) za lata 2000-2019 
wynika, iż najwyższy średni poziom tych dochodów utrzymywały Węgry 
(44,45% PKB), następnie zbliżone poziomy Czechy i Polska (39,92% PKB  
i 39,74% PKB) a najniższy Słowacja (37,88% PKB) (Tabela 3).

Tabela 3. Dochody budżetowe ogółem w krajach 4 w wybranych latach 2000-2019  
(% PKB)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019 Śred-
nia

CZE 37,39 38,46 40,17 39,19 38,66 39,32 40,55 40,33 40,71 42,17 42,13 39,92

HU 44,31 42,20 42,20 42,15 45,02 44,74 47,03 47,43 45,39 44,52 44,00 44,45

PL 39,10 40,56 38,55 40,87 40,42 38,41 39,12 38,75 38,74 41,28 41,29 39,74

SK 40,14 37,23 35,61 35,24 34,47 34,75 36,60 40,18 40,18 40,80 41,50 37,88

Źródło: OECD, https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm [dostęp: 
30.06.2020].
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Z analiz rocznych dochodów budżetowych krajów V4, UE oraz strefy 
euro za lata 2008-2019 (po kryzysie finansowym) w relacji do PKB wynika, iż 
dochody Czech, Polski i Słowacji (poza Węgrami np. 48,4% PKB w 2015 r.) 
utrzymywane były na niższym poziomie, niż średnio we wspomnianych wspól-
notach. W latach 2016-2019 dochody budżetowe Węgier spadły, ale i tak były 
wyższe niż pozostałej trójki krajów V4 (Rys. 2).

Rysunek 2. Dochody budżetowe ogółem w krajach V4 oraz UE i strefy euro w latach 
2008-2019 (% PKB)

Źródło: EC, Eurostat, Total general government revenue, https://ec,europa,eu/eurostat/ 
databrowser/ view/tec00021/default/table?lang=en [dostęp: 10.02.2021].

Porównując osiągane dochody budżetowe (Tabela 3, Rys. 2) z wydatka-
mi rządowymi w krajach Grupy V4 (Tabela 4) wynika, iż na Węgrzech wyż-
szemu stopniu fiskalizmu odpowiadały również odpowiednio wyższe wydatki 
budżetowe. Węgry prowadziły szerszy zakres interwencjonizmu państwowe-
go, porównywany z państwami skandynawskimi (Dania, Finlandia, Islan-
dia, Norwegia i Szwecja). W krajach tych akceptowany jest wyższy poziom 
płaconych podatków na rzecz odpowiednio wyższych wydatków rządowych,  
w tym w zakresie polityki socjalnej. Niemniej, wysoki fiskalizm na Węgrzech 
mógł przyczynić się do hamowania aktywności gospodarczej, w tym podmio-
tów zagranicznych.33 W pozostałych krajach V4 wydatki rządowe wahały się 

33  T. Grabia, Problemy polityki fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Wiadomości Staty-
styczne”, 4/2016, s. 77.
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koniunkturalnie, lecz średnio 42-45% PKB. Wydatki te rosły w okresach re-
cesyjnych jak np. w Słowacji (52,77% w 2000 r.) i w pozostałych krajach po 
wybuchu kryzysu 2008/2009.

Tabela 4. Wydatki rządowe w krajach Grupy V4 w wybranych latach 2000-2019 
(% PKB)

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

CZE 40,96 44,81 42,55 41,36 40,64 43,51 44,48 42,43 39,48 40,69 40,04

HU 47,35 50,99 48,80 51,42 48,80 49,20 49,37 50,21 47,20 46,69 45,95

PL 42,07 45,40 43,59 44,43 44,02 45,81 42,86 42,39 41,11 41,54 41,52

SK 52,77 45,45 37,92 38,82 36,99 42,20 40,97 43,29 42,69 41,87 41,92

Źródło: OECD, https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm [do-
stęp: 10.02.2021].

Z danych OECD dotyczących rządowych wydatków ogółem w zakresie 
świadczeń socjalnych w krajach V4 wynika, iż były one zmienne w czasie.  
W przypadku Polski, była ona liderem w latach 2000-2005 oraz 2014-2018. 
Na Węgrzech najwyższy poziom odnotowano w okresie kryzysu finansowego 
w 2009 r. (18,10% PKB). Średni poziom wydatków socjalnych w analizo-
wanych 19. latach był najwyższy w Polsce (16,68%), następnie na Węgrzech 
(15,80% PKB), przy niższych dla Słowacji (14,29% PKB) oraz Czechach 
(12,48% PKB) (Rys. 3).

Rysunek 3. Rządowe wydatki w zakresie świadczeń socjalnych w krajach V4 w 
latach 2000-2018 (w % PKB)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: OECD, https://data,oecd,org/gga/gene 
ral-government-spending,htm [dostęp: 14.02.2021].
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Kraje V4 obniżyły deficyty budżetowe po wejściu do struktur UE. Po kry-
zysie finansowym 2008/2009 poprawa następowała od 2010 r. W analizowa-
nych 20 latach najniższe średnie ujemne saldo budżetowe utrzymywały Czechy 
(-2,47% PKB), następnie Polska (-3,81%PKB), Słowacja (-4,17% PKB), przy 
najwyższych średnich deficytach budżetowych w przypadku Węgier (-4,41% 
PKB). Uwzględniając, kryterium konwergencji z Maastricht, według którego 
deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3,0% PKB, wszystkie kraje V4 
spełniały ten wymóg od 2016 r.34 Krajem, który osiągnął nadwyżkę budże-
tową w latach 2016-2019 były Czechy. Słowacja, która podjęła wysiłek re-
form wdrażanych w latach 1998–2007 zdołała obniżyć deficyt (z -12,6% PKB  
w 2000 r. do -0,9% PKB w 2017 r.), wyprowadzić gospodarkę ze stagnacji  
i dogonić pozostałe kraje V4, pod względem rozwoju społeczno-gospodarcze-
go35 (Rys. 4).

Rysunek 4. Saldo budżetu w krajach V4 w latach 2000-2019 (w % PKB)

Źródło: OECD, https://data.oecd.org/gga/general-government-deficit.htm [dostęp: 
14.02.2021].
 

Z danych OECD w zakresie długu publicznego wynika, że w latach 
2000-2019 pomiędzy krajami V4 występowały znaczące różnice wysokości 
długu. Węgry, Polska i Czechy wykazywały presje wzrostu tych deficytów  

34  T. Grabia, Problemy polityki fiskalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej, „Wiadomości Staty-
styczne”, 4/2016, s. 70.
35  Zob. szerzej: P. Włodarczyk, Stabilność fiskalna – koncepcja teoretyczna i jej znaczenie prak-
tyczne. Analiza na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 1995 – 2009, „Materiały  
i Studia”, Zeszyt nr 256, NBP, Warszawa 2011, s. 47
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od 2000 r. do 2015-2016 i pewne obniżenie w kolejnych latach. Jedynie 
Słowacja, w badanych latach z sukcesem obniżała dług publiczny od 2000 
r. (45,8% PKB) do 2008 r. (34,9% PKB). Jednak kryzys finansowy zmienił 
sytuację i ponownie Słowacja jak i inne kraje weszły w fazę wzrostową defi-
cytów. Niemniej, najszybciej jak i w największym stopniu udało się obniżyć 
dług publiczny w Czechach, w latach 2012-2019 (z 56,0%PKB do 37,7% 
PKB, tj. o 18,3 pp.) (Rys. 5).

Rysunek 5. Dług publiczny w krajach V4 w latach 2000-2019 (w % PKB)

Źródło: OECD, https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm [dostęp: 
14.02.2021].

Wysokość deficytów budżetowych a w konsekwencji długów publicz-
nych w krajach V4 świadczy o problemach z utrzymaniem stabilności finan-
sowej i oprócz wyzwań koniunkturalnych, o potrzebie wzmocnienia adekwat-
ności pomiędzy regulacjami i efektywnością systemu podatkowego a polityką 
budżetową. 

Zmiany w zakresie  
realnych procesów gospodarczych 

System podatkowy wpływając na warunki gospodarowania decyzje  
o wielu parametrach mikro- i makroekonomicznych. Wśród ważniejszych re-
akcji ze strony pomiotów gospodarczych sektora publicznego i prywatnego 
można wymienić zmiany w wysokości nakładów brutto na środki trwałe –  
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decydujących o poziomie inwestycji, zatrudnienia (stopy bezrobocia) determi-
nujących zmiany tempa PKB i PKB per capita. 

Z danych MFW w zakresie zmian nakładów brutto na środki trwałe  
w krajach V4 w latach 2000-2020 (wraz z prognozą do 2022 r.) wynika, iż 
kraje te reagowały w dość podobny sposób na każdą zmianę koniunktury. 
Chociaż, skala wahań pomiędzy krajami również była znacząca. Każda indy-
widualnie z gospodarek reagowała z różną siłą na zmiany rynkowe. W latach 
2000-2020 średni roczny wzrost nakładów wynosił odpowiednio dla: Węgier 
(3,40%), Polski (3,52%), Czech (2,80%) oraz Słowacji (2,37%) (Rys. 6). 

Rysunek 6. Nakłady brutto na środki trwałe w krajach V4 w latach 2000-2020 i pro-
gnoza 2021-2022 (%)

Źródło: IMF, Economic Outlook No 108, 12/2020 [dostęp: 10.02.2021].
 

Według danych MFW w zakresie zmian stopy bezrobocia w krajach V4 
dla lat 2000-2000 wynika, iż tendencje zmian wysokości stóp pomiędzy kraja-
mi były zbieżne. Od początku lat 2000. Słowacji oraz Polsce udało się znaczą-
co obniżyć stopę bezrobocia, tj. odpowiednio z 18,76% w 2000 r. do 9,57% 
w 2008 r. oraz z 18,16% w 2001 r. do 7,08%. Czechy oraz Węgry w I poło-
wie lat 2000. utrzymywały o blisko połowę niższe stopy bezrobocia. Wybuch 
kryzysu finansowego wywołał ponowny wzrost problemów z bezrobociem  
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we wszystkich krajach V4. Chociaż nadal to Słowacja, Węgry i Polska noto-
wały wyższe bezrobocie niż Czechy (Rys. 7).

Rysunek 7. Stopa bezrobocia w krajach 4 w latach 2000-2020 i prognoza 2021- 
2022 (%)

Źródło: IMF, Economic Outlook No 108, 12/2020.

Z analizy tempa realnego PKB w krajach V4 wynika, iż podobnie jak 
w przypadku zmian nakładów inwestycyjnych na środki trwałe, tak i w zmia-
nach wzrostu gospodarczego reagowały one w dość synchronizowany spo-
sób. O ile w latach 2000-2009 różnice te pomiędzy krajami były większe, to  
w 2010-2019 zdecydowanie mniejsze. Uśredniając najwyższy wzrost PKB 
w latach 2000-2020 utrzymała Polska (3,59%)36, Słowacja (3,45%), Węgry 
(2,32%) a najniższy Czechy (2,59%). Wyniki te korespondują z danymi na-
kładów inwestycyjnych, według których Polska ponosiła najwyższe nakłady  
a niższe Czechy i Słowacja (Rys. 8). 

36  A. Alińska, Z. B. Filipiak, A. Kosztowniak, The Importance of the Public Sector in Sustainable 
Development in Poland, “Sustainability”, 10(9):3278, Switzerland 2018.
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Rysunek 8. Realny PKB w krajach Grupy V4 w latach 2000-2020 i prognoza 2021-2025 
(roczne zmiany w %)

Źródło: IMF, World Economic Outlook, 10/2020. 

Rysunek 9. PKB per capita w krajach Grupy V4 w latach 2000-2019 (PPP, USD)

Źródło: WB, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/
NY.GDP. PCAP.PP.KD ?locations =HU-CZ-PL-SK [dostęp: 10.02.2021].
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Z danych Banku Światowego w zakresie PKB per capita krajów V4  
w latach 2000-2019 wynika, iż pozycję lidera utrzymywały Czechy. Chociaż 
wszystkim krajom w badanym 20-letnim okresie udało się podwoić PKB per 
capita. W stosunku do PKB per capita Czech –krajom tj. Polska czy Słowacja 
udało się zmniejszyć różnicę odpowiednio w 2000 r. i 2019 r. (z -8 763 USD 
do -7641 USD oraz z -8986 USD do -8 132 USD). Natomiast różnica ta 
wzrosła pomiędzy PKB per capita Czech a Węgier (odpowiednio z -5 424 
USD do 7 917 USD). Tym samym Węgry rozwijały się wolniej i nie udało się 
im nadgonić dystansu rozwojowego wobec Czech (Rys. 9). 

Stopień fiskalizmu a PKB per capita 

Z porównania zależności pomiędzy PKB per capita (zmienna zależna)  
a podatkami ogółem (w % PKB) wynika, iż we wszystkich krajach V4 w latach 
2000-2019 występowały istotne zależności (Rys. 10). Uwzględniając wyniki 
współczynników determinacji (R2xy) najwyższy stopień wyjaśnienia zmian 
PKB per capita przez zmiany w podatkach ogółem występował odpowiednio: 
na Słowacji (87,46%), w Czechach (67,97%), Polsce (22,59%) oraz na Wę-
grzech (17,21%). Współczynniki korelacji Persona (Rxy) wskazują, iż pomię-
dzy zmiennymi dla Słowacji i Czech wystąpiły zależności znaczące (+0,9352  
i + 0,8244) oraz umiarkowane dla Polski (+0,4553) i Węgier (-0,4148). 

Wyniki te świadczą, iż w przypadku Słowacji i Czech system podatkowy 
miał znaczący wpływ na warunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Ozna-
cza to, iż gospodarki te wykazywały wysoką wrażliwość na każdą ze zm.ian  
w konstrukcji podatków. Ponadto, dodatnie współczynniki kierunkowe 
funkcji regresji świadczą, iż dokonywane zmiany przez własne fiskalne były 
korzystne.

Natomiast w przypadku Polski i Czech stopień korelacji pomiędzy 
zmiennymi był o blisko połowę słabszy, niż we wspomnianych Słowacji  
i Czechach. Tym samym polska i węgierska gospodarka reagowały z niższym 
stopniem wrażliwości na zmiany podatkowe. W przypadku Polski zmiany 
podatkowe korzystnie wpływały na PKB per capita (dodatni współczynnik 
kierunkowy regresji)37. Natomiast, w przypadku Węgier wystąpiła ujemna za-
leżność umiarkowana (na progu słabej), o czym świadczy ujemny współczyn-
nik kierunkowy funkcji regresji i korelacji Pearsona. Oznacza, to że zmiany 
podatkowe osłabiały wzrost PKB per capita. Tłumaczyć to można głęboką 

37  Zob. A. Kosztowniak, Verification of the relationships between FDI and GDP in Poland, 
“Acta Oeconomica”, Hungary, Budapest, Vol. 66, Issue 2, June 2016, s. 307-332.
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recesją gospodarki węgierskiej w okresie kryzysu finansowego i kilku następ-
nych lat trudnego z niej wychodzenia (2009-2013). Pozostałe kraje V4 szyb-
ciej odbudowały potencjał gospodarczy, w tym Polska która nie odnotowała 
tendencji recesyjnych.

Rysunek 10. Zależności pomiędzy PKB per capita a podatkami ogółem w krajach V4 
w latach 2007-2019 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: EC, DG Taxation and Customs Union, 
based on Eurostat data: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/econom-
ic-analysis-taxation/data-taxation_en; WB, World Deve-lopment Indicators, https://
data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD?locations=HU-CZ-PL-SK 
[dostęp: 14.02.2021]. 

Zakończenie 

Polityka budżetowa (fiskalna) państwa obok polityki monetarnej jest 
jedną z głównych form wspierania rozwoju gospodarczego oraz kształtowania 
i korekty mechanizmów rynkowych. Prawne podstawy polityki budżetowej  
i jej ekonomiczne efekty świadczą o konieczności współdziałania (interdy-
scyplinarności) prawa i ekonomii dla zapewnienia efektywności (optyma-
lizacji) działania. Wśród głównych przesłanek szerokiego wdrażania prawa  
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w obszarze realnych procesów gospodarczych należy wymienić: stanowienie 
jednoznacznych przepisów (jasno interpretowalnych), decydujących często 
o kosztach jak i efektach decyzji (gospodarczych i społecznych) oraz zmiany 
legislacyjne w celu wyeliminowania niepożądanych a wspierania pożądanych 
zachowań. 

Z analizy literatury ekonomicznej i praktyki gospodarczej wynika,  
iż w okresach kryzysów przeważa podejście teorii szkoły keynesowskiej, kon-
centrującej się na działaniach antycyklicznych. Realizacji podstawowych 
funkcji polityki budżetowej służy wykorzystanie instrumentów fiskalnych,  
w tym podatków pośrednich i bezpośrednich. 

Wyniki analizy zmian przepisów podatkowych w zakresie stawek podat-
kowych VAT, PIT i CIT w latach 2000-2019 potwierdziły jednoznacznie,  
iż badane kraje często wprowadzały zmiany, chociaż generalnie obniżono 
stawki. Niemniej, obniżki dotyczyły głównie wysokości stawek PIT i CIT 
a w mniejszym stopniu VAT. Kraje Grupy V4 aktywnie korzystały ze zm.ian 
i dostosowania swoich systemów fiskalnych do struktur własnych gospodarek 
i zmian koniunkturalnych. 

W zakresie podatków bezpośrednich i górnych ich stawek występo-
wały z jednej strony podobieństwa jak i różnice pomiędzy krajami V4.  
W 2019 r. 15% stawkę PIT stosowały Czechy i Węgry, przy 25% na Sło-
wacji i 32% w Polsce. W zakresie stawek CIT, stawkę 10,6% czyli najniższą 
utrzymywały Węgry, przy podobnej 19% Czechy i Polska oraz najwyższej 
21% stawce na Słowacji. Najmniejsze redukcje dotyczyły podatku VAT, któ-
rych górne stawki podatkowe we wszystkich krajach wynosiły powyżej 20%. 
Wynika to z charakteru powszechności tego podatku a tym samym istotnego 
znaczenia w dochodach budżetowych. Według Komisji Europejskiej w 2018 
r. dochody z tytułu VAT wyniosły odpowiednio np. dla Węgier 9,7% PKB 
oraz 8,1% PKB dla Polski, 7,7% dla Czech oraz 7,0% dla Słowacji.

W kontekście kompleksowej oceny funkcji polityki budżetowej, w tym 
głównie alokacyjnej i stabilizacyjnej najlepiej wypadły Czechy. Wynika to  
z najniższej stopy bezrobocia, wysokości deficytu i długu publicznego oraz 
tempa PKB i PKB per capita – utrzymywanych przez czeską gospodarkę. W la-
tach 2000-2020 dystans rozwojowy Polski i Słowacji wobec Czech zmniejszał 
się, a pogłębił się w przypadku Węgier. 

Wyniki analizy zależności zachodzących pomiędzy stopniem fiskalizmu 
i PKB per capita potwierdziły, iż najbardziej wrażliwymi krajami na zmia-
ny podatkowe były Słowacja i Czechy (w stopniu znaczącym), przy mniej 
wrażliwych Polsce i Węgrzech (w stopniu miarkowanym). Niemniej, o ile 
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dotychczasowy stopień fiskalizmu wspierał wzrost PKB per capita w Czechach, 
na Słowacji i w Polsce, to osłabiał jego tempo na Węgrzech, o czym świadczy 
ujemna zależność współczynnika korelacji. 

Ważność zmian podatkowych, obok wielu innych elementów tzw. kli-
matu inwestycyjnego wynika z ich wpływu na warunki inwestycyjne krajo-
wych i zagranicznych podmiotów. Niższe podatki wspierają konkurencyjność,  
w tym głównie kosztową utrzymywaną od wielu lat w krajach V4 jak i innych 
tzw. post transformacyjnych. Fakt ten  z wymaga pogodzenia, z jednej strony 
wspierania konkurencyjności, a z drugiej strony rosnących potrzeb budżeto-
wych finansujących rozwój gospodarczy i potrzeby społeczne. Należy przy tym 
zauważyć, iż relacje dochodów z podatków ogółem do PKB były w latach 
2008-2019niższe w krajach V4 niż ich średni poziom w krajach UE czy strefy 
euro. To z kolei świadczy o konieczności podnoszenia efektywności potencjału 
gospodarczego w krajach V4, regulacjami podatkowymi jak i innymi narzę-
dziami polityki gospodarczej. 

W kontekście wychodzenia z tendencji recesyjnych związanych z pan-
demią  COVID-19 nadal ważne są funkcje budżetowe. Potwierdzają to wy-
tyczne Rady Europejskiej, zalecające politykę budżetową przyjazną wzrostowi, 
lecz bez zagrożeń dla stabilności finansów publicznych. Dotyczy to w głównie 
respektowania stabilizującej reguły wydatkowej38, która określa limit większo-
ści wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Według Rady 
przestrzeganie reguł fiskalnych, w tym stabilizującej reguły wydatkowej, stwo-
rzy również przestrzeń dla amortyzacji potencjalnych szoków zewnętrznych 
(Brexit) czy spowolnienia w gospodarce światowej.
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SELECTED AREAS OF BUDGET POLICY  
AND THEIR IMPACT ON ECONOMIC PROCESSES  

IN THE VISEGRAD GROUP COUNTRIES

Summary: The aim of the article is to present the main tools of bud-
getary policy and the accompanying changes in real economic processes 
in the countries of the Visegrad Group (V4), i.e. Poland, Hungary, the 
Czech Republic and Slovakia in the years 2000 - 2019. To indicate 
more important similarities and differences in fiscal instruments and 
the effects of implementing budgetary functions. The article attempts 
to descriptively locate fiscal policy in the economic analysis of law, a re-
view of economic literature and empirical analysis with the use of data 
from international financial institutions. The literature review shows 
that economic law analysis can and should be used as a tool for assess-
ing and shaping budgetary policy. In the positive scope of this analysis, 
it is important to assess the effects of regulation, and in the norma-
tive scope - recommendations for legislative changes. The analysis of 
changes in VAT, PIT and CIT tax rates in 2000-2019 shows that the 
surveyed countries often introduced changes, although the rates were 
generally lowe(red.) The reductions mainly concerned PIT and CIT 
rates, and to a lesser extent VAT. In the context of a comprehensive 
assessment of the fiscal policy function, the Czech Republic fared best. 
The results of the analysis of the relationship between the degree of fis-
calism and GDP per capita confirmed that Slovakia and the Czech Re-
public (to a significant degree) were the most sensitive countries to tax 
changes, while Poland and Hungary were less sensitive (to a moderate 
degree). However, while the current degree of fiscalism has supported 
GDP per capita growth in the Czech Republic, Slovakia and Poland,  
it has weakened its pace in Hungary, as evidenced by the negative correla-
tion coefficient. Although lower taxes support competitiveness, mainly 
in terms of costs in the V4 countries,  it requires reconciling growing 
budgetary needs financing economic development and social needs. 
It should be noted that in 2008-2019 the ratio of total tax revenues  
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to GDP was lower in the V4 countries than their average level in the 
EU or the euro area. In the context of overcoming the recessionary 
trends related to the COVID-19 pandemic, it is important to respect 
the stabilizing expenditure rule.

Keywords: Budget policy, economic law analysis, fiscal instruments, 
GDP, Group V4.
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GODNOŚĆ NARODOWA 
JAKO PRZEDMIOT OCHRONY 
PRAWNOKARNEJ W ŚWIETLE 
ZNIEWAŻENIA NARODU NA 

ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Streszczenie: Tożsamość i godność narodowa jako pojęcia szczególnie 
istotne dla miejsca danego Państwa na arenie międzynarodowej winny 
pozostawać pod szczególną ochroną, tym bardziej wobec coraz częst-
szego dopuszczania się czynów w nie wymierzonych, a tym samym po-
pełnianych na szkodę samego państwa, które budzą wiele kontrowersji 
w debacie publicznej i nastręczają trudności ustawodawcom tak krajo-
wym, jak i międzynarodowym. Celem niniejszego głosu jest więc reflek-
sja nad potencjalną drogą prawa międzynarodowego ku wprowadzeniu 
jednolitej legislacji w tym zakresie i próba sformułowania wniosków de 
lege ferenda w zakresie rozwiązywania tego typu sytuacji spornych, które 
z uwagi na ich potencjalny negatywny wpływ na relacje międzynarodo-
we, winny stanowić przedmiot szczególnej dbałości.

Słowa kluczowe: Godność narodowa; znieważenie narodu

Wstęp 

Z zagadnieniem godności narodowej jako przedmiotu ochrony praw-
nokarnej starało się zmierzyć niemalże każde z wewnętrznych ustawodawstw, 
starających się pozostać responsywnymi wobec wciąż zmieniającego się obrazu 

1  Mgr Magdalena Róża Krysiak, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego, m_krysiak@yahoo.de, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2068-9808.
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współczesnego świata, który w ostatnim okresie znowu staje się coraz bardziej 
niespokojny. 

Większość z zaproponowanych regulacji jawi się jednak jako zbyt ogól-
na i nieprecyzyjna, wskutek czego zakres ich dyspozycji musi zostać ustalony  
i przesądzony dopiero w procesie wykładni, co rodzi pewne trudności już na 
etapie wysunięcia roszczenia z tytułu jej naruszenia, co staje się szczególnie 
problematyczne w przypadku, gdy dochodzi do niego poprzez zachowanie 
jednostki będącej obywatelem, bądź reprezentantem innego państwa. 

Dlatego między innymi z uwagi na potencjalny negatywny wpływ 
tego typu sytuacji na relacje międzynarodowe oraz możliwe tego reperkusje, 
winny stanowić przedmiot szczególnej dbałości dla ustawodawstw krajo-
wych, ale i dawać asumpt do poszukiwania optymalnego rozwiązania w skali 
międzynarodowej. 

Jako że Rzeczpospolita Polska jest współcześnie jedynym państwem  
w Europie, którego prawo przewiduje odpowiedzialność karną za publiczne 
znieważenie narodu lub okazywanie mu lekceważenia, polskie ustawodaw-
stwo może stać się istnym pionierem, który zdoła nadać w tym obszarze pe-
wien kierunek współczesnego prawa międzynarodowego. 

Celem niniejszego głosu jest więc refleksja nad drogą prawa międzyna-
rodowego ku wprowadzeniu jednolitej legislacji w tym zakresie oraz próba 
sformułowania wniosków de lege ferenda w zakresie rozwiązywania tego typu 
sytuacji spornych.

Część teoretyczna

Tożsamość i godność narodowa jako pojęcia szczególnie istotne dla miej-
sca danego Państwa na arenie międzynarodowej, w tym przede wszystkim 
posiadania przez nie pozycji równej pozostałym oraz szacunku wszystkich 
partnerów prowadzących z nim dialog, winny pozostawać pod szczególną 
ochroną.

I tak, w systemie obowiązującego polskiego prawa karnego godność na-
rodowa chroniona jest przed zachowaniami stanowiącymi przestępstwo opi-
sane w art. 133 Kodeksu karnego2 oraz wykroczenie ujęte w treści art. 49 
§1 Kodeksu wykroczeń3, których treść nie pozostawia wątpliwości, że w ich 

2  „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wol-
ności do lat 3”.
3  „Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnych organów podlega karze aresztu lub grzywny”.
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kategoriach można rozpatrywać m.in. częstą praktykę przypisywania państwu 
polskiemu lub Narodowi polskiemu sprawstwa, współsprawstwa lub po-
mocnictwa w zbrodniach nazistowskich, czy zbrodniach ludobójstwa, w tym  
w Holokauście. To zaś dało podwalinę pod ostateczne sformułowanie treści 
art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu4. 

Choć praktyka korzystania z w/w przepisów wciąż jawi się jako dość ubo-
ga, nie oznacza, że jej nie ma. Postanowieniem z dnia 11 maja 2004 roku 
Sąd Apelacyjny w Krakowie (sygn. II AKzw 268/04) zważył, iż „przekracza 
granice dozwolonej krytyki określenie polskich zakładów karnych jako polskich 
obozów zagłady i nawet rozgoryczenie, zwłaszcza uzasadnione negowaniem po-
pełnienia przypisanego przestępstwa, nie uzasadnia ani lekceważenia organów 
wymiaru sprawiedliwości, ani znieważania ich tym wielce uwłaczającym dla Po-
laków orzeczeniem”5. Dwa lata później, w sprawie przeciwko trzem obywate-
lom RFN: Jürgenowi H.D., Robertowi G. i Stephanowi R., oskarżonym m.in.  
o przestępstwo z art. 133 k.k., polegające na rozmieszczeniu w miejscach pu-
blicznych na terenie Polski plakatów zawierających nieprawdziwe treści o rze-
komych masowych zbrodniach popełnionych przez Polaków na cywilnej lud-
ności niemieckiej w czasie II wojny światowej, zilustrowane drastycznymi, nie 
posiadającymi żadnej wartości dokumentacyjnej, niewiadomego pochodzenia 
zdjęciami”, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako Sąd I. Instancji wyrokiem  
z dnia 7 kwietnia 2006 r. (sygn. III K 109/05) uznał oskarżonych za winnych 
zarzucanego im czynu, argumentując, iż „zawarte w plakatach kłamstwa znie-
ważają Naród Polski, albowiem przypisywanie m.in. Polakom rzekomych - nie 
mających naukowego potwierdzenia - zbrodni uwłacza Narodowi Polskiemu,a 
taki odbiór treści plakatów wynika między innymi z oceny ich treści przez postron-
ne osoby, czy też ze sposobu zachowania się osób, które zauważyły rozwieszone 
plakaty (...) i może w oczywisty sposób wzbudzić nastroje niepokoju, niechęci, czy 
antagonizmów pomiędzy narodami Polski i Niemiec"6. Takie stanowisko, jak 
zaprezentowane w niniejszej sprawie przez Sąd I. Instancji podtrzymał później 
Sąd Najwyższy uchwałą zapadłą w dniu 5 czerwca 2012 r. (sygn. SNO 26/12), 
stwierdzając, iż „o tym, czy zachowanie miało charakter znieważający, decydują 

4  „Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, pod-
lega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej 
wiadomości”.
5  Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 marca 2010 r., sygn. II AKz 106/10, 
LEX nr 610322.
6  Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 29 października 2018 r., sygn. VI Ka 
468/18, LEX nr 2685532.
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dominujące w społeczeństwie oceny i normy obyczajowe, a nie subiektywne prze-
konanie osoby rzekomo znieważonej”.7 Uznając oskarżonych za winnych zarzu-
canych im czynów znieważenia narodu polskiego (art. 133 k.k.) i nawoływa-
nia do nienawiści (art. 256 k.k.) sąd skazał jednego z nich na karę dziesięciu, 
a drugiego osiem miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając warunkowo  
w stosunku do obu wykonanie tej kary na okres trzech lat. Prawomocnie 
skazani zwrócili się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą  
z tytułu wydania wyroku z pogwałceniem art. 10 Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, gwarantujący każdemu wolność wyraża-
nia opinii8. W uzasadnieniu skargi podniesiono że „art. 133 i 256 KK, przy-
jęte za podstawę ich skazania, zostały skonstruowane ściśle w celu dławienia 
historycznej debaty z powodów politycznych” i że ukarano ich tak de facto za 
rozgłaszanie faktów, nawet jeżeli fakty te szkodziły honorowi narodu.9 Skarga 
ta została jednak odrzucona, jako że zwracający się do Trybunału nie wnie-
śli wcześniej przewidzianej przez polskie prawo skargi konstytucyjnej, a tym 
samym w rozpatrywanej sprawie nie została wyczerpana droga postępowania 
krajowego, będąca niezbędną przesłanką dopuszczalności wniesienia skargi do 
Trybunału. 

Mimo to na gruncie międzynarodowym zagadnienie to jawi się jako 
pasmo porażek - kiedy w 2015 roku na łamach „Die Welt”10 Jan Tomasz 
Gross11 zasugerował odpowiedzialność Polski za śmierć większej ilości Żydów 
niż Niemców12, sprawę umorzono jeszcze na etapie śledztwa prowadzonego 

7  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. SNO 26/12, LEX nr 1231618.
8  Art. 10 Wolność wyrażania opinii. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to 
obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei 
bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.
9  W. Kulesza, Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne, Tom LXX – 2018, Zeszyt 1, s. 168-169.
10  https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article146367066/Kein-Schamgefuehl.html.
11  Polsko-amerykański socjolog i historyk, specjalizujący się w historii XX wieku, w tym hi-
storii zagłady Żydów, profesor wydziału historii Uniwersytetu Princeton. Jego książka „Sąsie-
dzi” z 2001 roku o mordzie w Jedwabnem zapoczątkowała debatę o Polakach uczestniczących  
w mordowaniu Żydów w czasie II. wojny światowej. Tej też tematyce były poświęcone „Złote 
Żniwa” i „Strach”, które wywołały podobne kontrowersje. 
12  W eseju „Kein Schamgefühl” („Brak wstydu”/ „Bez wstydu”) padają m.in. następujące 
słowa: „Polacy na przykład, tak dumni ze swojego oporu wobec Niemców, byli zupełnie nie-
czuli na los Żydów.” Następnie cytowana jest wypowiedź Józefa Mackiewicza, „konserwatyw-
nego antykomunistycznego pisarza o nienagannie patriotycznej postawie”, który twierdził, że  

„w czasie okupacji powszechna wśród Polaków była opinia, że 'jedno Hitler zrobił dobrze: eks-
terminował Żydów', choć publicznie Polacy nie wypowiadali się w ten sposób”. Gross przy-
znaje, że w czasie okupacji byli Polacy, którzy Żydom pomagali, ale „byli to outsiderzy, jeszcze 
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przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach13, zaś kiedy Karol Tendera14 zażą-
dał od niemieckiej telewizji ZDF przeprosin za użycie określenia „polskie obo-
zy”15 wobec niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych Auschwitz  
i Majdanek, batalia sądowa ciągnęła się latami16.

długo po wojnie skazani przez swój heroizm na społeczne odrzucenie”. Tekst spotkał się  
z natychmiastowymi reakcjami m.in. rzecznika resortu spraw zagranicznych i wiceprezesa IPN,  
w wyniku których Ambasada RP w Niemczech przygotowała stosowne sprostowanie. Sam 
Gross, już po wszczęciu śledztwa, miał natomiast powiedzieć, że „jest mu ogromnie przykro  
i czuje się zaskoczony decyzją prokuratury”, bowiem przytaczane przez niego opinie „funkcjo-
nują w obiegu od przeszło czterech lat (…) i jak dotąd nikt nikogo nie próbował z tego powodu 
skarżyć o szkalowanie narodu polskiego”.
13  W toku śledztwa ustalono, iż autor publikacji nie działał w bezpośrednim zamiarze zniewa-
żenia Narodu Polskiego lub Rzeczpospolitej Polskiej, co jest warunkiem odpowiedzialności z art. 
133 Kodeksu karnego. Nadto, sformułowana przez niego w jednym zdaniu opinia miała być 
częścią obszernej publikacji, w której wskazywał również, że Polacy wykazali się w czasie wojny 
heroiczną postawą i jest ich najwięcej wśród osób odznaczonych za ratowanie Żydów medalem 

„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", a nawet gdyby rodziła kontrowersje, to Gross wyraził 
ją jako naukowiec, historyk i socjolog celem wywołania dyskusji, debaty i krytyki naukowej.  
Z uwagi zaś na swoją działalność naukową, a także z powodu gwarancji o charakterze powszech-
nym autor korzystał z wolności słowa i wyrażania poglądów.
14  Od 1943 roku więzień niemieckich obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau, następ-
nie deportowany do obozu Flossenburg w czeskich Litomierzycach (Leitmeritz), gdzie doczekał 
wyzwolenia. Prze wiele lat podejmował działania w celu zachowania w świadomości społecznej 
pamięci o ofiarach zbrodni popełnionych przez Niemców w okresie II wojny światowej. Był au-
torem książki "Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945", współpracował z Fundacją Pamięci 
Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Stowarzyszeniem „Patria Nostra”. 
15  Niemiecka stacja w taki oto sposób w dniu 15 lipca 2013 roku poinformowała o emisji 
filmu dokumentalnego „Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationsla-
ger” ("Zaginione skarby filmowe. 1945 r. Wyzwolenie obozów koncentracyjnych"). Co cieka-
we, niemiecko-francuski kanał telewizyjny ARTE, w którym również pokazano ten dokument, 
przekazując zapowiedzi o nim do mediów, posłużył się poprawnym zwrotem: „niemieckie nazi-
stowskie obozy zagłady w okupowanej Polsce Majdanek i Auschwitz”. 
16  Proces rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Krakowie w lutym 2015 roku, wyrok wień-
czący postępowanie zapadł zaś w grudniu 2016 roku w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, który 
uznał, że sformułowanie „polskie obozy zagłady” jest nie tylko historycznym kłamstwem, ale 
także naruszeniem indywidualnych dóbr Karola Tendery i nakazał telewizji ZDF zamieszcze-
nie przeprosin na stronie głównej jej serwisu internetowego. Przeprosiny umieszczono jednak 
w jedną z zakładek, tak, aby nie były specjalnie widoczne, ani czytelne. Mecenas Lech Obara, 
który pro publico bono reprezentował przed polskim sądem Karola Tenderę pozwał więc ZDF  
w Niemczech, aby jednocześnie uzyskać klauzulę wykonalności dla wyroku, jaki zapadł w Kra-
kowie. Sprawą zajął się niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji. Prawnicy niemieckiej stacji 
telewizyjnej robili co mogli, aby ZDF przepraszać nie musiała, argumentując m.in., że uznane 
w tym przypadku przez polski sąd dobro, które mieli naruszyć w stosunku do Karola Tendery, 
czyli tożsamość narodowa, jest sprzeczne z interpretacją dóbr osobistych przez niemiecki sąd 
konstytucyjny i dlatego, ich zdaniem wyrok krakowskiego sądu jest niezgodny z niemieckim 
porządkiem publicznym. Sąd w Koblencji nie podzielił jednakże stanowiska stacji i w uzasad-
nieniu postanowienia przyjął wręcz odwrotnie, że powodowi należą się przeprosiny jako byłe-
mu więźniowi niemieckiego obozu koncentracyjnego na polskim terytorium, którego godność  
i reputacja podlegają ochronie w światowej przestrzeni publicznej. Podkreślił jednocześnie, że 
ochrona dóbr osobistych w znacznym stopniu przeważa nad gwarancją wolności prasy, na którą 
powoływała się ZDF.
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Współcześnie twierdzenia o rzekomych polskich zbrodniach zamieszcza-
ne są także na internetowych forach dyskusyjnych dla prawicowych ekstre-
mistów, a także w publikacjach o takim charakterze: „w latach 1945–1947 r. 
na wschód od Odry i Nysy znajdowało się w sumie 1225 polskich obozów 
koncentracyjnych (polnische Konzentrationslager) i 227 więzień, w których 
stosowano tortury i gdzie odbywały się bestialskie polskie orgie mordowania 
(bestialische polnische Mordorgien)”, w których zarzuca się Polsce, że to ona 
była agresorem i sama w 1939 roku wypowiedziała wojnę Niemcom17. 

Notorycznie mamy też do czynienia z różnymi „przejęzyczeniami”, jak 
zwykło się nazywać sformułowania w rodzaju „polski obóz zagłady”, tudzież 

„polski obóz koncentracyjny”, które nieznającym historii mogą co najmniej 
sugerować, że Polacy są współwinni zbrodni popełnionych w tak nazywanych 
miejscach. Twierdzenie, jakoby był to tzw. „lapsus linguae” będący efektem 
chęci odwołania się do ich położenia geograficznego zdaje się jednak nieprze-
konujące chociażby w świetle ciągłej powtarzalności tego typu zdarzeń, o któ-
rej świadczy częstotliwość reakcji ze strony polskiej dyplomacji18. Mimo to 
zwieńczeniem większości tego typu zdarzeń są jedynie nic niewarte przepro-
siny formułowane, bądź zamieszczane w taki sposób, by jak najumiejętniej 
pomniejszyć winę tych, którzy owego „przejęzyczenia się dopuścili”, tak, jak 
miało to miejsce w przypadku ww. Karola Tendery.

Wnioski końcowe

Z uwagi na potencjalny negatywny wpływ tego typu sytuacji na rela-
cje dyplomatyczne państw, ale i kształtowanie się antagonistycznych postaw 
społecznych między obywatelami w ten sposób poróżnionych państw, zagad-
nienie to winno stanowić przedmiot szczególnej dbałości w dyskusji w zakre-
sie potrzeby uregulowania tejże materii w prawodawstwie tak krajowym, jak  
i międzynarodowym. 

Wypada się więc zgodzić z propozycjami nie tylko rozszerzenia i dopre-
cyzowania kwalifikacji już obowiązującej polskiej regulacji prawnokarnej, ale 
i tymi towarzyszącymi wysuwanemu postulatowi uregulowania tej kwestii  

17  D. Schenk, Wadliwe kody pamięci – złe nawyki, umyślne kłamstwa, niedbalstwo? Perspektywa 
prawa niemieckiego a rewizjonizm historyczny [w:] Wadliwe kody pamięci, (red.) A. Nowak-Far, 
Ł. Zamęcki, Warszawa 2015, s. 21.
18  Jak wynika z danych udostępnionych przez Dziennik Polska Times, od 2008 roku, czyli od mo-
mentu, kiedy prowadzone są statystyki, polskie Ministerstwo Spraw zagranicznych w sprawie uży-
wania określeń „polskie obozy” interweniowało ponad 1000 razy [stan na rok 2017] https://polska-
times.pl/karol-tendera-byly-polski-wiezien-kl-auschwitz-wygrywa-z-niemiecka-telewizja-zdf/
ar/12646711.
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w regulacjach z zakresu międzynarodowego prawa karnego, czy też wzajem-
nych zobowiązań państw. Niejednolita praktyka orzecznicza niewątpliwie 
mnoży bowiem trudności dla jakiejkolwiek próby wyciagnięcia konsekwencji 
tego typu czynów i przez to nierzadko prowadzi do bezkarności ich sprawców, 
na którą nie powinno być miejsca w świecie, który winien był już dawno wy-
ciągnąć wnioski z doświadczeń choćby II. wojny światowej i aktywnie prze-
ciwdziałać narastaniu nastrojów antagonistycznych między reprezentantami, 
najczęściej ościennych, państw, tym bardziej w znowu coraz bardziej niespo-
kojnym świecie. 

Problematyczna zdaje się tutaj przede wszystkim teza zaproponowana 
przez Trybunał Konstytucyjny przy okazji dokonywania przez niego wykładni 
pojęć lekceważenia oraz znieważenia narodu polskiego, zgodnie z którą obej-
mują one twierdzenia „nieweryfikowalne w kategoriach prawdy i fałszu” i jako 
takie nie wzbogacające debaty publicznej19. Taka konstrukcja rodzi bowiem 
każdorazowo potrzebę powołania biegłych, którzy dokonaliby weryfikacji 
podniesionych faktów i sporządziliby ekspertyzę w zakresie ich odzwiercie-
dlenia w rzeczywistym stanie faktycznym, co w przypadku okoliczności cho-
ciażby z okresu II wojny światowej często bywa utrudnione, jeśli nie niemożli-
we. Nadto, niezaprzeczalnie otwiera to drogę do pewnej manipulacji faktami  
i ich wybiorczego podnoszenia w celu utworzenia sobie pewnego wentylu bez-
pieczeństwa przez autorów lżących wypowiedzi. Oczywiście należy w pełni 
przychylić się do stanowiska W. Kuleszy, iż podawanie prawdziwych infor-
macji o miejscu i czasie funkcjonowania danego obozu oraz liczbie zmarłych 
w żadnym przypadku nie może być uznaną za realizującą znamiona czynu 
zabronionego opisanego w art. 133 k.k., w związku z czym nie mogą spotkać 
się z przeszkodami prawnymi rzetelne publikacje naukowe i dokumentalne20, 
jednakże jednocześnie winno się opowiedzieć za regulacją bardziej przychylną 
narażonemu na potencjalne znieważenie niż znieważającemu. 

Jak proponuje W. Kulesza, na publiczną wypowiedź zawierającą sformu-
łowanie „polskie obozy koncentracyjne” spojrzeć należy bowiem także przez 
pryzmat zespołu znamion czynu zabronione go „kłamstwa o Auschwitz”, opi-
sanego w art. 55 ustawy z 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Na-
rodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Choć 
przepis ten miał na celu przede wszystkim kryminalizację publicznych wypo-
wiedzi negujących zbrodnię ludobójstwa dokonanego w Auschwitz-Birkenau  

19  W. Kulesza, Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne Tom LXX, 2018, Zeszyt 1, s. 172. 
20  Ibidem, s. 172-173.
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i innych miejscach zagłady, to jednak wynikający z niego zakaz odnosi się 
także do wypowiedzi zaprzeczających niemieckiemu sprawstwu zbrodni tam 
popełnionych, a takim zaprzeczeniem niewątpliwie jest w analizowanym kon-
tekście użycie określenia „polski”21.

Niewątpliwie warto również pracować nad prawną świadomością społe-
czeństwa w zakresie praw przysługujących mu w przypadku popełnienia czy-
nu godzącego w naród, do którego przynależy, czy z którym się utożsamia.  
W ww. sprawie Karola Tendery krakowskie sądy wyraźnie stwierdziły bowiem 
bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności, tożsamości 
narodowej i godności narodowej, podczas gdy dla osób sugerujących się po-
bieżną lekturą art. 23 k.c. podstawa takiego uznania będzie niezrozumiała. 
Jego treść wskazuje bowiem, iż „dobrami osobistymi każdego człowieka są 
w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub 
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, 
twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska”22 i choć 
nie jest to oczywiście wyliczenie enumeratywne, to zdaje się, że możliwość 
włączenia w ten katalog chociażby właśnie dóbr związanych z przynależnością 
narodową jest wciąż zbyt słabo akcentowana, podczas gdy chociażby dobro 
chronione przed tzw. „Auschwitzlüge”, czyli „kłamstwem o Auschwitz” to 
nie tylko pamięć kolektywna polskiego społeczeństwa, ale ponadnarodowa  
i transgraniczna pamięć zbiorowa współczesnych, stanowiąca element szersze-
go pojęcia, jakim jest ludzka godność23.

Ich waga jest bowiem nie mniejsza od tych, które znacznie częściej stają 
się podstawą postępowań z tytułu ich naruszenia, o czym najlepiej świadczy 
fakt, iż po tym, jak w sprawie Karola Tendery Sąd I. Instancji oddalił żądanie 
przeprosin, w sprawę włączył się Rzecznik Praw Obywatelskich. W wywie-
dzionej przez siebie argumentacji24 w pierwszej kolejności wskazał, iż w pełni 
podziela stanowisko Sądu Okręgowego co do wyodrębnienia dobra osobi-
stego, jakim jest poczucie tożsamości narodowej oraz godności narodowej,  
w zakresie którego Sąd przywołał stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białym-
stoku, że „poczucie przynależności narodowej oraz duma z takiej przynależności 
mieszczą się w powszechnie i społecznie akceptowanym zestawie wartości, które 

21  Ibidem, s. 176.
22  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93).
23  W. Kulesza, „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie 
karnym, [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. uro-
dzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, (red.) Ł. Pohl, Poznań 2009, s. 307.
24  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/naruszenie-d%C3%B3br-osobistych-przez-stosowanie-

-okre%C5%9Blenia-%E2%80%9Epolskie-obozy-%C5%9Bmierci%E2%80%9D.
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mogą stanowić ważny element stanu świadomości i uczuć człowieka, a jeśli są 
wyznawane i kultywowane przez określoną osobę, należy je uznać za jej dobra 
osobiste podlegające ochronie przewidzianej w art. 23 i 24 k.c.”25. Podkreślił tak-
że, że powód już w pozwie bardzo obszernie wskazał i przytoczył argumenty 
prezentowane w doktrynie,26 wielokrotnie powielane,27 także w orzecznictwie 
sądów28, w których akcentuje się wykazanie indywidualizacji naruszenia, „gdy 
jest możliwe ustalenie, że twierdzenia, z którymi wiąże [tj. poszkodowany - przyp. 
autora] ich naruszenie, dotyczyły również jej osoby, a okoliczności w których zosta-
ły podniesione kwestionowane twierdzenia lub wypowiedzi, pozwalają ich adresa-
tom zidentyfikować tę osobę jako należącą do określonego kręgu podmiotów, przez 
co staje się ona niejako ofiarą danej wypowiedzi”29, co w przedmiotowej sprawie 
bez wątpienia zostało wykazane, i, w świetle powyższego, wniósł o modyfika-
cję treści przeprosin, tak by czyniła ona zadość usunięciu skutków naruszenia 
uderzającego w dobra osobiste samego powoda, a nie Narodu Polskiego. Tę 
argumentację podzielił Sąd Apelacyjny, przychylając się do wniosku RPO o to, 
by doszło jednak do przeprosin, i to w taki sposób, w jaki doszło do naruszenia 
dobra osobistego, w tym przypadku na stronie stacji. 

Był to, co prawda, pierwszy wyrok, w którym doszło do stwierdzenia, że 
sformułowanie „polskie obozy śmierci” może naruszać dobra osobiste obywa-
tela polskiego, jednak, jak się zdaje, nie będzie ostatnim. Głęboko zakorzenio-
na, przede wszystkim w kulturze chrześcijańskiej, funkcja przeprosin, może  
i w tego typu sytuacjach wygaszać konflikty i „łagodzić obyczaje”, a w przypad-
ku ich skierowania nie tylko na ręce przedstawicieli państwa, czy do „wszyst-
kich, którzy poczuli się urażeni”, ale konkretnej osoby, w którą tego typu 
wypowiedzi szczególnie ugodziły - stanowić swoisty przejaw sprawiedliwości 
naprawczej. 

25  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt I ACa 
403/15, LEX nr 1820409.
26  F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa cy-
wilnego. Część pierwsza oraz Część druga, Studia Prawa Prywatnego, 2011 zeszyt nr 2 i 3.
27  M. Jabczuga-Kurek, Legitymacja czynna członka zbiorowości w nietypowych sprawach o ochro-
nę czci i dobrego imienia [w:] Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profeso-
rowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck 2016, s. 75-77, tekst dostępny na https://www.kkg.pl/
wpcontent/uploads/2016/06/Legitymacja-czynna-czlonka-zbiorowosci-....pdf.
28  Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 24 lutego 2015 r., sygn. akt I C 726/13, LEX 
nr 1836004.
29  M. Jabczuga-Kurek, Legitymacja czynna członka zbiorowości w nietypowych sprawach o ochro-
nę czci i dobrego imienia [w:] Usus magister est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Pro-
fesorowi Andrzejowi Kubasowi, C.H. Beck 2016, s. 75-77, tekst dostępny na https://www.kkg.
pl/wpcontent/uploads/2016/06/Legitymacja-czynna-czlonka-zbiorowosci-....pdf.
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NATIONAL DIGNITY AS AN OBJECT  
OF CRIMINAL LAW PROTECTION  

IN THE LIGHT OF THE INSULT OF THE NATION  
IN THE INTERNATIONAL DIMENSION

Summary: National identity and dignity, as concepts that are par-
ticularly important for the place of a State in the international arena, 
should remain under special protection, all the more so in view of the 
increasing number of acts committed against it, and thus to the detri-
ment of the State itself, giving rise to much controversy in the public 
debate and causing difficulties for both national and international leg-
islators. The purpose of this paper is therefore to reflect on the potential 
path of the international law towards the introduction of uniform leg-
islation in this field and to try to formulate de lege ferenda conclusions 
in the field of solving this type of disputable situations, which, due to 
their potential negative impact on international relations, should be the 
subject of special care.

Keywords: National dignity, insult of the nation.
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UZASADNIENIE DECYZJI KONSULA 
W POSTĘPOWANIU WIZOWYM

Streszczenie: Celem rozdziału jest analiza instytucji uzasadnienia  
w rozstrzygnięciach konsulów RP podejmowanych w postępowaniu 
wizowym. Wyroki sądów administracyjnych w sprawach wizowych 
wskazują, że negatywne decyzje konsulów są wadliwe w zakresie uza-
sadnienia, co stanowi naruszenie przepisów ustawy prawo konsularne 
z 2015 r. oraz standardów wynikających z zasady dobrej administracji. 
Autor odniósł się również do kwestii związanych z uzasadnieniem po-
zytywnych decyzji konsulów wydawanych w postępowaniu wizowym, 
które nie realizują w pełni żądania wnioskodawcy. Całość analizy jest 
podsumowana wnioskami de lege ferenda wskazującymi rozwiązania 
prawne prowadzące do optymalizacji postępowania wizowego  w zakre-
sie uzasadniania wizowych rozstrzygnięć konsulów.

Słowa kluczowe: Wiza Schengen, wiza krajowa, uzasadnienie decyzji, 
prawo konsularne, prawo Unii Europejskiej

ORCID: 0000-0002-5815-2133

Wprowadzenie

„Czy ubieganie się o wizę można traktować jak loterię?” (tłum. autora)2. 
To pytanie pojawia się we wstępie do książki autorstwa Federici Morgentini 
pt. Schengen Visa Implementation and Transnational Policymaking. Bordering 
Europe i trapi zapewne wielu obywateli państw trzecich. Wydaje się, że postę-
powanie wizowe nie powinno mieć nic wspólnego z grami losowymi, którymi 
rządzi przypadek. Dlaczego więc badaczka w ten sposób formułuje pytanie?

1  Magister prawa, Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych Uczelnia Łazarskiego.
2  F. Infantino, Schengen Visa Implementation and Transnational Policymaking. Bordering Euro-
pe, Palgrave Macmillan, Brussel 2019, s. 1.
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Celem niniejszego rozdziału jest analiza instytucji uzasadnienia w de-
cyzjach konsulów podejmowanych w ramach procedury rozpatrywania 
wniosków wizowych. Mimo licznych opracowań dotyczących uzasadnienia  
w decyzjach administracyjnych, brak jest w literaturze opracowania całościo-
wo ujmującego powyższe zagadnienie. W prezentowanym rozdziale będę sta-
rał się wykazać, w jakim stopniu uzasadnienia rozstrzygnięć podejmowanych 
przez konsulów w sprawach wizowych albo ich brak naruszają przepisy usta-
wy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne3 oraz standardy wynikające  
z zasady dobrej administracji4.  W analizie zastosowano prawno-dogmatycz-
ną metodę badawczą. Wnioski posłużą do wypracowania postulatów de lege 
ferenda w przedmiocie optymalizacji procesu wizowego  w zakresie uzasadnia-
nia decyzji wizowych.

Postępowanie wizowe – podstawowe zagadnienia5

Postępowanie wizowe6 to procedura, w ramach której właściwy organ przy-
znaje albo odmawia przyznania obywatelowi państwa trzeciego wizy Schengen7  

3  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, t.j.), (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 195), (dalej u.p.k.).
4  Ze względu na charakter niniejszego artykułu oraz ograniczenia dotyczące objętości prezen-
towanych treści, autor zdecydował się na odstąpienie od szczegółowej analizy materii związanej 
z zasadą dobrej administracji. Przedmiotowa tematyka była przedmiotem wielu analiz i mono-
grafii. Więcej w tym zakresie u Princ M., Standardy dobrej administracji w prawie administra-
cyjnym, Wydawnictwa Naukowe UAM, Poznań 2017.
5  Na wstępie należy podkreślić, że artykuł powstał przed wejściem w życie ustawy z dnia 17 
grudnia 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (dalej: ustawa zmieniająca ustawę 
COVID-19), http://orka.sejm.gov.pl/proc 9.nsf/ustawy/828_u.htm [18.01.2021]. Powyż-
sza ustawa przewiduje diametralne zmiany w zakresie postępowania wizowego, które jednak  
w ograniczonym zakresie wpływają na treść niniejszego artykułu. Najważniejszą zmianą będzie 
przyznanie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych kompetencji do rozpatrywania 
wniosków wizowych, o czym stanowi art. 14 pkt 4 lit. a. 
6  Specyfika postępowania wizowego oraz odmienność od postępowania administracyjnego 
wymagają przybliżenia jego podstawowych założeń. Pozwoli to w większym zakresie przedsta-
wić specyfikę wizowych rozstrzygnięć konsulów. 
7  Wiza Schengen zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. a oraz b Rozporządzenia Parlamentu Europejskie-
go i Rady (WE)  nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243, str. 1, z późn. zm.), (dalej: kodeks wizo-
wy), to zezwolenie wydawane przez państwo członkowskie na planowany pobyt na terytorium 
państw członkowskich nieprzekraczający 90 dni  w ciągu każdego 180-dniowego okresu lub 
tranzyt przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych państw członkowskich. Na 
potrzeby niniejszego rozdziału autor przyjmuje, że określenie wiza Schengen będzie dotyczyło 
wizy jednolitej określonej w art. 2 pkt 3 kodeksu wizowego. Oczywiście należy mieć na uwadze, 
że wiza Schengen może występować pod postacią wizy o ograniczonej ważności terytorialnej 
czy tranzytowej wizy lotniskowej. 
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albo wizy krajowej8. Wiza jest to co do zasady zezwolenie danego państwa na 
określony pod względem długości legalny pobyt na konkretnym terytorium, 
który może się wiązać z prawem do wjazdu, czyli przekroczenia granicy tego 
terytorium po spełnieniu dodatkowych przesłanek9. Obowiązek wizowy lub 
jego brak jest określony przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001  
z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele 
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, któ-
rych obywatele są zwolnieni z tego wymogu10.

Art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępo-
wania administracyjnego stanowi, że przepisów k.p.a. nie stosuje się również 
do postępowania  w sprawach należących do właściwości polskich przedsta-
wicielstw dyplomatycznych  i urzędów konsularnych11. Postępowanie przed 
konsulem w sprawie wizowej jest wyłączone  z zakresu regulacji przepisów 
k.p.a.12. Należy przy tym wskazać, że mimo uregulowania kwestii związanych 
z postępowaniem przed konsulem w u.p.k., konsul w dalszym ciągu sprawuje 
swoje funkcje jako szczególny organ administracji13.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. każdy, kto znajduje 
się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zawar-
tych w Konstytucji14. Cytowany przepis ma istotne znaczenie w przypadku 

8  Wiza krajowa zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1650 t.j.), (Dz.U. z 2020 r. poz. 35), (dalej: u.o.c.), stanowi wizę upraw-
niającą jej posiadacza do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na 
nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej 
niż 90 dni w okresie ważności wizy. 
9  A. Modrzejewski, Charakter prawny wiz jednolitych krótkoterminowych w Unii Europejskiej 
[w:] Status prawny cudzoziemca w Polsce. Białostockie Studia Prawnicze, (red.) M. Zdanowicz, 
Temida 2, Białystok 2007, z. 2, s. 93-94. Zgodnie z poglądem autora, wiza Schengen co do za-
sady daje jej posiadaczowi prawdo do pobytu oraz prawo do stawienia się na granicy. Biorąc pod 
uwagę przepisy dotyczące warunków wjazdu określone  w prawie UE, taki pogląd zasługuje na 
uznanie. De facto zgodnie z art. 30 kodeksu wizowego, posiadacz wizy Schengen nie otrzymuje 
automatycznie prawa wjazdu. Sytuacja prezentuje się podobnie w przypadku wiz krajowych.
10  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 
2018 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas prze-
kraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (tekst 
jednolity) (Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 303, s. 39, z późn. zm.).
11  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 
30, poz. 168, t.j.), (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), (dalej: k.p.a.).
12  Zgodnie z art. 66 ust. 1 u.o.c., katalog podmiotów wydających wizy krajowe został ogra-
niczony do konsulów. Natomiast w przypadku wiz Schengen przepis art. 4 pkt 1a-3 kodeksu 
wizowego oraz przepis art. 66 ust. 2 u.o.c., poszerzają to grono o kolejne podmioty, o czym będę 
pisał w dalszej części niniejszego rozdziału.
13  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14. 
14  Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.).
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postępowań z udziałem cudzoziemców15. Działania konsula jako organu 
administracji powinny podlegać standardom przewidzianym dla organów 
administracji, które wynikają z przepisów rangi konstytucyjnej16. Przedmio-
towe standardy zostały skonkretyzowane m. in. na płaszczyźnie przepisów re-
gulujących procedurę administracyjną17. Fakt, że wiele instytucji prawnych 
określonych w przepisach u.p.k.,  w rzeczywistości zostało wzorowanych 
na przepisach k.p.a. może świadczyć o tym,  że ustawodawca celowo dążył 
do zastosowania standardów wynikających z procedury administracyjnej  
w postępowaniu przed konsulem18.

W ramach postępowania wizowego konsul podejmuje de facto decyzję 
administracyjną, gdyż sprawuje funkcje organu administracji. Jego rozstrzy-
gnięcia regulują sferę indywidualnych praw obywatela państwa trzeciego19. 
Decyzja konsula stanowi wyjątkowy rodzaj decyzji administracyjnej określony 
przepisami u.p.k. Jest to istotne z punktu widzenia strony postępowania wizo-
wego, której prawa w tym zakresie są chronione przez przepisy determinujące 
formę, zakres oraz części składowe takiego rozstrzygnięcia. Tym samym de-
cyzje konsulów w zakresie uzasadniania decyzji powinna realizować przepisy 
u.p.k. oraz standardy wynikające z zasady dobrej administracji.

Specyfika uzasadnienia  
w odmownych decyzjach wizowych

Negatywne rozstrzygnięcie konsula w sprawie o wydanie wizy przyjmu-
je formę decyzji. Zgodnie z art. 23 ust. 4 lit. c kodeksu wizowego jeżeli nie 
wycofano wniosku, podejmuje się decyzję o odmowie wydania wizy zgodnie  
z art. 32. W sprawach o wydanie wizy krajowej przepis art. 75 ust. 1 u.o.c. sta-
nowi, iż odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji. W obu 
powyższych przypadkach forma rozstrzygnięcie konsula jest determinowana 
przepisami u.p.k., co wyklucza ją z kategorii decyzji określonych przepisami 
k.p.a. 

15  R. Puchta, Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji wydanych w spra-
wach wizowych przez konsulów. Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 lutego 2018 r., II OSK 
1346/16, PiP 2019, nr 8, LEX, teza 4.
16  M. Princ, Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Wydawnictwa Nauko-
we UAM, Poznań 2017, s. 180-181.
17  Ibidem, s. 19
18  A.Kaźmierczyk, Postępowanie przed konsulem w świetle ustawy, Prawo konsularne. Wybrane 
zagadnienia [w:] Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) W. Burek, P. Czubik, Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych RP, Warszawa 2015, s. 22-23.
19  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14. 
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Zgodnie z art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego decyzja konsula w przedmiocie 
odmowy przyznania wizy Schengen jest wydawana na standardowym formula-
rzu określonym  w załączniku nr VI do kodeksu wizowego. Powody odmowy 
wydania wizy Schengen wymienione w standardowym formularzu są tożsame 
z powodami odmowy określonymi  w art. 32 kodeksu wizowego. W prawie 
UE załączniki do aktów prawnych stanowią ich integralną część20. W związku 
z tym nie mogą podlegać żadnym modyfikacjom. Konsul nie może odmówić 
wydania wizy z powodu, który nie został uwzględniony w przepisie art. 32 
kodeksu wizowego, a tym samym nie figuruje na standardowym formularzu21. 
Stanowi  to niewątpliwą ochronę praw obywateli państw trzecich, których 
wnioski wizowe nie mogą być rozpatrywane w oparciu o przepisy materialne 
państw członkowskich modyfikujące lub zmieniające zakres regulacji kodeksu 
wizowego. Konsul jest jednak ograniczony formą standardowego formularza, 
który zgodnie z przepisami nie przewiduje pogłębionego uzasadnienia decyzji. 
Przepisy kodeksu wizowego de facto wskazują, że zaznaczenie  na standardo-
wym formularzu kratek odpowiadających powodom wymienionym w art. 32 
kodeksu wizowego to wystarczająca forma zakomunikowania wnioskodawcy 
przyczyn odmowy22. Państwa członkowskie zapewne nie zdecydowały się na 
poszerzenie zakresu uzasadnienia odmowy, ponieważ na etapie prac legislacyj-
nych nad kodeksem wizowym osiągnięcie consensusu w tej kwestii uznano za 
znaczące osiągnięcie23. 

Tożsame rozwiązanie w zakresie standardowego formularza decyzji o od-
mowie wydania wizy krajowej przyjął polski ustawodawca. W art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz nie-
których innych ustaw ustawodawca zdecydował się na zobligowanie konsulów 
do stosowania właściwego wzoru decyzji odmownej24. Standardowy formularz 
stanowi aktualnie załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra SWiA z dnia  
25 listopada 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców25.

20  Wspólny przewodnik praktyczny Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przeznaczony 
dla osób redagujących akty prawne Unii Europejskiej, s. 74-75, https://op.europa.eu/pl/publi-
cation-detail/-/publication/ 387 9747d-7a3c-411b-a3a0-55c14e2ba732 [dostęp: 29.12.2020]. 
21  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 grudnia 2013 r., C-84/12, w sprawie Ra-
hmanian Koushkaki v. Bundesrepublik Deutschland, teza 47. 
22  F. Infantino, Schengen Visa Implementation…, s. 116, Autorka podkreśla, że przed 2010 r., 
Francja nie informowała o przyczynach decyzji odmownej w postępowaniu wizowym.
23  Ibidem, s. 51-52. 
24  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 531).
25  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzo-
ziemców (Dz.U.  z 2020 r. poz. 2104).
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Novum w stosunku do poprzednich wersji ustawy o cudzoziemcach sta-
nowi treść przepisu art. 75 ust. 2 pkt 1-9 tegoż aktu prawnego, w którym 
określono elementy odmownej decyzji konsula w przedmiocie wydania wizy 
krajowej. Dotychczasowe przepisy szczegółowo nie wskazywały, jakie składni-
ki powinno zawierać wizowe rozstrzygnięcie konsula26.

W poprzednim kształcie analizowanego przypisu ograniczano się do sfor-
mułowania „formularz”. Co dawało normodawcy szeroką swobodę decyzyjną 
w zakresie określania części składowych takiego dokumentu w ramach rozpo-
rządzenia wydanego na mocy art. 80 ust. 1 u.o.c. Ponadto przepisy u.o.c. nie 
określały, że formularz powinien być tożsamy  z standardowym formularzem 
określonym przepisami kodeksu wizowego. Kwestia ta została również pomi-
nięta w uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej u.o.c. z 2003 r.27 De 
facto pozbawiono aplikujących możliwości zapoznania się z pełną argumen-
tacją negatywnych rozstrzygnięć konsulów w sprawach o wydanie wiz krajo-
wych, co jest sprzeczne z zasadą dobrej administracji. 

Zakres uzasadnienia w decyzji podtrzymującej 
negatywną decyzję wizową

Polski ustawodawca zdecydował się na zastosowanie standardowego for-
mularza  w przypadku negatywnych rozstrzygnięć konsulów w przedmiocie 
wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy Schengen lub wizy 
krajowej. Art. 76 ust. 4 pkt 1-8 u.o.c. określa niezbędne składowe decyzji 
utrzymującej w mocy decyzję o odmowie przyznania wizy. W ust. 5 pkt 1 
tegoż przepisu zamieszczono regulację obligującą konsulów do uzupełniania  
o uzasadnienie decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania 
wizy Schengen. Jest to niewątpliwie efekt dwóch czynników. Po pierwsze roz-
ciągnięcia kognicji sądów administracyjnych na sprawy z zakresu wiz Schen-
gen28. Zgodnie z art. 5 pkt 4 lit.  a ustawy prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi, sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach 

26  Na marginesie warto wskazać, że w dalszym ciągu obowiązuje przepis art. 81 ust. 1 u.p.k., 
który określa elementy składowe decyzji w postępowaniu przed konsulem. 
27  Uzasadnienie do projektu, Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzo-
ziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 531) http://orka.sejm.gov.
pl/Druki6ka.nsf/0/7508 A9DA-58DA9-9FEC12 577 AD00421963/$file/3423.pdf [dostęp: 
29.12.2020].
28  Nowelizacja w tym zakresie była efektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE  
z 13.12.2017 r., C-403/16, Soufiane El Hassani v. Ministerstwo Spraw Zagranicznych. TSUE 
w swoim wyroku stwierdził, że procedura wizowa (w zakresie wiz Schengen) musi gwarantować 
na pewnym etapie postępowania środek odwoławczy do sądu. 
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wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz o których mowa  w art. 2 
pkt 2–5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009  
z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy29. 
Po drugie ukształtowania się linii orzeczniczej sądów administracyjnych  
w sprawach dotyczących skarg na decyzje konsulów ws. odmowy wydania wizy 
Schengen. W wyroku NSA z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II OSK 2380/19, 
szczegółowo odniesiono się do formy i części składowych decyzji podejmo-
wanych przez konsulów w ramach wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy 
wizowej30. Stwierdzono m. in., że w postępowaniu odwoławczym przed kon-
sulem w sprawie wizowej nie ma podstaw prawnych by stosować formularz,  
o którym mowa w załączniku szóstym do kodeksu wizowego. Sąd podkre-
ślił, że postępowanie przed konsulem to procedura administracyjna, która jest 
regulowana przepisami ustawy prawo konsularne. W związku  z tym stronie 
przysługują wszelkie gwarancje wynikające z tego aktu prawnego. Sąd zazna-
czył, że jedna z takich gwarancji jest określona w przepisach art. 94 ust. 3 
u.p.k. wraz  z art. art. 81 ust. 1 i 3 u.p.k., które określają formę oraz elementy 
składowe takiego rozstrzygnięcia. NSA nie stwierdził, że przepisy u.o.c. można  
w tym zakresie traktować jako lex specialis względem przepisów procedural-
nych u.p.k.31. 

Zgodnie ze standardami wynikającymi z zasady dobrej administracji stro-
na ma prawo do zapoznania się z uzasadnieniem decyzji, która na płaszczyźnie 
postępowania administracyjnego została zawarta w przepisie art. 107 ust. 3 
k.p.a., określającym zakres uzasadnienia faktycznego decyzji administracyj-
nej. Należy wskazać iż, zgodnie  z uzasadnieniem do projektu ustawy prawo 
konsularne zakres przepisu art. 81 ust. 3 u.p.k. odpowiada zakresowi art. 107 
k.p.a.32. Można z tego wywnioskować, że polski ustawodawca chciał w ten 
sposób przyznać stronie postępowania gwarancje tożsame z gwarancjami wy-
nikającymi bezpośrednio z procedury administracyjnej w zakresie części skła-
dowych decyzji.

29  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270, t.j.), (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325), (dalej u.p.p.s.a.)
30  Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 grudnia 2019 r., sygn. akt II OSK 
2380/19. 
31  Kontynuując wcześniejsze rozważania, warto podkreślić, że analizowany wyrok zapadł przed 
wejściem  w życie przepisu art. 76 ust. 4 pkt 1-8 u.o.c. Tym samym nie jest do końca przesą-
dzone, jakie będzie stanowisko sądów administracyjnych dotyczące ograniczenia uzasadnienia 
faktycznego na mocy art. 82 ust. 1 u.p.k. ze względu na ww. przepis u.o.c. 
32  Uzasadnienie do projektu, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r., Prawo konsularne (Dz.U.  
z 2015 r. poz. 1274, t.j.), (Dz.U. z 2020 r. poz. 195), s. 38, http://www.sejm.pl/sejm7.nsf/druk.
xsp?nr=3290 [dostęp: 29.12.2020]. 
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Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, tym bardziej niezrozumiała wy-
daje się treść przepisu zawartego w art. 75 ust. 5 pkt 1 u.o.c., który stanowi, 
iż decyzja o utrzymaniu  w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schen-
gen zawiera dodatkowo uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów 
odnoszących się do powodów odmowy. Polski ustawodawca zdecydował się 
na ograniczenie uzasadnienia względem regulacji zawartych  w przepisie art. 
81 ust. 3 u.p.k. Sformułowanie „istotne fakty” de facto dają konsulowi przy-
zwolenie do znacznego zawężenia zakresu uzasadnienia faktycznego, które 
zgodnie  z przepisami u.p.k. powinno zawierać nie tylko wskazanie faktów, 
które konsul uznał za udowodnione, oraz dowodów, na których się oparł, 
ale także przyczyn, dla których odmówił innym dowodom wiarygodności  
i mocy dowodowej33. Z treści uzasadnienia do projektu wynika, że przyjęcie 

„uproszczonego uzasadnienia” było celowym zabiegiem legislacyjnym34. Może 
to prowadzić do naruszenia przez konsulów zakresu uzasadnienia faktycznego 
wynikającego z art. 81 ust. 3 u.p.k., a tym samym naruszać zasadę dobrej ad-
ministracji w zakresie obowiązku uzasadnienia decyzji35. M. Kaczocha wska-
zuje, że uzasadnienie rozstrzygnięcia może być pominięte tylko w uzasadnio-
nych przypadkach przewidzianych przepisami szczególnymi i stanowi odejście 
od zasady przekonywania36. Kluczowe w tej kwestii będzie stanowisko sądów 
administracyjnych37. 

W znowelizowanej u.o.c. polski ustawodawca zdecydował się na całko-
wite pominięcie uzasadnienie w przypadku podtrzymywania przez konsula 

33  Należy podkreślić, że przepisy k.p.a. dopuszczają zastosowanie instytucji uproszczonego 
uzasadnienia.  W związku z faktem, że przepisy u.p.k. nie zawierają tożsamej regulacji, autor 
zdecydował się na pominięcie analizy tej instytucji. 
34  Uzasadnienie do projektu Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cu-
dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2023), s. 29-30. Ustawodaw-
ca tłumaczy zastosowanie uzasadnienia uproszczonego ze względu na kontrolę przez polskie 
sądy spraw wizowych regulowanych przez prawo UE. Przyjęcie takiej argumentacji wydaje się 
jednak bezzasadne. Właśnie z powodu kontroli sądowej rozstrzygnięcia organu powinny być 
należycie uargumentowane. 
35  Więcej na temat obowiązku uzasadniania decyzji organu administracji u Princ M., Standar-
dy dobrej administracji…, s. 263-269.
36  M. Kaczocha, Możliwość odstąpienia od uzasadnienia decyzji (jego ograniczenia) na mocy 
Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów szczególnych, „Studia Prawnicze. Instytut 
Nauk Prawnych PAN”, 2018 nr 1 (213), s. 138–140.
37  Praktyka pokaże czy uzasadnienia konsulów będą w praktyce spełniały wymogi określone 
w art. 81 ust. 3 u.p.k. Administracyjny Sąd Wojewódzki w Warszawie, rozstrzygając skargi na 
decyzje wizowe, zostanie zmuszony do rozstrzygnięcia czy „uproszczone uzasadnienie” będzie 
wystarczające, aby dana decyzja została poddana kontroli sądowej. W wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2018 r., sygn. akt IV SA/Wa 1884/18, 
sąd stwierdził, że odmowna decyzja wizowa wydana na standardowym formularzu, na którym 
zakreślono powody odmowy wydania wizy bez wyjaśnienia przesłanek odmowy, nie może być 
poddana kontroli przez sąd administracyjny.
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decyzji o odmowie wydania wizy krajowej. Można to tłumaczyć faktem braku 
kognicji sądów administracyjnych nad rozstrzygnięciami konsulów w tym za-
kresie38. Pominięcie uzasadnienia w rozstrzygnięciu organu administracji sta-
nowi jednak znaczące naruszenie obowiązujących standardów  w zakresie zasa-
dy przekonywania, która wynika bezpośrednio z zasady dobrej administracji39. 
Wydaje się, że taki stan prawny może obowiązywać niezmiennie do momentu 
odpowiedzi TSUE na pytanie prejudycjalne NSA w zakresie prawa do sądu  
w sprawach o odmowę wydania wizy krajowej40.

Uzasadnienie w pozytywnych decyzjach wizowych

Graficznym wyrazem pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy wizowej jest 
naklejka wizowa, którą zgodnie z art. 29 ust. 1 kodeksu wizowego oraz art. 78 
ust. 1 u.o.c., umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca. Jest to czyn-
ność materialno-techniczna, która została poprzedzona czynnościami organu 
administracji41. Konsul, rozpatrując pozytywnie wniosek wizowy, podejmuje 
de facto decyzję administracyjną, mimo że strona postępowania nie otrzymuje 
w tym zakresie decyzji w formie papierowej42. Stosowna informacja  w zakresie 
przyznania stronie określonej wizy jest umieszczana w dostępnych systemach 
teleinformatycznych zgodnie z obowiązującym prawem43.

Kodeks wizowy oraz u.o.c. nie zawierają przepisów wskazujących expressis 
verbis  na możliwość wniesienia odwołania od pozytywnych decyzji wizowych. 
Zgodnie z art. 32 ust. 3 kodeksu wizowego oraz art. 76 ust. 1 u.o.c. jedynie 
odmowa wydania wizy umożliwia złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez organ. W tym zakresie wola państw członkowskich oraz polskiego 

38  W przypadku postępowania w sprawach o wydanie wizy Schengen oraz wizy krajowej człon-
kom rodziny obywatela UE wnioskodawcy przysługuje możliwość zaskarżenia do sądu woje-
wódzkiego decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, która podtrzy-
muje decyzje konsula w tym zakresie, o czym stanowi art. 5 pkt 4 lit. b u.p.p.s.a.
39  J. Zimmermann, Prawo administracyjne, wyd. 9, Wolters Kluwer, Warszawa 2020,  
s. 428-429.
40  Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2019 r., II OSK 
2470/19.  W nawiązaniu do wyroku w sprawie Soufiane El Hassani v. Ministerstwo Spraw Za-
granicznych (C-403/16), NSA skierował do TSUE pytanie prejudycjalne z wnioskiem o wska-
zanie, czy obywatel państwa trzeciego, któremu odmówiono wydania wizy krajowej, powinien 
mieć zapewnione prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem.
41  A. Modrzejewski, Charakter prawny wiz…, s. 99.
42  Ibidem, s. 99.
43  Art. 24 ust. 3 kodeksu wizowego stanowi, iż dane określone w art. 10 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie VIS wprowadza się do systemu VIS po podjęciu decyzji w sprawie wydania wizy.
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ustawodawcy wydaje się jasna44. Warty podkreślenia wydaje się fakt braku 
możliwości wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia, które nie spełnia w pełni 
żądania wnioskodawcy. Nie zwalnia to automatycznie organu od uzasadnie-
nia swojej decyzji45. Art. 82 ust. 2 u.p.k., wskazuje, że tylko w przypadku 
uwzględnienia w całości żądania strony odstępuje się od sporządzenia uzasad-
nienie do decyzji. A contrario  w przypadku przyznania wizy, która nie reali-
zuje w pełni żądania obywatela państwa trzeciego, konsul powinien uzasadnić 
swoje rozstrzygnięcie46. Ponadto Kędziora R. wskazuje, że w przypadku art. 
107 ust. 4 k.p.a., który stanowił pierwowzór dla tożsamych przepisów u.p.k., 
zamiar ustawodawcy określał możliwość odstąpienia od uzasadnienia tylko  
w przypadkach pełnej realizacji żądania wnioskodawcy przez organ I instancji47.

W takich sytuacjach zasadne wydaje się, żeby konsul był zobligowany 
do podania powodów rozstrzygnięcia oraz sporządzenia pełnego uzasadnienia. 
Na mocy art. 5 ust. 2 u.o.c. w związku z art. 82 ust. 2 u.p.k. uzasadnienie 
pozytywnej decyzji (wiza krajowa), która nie realizuje w pełni żądania wnio-
skodawcy, jest obligatoryjne48.

Wnioski de lege ferenda - optymalne rozwiązanie

Standardy wynikające z zasady dobrej administracji, przepisy u.p.k. 
oraz przepisy k.p.a. wskazują w jakim kierunku powinien ewoluować kształt  
oraz główne założenia postępowania wizowego. Optymalnym rozwiązaniem 
byłoby zobligowanie konsulów do uzasadniania w pełnym zakresie nega-
tywnych decyzji wizowych oraz pozytywnych decyzji wizowych, które nie 

44  Badacze doktryny wskazują, że brak możliwości poddania kontroli sądowej decyzji konsula 
w przedmiocie odmowy wydania wizy krajowej stanowi poważne naruszenie ogólnie przyjętych 
standardów. Więcej na ten temat u R. Puchta, Kognicja sądów administracyjnych…, LEX, 
teza 5.
45  Obywatel państwa trzeciego w formularzu wizowym określa długość planowanego pobytu 
oraz liczbę planowanych wjazdów. Przepisy dają konsulowi w tym zakresie dość szeroką swo-
bodę decyzyjną. Art. 59 ust. 2 u.o.c. stanowi, iż konsul określa okres dozwolonego pobytu na 
podstawie wizy odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez cudzoziemca. W przypadku 
wiz Schengen art. 24 ust. 2 kodeksu wizowego stanowi, iż mimo regulacji zawartych w ust. 1 te-
goż przepisu, w indywidualnych przypadkach konsul może wydać wizę ze skróconym okresem 
ważności, w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, czy warunki wjazdu 
będą spełniane przez wnioskodawcę przez cały okres ważności wizy. W praktyce konsul może 
wydać wizę, która nie będzie zgodna z wnioskiem cudzoziemca.
46  Zgodnie z R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wyd. 5,  
C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis, komentarz do art. 107 ust. 4 k.p.a., teza 13. 
47  Ibidem, pkt 13.
48  J. Chlebny, Komentarz do art. 5 u.o.c. [w:] Prawo o cudzoziemcach. Komentarz, (red.)  
J. Chlebny, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis. Autor wskazuje, że w sprawach o wydanie 
wizy krajowej przepisy u.p.k. mają zastosowanie w zakresie materii, która nie została uregulo-
wana przepisami u.o.c. ani kodeksu wizowego.
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realizują w całości żądania wnioskodawcy, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 
instancji49. Oczywiste jest, że mogłoby to prowadzić do paraliżu pracy kon-
sulatów RP w okręgach konsularnych, gdzie procent odmów wizowych jest 
wysoki50. Zatrudnienie większej liczby urzędników konsularnych wiązałoby się 
z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych. 

Remedium mogłoby stanowić przeniesienie ciężaru procesu decyzyjnego 
postępowania wizowego w zakres kompetencyjny odrębnego organu krajowe-
go. W związku z tym na aprobatę zasługują plany zaangażowania w proces 
wizowy ministra właściwego do spraw zagranicznych. Wydaje się, że nie ma 
organizacyjnej potrzeby na powoływanie w tym zakresie zupełnie nowego or-
ganu51. Za poszerzeniem katalogu organów rozpatrujących wnioski wizowe 
przemawiają również przepisy kodeksu wizowego, które dają państwom człon-
kowskim taką możliwość52.

Nadanie ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych uprawnień  
w zakresie wydawania wiz mogłoby wpłynąć pozytywnie na jakość postępo-
wania wizowego w zakresie modyfikacji uzasadnień rozstrzygnięć konsulów 
zgodnie z przepisami u.p.k. Z drugiej strony art. 14 pkt 3 ustawy zmieniającej 

49  M. Kaczocha, Możliwość odstąpienia od uzasadnienia…, s. 137. Autor wskazuje jednak, że 
polski ustawodawca na mocy przepisu art. 163f k.p.a. dopuszcza uproszczoną formę uzasadnie-
nia decyzji. Autor zaznacza, że taka możliwość powinna być stosowana przez organy admini-
stracji tylko w przypadkach decyzji pozytywnych wydanych w ramach procedury uproszczonej 
przewidzianej w przepisie art. Art. 163b. § 1 k.p.a. Zmiany w zakresie uzasadnień decyzji wizo-
wych wydanych w I instancji należy rozpatrywać raczej tylko  w zakresie wiz krajowych. Zmiana 
przepisów w tym zakresie mogłaby ograniczyć się do aktów rangi ustawowej z zastosowaniem 
parlamentarnego trybu krajowego. Zmiana przepisów kodeksu wizowego musiałaby odbyć się 
na szczeblu europejskim i wymagałaby zgody innych państw członkowskich. Osiągnięcie poro-
zumienia w tym zakresie mogłoby się okazać wielce skomplikowanym przedsięwzięciem. 
50  Statystyki wizowe 2019, https://dane.gov.pl/pl/dataset/1576/resource/23939/table [dostęp: 
29.12.2020], Dane za 2019 r. wskazują, że w niektórych konsulatach procent odmów wizo-
wych jest wysoki. Pisanie uzasadnienia  do negatywnych decyzji wizowych mogłoby skutkować 
koniecznością oddelegowania niektórych konsulów tylko do tego zadania. W przypadku jed-
noosobowych urzędów konsularnych mogłoby to zaburzyć prawidłową realizację innych zadań 
oraz czynności konsularnych.
51  Przepisy kodeksu wizowego nie stanowią, że organ centralny musi być nową, odrębną insty-
tucjonalnie jednostką organizacyjną. Dopuszczalne byłoby wydzielenie nowego departamentu 
w ramach struktury funkcjonującego organu. W efekcie takiej zmiany postępowanie wizowe 
stałoby się bardziej transparentne  i obiektywne. Urzędnicy krajowi mogliby rozpatrywać każdą 
sprawę wizową indywidualnie. Brak bezpośredniego kontaktu z aplikującym zmniejszyłby ryzy-
ko występowanie zjawisk korupcyjnych.
52  Art. 4 ust. 1a kodeksu wizowego stanowi, że państwa członkowskie mogą postanowić, że 
rozpatrywaniem wniosków i podejmowaniem decyzji w ich sprawie zajmują się organy central-
ne. Urzędnicy takich organów powinni orientować się w sytuacji państwa, gdzie został złożony 
wniosek w celu weryfikacji aplikacji pod kątem ryzyka migracyjnego oraz ryzyka związanego  
z bezpieczeństwem. Powinni również posiadać znajomość języka obcego w stopniu umożliwia-
jącym weryfikację przedłożonych dokumentów. Konsulowie dalej mogliby uczestniczyć w pro-
cesie wizowym w zakresie analizy dokumentów oraz przeprowadzania ewentualnych rozmów  
z aplikującymi.
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ustawę Covid-19 wskazuje, że polski ustawodawca dąży  do utrzymania wa-
dliwej formy uzasadnienia w decyzjach podtrzymujących negatywne decyzje 
wizowe w sprawach o wydanie wizy Schengen rozpatrywanych nie tylko przez 
konsulów, ale również przez ministra właściwego do spraw zagranicznych53. 
Planowane zmiany nie przewidują modyfikacji formy uzasadnienia w anali-
zowanym zakresie. Praktyka pokaże czy znowelizowane przepisy wpłyną na 
jakość argumentowania powodów negatywnych rozstrzygnięć w postępowa-
niu wizowym.

Podsumowanie

Postępowanie wizowe w zakresie uzasadniania decyzji wizowych konsula 
stanowi znaczne naruszenie zasady dobrej administracji. Stronie postępowa-
nia należy się pełne uzasadnienie rozstrzygnięcia konsula w każdym stadium 
procedury. Aktualnie obowiązujące przepisy określające zakres uzasadnie-
nia decyzji podtrzymującej decyzję odmowną  w przedmiocie wydania wizy 
Schengen stoją w sprzeczności z przepisami u.p.k.

Postępowanie wizowe powinno opierać się w jak najszerszym zakresie na 
realizacji wszelkich standardów współczesnego postępowania administracyj-
nego. Włączenie  w postepowanie wizowe dodatkowych podmiotów powinno 
w pierwszej kolejności wpłynąć na poprawę kształtu uzasadnienia w decyzjach 
wizowych. Postępowanie wizowe nie może być postrzegane przez cudzoziem-
ców jak loteria, w której nagrodą jest wiza.
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JUSTIFICATION OF THE CONSUL'S DECISION  
IN THE VISA PROCEDURE

Summary: The purpose of this chapter is to analyze the institution 
of justification in decisions made by Polish consuls in visa procedure. 
Judgments of administrative courts in visa cases indicate that negative 
decisions of consuls are not properly justified. It constitutes a breach of 
the Consular Law provisions and standards of the good administration 
principle. The author also referred to the issues regarding the justification 
of consul’s positive decisions issued in the visa procedure, which do not 
fully meet the applicant's request. The analysis is summarized with de 
lege ferenda conclusions indicating legal solutions leading to the 
optimization of the visa process in terms of justifying visa deci-
sions by consuls.
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PRZESŁANKI DOKONYWANIA 
CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH 

POZA KANCELARIĄ 

Streszczenie: Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z do-
konywaniem czynności notarialnych poza lokalem kancelarii. Prawo  
o notariacie reglamentuje tzw. czynności wyjazdowe, dopuszczając je 
jedynie w sytuacji, gdy wymaga tego charakter czynności bądź szcze-
gólne okoliczności. Procedowanie z naruszeniem tych ograniczeń jest 
przewinieniem zawodowym, za które notariusz odpowiada dyscypli-
narnie. W przedmiotowej pracy przedstawiono zarys statusu prawne-
go kancelarii oraz notariusza – jako czynników determinujących ogra-
niczenia wynikające z art. 3 Prawa o notariacie. Przybliżono również 
poglądy doktryny oraz linię orzeczniczą ukształtowaną w związku  
z wykładnią przesłanki „szczególnych okoliczności”. Mimo dominują-
cej restrykcyjnej linii orzeczniczej w tej materii, zasadne są postulaty 
złagodzenia ograniczeń co do dokonywania czynności poza kancela-
rią w związku z dynamicznie zachodzącymi przemianami społeczno- 
gospodarczymi i oczekiwaniami uczestników obrotu prawnego.

Słowa kluczowe: Notariat, kancelaria notarialna, czynność wyjazdowa, 
odpowiedzialność dyscyplinarna

ORCID: 0000-0002-5045-1956

Wstęp

W debacie publicznej regularnie pojawiają się postulaty dotyczące nowe-
lizacji prawa o notariacie w zakresie rozszerzenia katalogu sytuacji, w których 

1  Mgr, Seminarium Doktorskie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, apl. notarialny 
Izby Notarialnej w Białymstoku.
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czynności notarialne mogą być dokonane poza lokalem kancelarii2. Zgodnie 
z regułą generalną, wyrażoną w § 1 art. 3 Prawa o notariacie3, notariusz do-
konuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej; natomiast § 2 wyżej 
wymienionego artykułu dopuszcza możliwość dokonania czynności nota-
rialnej także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności 
lub szczególne okoliczności. Jakkolwiek reguła dokonywania czynności no-
tarialnych w kancelarii nie budzi kontrowersji, tak wątpliwości pojawiają się  
w związku z interpretacją wyjątków od tej zasady. 

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia poglądów doktryny i orzecznic-
twa w tym zakresie oraz rozważenia, jakie przesłanki stoją za obecnym kształ-
tem tego unormowania. Stanowi także próbę udzielenia odpowiedzi na py-
tanie o zasadność postulatów poszerzenia katalogu przesłanek dokonywania 
czynności notarialnych w miejscu innym niż kancelaria notarialna.

Kancelaria notarialna

Nie ulega wątpliwości, że funkcjonowanie kancelarii notarialnej4 ma 
pierwszorzędne znaczenie dla wykonywania czynności zawodowych przez no-
tariusza. Wskazuje na to już art. 4 PrNot, który zakreśla ramy organizacyjne 
prowadzenia kancelarii: 1) Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię 
2) Notariusz zatrudnia pracowników kancelarii oraz zapewnia warunki lo-
kalowe i wyposażenie kancelarii, stosowne dla notariatu 3) Kilku notariuszy 
może prowadzić jedną kancelarię na zasadach spółki cywilnej lub partner-
skiej; w takim jednak wypadku każdy z notariuszy dokonuje czynności nota-
rialnych we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za czynności przez 
siebie dokonane. Brak jednak w ustawie definicji legalnej pojęcia „kancelaria 
notarialna”.

W literaturze przyjmuje się, że do istnienia kancelarii notarialnej koniecz-
ne jest wyróżnienie elementu podmiotowego – notariusza będącego osobą 
umocowaną do dokonywania czynności notarialnych – oraz przedmiotowego, 

2  Czego wyrazem jest np. interpelacja nr 7183 kierowana do Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie zmiany art. 3 § 1 ustawy Prawo o notariacie w celu ułatwienia funkcjonowania 
przedsiębiorcom, http://sejm.gov.pl-/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQDEGT [do-
stęp: 31.01.2021].
3  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku, Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1192 dalej 
zwane: „PrNot”).
4  Należy w tym miejscu zaznaczyć, że bardziej zasadnym jest posługiwanie się określeniem 

„kancelaria notariusza” zamiast „kancelaria notarialna”, gdyż kancelaria nie jest osobnym bytem 
organizacyjnym, lecz ściśle powiązanym z osobą notariusza zorganizowanym zespołem środ-
ków, por. R. Sztyk, Powstanie i likwidacja kancelarii notariusza, Rejent nr 5(85), 1998, s. 176.



157

PRZESŁANKI DOKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH ...

realizującego się w infrastrukturze technicznej przypisanej wyłącznie do tego 
notariusza. Owa infrastruktura techniczna powinna obejmować przynajmniej 
zwarty, wyodrębniony i należycie wyposażony lokal wraz ze środkami, przy 
użyciu których możliwe jest realizowanie przez notariusza jego czynności za-
wodowych. Wynika to z tego, że kancelaria notarialna ściśle wiąże się z oso-
bą notariusza, będąc jego instrumentarium organizacyjnoprawnym5. Nie jest 
więc jednostką niezależną i odrębną od notariusza – stanowi przede wszystkim 
miejsce wykonywania zawodu przez notariusza oraz miejsce świadczenia czyn-
ności notarialnych6. Intencją ustawodawcy jest ukształtowanie kancelarii jako 
podstawowego miejsca dokonywania przez notariusza czynności, do których 
został prawnie umocowany. Byt kancelarii notarialnej rodzi się wraz z powoła-
niem notariusza – art. 10. PrNot wskazuje, że konsekwencją powołania nota-
riusza przez Ministra Sprawiedliwości jest wyznaczenie siedziby jego kancelarii. 
Następuje to na wniosek osoby ubiegającej się o powołanie na notariusza i po 
zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. 

Inna istotna kwestia świadczącą o specyficznym związku notariusza z jego 
kancelarią wynika z regulacji art. 14 PrNot, zgodnie z którym notariusz jest 
obowiązany w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia o powołaniu urucho-
mić kancelarią i zgłosić o tym Ministrowi Sprawiedliwości; w razie nieurucho-
mienia kancelarii w tym terminie, powołanie traci moc. Świadczy to o tym, 
że należy postrzegać status kancelarii w szerokiej perspektywie: 1) Kancelaria 
jest miejscem wykonywania zawodu, a na notariuszu spoczywa ustawowy obo-
wiązek posiadania kancelarii 2) Z uwagi na fakt bycia przez notariusza przed-
siębiorcą, kancelaria stanowi swoiste przedsiębiorstwo 3) Publicznoprawny 
charakter działalności notariusza czyni z kancelarii administracyjną jednostkę 
organizacyjną umożliwiającą notariuszowi wykonywanie funkcji publicznej7. 

Status prawny notariusza

Kwestia wyjątkowości dokonywania przez notariusza czynności poza 
kancelarią wiąże się wprost z problematyką określenia jego statusu prawne-
go – a co za tym stoi, określenia sytuacji prawnej jego stanowiska i zawodu. 
Rozważając więc możliwość i zasadność tzw. czynności wyjazdowych, należy 
przynajmniej zasygnalizować trudności interpretacyjne ujawniające się w tym 

5  Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, OSNP 2004 nr 22, poz. 
395, str. 1050, Legalis.
6  J. Jacyszyn, Działalność kancelarii notarialnej zorganizowanej w postaci spółki partnerskiej, Re-
jent nr 5(121), s. 73.
7  Por. W. Boć, Status prawny notariusza, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 233-258.
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zakresie. Z ustawy wprost wynika, że notariusz w zakresie swoich kompetencji 
działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej 
funkcjonariuszom publicznym. Literalne brzmienie tego przepisu wskazywa-
łoby, że z ustrojowego punktu widzenia notariusz nie jest funkcjonariuszem 
publicznym, a jedynie korzysta z ochrony jak funkcjonariusz publiczny.  
W doktrynie można spotkać się ze zróżnicowanymi poglądami na tę kwestię. 
Na gruncie prawa karnego, zgodnie z treścią art. 115 § 13 pkt 3 kk, notariusz 
został zaliczony do grona funkcjonariuszy publicznych, korzystających  
z ochrony prawnokarnej. Zdaniem jednak T. Erecińskiego, nie można nada-
wać tej regulacji waloru ogólnosystemowego, gdyż ustawodawca w sposób 
świadomy nadał większy zakres niezależności notariuszom, pozostawiając ich 
prywatnymi osobami zaufania publicznego8. Z drugiej strony, nadanie nota-
riuszowi ochrony prawnej przy dokonywaniu czynności notarialnych może 
świadczyć już o zaliczeniu notariusza do grona funkcjonariuszy publicznych9. 
Należy podkreślić, że dokonując czynności notarialnych, notariusz jest nosi-
cielem władzy państwowej, która przejawia się w mocy sporządzania doku-
mentów urzędowych. Przy dokonywaniu czynności notarialnych, notariusz 
powinien być więc bezstronny; bezstronność zaś przejawia się w pełnieniu 
czynności w interesie zarówno uczestników tej czynności, jak też prawo-
rządnego państwa10. Za zakwalifikowaniem notariusza jako funkcjonariusza 
publicznego przemawia analiza jego zadań, związanych w istocie z wykony-
waniem władzy publicznej, realizowanej na różnych polach. – przede wszyst-
kim w sferze wymiaru sprawiedliwości. Notariusz sporządza, chociażby, akty 
poświadczenia dziedziczenia, stanowiące alternatywę wobec sądowych posta-
nowień o stwierdzeniu nabycia spadku; dokonuje otwarcia i ogłoszenia testa-
mentu, dokumentuje czynności działowe, takie jak zniesienie współwłasności, 
dział spadku, podział majątku wspólnego. 

Wydaje się, że poprzez uwypuklenie funkcji publicznych notariatu oraz 
zadań notariusza jako funkcjonariusza publicznego, doktryna stoi na stanowi-
sku kontestującym kwalifikację notariusza jako przedsiębiorcę i przedstawicie-
la wolnych zawodów prawniczych. Podkreśla się, że działalność notariusza jest 
wypełnieniem funkcji publicznej, nie prywatnej. J.Jacyszyn podnosi, że nota-
riusz zaspokaja potrzeby publiczne przez wykonywanie zadań powierzonych 

8  T. Ereciński, Kilka uwag o pozycji ustrojowej notariusza, jego odpowiedzialności cywilnej oraz 
sądownictwie dyscyplinarnym, Rejent nr 5(181), 2006, s. 46.
9  Z. Kwiatkowski, Notariusz jako funkcjonariusz publiczny w świetle nowego prawa o notariacie, 
PS 1994, Nr 3, s. 22.
10  E. Drozd, O potrzebie zmian w prawie notarialnym [w:] Rejent nr 5(121), 2001, s. 29.
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mu przez państwo, co prowadzi do konstatacji, że notariusz dokonuje czynno-
ści urzędowej, nie usługowej11. Także Trybunał Konstytucyjny wypowiedział 
się krytycznie co do uznawania działalności notariusza za działalność gospo-
darczą12. Pojawiają jednak także głosy przeciwne, wskazujące, że prowadzenie 
działalności zawodowej wykonywanej w sposób profesjonalny, za którą po-
bierane jest wynagrodzenie, czyni notariusza przedsiębiorcą13. Sąd Najwyższy 
przychylił się do tego stanowiska, przesądzając, że notariusz jest przedsiębiorcą 
w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego14.

Przesłanki dokonywania czynności notarialnych 
poza kancelarią

Ustawodawca reglamentuje dokonywanie czynności notarialnych poza 
kancelarią, wskazując, że sytuacja taka może być podyktowana jedynie charak-
terem czynności bądź szczególnymi okolicznościami. Uwagę zwraca nieostrość 
tych przesłanek: z jednej strony, nie jest możliwe uregulowanie normatywne 
wszelkich sytuacji, w których zasadnym jest dokonanie czynności poza miej-
scem do tego podstawowo przeznaczonym. Jest więc to pozytywny aspekt 
tej regulacji, której elastyczność odpowiada dynamicznie zachodzącym prze-
mianom prawnym, społecznym i gospodarczym. Z drugiej strony, budzi ona 
wątpliwości i problemy interpretacyjne. Niewątpliwie, pierwszeństwo kance-
larii jako podstawowego i pierwotnego miejsca dokonywania czynności no-
tarialnych jest konsekwencją omówionego wyżej statusu prawnego kancelarii 
oraz dominującego w doktrynie postrzegania notariusza w kategoriach funk-
cjonariusza publicznego, z pominięciem usługowego charakteru działalności 
notariatu. Sporządzanie aktów notarialnych jawi się jako emanacja władzy 
państwowej, przekazanej notariuszowi w zakresie jego kompetencji. Plasuje to 
notariusza jako urzędnika państwowego, jego kancelarię zaś – jako specyficzny 
urząd.

Norma dotycząca dokonywania czynności poza kancelarią jest inter-
pretowana w przeważający sposób restrykcyjnie. Czynności notarialne mają 
charakter urzędowy, w związku z czym zasadne jest dążenie do procedowania  

11  J. Jacyszyn, Wolny zawód – mit czy rzeczywistość prawna? [w:] Przegląd Prawa i Administracji 
C/1, Wrocław 2015, s. 554.
12  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 2008 r., K 4/07 (Dz.U. 2008 nr 57, 
poz. 348), str. 3259, MoP 2008 nr 8, str. 394, OTK Seria A 2008 nr 2, poz. 28, Legalis.
13  M. Piotrowska, Notariusz – nietypowy przedsiębiorca?, Rejent rok 17, nr 7-8 (195-196), 2007, 
s. 156.
14  Uchwała SN z 23.3.2016 r., III CZP 4/16, OSNC 2017, Nr 2, poz. 19. 
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w kancelarii, jako urzędowej siedzibie notariusza. Prawo o notariacie nie 
przyznaje ani notariuszowi, ani stronom czynności prawa w zakresie swo-
bodnego wyboru innego miejsca sporządzenia czynności. Ocena przesłanki 

„szczególnych okoliczności” nie może polegać na dowolności ani przesądzać 
o zawodowej dyspozycyjności notariusza, gdyż nie oznacza swobody w po-
dejmowaniu decyzji o dokonaniu czynności poza kancelarią15. Za „szczegól-
ne okoliczności” uważa się chorobę strony, uniemożliwiającą jej stawienie się  
w kancelarii na czynnościach lub nagły wypadek skutkujący zagrożeniem 
życia osoby zamierzającej uczestniczyć w czynności. Nie jest uważana nato-
miast za taką szczególną okoliczność kwestia osobistego zaufania strony do 
konkretnego notariusza ani wysokość wynagrodzenia ustalona z notariuszem. 
Szczególnej okoliczności nie stanowi także zgodna wola stron co do przepro-
wadzenia czynności w innym miejscu, jeżeli nie przemawiają za takim roz-
wiązaniem inne uzasadniające to względy. Charakter czynności uzasadniającej 
sporządzenie jej poza lokalem kancelarii to przede wszystkim: sporządzanie 
protestów, weksli i czeków; protokoły zgromadzenia wspólników spółek pra-
wa handlowego, uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej16. 

W doktrynie pojawiają się jednakże głosy, że tak restrykcyjne rozpatry-
wanie przesłanek z art. 3 § PrNot jest nieprzystające do realiów współczesne-
go obrotu prawnego i powinno zostać uelastycznione. Na uwagę zasługuje 
stanowisko R. Sztyka, zgodnie z którym odmowa sporządzenia czynności 
notarialnej poza lokalem kancelarii wymaga dokonania obiektywnej oceny 
przesłanek, a zarazem z uwzględnienia interesu stron; o dokonaniu czynno-
ści poza kancelarią decyduje nie tylko charakter czynności, lecz także zasada 
sprawnej obsługi i zmniejszenie utrudnień mogących powstać przy czynno-
ści notarialnej. Propozycja sporządzenia czynności poza kancelarią powinna 
być wnikliwie rozpatrzona, a odmowa podejmowania jedynie w faktycznie 
i obiektywnie ocenianych przypadkach17. Powyższy pogląd stanowi swoiste 
przeniesienie akcentów – to odmowa dokonania czynności tzw. wyjazdo-
wej wymaga wnikliwej i obiektywnej oceny. Zdaniem A. Szarek-Zwijacz, 
ewolucja przepisów dotyczących czynności notarialnych i ich wychodzenie  
 
 

15  A. Oleszko, Podstawy dokonania czynności notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej, 
Rejent nr 4(192), s. 18.
16  A. Rataj, A. Szereda, Komentarz do art. 3PrNot [w:] Ustrój notariatu. Komentarz do art. 
1–78d Prawa o notariacie, Warszawa 2019.
17  R. Sztyk, Odmowa dokonania czynności notarialnej, Rejent nr 3, 1991, s. 90.
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naprzeciw oczekiwaniom społecznym, powinno skutkować także dokonaniem 
interpretacji rozszerzającej ten przepis18.

Wyjątkowość dokonywania czynności notarialnych poza kancelarią znaj-
duje odzwierciedlenie także w treści §26 pkt 7 Kodeksu Etyki Zawodowej 
Notariusza, z którego wynika, że dokonywanie czynności poza siedzibą wła-
snej kancelarii może być naruszeniem zasady lojalności, a przy tym stanowić 
przejaw nieuczciwej konkurencji zawodowej. W tym kontekście, naruszenie 
dyspozycji art. 3 § 2 PrNot stanowi przewinienie zawodowe, za które nota-
riusz odpowiada dyscyplinarnie. Na kanwie spraw dyscyplinarnych, a ściślej 

– kierowanych do Sądu Najwyższego kasacji od orzeczeń sądów dyscyplinar-
nych, rozwinęła się bogata linia orzecznicza, opowiadająca się jednolicie za 
wąską interpretacją przesłanek z art. 3 § 2 PrNot. W postanowieniu z dnia 
11.12.2002r., III DS 18/02, SN orzekł, że zgoda stron i notariusza na do-
konanie czynności poza kancelarią, a także ich wygoda, nie są „szczególnymi 
okolicznościami”19. W postanowieniu z dnia 21.12.2006 r., SDI 29/06, SN 
wskazał ponadto, że szczególna rola zawodu notariusza uzasadnia istnienie spe-
cyficznych ograniczeń w sferze jego działania, takich jak tych przewidzianych 
w art. 3 § 2 PrNot. Przy ocenie szczególnych okoliczności poszczególnych 
czynności nie można powoływać się na statystyki dokonywania czynności poza 
kancelarią przez innych notariuszy20. 

W postanowieniu z dnia 30 marca 2009 r., SDI 1/09, Sąd Najwyższy 
wskazał, że „Regularne, powtarzające się dokonywanie czynności notarialnych 
w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej, w sytuacji kiedy uczestnicy tych czynności 
mogą stawić się w kancelarii notarialnej nie może być uzasadniane powołaniem się 
na klauzulę „szczególnych okoliczności”, implikującą zaistnienie sytuacji nieprze-
widzianej, wyjątkowej, uniemożliwiającej dokonanie czynności w sposób standar-
dowy21”. W powyższej sprawie obrońca obwinionej powoływał się na fakt, że 
stronami czynności były osoby starsze, niepełnosprawne, co uzasadniało doko-
nanie czynności poza kancelarią. Okoliczności faktyczne sprawy wskazywały 
jednak, że budynek, w którym znajdowała się kancelaria, był przystosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, w przeciwieństwie do budynku spółdzielni 
mieszkaniowej. W podobny sposób SN wypowiedział się w postanowieniu  
z dnia 08.10.2010r., SDI 14/10, w którym uznał za nieuprawnione regularne, 

18  A. Szarek-Zwijacz, Szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie przez notariusza czynności 
poza kancelarią. Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 czerwca 2013 r., 
II Cz 1036/13, Nowy Przegląd Notarialny 3/2014, s. 67–70.
19  OSNP 2004 nr 6, poz. 108, s. 280.
20  OSNSD 2006 nr 1, poz. 101.
21  OSNSD 2009 nr 1, poz. 113.
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powtarzające się dokonywanie przez notariusza czynności notarialnych w sie-
dzibie dewelopera, podczas gdy uczestnicy tych czynności mogą stawić się  
w kancelarii notarialnej22.

Warto przytoczyć ponadto tezę postanowienia z dnia 29.10.2014r., SDI 
33/14, w którym SN odniósł się do faktu urzędowego charakteru czynno-
ści notarialnych, korzystania przez notariusza z przymiotu osoby zaufania 
publicznego oraz ochrony przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu: 

„Urzędowy charakter czynności notarialnych w pełni uzasadnia wskazanie przez 
ustawodawcę (…) że miejscem dokonywania czynności notarialnych, zwłaszcza 
zaś sporządzania aktów notarialnych, winna być siedziba kancelarii”23. Z kolei, 
w postanowieniu z dnia 09.05.2019r., II DSI 51/18, SN wskazał, że „Nie 
można uznać za okoliczności, które uzasadniałyby dokonanie czynności notarial-
nych poza siedzibą kancelarii względów finansowych czy obaw, w zakresie utraty 
klientów, którzy wcześniej dokonywali czynności u notariusza prowadzącego kan-
celarię notarialną, którą obwiniona miała przejąć”24.

Linia orzecznicza kształtująca się na bazie tego uregulowania zdaje się 
pomijać jednak aspekt usługowy działalności notariusza, co jest swoistą nie-
konsekwencją, gdyż wskazują na niego orzeczenia wydawane na kanwie prze-
pisów o taksie notarialnej. W uchwale siedmiu sędziów z dnia 23.09.2009r.,  
I KZP 7/09, Sąd Najwyższy wskazał, że notariat jest instytucją, która funk-
cjonuje na pograniczu działalności urzędowej i usługowej, a w ustawie Prawo  
o notariacie przenikają się elementy tej działalności mające charakter publiczno  
i prywatnoprawny. Podniesiono ponadto, że notariusz przygotowując na 
rzecz strony treść i formę czynności notarialnej, np. sporządzając akt notarial-
ny, zbliża się do pozycji kontrahenta świadczącego usługę prawną25. 

Wnioski

Wydaje się, że pomimo ugruntowanych zapatrywań doktryny i jednolitej 
linii orzeczniczej w tym zakresie, warto podejmować dyskusję o zasadności 
restrykcyjnego rozumienia przesłanek, na podstawie których można dokonać 
czynności notarialnych poza kancelarią. Z jednej strony, należy przychylić się 
do poglądów tych przedstawicieli doktryny, którzy nacisk kładą na charak-
ter urzędowy czynności notarialnych. Stosownym miejscem do dokonania 

22  OSNSD 2010 nr 1, poz. 62.
23  OSNID 2014, poz. 89.
24  LEX nr 2695624.
25  OSNKW 2009 nr 10, poz. 83, s. 1.
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czynności jest lokal kancelarii, zapewniający odpowiednie zaplecze techniczno- 
organizacyjne, jak też obecność godła państwowego. Należy też postulować  
o zachowanie bezwzględnej dbałości o bezstronność notariusza i równorzędne 
dbanie o interes uczestników czynności notarialnych – tym kontekście szcze-
gólnie negatywne wydaje się zjawisko dokonywania czynności w siedzibie spół-
dzielni czy też dewelopera. Buduje to niewłaściwe wrażenie nierówności stron 
(na niekorzyść konsumenta w relacji do dewelopera-przedsiębiorcy), a także 
osłabia zaufanie stron do notariusza, co jest destrukcyjne dla powszechnego 
postrzegania wszystkich przedstawicieli zawodu. Biorąc pod uwagę jednak 
aspekt usługowy notariatu, niezasadnym wydaje się ograniczanie procedowa-
nia poza kancelarią, gdy strony zgodnie wyraziły taką wolę, wybierając inne, 
dogodne miejsce. W sytuacji dynamicznie zachodzących przemian społeczno- 
gospodarczych, wymuszających stosowanie bardziej elastycznych unormowań 
prawnych, warto jednak rozważyć wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom 
uczestników obrotu prawnego i postulować o „wyjście” notariuszy z kance-
larii. Zwłaszcza panująca w Polsce i na świecie od niemal roku rzeczywistość 
pandemiczna wymaga zrewidowania dotychczasowych rozwiązań. Z prakty-
ki notarialnej wynika, że z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku  
z pandemią COVID-19, wielu uczestników obrotu prawnego zostało faktycz-
nie wykluczonych i pozbawionych dostępu do notariusza. Problemem są choć-
by warunki lokalowe kancelarii notarialnych, nie zawsze przystosowanych do 
przyjęcia stron czynności w warunkach umożliwiających zachowania dystansu 
społecznego, np. przy sprawach spadkowych, w których powołanych do spad-
ku jest kilkanaście osób. Ryzyko ponoszenia odpowiedzialności dyscyplinarnej 
jest dodatkowym czynnikiem zniechęcającym notariuszy przed podejmowa-
niem się czynności wyjazdowych, zwłaszcza, że ograniczenia w związku z epi-
demią COVID-19 stają się nieodłącznym elementem obrotu prawnego, a nie 
przemijającą, szczególną okolicznością.
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LEGAL ASPECTS OF PERFORMING NOTARIAL ACTS  
OUT OF THE NOTARY OFFICE

Summary: The article’s aim is to present the legal aspects of perform-
ing notarial acts out of the notary office. According to the notary law, 
performing notarial acts out of the notary office is possible only due 
to the character of the act or under the special circumstances. The pa-
per identifies what the “specials circumstances” are and it also refers  
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the views of legal academics and judicial decisions. The text shows that 
the less strict interpretation of this premises is required especially due 
to the COVID-19 pandemic.

Keywords: Notary, notary office, departure acts, disciplinary liability.
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 
STATKÓW W KONTEKŚCIE 

OGRANICZENIA EMISJI GAZÓW 
CIEPLARNIANYCH  

W TRANSPORCIE MORSKIM. OCENA 
SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ IMO

Streszczenie: W grudniu 2010 roku Strony Ramowej konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) uznały, że 
temperatura na ziemi nie może podnieść się o więcej niż 2°C. Wobec 
powyższego ustalenia, konkretne rozwiązania prawne przyjęte przez 
Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a obejmujące swym 
zasięgiem prawie cały sektor morski, stanowią istotny wkład w reali-
zację tego celu. Poniższy rozdział stanowi przegląd i ocenę aktualnie 
wprowadzonych regulacji, mających ograniczyć emisję gazów cieplar-
nianych, których źródłem jest żegluga światowa. Rozdział ten podej-
muje też tematykę relacji między przepisami dotyczącymi efektywności 
energetycznej a bezpieczeństwem statku oraz zdrowia i życia jego załogi. 

Słowa kluczowe: MARPOL (ANNEX VI), projektowy wskaźnik 
efektywności energetycznej – EEDI, plan efektywności energetycznej 

– SEEMP, GHG

Wstęp 

Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi i ich coraz bardziej 
dostrzegalnymi skutkami, agendy wielu międzynarodowych organizacji zaczęły 

1  Mgr Michał Małczyński, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
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wypełniać się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. Następstwem 
tego było podpisanie Protokołu z Kyoto oraz Porozumienia Paryskiego  
w ramach ONZ, a także podpisanie pakietu klimatyczno-energetycznego  
w ramach UE, co stanowiło duży sukces w ograniczaniu szkodliwych emi-
sji do atmosfery. Emisje gazów cieplarnianych z żeglugi morskiej przez długi 
czas nie były przedmiotem obligatoryjnych regulacji. Szacuje się, że emisja ta 
stanowi około 3% międzynarodowej emisji dwutlenku węgla do atmosfery2. 
Zanieczyszczenie to wydaje się więc stosunkowo mniejsze od zanieczyszczeń 
powodowanych przez inne rodzaje transportu, jednak na skutek rozwoju 
sektora morskiego, emisja ta może się zwiększyć od 150% do nawet 250% 
do 2050 roku, w przypadku nie podjęcia żadnych działań, zaś w przypadku 
wdrożenia sugerowanych rozwiązań emisja ta i tak wzrośnie3. Emisja CO2 
w sektorze żeglugi morskiej jest nierozerwalnie związana ze zużycia paliwa. 
W obliczu tego, że ceny paliwa stale rosną (8 razy wyższe od średnich cen 
w 1990r.), zwiększenie efektywności energetycznej jest opłacalne dla arma-
tora. Całkowity zysk z racjonalizacji zużycia energetycznego na terenie UE  
w 2030r. ma wynieść 1,2mld EUR4. Instrumentami, które mają doprowadzić 
do zrealizowania tego celu są opracowane przez IMO - wskaźnik konstruk-
cyjny efektywności energetycznej (EEDI) i plan zarządzania efektywnością 
energetyczną statków (SEEMP). Wprowadzono także system monitorowa-
nia, raportowania i weryfikacji mający na celu stworzenie kompleksowej bazy 
danych o międzynarodowej emisji dwutlenku węgla, pozwalającej w oparciu  
o nią podejmować organizacji odpowiednie działania. Natomiast dla statków 
powyżej 5000 GT, które odpowiadają za 85% całkowitej emisji CO2 żeglu-
gi światowej wprowadzono system pozaskakiwania danych o zużyciu paliwa 
(DCS), który nakłada obowiązek zbierania danych o zużyciu dla każdego typu 
paliwa oraz innych danych.

Celem niniejszego artykułu jest zweryfikowanie tezy badawczej, czy 
przedstawione rozwiązania prawne zmierzają do osiągnięcia przedstawio-
nych w nich celów oraz analiza instrumentów prawnych mających ograniczyć 
emisję.

2  IMO, Second IMO GHG Study Summary, IMO Doc. MEPC 59/4/7.
3  Ibidem.
4  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28.06.2013r., s. 6. 
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Techniczne i Operacyjne Środki Efektywności 
Energetycznej

Projektowy wskaźnik efektywności energetycznej (EEDI)

Projektowy wskaźnik efektywności energetycznej (Energy Efficiency Desi-
gn Index) jest technicznym i jednym z dwóch obowiązkowych środków efek-
tywności energetycznej statków, wprowadzony w aneksie VI Międzynarodowej 
konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez Statki (MARPOL). 
Stosuje się go przy produkcji nowych statków i tych poddanych znacznej prze-
budowie. Środek ten ustanawia minimalne wymagania dotyczące efektywno-
ści energetycznej dla nowych statków w zależności od ich typu i wielkości. Ze 
względu na to, że nie jest środkiem nakazowym, wyznacza jedynie parametry, 
które muszą zostać osiągnięte przez podmioty obowiązane do jego zastoso-
wania, a więc dopuszcza możliwość wybrania odpowiedniej technologii przy 
projektowaniu statku, jeśli przy jej zastosowaniu spełnione zostaną wyznaczo-
ne standardy efektywności energetycznej5. Tym samym pozwala to na wybra-
nie najbardziej korzystnego finansowo rozwiązania6. W prawidle 20 Aneksu  
VI MARPOL postawiony jest wymóg, aby osiągnięty EEDI był obliczany dla 
każdego statku zgodnie z wytycznymi IMO. Osiągnięty EEDI powinien być 
indywidualnie wyznaczony dla każdego statku i wskazywać szacunkowe osią-
gi statku pod względem efektywności energetycznej, a jej uzupełnieniem po-
winna być kartoteka techniczna EEDI zawierająca informacje niezbędne do 
obliczenia osiągniętego EEDI oraz przedstawiająca tok obliczeń. Osiągnięty 
EEDI powinien zostać zweryfikowany w oparciu o kartotekę techniczną EEDI 
przez państwo bandery lub przez należycie przez nie upoważnioną organizację7. 
Owa organizacja, aby mogła być upoważniona przez państwową administrację 
powinna spełniać wytyczne zawarte w Rezolucji A.739(18). 

Minimalne wymagania zakreślone przez EEDI zakładają progresję, a 
więc wraz  z czasem zostaną podniesione. W pierwszy etapie trwającym od 1 
stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2019 roku zmniejszenie emisji dwutlenku 
węgla ma wynieść 10%, a w kolejne fazie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia  

5  Y. Shi, Greenhouse Gas Emissions from International Shipping: The Response from China's Ship-
ping Industry to the Regulatory Initiatives of the Intemational Maritime Organization, The Inter-
national Journal of Marine and Coastal Law vol. 29, 2014, s. 91 
6  IMO, Dokumenty: http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPreven 
tion/AirPollution/Documents/COP %2017/Submissions/Final%20SBSTA%20EEDI%20
SEEMP%20COP17. pdf [dostęp: 01.02.2020]. 
7  D. Pyc ́, Techniczne i operacyjne środki efektywności energetycznej dla statków morskich, Prawo 
Morskie,  t. XXXVII, 2019, s. 109. 
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2024 roku 20%. W trzeciej fazie rozpoczynającej się od 1 stycznia 2025 roku 
bez wyznaczonego terminu końcowego redukcja ma wynieść 30%  w odnie-
sieniu do średniej efektywności energetycznej statków zbudowanych między 
2000  a 2010 rokiem8. Rozwiązanie to uzasadniono tym, że sektor morski bę-
dzie w stanie doprowadzić do zmniejszenia emisji w większym stopniu wraz z 
postępującym rozwojem technologi. Jednakże IMO w prawidle 21 MARPOL 
zastrzegło sobie możliwość korekcji obranych celów, przepis ten stanowi, że 
na początku etapu 1 i w połowie etapu 2 IMO zrewiduje rozwój technolo-
gii i jeśli zostanie udowodniona konieczność rewizji, wówczas będzie można 
zmniejszyć albo zwiększyć założone wartości.

Plan zarządzania efektywnością energetyczną statku (SEEMP)

Plan zarządzania efektywnością energetyczną statku (Ship Energy Efficien-
cy Managment Plan) jest operacyjnym i drugim obok EEDI obowiązkowym 
środkiem efektywności energetycznej. Ustanawia on mechanizm zwiększenia 
efektywności energetycznej w opłacalny dla adresatów tego środka sposób. 
Zakłada on wprowadzenie mechanizmu monitorowania efektywności ener-
getycznej statku jak i całej floty danego przedsiębiorcy żeglugowego w celu 
optymalizacji wydajności energetycznej statku w czasie jego eksploatacji. Każ-
dy statek musi posiadać na pokładzie SEEMP przypisany do specyfikacji tech-
nicznej tego konkretnego statku. Jest to niezwykle ważne, gdyż nawet dwa 
bliźniacze statki będą musiały posiadać dwa oddzielne i najczęściej różniące 
się od siebie plany ze względu na to, że będę operowały w innych warunkach 
i podróżowały innymi trasami. SEEMP składa się z dwóch części, pierwsza 
część zawiera m.in. możliwe podejście do monitorowania efektywności eks-
ploatacji statku oraz floty w czasie, część druga natomiast zawiera metodykę, 
którą statki o pojemności brutto (GT) co najmniej 5000 jednostek powinny 
wykorzystywać do gromadzenia danych wymaganych zgodnie z wymagania-
mi prawidła 22a Załącznika VI do Konwencji MARPOL oraz wprowadza 
procedury, które statek powinien wykorzystać do raportowania danych do ad-
ministracji państwa bandery statku albo organizacji przez nią upoważnionej9. 
Są cztery etapy implementacji SEEMP dla danego statku:

1. Planowanie – polega na ustaleniu wartości aktualnego zużycia energii 
dla statku przed wprowadzeniem planu w życie i określeniu za pomocą jakich 

8  Res. MEPC. 213(63). 
9  D. Pyć, op.cit., s. 110. 
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operacji można doprowadzić do zmniejszenia emisji podczas eksploatacji stat-
ku. Planowanie należy do obowiązków przedsiębiorcy żeglugowego (armato-
ra). Podczas planowania bardzo ważnym elementem jest wymiana informacji 
między załogą statku a przedsiębiorcą żeglugowym, dotycząca środków jakie 
można zastosować w celu ograniczenia zużycia energii, takich jak np. optyma-
lizacja prędkości, monitorowanie stanu kadłuba, czy nawigacja metrologiczna. 
Wybór stosownych środków będzie uzależniony od typu statku i od rodzaju za-
dań, do jakich jednostka będzie przeznaczona, a nawet od stanu eksploatacyj-
nego statku, gdyż w zależności od tego czy statek jest w podróży morskiej, czy 
znajduje się w porcie zmieni się zakres koniecznych do podjęcia czynności10;

2. Implementacja – jest wdrożeniem ustalonego planu. Na tym etapie 
aplikuje się wybrane wcześniej metody implementacji, dochodzi też do roz-
dzielenia obowiązków pomiędzy przedstawicieli przedsiębiorstwa żeglugowego 
i załogę statku. Ważną rolę pełnią tu także zarządzający pracownicy lądowi, 
gdyż to na skutek komunikacji z nimi załóg dochodzi do realizacji zamó-
wień koniecznych do utrzymania urządzeń na statku we właściwym stanie 
technicznym;

3. Monitorowanie – etap ten służy porównaniu założeń dotyczących 
efektywności energetycznej zawartej w planie z osiągniętym rezultatem zaim-
plementowanego SEEMP. Narzędziem do oceny efektywności energetycznej 
zaproponowanym przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego (MEPC) 
jest eksploatacyjny wskaźnik efektywności energetycznej statku (EEOI). Po-
zwala on na obliczenie emisji dwutlenku węgla ze statku będącego w eksplo-
atacji poprzez iloraz całkowitej ilości emitowanego dwutlenku węgla ze statku 
przez przebytą drogę i ilość przewożonego ładunku. Za pomocą tego narzędzia 
przedsiębiorca żeglugowy może obliczyć całkowitą emisję pojedynczej podróży 
morskiej, ale też roczną emisję dla pojedynczej jednostki albo całej jego floty. 
Stosowanie tego wskaźnika jest fakultatywne;

4. Ocena wyników realizacji i ewentualne wprowadzenie poprawek – 
polega na podejmowaniu okresowych kontroli skupionych na sprawdzeniu, 
czy wszystkie zaplanowane i zaimplementowane rozwiązania są skuteczne,  
a jeśli nie są, to wprowadza się do planu zmiany. 

Powyższe etapy implementacji SEEMP wyznaczają elastyczne ramy 
dla przedsiębiorcy żeglugowego do zastosowania tego operacyjnego środka 

10  J. Wysocki, Analiza eksploatacyjnego wskaz ́nika efektywnos ́ci energetycznej statku w aspekcie 
ekonomicznym i ekologicznym, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 100, 2017, 
s. 206. 
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prawnego. Rozwiązanie to jest podyktowane tym, że w przeciwieństwie do 
środków technicznych SEEMP jest niemal niemożliwy do wprowadzenia 
za pomocą przepisów nakazowych, gdyż stworzenie ujednoliconych norm 
prawnych dla wielkiej i różnorodnej floty światowej byłoby albo niemożli-
we albo skazane na zbytnią kazuistykę. Niemniej należy wziąć pod uwa-
gę to, że zostawienie zbyt dużego luzu implementacyjnego może okazać 
się nieskuteczne. SEEMP nie nakłada zobowiązania na przedsiębiorcę 
żeglugowego do zapewnienia efektywności energetycznej poprzez przyjęcie 
odpowiedniej polityki energetycznej. Co prawda, wytyczne IMO dotyczące 
planu zarządzania wskazują, że należy opracować środki, które poprawiłyby 
efektywność energetyczną, ale nie podejmują się zdefiniowania procedur, któ-
re dotyczyłyby wdrożenia takich środków11. Sprawia to, że efekt normatywny 
planu zarządzania jest dość ograniczony12. W wytycznych IMO wyrażone jest 
wprost, że ustalenie konkretnego celu jest dobrowolne i nie ma konieczności, 
aby cel czy jego realizację ogłaszać publicznie oraz to, że ani przedsiębior-
stwo żeglugowe ani statek nie będą podlegać żadnej zewnętrznej inspekcji13. 
SEEMP jest też pozbawiony analizy i oceny ryzyka, co może skutkować po-
dejmowaniem błędnych decyzji na etapie planowania i podejmowania działań. 

Efektywność Energetyczna a Bezpieczeństwo 
Statku

Ostatnią, ale nie mniej ważną kwestią wymagającą omówienia jest to,  
w jakiej relacji do siebie pozostają normy związane z efektywnością energe-
tyczną statków, do tych regulujących kwestie bezpieczeństwa. Dotychczas po-
wstało wiele rozwiązań mających na celu usprawnić zarządzanie eksploatacją 
statku, aby zapewnić jego efektywność energetyczną. Sektor morski wykazał 
się w tej dziedzinie niemałą innowacyjnością. Głównym źródłem emisji dwu-
tlenku węgla pochodzącym ze statków jest spalanie paliw zawierających węgiel. 
Niestety, stosowanie paliw o jego niskiej zawartości, bądź go pozbawionych 
jest niemożliwe, gdyż głównym składnikiem każdego paliwa okrętowego jest 
węgiel. Dlatego metodą, która realnie pozwala na ograniczenie emisji jest 
zmniejszenie zużycia paliwa za pomocą układu energetycznego statku. W tej 

11  K. Prill, Can ship energy efficiency managment plan be classified as quality system?, 17th Inter-
national Multidisciplinary Scientific GeoConference, 2017, s. 332. 
12  Z. Bazari, T. Longva, Assessment of IMO Mandated Energy Efficiency Measures for Inter-
national Shipping, Research Handbook on International Marine Environmental Law, 2015,  
s. 117.
13  Res. MEPC 213(63).
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metodzie zawarte są m.in. optymalizacja prędkości, trasy i zanurzenia statku,  
a także: zmniejszenie zapotrzebowania na energię mechaniczną ze strony ukła-
du napędowego statku, odbiorników energii elektrycznej i energii cieplnej, sto-
sowanie urządzeń energetycznych o wysokiej sprawności oraz utrzymywanie 
ich dobrego stanu technicznego podczas eksploatacji, wykorzystanie układów 
odzyskujących energię odpadową (układy głębokiej utylizacji ciepła strat)14. 
Spośród wymienionych, zmniejszenie i dostosowanie prędkości do cech danej 
trasy pozwala na ograniczenie emisji o 19% bez dodatkowych nakładów15. Do-
stosowanie prędkości polega na planowaniu trasy statku przy wykorzystaniu 
korzystnych dla kursu statku prądów i pływów morskich. Jest to ważne szcze-
gólnie w sytuacji, gdy dochodzi do ich odwrócenia. Wejście na dany akwen 
morski w nieodpowiednim czasie może zmniejszyć prędkość statku, a we wła-
ściwym ją zwiększyć. Dzięki tej metodzie można zwiększyć prędkość statku 
nawet do 20%, a zarazem odciążyć silnik główny i zmniejszyć zużycie paliwa16. 
Niemniej zbyt duże ograniczenie prędkości wydłuża podróż, i tym samym 
wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi i załogi, a także przez 
zmniejszenie zapłonu głównego napędu podwyższa wręcz emisję dwutlenku 
węgla. Podstawowym zatem celem jest znalezienie optymalnej prędkości przy, 
której statki wykazują się efektywnością energetyczną, a jednocześnie nie przy-
noszą strat stronom obrotu. Jest to o tyle, trudne, gdyż optymalna prędkość 
jest zależna od typu statku, rodzaju żeglugi (śródlądowa czy morska, w górę 
czy w dół rzeki) czy warunków pogodowych. IMO w swoich zaleceniach sta-
ra się ustalić wartość minimalnej siły napędu przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych, która pozwala na zachowanie manewrowości statku. Wartość 
ta, jest niezwykle ważna do ustalenia, ponieważ wraz z wprowadzeniem EEDI 
powstały obawy, że osoby odpowiadające za projektowanie nowych statków 
obniżą moc instalowanego napędu, aby spełnić warunki EEDI zamiast skupić 
się na opracowywaniu koncepcji innowacyjnych napędów17.

Obaw tych nie rozwiały wydane przez IMO standardy dla utrzymania 
manewrowości statku, gdyż co prawda, uwzględniają one takie aspekty, jak 
zdolność do zwrotu statku, początkową zdolność do zwrotu i utrzymania 

14  J. Herdzik, Uwagi do eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycznej statku, Bezpie-
czeństwo i Ekologia, nr 6, 2017, s. 209.
15  Y. Yuan, Z. Li, R. Malekian, X. Yan, Analysis of the operational ship energy efficiency consid-
ering navigation environmental impacts, Journal of Marine Engineering & Technology, vol. 16, 
2017, s. 151. 
16  J. Herdzik, op. cit., s. 212.
17  A. Papanikolau, Energy Efficient Safe Ship OPERAtion (SHOPERA), Transportation Re-
search Procedia, vol.14, 2016, s. 821.
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kursu, a także zdolność do awaryjnego zatrzymania statku, jednak fakt, iż 
zdolności te były ewaluowane podczas nawigowania na spokojnej wodzie 
budzi uzasadnione wątpliwości, co do ich wiarygodności. Ponadto testy te nie 
uwzględniły tak istotnych czynników, jak zdolność statku do nawigowania 
przy niskiej prędkości, a także podczas złych warunków pogodowych czy na 
obszarach objętych ograniczeniami (restricted areas)18. W przyjętych rozwiąza-
niach IMO ustaliło, że statek powinien być zdolny do utrzymania kursu przy 
falach i wietrze z każdego kierunku, a także utrzymania rozwiniętej prędkości, 
co najmniej 4 węzłów w takich warunkach.

Bezpieczeństwo na gruncie porządku prawnego stworzonego przez aneks 
VI Konwencji MARPOL jest bezdyskusyjnie nadrzędną wartością. Podobnie 
jak w innych konwencjach uchwalonych pod auspicjami IMO, statek, załoga, 
a także szerzej - każde ludzkie życie, które znajduje się pod oddziaływaniem 
przepisów Konwencji ma zapewniony prymat ponad jakimikolwiek inny-
mi postanowieniami w niej zawartymi. W samym Aneksie VI w Regulacji 3  
(w wyłączeniach ogólnych) Konwencja wyraźnie wskazuje, że jej regulacje nie 
mają zastosowania do wszystkich emisji koniecznych do zapewnienia bezpie-
czeństwa statku lub ratowania życia na morzu i nie obostrza tego żadnym do-
datkowymi warunkami.  W przeciwieństwie do drugiego wyłączenia konwen-
cyjnego, które stanowi, że przepisy te nie znajdują zastosowania również do 
wszelkich emisji wynikających z uszkodzenia statku, bądź jego wyposażenia, 
jednak wyłączenie to może być skuteczne jedynie przy jednoczesnym spełnie-
niu dwóch warunków. Pierwszy z warunków wymaga tego, aby podjęto wszel-
kie uzasadnione środki ostrożności po wystąpieniu uszkodzenia lub wykrycia 
emisji w celu zapobieżenia lub zminimalizowanie emisji, a drugi wyklucza 
zastosowanie tego wyłączenia, w sytuacji, gdy właściciel albo kapitan statku 
działał z zamiarem spowodowania uszkodzenia albo działał lekkomyślnie ze 
świadomością, że uszkodzenie prawdopodobnie wyniknie. 

W tym samy duchu uchwalona została rezolucja Komitetu Ochrony 
Środowiska Morskiego (MEPC 213(63)). Zawarto w niej wprost, że 
każdorazowo względy bezpieczeństwa powinny być najważniejsze. Ponadto 
rezolucja zwraca również uwagę na to, że rodzaj statku i jego przeznaczenie 
powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wskaźników efektywności ener-
getycznej. Na przykład statki wykonujące prace na morzu przy układaniu rur, 
badaniach sejsmicznych, usługach off shore, pracach pogłębieniowych, mogą 
wybrać zgoła inne metody poprawy efektywności od tych standardowych, 

18  Res. MSC 137(76). 
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stosowanych przy statkach handlowych. Również długość podróży statku 
powinna być brana pod uwagę przy ocenie względów bezpieczeństwa. 

Co więcej, rezolucja wskazuje, że w celu zwiększenie wydajności 
energetycznej można wyłączyć niektóre z systemów elektrycznych albo ogra-
niczyć ich używanie, jednak zaznaczono też w niej, że np. przy wyłączaniu 
oświetlenia na statku należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć 
stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa. Widać zatem, że rezolucja ta nie 
tylko proponuje rozwiązania szczegółowe, lecz także, zwraca uwagę na to, żeby 
zalecenia, które mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
były wykonywane z należytą ostrożnością. Również przyjęta na statkach prak-
tyka stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Większość ważnych urzą-
dzeń na statku jest montowana w nadmiarowej liczbie, występują podwójne, 
a nawet potrójne kopie danego elementu. W czasie normalnej eksploatacji 
statku powinno pracować tylko jedno z tych urządzeń np. tylko jedna pompa 
hydrauliczna maszyny sterowej. Urządzenie zapasowe jest wyłączone, ale zosta-
wione w pozycji gotowości, najczęściej z możliwością automatycznego załącze-
nia. Czyni się tak ze względu na to, że pozostawienie tych wszystkich urządzeń 
włączonych, generowałoby o wiele większe zużycie energii, nie podnosząc przy 
tym w istotny sposób bezpieczeństwa statku i marynarzy19.

Osobnym wyłączeniem jest prowadzenie operacji search and rescue,  
w którym zaleca się aby, w sytuacji, gdy statek schodzi z wyznaczonej trasy  
w celu prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczej, zużytego w tym cza-
sie paliwa nie wliczać do pomiarów efektywności energetycznej statku20.

Podsumowanie

Przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu i zmianom klimatycznym jest 
wyzwaniem, przed którym stoi cała społeczność międzynarodowa. Skutki tych 
zmian są widoczne  w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. Podnoszące się 
temperatury powodują ocieplanie  i zakwaszanie się wód Oceanu Światowego, 
topnienie lodowców i skorelowany z tym wzrost poziomu mórz i oceanów21. 
To tylko niektóre spośród wielu dewastacyjnych następstw antropogenicznej, 
postępującej i wciąż wzrastającej od czasów rewolucji przemysłowej emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzięki pracom IMO na poziomie mię-
dzynarodowym, sektor międzynarodowej żeglugi może w końcu odznaczyć 

19  MEPC 64/4/13. 
20  J. Herdzik, op. cit., s. 210. 
21  D. Pyć, op.cit., s. 107. 



176

MICHAŁ MAŁCZYŃSKI

się wkładem w ogólnoświatowy  i międzysektorowy wysiłek w celu ograni-
czania emisji GHG. Chociaż mogłoby się zdawać, że stopień tej emisji z że-
glugi morskiej jest względnie niewielki, to bynajmniej nie należy zakładać, 
że podejmowanie działań mających ograniczyć tę emisję powoduje tylko 
dodatkowe koszty dla przedsiębiorców żeglugowych. Warto zaznaczyć, że 
wraz z rozwojem sektora morskiego i wciąż rosnącym popytem na przewóz 
ładunku drogą morską emisja ta, nawet pomimo już podjętych działań i tak, 
według szacunków, nieuchronnie wzrośnie. 

Niewątpliwie, Aneks VI Konwencji MARPOL tworzy holistyczny  
i spójny system przeciwdziałania emisjom GHG i dążenia do osiągnięcia pełn-
ej efektywności energetycznej. Godnym uznania jest sposób, w jaki zostały 
wyważone w nim interesy przedsiębiorców, gdyż stopniuje on cele i pułapy 
redukcji emisji, uwzględniając konieczny czas na opracowanie nowych i in-
nowacyjnych technologii. Niemniej jednak, wydaje się, że przyjęte rozwiąza-
nia nie są w stanie zrealizować w pełni przyjętej na forum IMO strategii i są 
niewystarczającym zbiorem środków mających zapobiec dalszemu wzrostowi 
emisji. Należy zauważyć, że środki efektywności energetycznej przewidziane 
Aneksem VI nie mają takiej siły oddziaływania, jaką mogłyby się odznaczać. 
EEDI charakteryzuje się ograniczonym zakresem zastosowania, a SEEMP jest 
pozbawiony przymiotu środka nakazowego. Ponadto, mimo trwających od 
2006 roku prac nie udało się wypracować kompromisu między wszystkim 
państwami członkowskimi IMO w sprawie rynkowych środków efektywności 
energetycznej, głównie ze względu na głos sprzeciwu wielu państw rozwijają-
cych się. Co więcej, do 2016 roku Aneks VI został ratyfikowany jedynie przez 
87 państw członkowskich IMO22, co sprawia, że na tamten moment nie został 
ratyfikowany przez 84 państwa, które wobec tego nie są zobowiązane do prze-
strzegania tej regulacji. Nie został przewidziany też mechanizm, który mógłby 
przeciwdziałać próbom przerejestrowania swoich statków przez przedsiębior-
ców żeglugowych do państw nieobjętych jurysdykcją konwencji MARPOL. 

Reasumując, obecny konwencyjny stan prawny z pewnością wpływa na 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie efektywności ener-
getycznej statków, ale nie czyni tego w sposób kompleksowy i optymalny. 
W celu przeciwdziałania rosnącej emisji GHG  z żeglugi światowej należy 
postulować wprowadzenie do systemu MBM, a także dalsze rozszerzanie 
technicznych i operacyjnych środków efektywności energetycznej. Zresztą 

22  Y. Tanaka, Principles of International Marine Environmental Law, Research Handbook on 
International Marine Environmental Law, 2015, s. 337. 
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zostało to już zaproponowane na forum IMO, aby wzmocnić SEEMP, a także 
wprowadzić zupełnie nowy środek efektywności energetycznej, czyli plan 
zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa (Company Energy 
Efficiency Management Plan – CEEMP). Dopiero w ten sposób uzupełniony 
system będzie pozbawiony większości luk i stanowić będzie skuteczną odpo-
wiedzą na wyzwanie jakim jest przeciwdziałanie emisji gazów cieplarnianych 
w sektorze morskim. 

Bibliografia 

1. Bazari Z., Longva T., Assessment of IMO Mandated Energy Efficiency 
Measures for International Shipping, Research Handbook on International Ma-
rine Environmental Law(IMO DOC.), 2015.

2. Herdzik J. Uwagi do eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energe-
tycznej statku, Bezpieczeństwo i ekologia, nr 6, 2017. 

3. Papanikolau A., Energy Efficient Safe Ship OPERAtion (SHOPERA), 
Transportation Research Procedia vol.14, 2016. 

4. Prill K., Can ship energy efficiency managment plan be classified as qual-
ity system?, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 
2017.

5. Pyć D., Techniczne i operacyjne środki efektywności energetycznej dla 
statków morskich, Prawo Morskie, t. XXXVII, PWN, 2019. 

6. Shi, Y., Greenhouse Gas Emissions from International Shipping:  
The Response from China's Shipping Industry to the Regulatory Initiatives of the 
Intemational Maritime Organization, The International Journal of Marine and 
Coastal Law, vol. 29, 2014.

7. Tanaka Y., Principles of International Marine Environmental Law, Re-
search Handbook on International Marine Environmental Law, 2015. 

8. Wysocki J., Analiza eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycz-
nej statku  w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym, Zeszyty Naukowe Akade-
mii Morskiej  w Gdyni nr 100, 2017. 



178

MICHAŁ MAŁCZYŃSKI

9. Yuan Y., Li Z., Malekian R., Yan X., Analysis of the operational ship 
energy efficiency considering navigation environmental impacts, Journal of Ma-
rine Engineering & Technology, vol. 16, 2017.

Prawo międzynarodowe 
Umowy Międzynarodowe 

1. MARPOL 73/78 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanie-
czyszczaniu morza przez statki, 1973.

2. UNFCCC Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu, 1992. 

3. Rezolucje MEPC IMO.

4. MEPC. 213(63) Wytyczne dotyczące rozwoju planu zarządzania 
efektywnością energetyczną statku (SEEMP).

5. Rezolucje MSC IMO.

6. MSC 137(76) Standardy dotyczące manewrowości statku.

Inne

1. Decyzja 1/CP, 16 Konferencji Stron UNFCCC.

2. IMO, Second IMO GHG Study Summary, IMO Doc. MEPC 
59/4/7.

Źródła Internetowe

1. Dokument IMO: http://www.imo.org/en/OurWork/Environ-
ment/PollutionPrevention/AirPollution/Documents/COP%2017/Submis-
sions/Final%20SBSTA%20EEDI%20SEEMP%20COP17.pdf [dostęp: 
01.02.2020].

SHIPS ENERGY EFFICIENCY IN TERMS OF REDUCING 
GHG EMISSIONS IN SEA TRANSPORT. EVALUATION  

OF THE EFFECTIVENESS OF IMO ACTIVITIES

Summary: In December 2010, the Parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) recog-
nized that the temperature on earth must not rise by more than 2°C. 



179

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA STATKÓW ...

Therefore, the specific legal solutions adopted by the International 
Maritime Organization (IMO), covering almost the entire maritime 
sector, make a significant contribution to this goal. The following sec-
tion provides an overview and assessment of current regulations aimed 
at reducing GHG emissions from international shipping. This chapter 
also deals with the relationship between the provisions on energy effi-
ciency and the safety of the ship as well as the health and life of its crew. 

Keywords: MARPOL (ANNEX VI), The Energy Efficiency Design 
Index– EEDI, The Ship Energy Efficiency Management Plan– SEEMP, 
GHG. 
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SUROWE PRAWO, ALE PRAWO – 
DOKĄD ZMIERZA USTAWA KARNA? 

Streszczenie: Celem rozdziału jest próba wykazania, że poszukiwanie 
optymalnych rozwiązań w prawie karnym pozostaje tematem otwartym 
przez wiele lat z małym prawdopodobieństwem zakończenia dyskusji 
na podstawie dotychczasowych uzgodnień. Ta dziedzina prawa z jed-
nej strony wymaga szczególnej stabilności, albowiem swoim zakresem 
obejmuje normy charakteryzujące się wysokim stopniem restrykcyjno-
ści. Z drugiej zaś strony, obserwując historię zmian współczesnego ko-
deksu, dostrzec można kilkadziesiąt nowelizacji w obrębie tych samych 
problemów. Mając na względzie ich częstotliwość, opracowanie objęło 
jedynie wybrane modyfikacje przepisów z ubiegłego roku, które prowa-
dzą do zaostrzenia represji karnej.

Słowa kluczowe: Zaostrzenie karalności, wyrok łączny, kradzież szcze-
gólnie zuchwała, nowelizacja kodeksu karnego, zasada stabilności prawa

Wstęp 

Niniejszy rozdział poświęcony został zagadnieniom prawa karnego, które 
aktualnie budzą szczególne kontrowersje. Celem postawionym w pracy jest 
próba wykazania, iż poszukiwanie optymalnych rozwiązań w prawie karnym 
jest zagadnieniem aktualnym od wielu lat. Współcześnie debata w tym za-
kresie nie może natomiast zakończyć się na etapie dotychczasowych ustaleń, 
albowiem prawo karne wciąż nie jest idealne i wymaga udoskonalenia.

Problem na jaki należy zwrócić uwagę to brak stabilności przepisów usta-
wy karnej. Nie podlega wątpliwości, że ta dziedzina prawa w wysokim stopniu 

1  Mgr Aleksandra Maciocha, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Prawa Karnego 
Materialnego. 
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ingeruje w sferę praw i wolności człowieka i z tego względu powinna cecho-
wać się trwałością norm. Nie będzie przesadą ocena, iż wszelkie reformy prawa 
karnego ustawodawca powinien wprowadzać w drodze wyjątku. Tymczasem, 
w realiach współczesnego prawa karnego, modyfikacje przepisów następują 
regularnie i często mają radykalny charakter. Obecnie obowiązujący kodeks 
karny2 został uchwalony 6 czerwca 1997 roku, a wszedł w życie 1 września 
1998 roku3. Patrząc przekrojowo na czas jego obowiązywania dostrzec nale-
ży, że w ciągu 20 lat został znowelizowany przeszło ponad 60 razy. Liczba 
zmian dokonanych w treści dzisiejszego kodeksu jest bardzo duża i stawia pod 
znakiem zapytania realizację zasady stabilności prawa. Aby w pełni wyrazić 
częstotliwość tych modyfikacji warto odwołać się do reform w obrębie po-
przednio obowiązujących kodeksów. I tak, kodeks karny z 1932 roku4, obo-
wiązujący 37 lat, był zmieniony tylko 9 razy, natomiast kodeks z 1969 roku5 
w ciągu niespełna 30 lat znowelizowano 23 razy6.

Wydaje się więc, że poszukiwanie optymalnych rozwiązań w prawie kar-
nym pozostaje wciąż aktualne, a polski ustawodawca w przypadku niektórych 
z nich dalej pozostaje niezdecydowany. Złotym środkiem byłoby uchwale-
nie takiej ustawy karnej, która byłaby w pełni dostosowana do warunków 
współczesnego świata. Taki stan rzeczy pozwoliłby bowiem na długotrwałe 
obowiązywanie przepisów w niezmienionym kształcie, co z kolei wiązałoby się  
z szeregiem wymiernych korzyści. Podkreślić bowiem należy, że stabilne pra-
wo wpływa pozytywnie na funkcjonowanie systemu prawnego jako całości7. 
Bez wątpienia dotychczasowa praktyka legislacyjna, dotycząca ciągłych reform 
ustawy karnej, nie gwarantuje stabilności, o jakiej mowa wyżej. Niestabilność 
prowadzi natomiast do osłabienia systemu prawa, a także braku poszanowania 
jego norm i braku akceptacji ze strony społeczeństwa. W literaturze podnosi 
się, że liczne nowelizacje, zwłaszcza w obrębie jednego aktu prawnego, osła-
biają społeczne zaufanie do państwa i stanowionego przez nie prawa, a to z ko-
lei prowadzi do nieprawidłowości w sferze funkcjonowania demokratycznego 

2  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.).
3  Art. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające, Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 554 z późn. zm.).
4  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz. U. 
Nr 60, poz. 571 z późn. zm.).
5  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.).
6  K. Banasik, Stabilność prawa karnego jako wartość [w:] Stabilność prawa w kontekście warto-
ści, instytucji i funkcjonowania systemu prawnego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2016, 
s. 27-28. 
7  S. Poździoch, Uwarunkowania i konsekwencje braku stabilności prawa w Polsce [w:] Stabil-
ność prawa…, s. 193. 
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państwa prawnego i wchodzących w jego skład trzech rodzajów władzy8. Ma-
jąc na uwadze niebezpieczeństwo płynące z nagminnych modyfikacji przepi-
sów prawa ustawodawca powinien z większą dozą ostrożności korzystać z tego 
uprawnienia lub – być może – skrupulatniej dopracowywać propozycje zmian, 
aby uniknąć ponownych nowelizacji tej samej kwestii.

Dla osiągnięcia postawionego w niniejszym rozdziale celu wykorzystano 
metodę dogmatyczno-prawną, w ramach której dokonano kompleksowej ana-
lizy przepisów prawnych. Rozważania w przedmiocie pracy należało wzbogacić 
o analizę historyczno-prawną. Metoda ta ma bowiem istotne znaczenie, jeśli 
tylko weźmie się pod uwagę kwestię reform wewnątrz jednego aktu prawnego. 
W rozdziale skorzystano także z komparatystyki prawniczej w ujęciu mikro, 
polegającej na porównaniu przepisów różnych systemów prawnych między 
sobą. Całość opracowania wzbogaca analiza danych zastanych (desk research), 
dzięki której dokonano interpretacji zapisów dostępnych pozycji literatury 
przedmiotu, orzecznictwa i aktów prawnych. Wzajemna weryfikacja, kompi-
lacja oraz przetwarzanie tych danych pozwoliły na postawienie wniosków na 
temat badanego problemu.

Zaostrzenie karalności „ustawą antycovidową”

Zaostrzenie karalności w przypadku popełnienia niektórych przestępstw 
jest tematem, któremu towarzyszą duże emocje od wielu lat9. Tak jak wska-
zano na wstępie rozdziału – zmian w tym kierunku było kilkadziesiąt, a omó-
wienie ich wszystkich z całą pewnością mogłoby stanowić przedmiot odrębnej 
monografii. Z tego względu w tej części skupiono się na najbardziej kontro-
wersyjnych oraz stosunkowo świeżych modyfikacjach, których efektem było 
zaostrzenie kar za popełnienie niektórych typów czynów zabronionych oraz 
które rzucają pogląd na stanowisko ustawodawcy w przedmiocie współczesne-
go prawa karnego.

8  Ibidem, s. 202. 
9  Zob. np. Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, Opinia do uchwały Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy–Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu 
w dniu 16 maja 2019 r., Kraków 2019, https://kipk.pl/dokumenty/opinia2_nowelizacja2019.
pdf [dostęp: 09.02.2021], P. Konieczniak, O nowelizacji, do której nie doszło, czyli blaski i cienie 
obiektywnego przypisania skutku[w:] Zmiany kodeksu karnego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia, 
(red.) M. Król-Bogomilska, Studia Iuridica, t. 65, Warszawa 2016, s. 41-70, P. Kładoczny, 
Reforma czy rewolucja? Nowy kształt środków zabezpieczających [w:] Zmiany kodeksu karnego  
z 2015 roku…, s. 175-188.



184

ALEKSANDRA MACIOCHA

W dniu 19 czerwca 2020 roku weszła w życie tzw. Tarcza 4.010. W uza-
sadnieniu rządowego projektu ustawy wskazano, iż „w związku z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność 
wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie dzia-
łań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców 
dotkniętych trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii choroby zakaź-
nej COVID-19, wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2”11. Głównym celem 
uchwalenia tego aktu prawnego było więc zapewnienie płynności finanso-
wej przedsiębiorstw, które w wyniku epidemii znalazły się w trudnej sytuacji  
i w zasadzie problematyce tej poświęcono całą ustawę. Zupełnie niezrozumia-
łe wydaje się wobec tego zamieszczenie w jej przepisach zmian w kodeksie kar-
nym, które w żaden sposób nie są związane z tematyką płynności finansowej 
przedsiębiorstw12. Przytoczona reforma ustawy karnej dotyka problematyki, 
która od wielu lat była przedmiotem licznych dyskusji w doktrynie13.

10  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086  
z późn. zm.), dalej: ustawa antycovidowa. 
11  Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 382, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.
nsf/druk.xsp?nr=382 [dostęp: 09.02.2021].
12  Za wyjątkiem wprowadzenia kradzieży szczególnie zuchwałej, która w zamiarze ustawodaw-
cy miała dotykać kradzieży sklepowych w czasie epidemii koronawirusa. 
13  Dokonując analizy częstotliwości zmian kodeksu karnego dostrzec można, że wiele propo-
zycji reform (w tym projektów, które nie zostały z różnych powodów podpisane przez Prezy-
denta) dotyczyło zaostrzenia karalności za popełnienie niektórych typów czynów zabronionych. 
Tytułem przykładu warto odnieść się chociażby do uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, która nie została podpisana przez Prezydenta z powodu jej nie-
konstytucyjności (zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektó-
rych innych ustaw, druk sejmowy nr 3451, https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.
xsp?nr=3451 [dostęp: 9.02.2021], Pomijając fakt, iż ustawa została uchwalona w trybie ekspre-
sowym (tj. w 3 dni) i wbrew Regulaminowi Sejmu (zob. art. 37 ust. 4 i art. 44 ust. 3 uchwały 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, tekst: http://www.sejm.gov.pl/prawo/regulamin/kon7.htm [dostęp: 09.02.2021], to 
była obarczona poważnymi błędami. Jej celem było m.in. zwiększenie karalności za popełnie-
nie przestępstwa pedofilii, podczas gdy – wbrew zamierzeniom ustawodawcy – znosiła karal-
ność czynu polegającego na doprowadzeniu małoletniego do lat 15 do obcowania płciowego 
(obecny art. 200 § 1 k.k., znowelizowany art. 200 § 1-4 k.k.), a więc zawężała odpowiedzial-
ność za przestępstwa pedofilskie względem aktualnego stanu prawnego (zob. Krakowski In-
stytut Prawa Karnego Fundacja, Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184, s. 5, tekst: https://kipk.pl/dokumenty/
kipk_opinia_nowelizacjakk_2019.pdf [dostęp: 09.02.2021], Przytoczona „nieudana” reforma 
jest jedynie przykładem wielu działań nakierowanych na zwiększenie w Polsce represji kar-
nej. pozbawienia wolności. Zaproponowano bowiem zwiększenie surowości sankcji karnej 
za poszczególne czyny, wynikającej z podniesienia górnej granicy kary pozbawienia wolności
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Na szczególną uwagę zasługuje zmiana art. 37a k.k., którą ustawodawca 
nieudolnie próbował już wprowadzić ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw14. Wówczas Prezy-
dent, korzystając ze swojej konstytucyjnej prerogatywy15, zwrócił się do Trybu-
nału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. 
Wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 r. TK orzekł o niekonstytucyjności ustawy  
z 13 czerwca 2019 r. z art. 7 w zw. z art. 112 oraz z art. 119 ust. 1 Konstytucji 
RP16. Tuż po ogłoszeniu17 orzeczenia Trybunału weszła w życie komentowana 
Tarcza 4.0., którą znowelizowano art. 37a k.k. dokładnie w taki sam sposób, 
jaki proponowała niekonstytucyjna ustawa z 2019 roku. 

 W poprzednio obowiązującym stanie prawnym art. 37a zakładał 
możliwość orzeczenia kary grzywny lub kary ograniczenia wolności zamiast 
kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 8 lat. Po nowelizacji przepis 
uległ gruntownej przebudowie. Ustawodawca wyraźnie ograniczył możliwość 
zamiany kary pozbawienia wolności na karę łagodniejszego rodzaju, co wpły-
nęło na poziom restrykcyjności przepisów całej ustawy karnej. Skutek tej refor-
my dostrzec można przede wszystkim w modyfikacji ustawowego zagrożenia 
karą w instytucję sądowego wymiaru kary18. Z obowiązującego art. 37a k.k. 
wynika bowiem, że „sąd może orzec” karę ograniczenia wolności nie niższą  
od 3 miesięcy lub grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych jeżeli przestęp-
stwo jest zagrożone „tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat”, 
a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku19. 
Przepis nie posiada przymiotu normy bezwzględnej, albowiem w § 2 zawarto 
wyjątki, które – a fortiori – jeszcze bardziej zaostrzają karalność. Ustawodawca 
postanowił bowiem, że instytucji zamiany kary pozbawienia wolności na karę 
łagodniejszego rodzaju nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają prze-
stępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

w sprawie propozycji zmian w kodeksie karnym, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/ 
Wyst%C4%85pienie%20do%20Ministra%20Sprawiedliwo%C5%9Bci%20%20ws.%20pro-
pozycji%20zmian%20w%20Kodeksie%20karnym.pdf [dostęp: 09.02.2021]. 
14  Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy, Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw, tekst: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3451_u.htm [dostęp: 09.02.2021]. 
15  Art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 
78, poz. 483 z późn. zm.).
z 15 do 30 lat (szerzej: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości
16    Wyrok TK z 14.07.2020 r., Kp 1/19, LEX nr 3028994.
17  Dokładnie 6 dni później. 
18  Dogmaty Karnisty, Zaostrzona ochrona godności Prezydenta, prymat kary więzienia – 
 wchodzi w życie Tarcza 4.0, https://www.dogmatykarnisty.pl/2020/06/wchodzi-w-zycie-tar 
cza-4-0/ [dostęp: 09.02.2021]. 
19  Art. 37a § 1 k.k. 



186

ALEKSANDRA MACIOCHA

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców prze-
stępstw o charakterze terrorystycznym20.

Tendencja ku radykalizacji norm karnych w ostatnim czasie jest więc 
zauważalna. Pojawia się jednocześnie pytanie, czy taki kierunek w polskim 
ustawodawstwie karnym jest słuszny, a jeśli tak, to dokąd zmierza? 

Na samym początku podkreślenia wymaga, że ostatnie reformy ustawy 
karnej poddają w wątpliwość konstytucyjność działań władzy ustawodawczej. 
We wcześniejszej części rozdziału dostrzeżono, że „ustawa antycovidowa” zo-
stała podpisana przez Prezydenta krótko po wydaniu wyroku TK stwierdzają-
cego niekonstytucyjność poprzedniej nowelizacji (tj. z 2019 roku). Prace nad 
nowym kształtem przepisów zostały więc rozpoczęte jeszcze przed zakończe-
niem prac nad poprzednią ustawą, dotykającą tych samych kwestii21. 

 Po drugie, nie należy spuszczać z pola widzenia kwestii oddziaływa-
nia reformy art. 37a k.k. na wymiar kary poszczególnych przestępstw. Nowe 
brzmienie tego przepisu odniesie bowiem istotny skutek w zakresie wymierza-
nia kary za większość czynów zabronionych karą pozbawienia wolności nie-
przekraczającą 8 lat22.

Po trzecie, przyjęty przez twórców reformy kierunek zmian prawa kar-
nego skupia się na idei zwiększenia represji karnej. Podkreślenia jednakże wy-
maga, że cel ten został osiągnięty poprzez podważenie racjonalności dotych-
czasowych przepisów ustawy karnej. Nie sposób jednocześnie doszukać się 
rozsądnego wyjaśnienia przyczyn takich zmian. Nowe przepisy ocenić więc 
należy jako wyraz nowej wizji polityki karnej, która opiera się na surowym  
 

20  Art. 37a § 2 k.k.
21  A. Barczak-Oplustil, W. Górowski, M. Iwański, M. Małecki, K. Mamak, S. Tarapata,  
W. Zontek, Niekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19, 
CzPKiNP 2020, nr 2, s. 6.
22  Wśród przestępstw, które wpisują się w treść omawianego przepisu zaliczyć można m.in. 
aborcję, penalizowaną w art. 152 k.k. Skoro reforma zakłada możliwość zamiany „tylko” kary 
8 lat pozbawienia wolności na karę łagodniejszego rodzaju, to przestępstwo przerwania ciąży 
za zgodą kobiety, zagrożone karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, nie będzie 
podlegało zakresowi instytucji zamiany na karę grzywny lub ograniczenia wolności. Innymi 
słowy, za taki czyn, sprawcy właściwie grozi tylko więzienie. Przed nowelizacją możliwe 
natomiast było dokonanie wyboru kary. Zdając sobie sprawę, że przestępstwo aborcji jest 
czynem kontrowersyjnym (szczególnie w dobie ostatnich wydarzeń, w wyniku których TK 
orzekł o niezgodności art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją; zob. 
wyrok TK z 22.10.2020 r., K 1/20, LEX nr 3071397) i w ocenie wielu osób zaostrzenie karal-
ności w tym wypadku jawi się jako słuszne, uwagę przenieść można chociażby na nieumyślne 
spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.), za które również w obecnym stanie prawnym orzec 
można tylko karę pozbawienia wolności, bez możliwości jej zamiany na karę łagodniejszego ro-
dzaju, a które nie jawi się jako czyn szczególnie niegodziwy z uwagi na jego stronę podmiotową. 
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karaniu sprawców przestępstw uderzających w takie wartości jak życie, zdro-
wie, wolność seksualna, własność23. 

Na końcu rozważań konieczne jest odniesienie w kilku zdaniach do kry-
minalizacji kradzieży szczególnie zuchwałej, tj. przeniesienia tego typu czynu 
zabronionego z poziomu wykroczeń do przestępstw – a tym samym wprowa-
dzenie surowych kar również w przypadku drobnej działalności złodziei (tzw. 
kradzieży kieszonkowej). 

Ustawodawca wprowadził do kodeksu karnego – w związku z tarczą 4.0 
– definicję legalną kradzieży szczególnie zuchwałej. Zgodnie z art. 115 § 9a. 
jest nią po pierwsze kradzież, której sprawca swoim zachowaniem wykazuje 
postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub innych osób 
lub używa przemocy innego rodzaju niż przemoc wobec osoby, w celu zawład-
nięcia mieniem; oraz po drugie kradzież mienia ruchomego znajdującego się 
bezpośrednio na osobie lub w noszonym przez nią ubraniu albo przenoszone-
go lub przemieszczanego przez tę osobę w warunkach bezpośredniego kontak-
tu lub znajdującego się w przedmiotach przenoszonych lub przemieszczanych 
w takich warunkach24. Przepis ten nie określa jednocześnie żadnej granicy 
uszczerbku finansowego na mieniu pokrzywdzonego, co z kolei prowadzi do 
wniosku, że do tego rodzaju kradzieży zaliczyć będzie można również kradzież 
kilku złotych. Warto w tym miejscu podkreślić, że tego rodzaju przestępstwo 
jest niespójne z całym systemem kar zawartych w części szczególnej kodek-
su karnego. Przede wszystkim kara za kradzież szczególnie zuchwałą (tj. od 6 
miesięcy do lat 825) jest rażąco wygórowana. Dla porównania warto odnieść się 
do kradzieży w typie podstawowym26, która zagrożona jest karą od 3 miesięcy 
pozbawienia wolności do lat 527, a dotyczy kradzieży mienia o wartości 500 
złotych lub wyższej28. 

Kontrowersje wokół kary łącznej 

Warunki orzekania kary łącznej określa art. 85 ustawy karnej. W pierwot-
nym brzmieniu przepis ten zakładał, że jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej 
przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chociażby nieprawomocny, co do 

23  M. Melezini, Wybrane problemy nowego podejścia do filozofii karania w świetle ustawy z 13 
czerwca 2019 r., Ius Novum 2020, nr 2, s. 49.
24  Art. 115 § 9a k.k. 
25  Art. 278a § 1 k.k.
26  Przestępstwo polegające na zabraniu w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej.
27  Art. 278 § 1 k.k.
28  T. Tyburcy, Mienie jako przedmiot ochrony w prawie karnym (na wybranych przykładach), 
CzPKiNP 2018, nr 3, s. 74.



188

ALEKSANDRA MACIOCHA

któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego ro-
dzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, biorąc za podsta-
wę kary z osobna wymierzone za zbiegające się przestępstwa29.

Po 15 latach od uchwalenia obowiązującego kodeksu karnego Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, 
przystąpiła do prac nad rekodyfikacją kodeksu karnego. Jako uzasadnienie 
konieczności reformy wskazywano wówczas, że przepisy tego aktu prawnego 
stały się nieaktualne z powodu oddziaływań politycznych30.

Pierwszą rewolucyjną zmianą przepisów w zakresie orzekania kary łącz-
nej była tzw. nowela lutowa31, która rzuciła całkowicie nowe światło na łącze-
nie kar. Ustawodawca dokonał całkowitej reorganizacji zasad orzekania kary 
łącznej wskazując, że mają one zastosowanie, jeżeli sprawca popełnił dwa lub 
więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne 
podlegające łączeniu. Wskazano również, że podstawą orzeczenia takiej kary 
są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary 
łączne za przestępstwa o których mowa w k.k.32. 

Przepisy przejściowe noweli lutowej w pewnym stopniu zmuszały sąd 
do rozważenia, na podstawie których przepisów (tj. przed czy po 1.07.2015 
roku) należy orzec karę łączną33. W powyższym zakresie stosowano więc regu-
ły intertemporalne, określone w art. 4 § 1 k.k., nakazujące stosowanie prze-
pisów „względniejszych” dla sprawcy34. Sądy zobowiązane były jednocześnie 
do stosowania art. 19 ust. 1 wskazanej ustawy nowelizującej35, który wyłączał 
zastosowanie poddanych reformie przepisów rozdziału IX k.k. względem kar 
prawomocnie orzeczonych przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 1.07.2015 
roku. Innymi słowy, jeżeli sąd orzekał karę łączną na podstawie kar, które pra-
womocnie orzeczono do 30.06.2015 roku, wówczas przepisy ww. rozdziału 
miały zastosowanie w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2015 roku36. Kara 
łączna w powyższym kształcie powodowała jedynie nadmierny chaos. Z tego 

29  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
30  A. Zoll, Prace nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, PiP 2012, nr 11,  
s. 3-5.
31  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy, Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 396). 
32  Ibidem, art. 1 pkt 46. 
33  D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna i wyrok łączny, KSSiP, Kraków 2017, s. 132. 
34  Art. 4 § 1 k.k.
35  Artykuł stanowi, że przepisów rozdziału IX ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po 
dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
36  D. Kala, M. Klubińska, Kara łączna…, s. 133.
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też względu ciągle pozostawał aktualny problem poszukiwania racjonalnego 
rozwiązania w tym zakresie.

W 2016 roku art. 85 k.k. został ponownie zreformowany poprzez wska-
zanie, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub 
kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego sa-
mego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łącze-
niu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu37. W takim kształcie przepis 
obowiązywał aż do uchwalenia Tarczy 4.0, w której ustawodawca postanowił 
powrócić do zasad wymierzania kary łącznej w pierwotnej wersji kodeksu. Co 
więcej w art. 81 ust. 1 i 2 ustawy antycovidowej uchwalono tożsame rozwią-
zanie, co w art. 19 noweli lutowej. Na mocy tego przepisu normy rozdziału 
IX k.k. w brzmieniu dotychczasowym należy stosować do kar prawomocnie 
orzeczonych przed dniem wejścia w życie tarczy 4.0, natomiast przepisy tego 
rozdziału w brzmieniu nadanym tarczą 4.0 należy stosować do kar prawomoc-
nie orzeczonych po dniu jej wejścia w życie, tj. po 24 czerwca 2020 roku38. 

Reforma art. 85 prowadzi do konstatacji, iż w razie powrotu sprawcy do 
przestępstwa nie będzie możliwe złagodzenie jego odpowiedzialności karnej. 
Przywrócenie zasad łączenia kar obowiązujących do 30.06.2015 r. nie spowo-
duje również – wbrew celowi ustawodawcy – ograniczenia liczby wydawanych 
wyroków łącznych39.

Podsumowując, współcześnie sytuacja orzekania wyroków łącznych wy-
daje się być jasna jedynie w dwóch wypadkach. Gdy wszystkie kary jednost-
kowe orzeczone w stosunku do sprawcy stały się prawomocne przed wejściem 
w życie tarczy 4.0 lub gdy stały się prawomocne po wejściu w życie tej ustawy.

Trudności pojawią się natomiast wówczas, gdy sprawca popełnił wszyst-
kie czyny przed wejściem w życie ustawy antycovidowej i przed zapadnięciem 
pierwszego wyroku, chociażby orzeczonego nieprawomocnie, jeżeli nadto co 
najmniej jedna z jego kar została orzeczona przed 24.06.2020 rokiem i co 
najmniej jedna orzeczona w dniu wejścia w życie tarczy 4.0 lub po tej dacie. 
Trudno jest bowiem zadecydować w takiej sytuacji, czy w ogóle dopuszczalne 
będzie orzeczenie kary łącznej, a jeżeli tak, to na jakich zasadach. Poszukiwanie 

37  Art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy, Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437 z późn. zm.).
38  Art. 81 ust. 1-2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczo-
nym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 
1086 z późn. zm.).
39  J. Mierzwińska-Lorencka, Tarcza 4.0 a zmiany w regulacjach dotyczących kary łącznej, LEX/
el. 2020.
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rozwiązania w zakresie łączenia kar zmierza aktualnie w złym kierunku. Poja-
wia się bowiem wątpliwość, czy powrót do pierwotnych przepisów pozostaje 
w zgodzie z Konstytucją, a szczególnie z wyrażoną w niej zasadą równości 
wobec prawa40. 

Dotychczasowe rozwiązanie w przedmiocie orzekania kary łącznej było 
wzbogacone o mechanizmy, które chroniły przed wykorzystywaniem tej in-
stytucji przez skazanych. Nie należy bowiem zapominać, że sąd procedują-
cy w takich sprawach posiada kompetencje do orzekania kary według swoje 
uznania i w granicach prawa. Zmiana prawa w komentowanym zakresie nie 
spełnia więc wymogów sprawiedliwościowych41, a jedynie prowadzi do zwięk-
szenia represji karnej na różnych płaszczyznach.

Zakończenie

Prawo karne w ostatnich latach uległo licznym zmianom, skierowanym 
na zaostrzenie karalności i zwiększenie funkcji represyjnej. Warto podkreślić, 
że surowość prawa niekoniecznie prowadzić będzie do większego posłuszeń-
stwa wobec pożądanych norm. Tak jak wskazano we wstępie niniejszego roz-
działu – brak stabilności w obrębie dziedziny, która wchodzi głęboko w sferę 
wolności i praw człowieka, nie prowadzi do niczego dobrego. Zwiększenie 
karalności, w tym wprowadzenie zbyt surowych kar za czyny, które nie cha-
rakteryzują się aż tak wysokim stopniem społecznej szkodliwości, budzi wiele 
kontrowersji. Ustawodawca, kształtując politykę karną, powinien tworzyć ta-
kie prawo, które będzie dostosowane do wyzwań współczesnego świata. Po-
szukując rozwiązań w tym zakresie powinien więc korzystać z mechanizmów, 
które zapewnią jak najlepsze oddziaływanie na osobę, która złamała prawo. 
Kara powinna być także zgodna z funkcją sprawiedliwościową. Zbyt niska 
kara będzie niewystarczającym środkiem do zapewnienia gwarancji przestrze-
gania przepisów karnych, co nie oznacza, że kara zbyt surowa cel ten osiągnie. 

Rozważania na temat obecnego kształtu kodeksu karnego ocenić więc 
można jako w dalszym ciągu otwarte. Dostrzeżone w niniejszym rozdziale 
błędy legislacyjne z pewnością w przyszłości zostaną zmienione. Stosowanie 
nowych przepisów przejdzie bowiem proces weryfikacji w praktyce i z pewno-
ścią pojawią się głosy przedstawicieli linii orzeczniczej sugerujące powrócenie 

40  Tożsame stanowisko wyraził M. Zacharski, Reguły intertemporalne a instytucja kary łącznej 
w tarczy 4.0, LEX/el. 2020.
41  Szerzej: A. Dziergawka, Reguły intertemporalne związane z orzekaniem kary łącznej w warun-
kach art. 81 Tarczy 4.0., PS 2020, nr 11-12, s. 121-134.
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do niektórych rozwiązań, złagodzenie sankcji karnych lub doprecyzowanie no-
wych przepisów. 
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STRICT LAW BUT THE LAW –  
WHERE DOES THE CRIMINAL LAW GO?

Summary: The purpose of the chapter is to try to demonstrate that 
the search for optimal solutions in criminal law remains an open topic 
for many years with little likelihood of conclusion of discussions on 
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the basis of existing arrangements. This area of law requires particular 
stability on the one hand, as it covers standards with a high degree of 
restrictiveness. On the other hand, by observing the history of changes 
to the modern code, several dozen amendments can be seen within 
the same problems. In view of their frequency, the study covered only 
selected modifications tothe legislation from lastyear, which lead to an 
increase in criminal repression.

Keywords: Tightening of criminal record, cumulative sentence, par-
ticularly ucheal theft, amendment of the Penal Code, principle of legal 
stability.
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STALKING JAKO SPENALIZOWANE 
ZJAWISKO SPOŁECZNE –  

EWOLUCJA CZYNÓW 
ZABRONIONYCH W POLSKIM 

PRAWIE KARNYM 

Streszczenie: Autor przedstawia prawno-społeczną genezę penalizacji 
zjawiska społecznego jakim jest stalking. Wskazuje powody, dla których 
zjawisko społeczne nabrało najpierw znaczenia pejoratywnego, żeby  
w konsekwencji zostać spenalizowane w krajach rozwiniętych. Autor 
podaje definicje prawno-społeczne pojęcia stalkingu oraz jego genezę,  
a następnie zakreśla historię społeczno-prawną przestępstwa stalkingu  
w Polsce. W podsumowaniu autor wskazuje statystyki dotyczące pe-
nalizacji tegoż zjawiska społecznego w skali światowej oraz wskazuje 
możliwe problemy wynikające z różniących się od siebie systemów 
prawnych.

Słowa kluczowe: Stalking, nękanie, penalizacja

Wstęp

Stalking na przestrzeni ostatniego wieku staje się czynem zabronionym 
w nowożytnych systemach prawnych państw rozwiniętych. Celem niniejszego 
rozdziału będzie analiza społeczno-prawna penalizacji zjawiska złośliwego po-
wtarzającego się nękania zagrażającego bezpieczeństwu człowieka określonego 
jako Stalking na przykładzie prawodawstwa polskiego, amerykańskiego oraz 

1  Mgr, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie.
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kanadyjskiego w ujęciu historii nowożytnej.

Historia penalizacji przestępstwa stalkingu w 
wybranych systemach prawnych na przykładzie 
Stanów Zjednoczonych i Kanady

 Kolebką większości nowożytnych porządków prawnych jest starożyt-
ny Rzym, który to również znał i penalizował zjawisko, które można dziś 
nazwać zjawiskiem quasi stalkingu, mianowicie wykroczenie zwane adtempta-
ta pudicitia (łac. naruszenie skromności) polegające na natrętnym chodzeniu 
za osobą dobrych obyczajów lub/oraz zaczepianiu jej2. Pomimo analizy na 
przykładzie historii nowożytnej nie sposób w tym rozdziale nie poruszyć tej 
kwestii, a to dlatego, że bezpośrednio łączy się ona z początkami pejoratywiza-
cji stalkingu jako zjawiska społecznego dobrze znanego nam w czasach współ-
czesnych, bowiem to właśnie pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał do-
datkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim 
było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Był to 
okres zdominowany przez nowe pokolenie filmowców. Wielu krytyków jest 
zdania, że wówczas kręcono najlepsze filmy w dziejach amerykańskiego kina. 
Wysokobudżetowe produkcje przyciągały do kina zarówno młodzież, jak  
i ludzi starszych, przez co w kinach całej ameryki można było zauważyć zróż-
nicowany wiekowo przekrój społeczeństwa zarówno w charakterze widzów 
jak i po stronie aktorów często niedostępnych, których widz znał jedynie zza 

„szklanego ekranu”. Widzowie kina lat 80 to nierzadko pokolenie urodzonych 
w latach 40/50 chcących oderwać się od swojego życia często pełnych piętna  
II Wojny Światowej czy Wielkiego Kryzysu. Często nieświadomie podążają-
cych za aktorami, a raczej za ich kreacjami odtwarzanymi na „szklanym ekranie” 
z powodu utożsamiania się z nimi samymi tudzież z poglądami wyrażonymi 
przez aktorów w danym filmie. Pełne żywej akcji, a także o bardzo wyso-
kich walorach artystycznych filmy trafiały do wszystkich krajów świata przez 
co zjawisko stalkingu początkowo często nieświadomie rozpowszechniało się 
na podatny grunt państw europejskich, a w szczególności na grunt państw 
bloku radzieckiego odciętych „żelazną kurtyną” chcących choć w niewielkim 
stopniu doświadczyć zachodnich wzorców kulturowych. Dopiero popełnione  
w latach 80. w Kalifornii zabójstwo aktorki Rebeki Schaeffer, a także oceniana 
ex post z perspektywy tej sprawy jako stalking próba zabójstwa początkującej 

2  Digesta 47. 10., Instytucje Gajusza III, 220, Zniesławienie w prawie rzymskim, s. 66-71, 
Por. Pudicitia.
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aktorki Theresy Saldany i wielokrotne zabójstwa dokonane przez Richarda 
Farleya po długoletnim nękaniu współpracowniczki, a następnie przyjęty w ich 
efekcie w kodeksie karnym stanu Kalifornia przepis antystalkingowy, zwróciły 
uwagę innych stanów, a potem świata, na zjawisko nękania oraz potrzebę jego 
zdefiniowania i penalizacji3 Poruszając temat początków światowej penalizacji 
stalkingu nie sposób również nie wspomnieć o głośnej sprawie Johna Hinc-
kleya z USA, wielbiciela aktorki Jodie Foster. Dla zwrócenia na siebie jej uwagi 
Hincley w 1981 r. dokonał próby zamachu na prezydenta Ronalda Reagana. 
Zamachowiec tłumaczył, że próba zabójstwa Reagana miała na celu zwrócenie 
uwagi aktorki Jodie Foster, którą wielbił. Chciał dać w ten sposób publiczny 
wyraz swej miłości do niej. Po raz pierwszy zobaczył ją w filmie Taksówkarz, 
w którym grała kilkunastoletnią prostytutkę o imieniu Iris. Hinckley iden-
tyfikował się z Travisem Bickle (bohaterem filmu) i Markiem Chapmanem 

(zabójcą Johna Lennona). Dwie godziny przed dokonaniem zamachu napisał 
list do Jodie Foster, który nie został wysłany, a znaleźli go później śledczy; było 
w nim napisane m.in. to, że dokonuje zamachu na Reagana, aby wywrzeć na 
niej wrażenie4. Po tych wydarzeniach doktryna legislacyjna rozpoczęła kilku-
letnie debaty nt. możliwości penalizacji pewnego nowego zjawiska społeczne-
go polegającego na uciążliwym zagrażającym w pewnych momentach życiu 
obywateli. Konsekwencją tychże działań było wprowadzenie przepisu kodeksu 
karnego stanu Kalifornia, który to wszedł w życie 1 stycznia 1991 r. i pierwot-
nie brzmiał następująco: „Każdy, kto z zamiarem, złośliwie oraz wielokrotnie 
śledzi lub prześladuje drugą osobę, oraz każdy, kto składa realną groźbę z za-
miarem wywołania u tej osoby uzasadnionej obawy o jej życie lub znacznego 
uszczerbku na zdrowiu, jest winny przestępstwa stalkingu, zagrożonego karą 
pozbawienia wolności w więzieniu hrabstwa, na okres nie dłuższy niż rok, albo 
karą grzywny w wysokości nie większej niż tysiąc dolarów, albo karą zarów-
no pozbawienia wolności, jak i grzywny” (tłumaczenie własne)5. Amerykań-
scy legislatorzy stanu Kalifornia zatem podzielili nowe przestępstwo na dwie 
części gdzie pierwszy fragment przepisu stanowił o konieczności zaistnienia 
przesłanki wielokrotnego śledzenia ze świadomym zamiarem, druga natomiast 

3  J. Douglas., A.W. Burgess, A.G. Burgess, and R. K. Ressler, Crime Classification Manual:  
A Standard System for Investigating and Classifying Violent Crimes, s. 369-371, R. L. Snow, Stop-
ping A Stalker: A Cop’s Guide to Making the System Work for You, Perseus, Cambridge (USA) 
1998, s. 119–122, Pinais D. A., Stalking: Psychiatric Perspectives and Practical Approaches, Ox-
ford University Press, New York 2007, s. 230–231.
4  P. Elliott, Krwawa historia morderstw i zamachów politycznych, Dom Wydawniczy Bellona, 
Warszawa 2001, s. 18.
5  C. B. Gregson, California’s Antistalking Statute: The Pivotal Role of Intent, „Golden Gate Uni-
versity Law Review”, 1998, t. 28 (2), Women’s Law Forum Article 4, s. 13-14.
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część zawierała opis wystąpienia znamienia realnej groźby śmierci lub uszko-
dzenia ciała, którą w kolejnych nowelizacjach zamieniono na realną groźbę  
z zamiarem wywołania u ofiary uzasadnionej obawy o jej bezpieczeństwo, co 
pozwoliło do stalkingu zaliczyć także groźby chociażby kidnapingu. Począt-
kowo przestępstwo stalkingu było traktowane tylko jako występek, obecnie –  
w zależności od czynu – może być występkiem lub zbrodnią (w rozumieniu 
prawa stanu Kalifornia). W kolejnych nowelizacjach rozszerzono także prze-
pis o bezpieczeństwo członków rodziny i podwyższono wymiar kary. Komen-
tarza wymaga również fakt, że przepis ten, mimo iż nowatorsko podchodzący 
do problemu, a wprowadzony na skutek śmierci Rebeki Schaffer i ataku na 
Theresę Saldanę, nawet gdyby obowiązywał czasie, gdy doszło do obu zdarzeń, 
nie uchroniłby aktorek, gdyż sprawcy swoim zachowaniem nie wypełniliby 
jego znamion z tego względu, że ofiary nie miały świadomości, że są nękane, 
 a przez to formalnie nie naruszono ich prywatności i nie odczuły one nega-
tywnych skutków działań swoich sprawców paradoksalnie aż do momentu 
ataku. Co ciekawe, przepis stanu Kalifornia na tle innych stanów wyróżnia 
określenie „realna groźba”, które miało ograniczyć możliwość zaliczenia do 
przestępstwa nękania stosunkowo niegroźnych zachowań (jak grożenie pod-
czas kłótni pod wpływem emocji). Taka konstrukcja doprowadziła jednak 
do kolejnych problemów natury merytorycznej i proceduralnej bowiem  
w niektórych przypadkach ofiara może czuć obawę nawet przed groźbą nie-
możliwą do spełnienia np. groźba użycia materiałów wybuchowych, do któ-
rych sprawca nie ma dostępu i których nie potrafi obsługiwać, dodatkowo 
ofiara musi czekać, aż sprawca złoży taką groźbę, by móc szukać pomocy  
u organów ścigania6.

Kanada była drugim państwem, która prawnie usankcjonowała kwe-
stie uporczywego nękania. Kraj ten w latach 1991-1993 podobnie jak Stany 
borykał się z falą zabójstw, u których podstaw leżało długoterminowe nęka-
nie ofiar. Podobnie jak w przypadku Stanów do momentu usankcjonowa-
nia przestępstwa stalkingu, sprawca mógł odpowiadać za różne przestępstwa, 
które to jednak nie przedstawiały opisu sumarycznego wszystkich zaistnia-
łych w danej sytuacji znamion wyczerpujących nowożytną definicję stalkingu 
m.in. o zastraszenie, grożenie, wykonywanie nieprzyzwoitych telefonów czy 
też naruszenie własności w godzinach nocnych.7 Pierwszego sierpnia 1993 r. 

6  R. N. Miller, Stalk talk: a first look at anti-stalking legislation, „Washington & Lee Law Re-
view”, 1993, t. 50 (3), s. 1315.
7  A Handbook for Police and Crown Prosecutors on Criminal Harassment 2012, Department of 
Justice, Canada 2012, s. 2 
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do kanadyjskiego Kodeksu karnego wprowadzono artykuł 264 dotyczący tzw. 
criminal harassement, czyli przestępczego napastowania, który – w odróżnie-
niu od amerykańskiego – uczynił stalking od razu przestępstwem federalnym.8 
Kanadyjski kodeks karny i sformułowane w nim pojęcie stalkingu oraz kwestie 
odczuwanie lęku przez ofiarę były na tyle nowoczesne, że już w momencie jego 
wejścia w życie spełniał zalecenia amerykańskiego modelowego kodeksu anty-
stalkingowego z 2007 r., uwzględnił on w sobie bowiem odczucia i jednocze-
śnie reakcje racjonalnej osoby jako ofiary przestępstwa stalkingu. Interesujące 
jest przyjęte rozwiązanie polegające na użyciu sformułowania „powtarzający 
się” w kontekście śledzenia oraz komunikowania się sprawcy z ofiarą, co ozna-
cza konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania tych czynności przez 
stalkera, natomiast przy dręczeniu, obserwowaniu i podejmowaniu działań 
niebezpiecznych nie wprowadzono już wymogu ilościowego, co umożliwia 
skazanie sprawcy za jednokrotne dokonanie którejś z tych czynności. Według 
autora koncepcja ta stanowi wyjątek wśród przepisów antystalkingowych z 
pozostałych krajów świata, czyniąc z przepisu kanadyjskiego jeden z dwóch 
najbardziej surowych przepisów antystalkingowych na świecie, zastosowanie 
takiej konstrukcji statuuje pokrzywdzonego do podjęcia działań prawnych 
praktycznie już po jednorazowym – pierwszym wyczerpania znamion stalkin-
gu przez sprawcę.

Obecne definicje prawne  
i społeczne pojęcia stalkingu

W historii nowożytnej termin stalker, używany od był co najmniej od 
XVI wieku w odniesieniu do łowcy lub kłusownika jak opisuje to Oxford 
English Dictionary. Początkowo był używany przez media w XX wieku do 
opisania ludzi, którzy dręczą i nękają innych, początkowo ze szczególnym od-
niesieniem do nękania celebrytów przez nieznajomych, o których mówiono, że 
mają „obsesję”. Wydaje się, że to użycie słowa zostało wymyślone przez prasę 
tabloidową w Stanach Zjednoczonych9. Z biegiem czasu znaczenie prześlado-
wania zmieniło się i włączało jednostki, które były nękane przez swoich byłych 
partnerów. Prześladowanie można zdefiniować jako świadome i powtarzające 

8  C. Forell, The Meaning of Equality Sexual Harassment, Stalking, and Provocation in Canada, 
Australia, and the United States, „Thomas Jefferson Law Review” 2006, t. 28, nr 151, s. 159.
9  T. Lawson-Cruttenden, “Is there a law against stalking?", New Law Journal. No. 6736, Lexis-
Nexis, London, England 1996, pp. 418–420
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się śledzenie, obserwowanie lub nękanie innej osoby10. W przeciwieństwie 
do innych przestępstw, które zwykle obejmują jeden czyn, prześladowanie 
to seria działań, które mają miejsce przez pewien czas. Sam stalking w obec-
nym brzemieniu wg. słownika języka polskiego definiuje się jako fizyczne lub 
wirtualne zbliżanie się do osoby (prześladowanej), natrętne komunikowanie 
się z nią wbrew woli, formułowanie gróźb, składanie niepożądanych propo-
zycji, deklaracji, często także nachodzenie rodziny i bliskich. Bardzo często 
elementy stalkingu stanowi także podglądanie, śledzenie, długotrwała obser-
wacja domu czy miejsca pracy. Znamię czasownikowe zawarte w przepisie,  
a mianowicie „nękanie” rozumiane jest jako „ustawiczne dręczenie, trapie-
nie, niepokojenie (czymś) kogo, dokuczanie komu, nie dawanie spokoju"11. 
Nękaniem nazywamy również zbiór powtarzalnych zachowań, które wywo-
łują negatywny wpływ na psychikę adresata, skutkujących jego zastraszeniem, 
utrapieniem, zdominowaniem, upokorzeniem, naruszeniem prywatności. 
Działania te mogą zostać podjęte przez sprawcę osobiście lub poprzez posłu-
żenie się osobą trzecią. Istotnym jest, aby wskazane działanie w sposób obiek-
tywny wywoływało u ofiary przekonanie, że może wiązać się ono z realnym 
niebezpieczeństwem. Ocena realności zagrożenia powinna być dokonana 
poprzez odwołanie się do ocen ogólnospołecznych, nie zaś wyłącznie do su-
biektywnych odczuć ofiary. Bez znaczenia dla bytu wskazanego przestępstwa 
pozostaje kwestia czy sprawca faktycznie ma zamiar wykonać swoje groźby 
czy też stwarza w tym zakresie jedynie pozory. Doktryna orzecznicza również 
zauważyła konieczność stworzenia definicji kontekstowej stalkingu celem chę-
ci dokonywania jak najpełniejszej prawno-karnej oceny zachowań sprawców. 
Obecnie modelowymi orzeczeniami ws. definicji stalkingu są postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., III KK 417/13, stanowiące, że 
aby zachowanie mogło zostać uznane za stalking, nie jest wymagane, aby za-
chowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nadto prawnie irrelewantne 
jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa czy czyn sprawcy po-
wodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, 
chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty. Istotnym natomiast 
jest, aby działanie to miało charakter uporczywy12. Z uporczywym działaniem 
sprawcy sprawy mamy do czynienia wówczas, jeżeli z jednej strony ma ono 

10  Merriam-Webster.com Legal Dictionary, “Stalking”, https://www.merriam-webster.com/
legal/stalking [dostęp 09.01.2021].
11  S. Dubisz, „Uniwersalny słownik języka polskiego”, PWN 2003 r.
12  Postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt III KK 417/13, Realizacja znamion przestęp-
stwa stalkingu, LEX nr 1415121.
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charakter powtarzający, z drugiej zaś charakteryzuje się szczególnym nasta-
wieniem psychicznym sprawcy, wyrażającym się w nieustępliwości nękania,  
tj. trwaniu w uporze, pomimo próśb i upomnień o zaprzestanie przedmioto-
wych zachowań pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób (wyrok 
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2014 r., II AKa 18/14)13.

Historia społeczno-prawna  
przestępstwa stalkingu w Polsce

 Jak powszechnie wiadomo przestępstwo jest zjawiskiem społecznym, 
a zatem osoby popełniające przestępstwo oraz osoby, na których to przestęp-
stwo zostało popełnione są zazwyczaj członkami tego samego społeczeństwa/ 
grupy społecznej sensu largo. Można zatem wykazać, iż przestępczość i spo-
łeczeństwo to system naczyń połączonych, w których zmiana paradygmatu 
społeczeństwa wywiera zmianę przestępczości w ten sposób, że czyni ją bar-
dziej skomplikowaną, odzwierciedlającą rozwoju szeregu problemów trapią-
cych daną społeczność w obecnym czasie. Tak sformułowana teza w odczuciu 
autora może być stosowana również z przeciwnym wektorem, w którym to 
rozwój przestępczości powstrzymuje rozwój społeczeństwa, ponieważ wszela-
kie zmiany w społeczeństwie oraz jego potrzeby są pewnym rodzajem odzwier-
ciedlenia wzorca przestępczości. Ergo, wraz z rozwojem społeczeństwa poja-
wiają się nowe typy przestępstw, a w tym przypadku przestępstwa stalkingu.  
W przypadku gdy dane zjawisko społeczne zostanie nacechowane w zbyt du-
żym stopniu pejoratywnie, a społeczeństwo wyrazi potrzebę rozwiązania pro-
blemu niezbędne będzie podjęcie kroków legislacyjnych. Jednak zanim czyn 
będący uprzednio zjawiskiem społecznym zostanie spenalizowany niezbędne 
jest przejście społeczeństwa przez wieloetapowy model postępowania, który 
powinien poprzedzać każdą decyzję penalizacyjną. Działanie zmierzające do 
penalizacji stalkingu, który rozpoczęło powołanie Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Karnego, której pracę można podzielić na dwa etapy. Pierwszym nie-
zbędnym krokiem jest zdefiniowanie i zbadanie zjawiska, które wymagałoby 
ewentualnej reakcji prawnokarnej. Istotne jest przy tym dokonanie analizy 
teoretycznej i empirycznej, w szczególności zaś przeprowadzenie badania opi-
nii publicznej. Następnie, według opinii członków. Należy dokonać oceny, 
czy tak zdefiniowane zjawisko narusza dobra prawnie chronione znajdujące 
się w katalogu wartości konstytucyjnych. Niezbędnym jest też dokonanie 

13  Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. Akt II AKa 18/14, Uporczywość zachowa-
nia jako znamię przestępstwa z art. 190a § 1 k.k., LEX nr 1439334.
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analizy obecnego stanu prawnego i zbadanie, czy obowiązujące przepisy nie 
zapewniają dostatecznej ochrony. Celowym jest przy tym dokonanie oceny 
unormowań we wszystkich dziedzinach prawa, nie tylko prawa karnego. Jak 
powszechnie wiadomo prawo karne ma charakter subsydiarny, pomocniczy 
i może ingerować w prawa jednostki i życie społeczne jedynie wówczas, gdy 
instrumenty innych gałęzi prawa nie dają możliwości oddziaływania lub nie 
oddziałują prawidłowo. Zatem prawo karne, z jego systemem sankcji działa-
jącym jako ultima ratio, a więc środek ostateczny, powinno mieć zastosowa-
nie jedynie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z istotnymi narusze-
niami dóbr społecznych i indywidualnych. Na tym etapie rozważań, a przed 
podjęciem decyzji kryminalizacyjnej warto również dokonać analizy prawno- 
porównawczej i zbadać rozwiązania już obowiązujące w innych krajach14.

Dopiero uznanie, że dotychczasowe instrumenty nie są skuteczne jako 
reakcja na dane negatywne zjawisko społeczne, powinno prowadzić do pod-
jęcia pozytywnej decyzji o penalizacji zjawiska i zarazem ustalenia najbardziej 
skutecznego sposobu jej przeprowadzenia. Na tym etapie, polegającym na 
skonstruowaniu zespołu znamion czynu zabronionego, winno się dokonać 
również oceny poziomów koniecznej represji (odpowiedzialność za przestęp-
stwo lub wykroczenie) oraz niezbędnej sankcji. Przyjęta technika legislacyjna 
powinna przy tym być skorelowana z dotychczasową tradycją polskiej kodyfi-
kacji, która zakłada pewną syntetyczność opisu czynu zabronionego. W mo-
delowy sposób proces związany z podejmowaniem decyzji kryminalizacyjnej 
przebiegał w przypadku zjawiska tzw. stalkingu.

Do momentu wejścia w życie artykułu 190a kodeksu karnego w polskim 
prawodawstwie czy to karnym czy cywilnym nie istniała regulacja sensu stric-
to penalizująca zachowanie nękania. Zatem niemożliwym było statuowanie 
odpowiedzialności za wyrządzone krzywdy oraz straty jakie poniosła ofiara. 
Brak regulacji sensu stricto nie oznaczał jednak braku regulacji przybierają-
cych postać uporczywego nękania bowiem te były znane polskiemu systemowi 
prawnemu niemniej jednak dużym utrudnieniem w doborze odpowiednich 
środków reakcji, jakie dawały obowiązujące regulacje prawne, była dynamika 
i różnorodność form, jakie mogło przybrać zjawisko stalkingu, ponieważ form 
stalkingu mogły być dziesiątki choćby: nieustające telefony, wiadomości elek-
troniczne (SMS, e-mail) czy nawet groźby. Wiązało się to z zasadniczym pro-
blemem, mianowicie zachowanie wielce uciążliwe dla ofiary nie realizowały  

14  M. Królikowski, Opinia dotycząca zasadności kryminalizacji tzw. stalkingu oraz konstrukcji 
ewentualnego typu czynu zabronionego, Komisja Kodyfikacji Prawa Karnego, Warszawa 2010, 
s. 1-5.
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w pełni znamion przestępstw lub wykroczeń, a we wczesnym etapie społecz-
nego zjawiska stalkingu były one traktowanie prawnie irrelewantnie. Wśród 
ówcześnie obwiązujących przepisów znamionami podobnymi do znamion 
przestępstwa obecnie nam znanego był i jest on w obecnym brzmieniu przepis 
art. 107 kodeksu wykroczeń, który opisuje tzw. złośliwe niepokojenie, który 
nie zawiera w sobie bardzo ważnego znamienia jakim jest pojęcie uporczywości 
wskazujące na ciągłość czynu, a tym samym na odrzucanie większości zawiado-
mień przez sądy wskutek brak spełnienia wszystkich przesłanek przestępstwa 
stalkingu. Z kolei otwarty jest katalog zachowań, które mieszczą się w pojęciu 

„złośliwie niepokoi”, niestety w praktyce często są to choćby różnego rodzaju 
spory sąsiedzkie15.

Przygotowanie projektu nowelizacji prawa karnego w zakresie penaliza-
cji czynu stalkingu zostało poprzedzone przede wszystkim badaniami opinii 
społecznej, które na zlecenie Ministra Sprawiedliwości przeprowadził Instytut 
Wymiaru Sprawiedliwości. Wzięła w nich udział grupa 10 200 respondentów. 
Jak wynikało z przeprowadzonych badań, niemal co dziesiąty respondent od-
powiedział twierdząco na pytanie, czy był ofiarą stalkingu, który dla potrzeb 
badań zdefiniowano wąsko – jako zjawisko o charakterze osobistym, gdzie 
sprawcy nie mają żądań materialnych, ale chcą nawiązać kontakt z ofiarą lub 
uprzykrzyć jej życie. Wyniki tych badań wskazywały nie tylko na poważną ska-
lę naruszeń związanych ze zjawiskiem stalkingu, ale również na brak reakcji ze 
strony organów powołanych do ścigania przestępstw w zdecydowanej liczbie 
zbadanych przypadków16.

Nadto, Komisja Kodyfikacyjna przeprowadzając odrębną analizę wyka-
zała, że ani regulacja art. 107 Kodeksu wykroczeń (złośliwe niepokojenie), ani 
też przestępstwa z art. 191 lub 207 Kodeksu karnego (zmuszenie do działa-
nia oraz znęcanie się nad osobą pozostającą w stosunku zależności), nie były 
dostatecznym zabezpieczeniem przed przejawami omawianego zjawiska. Nie 
stanowiły one właściwej ochrony przede wszystkim z uwagi na brak możli-
wości efektywnego przeprowadzenia postępowania w przypadku spraw o wy-
kroczenia (ograniczona dopuszczalność uzyskania dowodów takich jak zapisy 
połączeń telefonicznych lub teleinformatycznych lub kontroli korespondencji)  
 
 

15  M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania, 
„Themis Polska Nova”, 2012/2 (3), s. 42-44.

16  A. Siemiaszko, Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki. Raport z badania nt. uporczywego 
nękania, Archiwum Kryminologii, t. XXXII/2010, s. 47-48.
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oraz brak pełnej korelacji między zespołem znamion przestępstwa zmuszania  
i znęcania się, a najbardziej typowymi przejawami zjawiska stalkingu17.

Nie bez znaczenia przy dokonywaniu oceny zasadności kryminalizacji 
tego rodzaju zachowań był fakt, że w systemach dziewięciu państw Unii Eu-
ropejskiej (w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Wielkiej 
Brytanii, we Włoszech i na Malcie), we wszystkich 50 stanach USA oraz  
w Kanadzie i Australii, podlegają one penalizacji. Wobec takich ustaleń nie 
sposób było nie odpowiedzieć twierdząco na pytanie o celowość krymina-
lizacji stalkingu. W tej sytuacji Komisji pozostało już tylko podjęcie decyzji 
co do wyboru techniki legislacyjnej. Zdecydowano się na przyjęcie konstruk-
cji przestępstwa skutkowego o zgeneralizowanym typie czynności sprawczej, 
określanego odtąd jako „uporczywe nękanie”. Komisja zdefiniowała również 
odrębny typ przestępstwa tzw. „kradzieży tożsamości” przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, a także typ kwalifikowany przez następstwo  
w postaci targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie.

Opinię i decyzje Komisji Kodyfikacyjnej podzielił Minister Sprawiedli-
wości, który zainicjował późniejsze rządowe działania legislacyjne. W ich efek-
cie doszło do uchwalenia przez Sejm stosownej nowelizacji Kodeksu karnego, 
która w dniu 6 czerwca 2011 r. weszła w życie18.

Podsumowanie 

Należy stwierdzić, iż obecnie stalking penalizowany jest jedynie  
w 19 krajach świata, z tym, że przepisy antystalkingowe poszczególnych 
państw, ale i w obrębie jednego kraju, różnią się od siebie, nawet w zakresie 
podstawowych znamion przestępstwa. Po analizie zgromadzonego powyżej 
materiału wskazać należy, iż penalizacja stalkingu jako oddzielnego przestęp-
stwa wyczerpującego jednocześnie znamiona kilku przestępstw, za które pier-
wotnie nie można było odpowiadać łącznie wynikała jedynie z chęci doraźnej 
walki ze wzrastającą przestępczością w postaci zabójstw lat 80-90 XX – wieku. 
Istniejąca w ten sposób luka prawna wynikająca z rozwoju społeczeństwa wy-
pełniła, ona braki prawne, które pojawiły się, gdy stalking zaczął być postrze-
gany jako zjawisko wymagające interwencji ze strony organów państwowych. 
Generalnie można przyjąć, że wszystkie państwa, których prawodawstwo 

17  M. Bosak, Problem mobbingu w orzecznictwie sądów polskich z perspektywy dziesięciolecia 
obowiązywania art. 94(3) k.p., „Studia Iuridica Lublinensia” 2015/24, s. 121-130.
18  B. Wiraszka-Bereza, Zasady dobrej penalizacji, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-6/wy 
darzenia-6/zasady-dobrej-penalizacji.html [dostęp: 12.01.2021].
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przewiduje odrębne przepisy antystalkingowe, należą do tzw. grupy państw 
rozwiniętych. 

Problem usankcjonowania stalkingu nie został jednak całkowicie roz-
wiązany. Francja, Hiszpania czy Korea Południowa, pomimo znajdowania się  
w czołówce wymienionych zestawień, nie posiada przepisów antystalkingo-
wych. Na przykładach tychże państw można zaobserwować ciekawą korelację, 
mianowicie wysoki poziom rozwoju państwa wydaje się koniecznym czynni-
kiem posiadania takowych przepisów, jednocześnie nie we wszystkich okolicz-
nościach odpowiednio wysoki poziom rozwoju państwa predestynuje penali-
zację zjawiska stalkingu. 

Mimo więc, że coraz więcej państw zaczyna dostrzegać potrzebę zmiany 
swojego prawodawstwa, by lepiej chronić pokrzywdzonych stalkingiem, to 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że grono, które ostatecznie podjęło konkretne 
działania, by mu przeciwdziałać, jest nieliczne, a staje się jeszcze mniejsze, gdy 
spojrzy się tylko na państwa nienależące do kultury zachodniej. Należy również 
wykazać brak jakiegokolwiek zainteresowania zjawiskiem stalkingu w samych 
Indiach i Chińskiej Republice Ludowej, których liczba ludności wynosi około 
2,8 miliarda co oznaczać może dziesiątki milionów potencjalnych pokrzyw-
dzonych, pozostawionych bez żadnej pomocy prawnej czy instytucjonalnej.  
Z taką samą sytuacją borykają się państwa Ameryki Łacińskiej, kultury islamu 
oraz pozostałych krajów co prowadzi do przekonania, że faktyczna połowa 
liczby ludności świata pozostaje bezbronna na przemoc w postaci stalkingu. 

Nowo spenalizowane zjawisko jest, jak widać na przykładzie niniejszego 
rozdziału stosunkowo młode zatem niemożliwym jest by w zasadniczo krót-
kim czasie „dorównało” statystykom takich przestępstw jak przemoc domowa 
czy znęcanie. 

Otwartym problemem pozostaje kwestia ustanowienia standardu regu-
lacji prawnych dotyczących stalkingu, które mogłyby obowiązywać na pozio-
mie ponadnarodowym. Według autora rozwiązaniem tego problemu byłoby 
przyjęcie międzynarodowego wzorca kompletnego przepisu, tj. jego hipote-
zy, dyspozycji i sankcji na wzór amerykańskiego modelowego kodeksu anty-
stalkingowego. Obecna sytuacja prawna definiująca przestępstwo stalkingu 
mająca miejsce w państwach Unii Europejskiej różni się od siebie znacząco. 
Problem leży w nazewnictwie, gdyż większość państw europejskich w swoich 
przepisach antystalkingowych stosuje słowo, które można traktować jako sy-
nonim angielskiego słowa „stalking”. Pozostałe, do których zaliczają się m.in. 
Niemcy, Luksemburg, używają terminu bardziej odpowiadającego angielskie-
mu słowu „harassment”, czyli nękanie o szerszym zakresie semantycznym niż 
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stalking. Takowa rozbieżność może zostać wykorzystana przez sprawcę prze-
stępstwa, który działając w oparciu o różnice wynikające z zastosowania pojęć 
podobnych treścią, lecz tłumaczonych różnie w zależności od danego kraju 
realizuje de facto różne aspekty znamion przestępstw stalkingu/nękania nie 
realizując opisanych w przepisie czynności, a co za tym idzie może on legalnie 
nękać ofiarę nie ponosząc za to odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio 
z przestępstwa stalkingu.
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STALKING AS A PENALIZED SOCIAL PHENOMENON - 
THE EVOLUTION OF PROHIBITED ACTS  

IN POLISH CRIMINAL LAW

Summary: The author presents the legal and social genesis of penaliz-
ing the social phenomenon of stalking. He points out the reasons why 
the social phenomenon first acquired a pejorative meaning to conse-
quently be penalized in developed countries. The author gives legal and 
social definitions of the concept of stalking and its genesis, and then 
outlines the social and legal history of the crime of stalking in Poland. 
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In the summary, the author indicates statistics on the penalization of 
this social phenomenon on a global scale and indicates possible prob-
lems resulting from different legal systems.

Keywords: Stalking, harassment, penalisation.
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Urszula Owczarczyk1 

ZAGROŻENIA FUNKCJI PRACY 
W CZASACH PANDEMII

Streszczenie: Do niedawna możliwość wykonywania pracy zdalnej 
była wykorzystywana jako czynnik zachęcający do podjęcia danej pra-
cy, jako czynnik motywujący, zachęcający do lepszego wywiązywania 
się ze swoich obowiązków. Okres pandemii sprawił, że praca zdalna 
stała się rozwiązaniem wprowadzanym dla odizolowania pracowników  
w celu ograniczenia rozpowszechniania się choroby, dla zapewnie-
nia ciągłości pracy. Praca niniejsza dokonuje przeglądu stosowanych  
w 2020 roku uregulowań prawnych w tym zakresie. Zestawia je także  
z innymi możliwościami, jakie dają obowiązujące przepisy, jako rozwią-
zania alternatywne, z których nie skorzystano. Paca niniejsza pokazuje 
niekonsekwencję przyjętych uregulowań, podstawowe braki, które bu-
dzą wiele wątpliwości a w przyszłości będą zarzewiem roszczeń pracow-
nik – pracodawca. 

Słowa kluczowe: Praca zdalna, pandemia, zagrożenia, uregulowania

Wstęp

Od czasu upowszechnienia masowych szczepień i – jak się wydawało – 
niemal całkowitemu wyeliminowania zagrożeń epidemicznych w bogatych 
krajach zachodu, nagle w początkach 2020 roku cały Świat zaskoczyła ogło-
szona przez WHO pandemia wirusa SARS CoV-2. W kontekście dostatniego 
i w miarę bezpiecznego życia bogatych społeczeństw, nie dziwi zaskoczenie 
nową, nieznaną wcześniej sytuacją. Oczywiście mówimy tu o zaskoczeniu  

1  Magister prawa, Magister ekonomii, teraz doktorantka Wydziału Prawa, Uczelnia Łazarskie-
go w Warszawie.
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w odniesieniu do poszczególnych osób czy też całych społeczeństw. Jest jasne 
i oczywiste, że każdy z nas nie zakłada wszystkich możliwych scenariuszy przy-
szłości. Jednak wiemy, że zdarzają się klęski żywiołowe, czasem są to trzęsienia 
ziemi na obszarach sejsmicznych, susze, czy też powodzie, jak to ma miejsce 
ostatnio stosunkowo często Polsce. To przecież niejedyne zagrożenia. Zagro-
żenie epidemiczne jest jednym z nich. Zatem takie zagrożenia, jakkolwiek 
trudne do precyzyjnego przewidzenia, są jednak znane. Dlatego każde nowo-
czesne państwo na wypadek różnych nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych 
ma przygotowany niezbędny aparat uregulowań prawnych. Są to zwykle ure-
gulowania wprowadzane na czas wojen, ataków terrorystycznych czy też klęsk 
żywiołowych. W Polsce na taką okoliczność została przygotowana Ustawa  
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej2 gdzie zapisano definicję 
katastrofy naturalnej „2) katastrofie naturalnej – rozumie się przez to zdarzenie 
związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe 
występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, 
zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, maso-
we występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych 
ludzi albo też działanie innego żywiołu”. Widzimy więc, że ustawodawca prze-
widział, że takie wydarzenie może nastąpić i je dość precyzyjnie zdefiniował. 
Zatem wydaje się, że aparat prawny został przygotowany wcześniej i jest go-
towy do stosowania. Warto przy tym zaznaczyć, że ustawa ma mocne oparcie  
w Konstytucji RP3. Do zapisów tej ustawy, będziemy jeszcze wracać pokazu-
jąc możliwe alternatywne rozwiązania, które można było zastosować a jednak  
z nich nie skorzystano. Abstrahując od powodów, dla których Rada Mini-
strów nie zdecydowała o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej na mocy 
przywołanej ustawy, skonstatujmy jedynie, że tego nie zrobiono. Jako punkt 
wyjścia przyjęto działania, które oparto na innej ustawie tj. Ustawie z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi4. Stanowiło to bazę tworzonych w pośpiechu rozporządzeń i ustaw.

2  Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1897).
3  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 
późn. zm.).
4  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
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Praca zdalna – nagroda czy kara?

Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do opisania i oceny wszystkich 
rozporządzeń i ustaw tworzonych w czasie pandemii. Skupimy się głównie na 
tych aspektach systemu prawnego, który dotyczy pracy zdalnej. Do niedaw-
na możliwość wykonywania pracy zdalnej była wykorzystywana jako czynnik 
zachęcający do podjęcia danej pracy, jako czynnik motywujący, zachęcający 
do lepszego wywiązywania się ze swoich obowiązków. Praca wykonywana  
w bardziej sprzyjających warunkach otoczenia, bez konieczności - często zabie-
rających pracownikowi mnóstwo czasu - dojazdu do pracy. Czy jednak nakaz, 
obowiązek nie zamienił bynajmniej przywileju w karę? Czy brak interakcji 
społecznych nie wywoła fali fobii, problemów psychicznych, trudności adapta-
cyjnych, depresji? Wszak niemożność oddzielenia pracy od wypoczynku, sfery 
prywatnej od służbowej może być przyczyną wielu późniejszych problemów 
adaptacyjnych czy nawet poważnych chorób współczesnej cywilizacji. Wypa-
lenie zawodowe dotykające coraz młodszych ludzi i depresje to tylko przykłady 
tego typu zagrożeń. Z drugiej strony mamy też pytanie o odpowiedzialność 
pracodawcy za takiego pracownika. Czy oddelegowując pracowników do 
domu na pracę zdalną pracodawcy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, 
jaka na nich spoczywa? Czy pracodawcy są w stanie zagwarantować i zabez-
pieczyć wszystkie nakładane na niego obowiązki, których nie są w stanie za-
gwarantować w miejscach pracy. Co z przepisami BHP, co z czasem pracy, 
czy da się rozliczyć dodatkowe koszty, jakie ponoszą pracownicy w domach? 
Czy pracodawcy są w stanie je przewidzieć? Jak wygląda efektywność, takiego 
pracownika, który wykonuje swoje obowiązki na kilkunastu metrach kwadra-
towych wraz z pozostałymi domownikami na pracy zdalnej, przy nauce domo-
wej ze swoimi małoletnimi dziećmi? Co z zaniechanymi stosunkami społecz-
nymi, czy pracownicy będą mogli to kiedykolwiek nadrobić? Pytania powyższe 
wykraczają oczywiście poza aspekt prawny. Nie można jednak nie uwzględniać 
tych dylematów. Bo choć dzisiaj, powyższe pytania – zagadnienia wydają się 
problemami dla działów HR przedsiębiorstw, czy też menedżerów i zarządów 
firm, o tyle mogą się w przyszłości stać kazusami dla sądów pracy czy też sądów 
powszechnych. Szczególnie, że wprowadzane rozwiązania i ograniczenia mają 
niepewne oparcie w Konstytucji RP (brak wprowadzenia jednego ze stanów 
nadzwyczajnych przewidzianych na tego typu okoliczności o czym była już 
mowa). 
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Uregulowania prawne Covid – 19  
w aspekcie pracy zdalnej 

Jeszcze przed wprowadzeniem przepisów specjalnych regulujących  
w niewielkim zakresie delegowanie pracowników do pracy zdalnej, wielu pra-
codawców zlecało lub zezwalało swoim pracownikom na świadczenie pracy 
zdalnej z domu, jeśli rodzaj pracy na to pozwalał a dla pracownika była to 
forma pewnego przywileju. Po pojawieniu się informacji o „nowym wirusie” 
pracodawcy bardzo często korzystali w tej formy pracy, aby umożliwić pra-
cownikom kwarantannę. 

Dnia 2 marca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kry-
zysowych. Ustawa ta weszła w życie w dniu 8 marca 2020 roku.5 Ustawa 
ta umożliwiła pracodawcom ograniczenie fizycznych kontaktów międzyludz-
kich i pozwalała firmom w miarę normalnie funkcjonować bez ryzyka za-
mknięcia całego biura na wypadek rozprzestrzenienia się wirusa nie większą 
liczbę kontaktujących się ze sobą osób. W tym miejscu wypada przypomnieć, 
że taki rodzaj pracy jest szczególną możliwością jednak bardzo ograniczone-
go grona pracowników. Bo przecież ani pracownicy sklepów, pracowników 
produkcji, transportu i wielu innych dziedzin gospodarki nie mają szans na 
taki rodzaj ochrony przed zarażeniem. Przyjmuje się, że w Polsce, z uwagi na 
strukturę gospodarki (wysoki udział przemysłu) z takiej formy zatrudnienia 
może korzystać średnio 27% zatrudnionych6. 

Z uwagi na fakt, że jestem dyrektorem dużej firmy handlowej zatrud-
niającej 700 pracowników i w okresie pandemii nie zostały zamknięte nasze 
sklepy, z przywileju pracy zdalnej mogło skorzystać tylko część pracowników 
biurowych (kadry, księgowość, dział kontrolingu, działy handlowe) i osób 
zarządzających oddziałami czyli ok. 110 osób z tego na pracę zdalną dostało  
w pierwszym okresie pandemii polecenie pracy zaledwie 65 osób, co w struk-
turze całej firmy stanowi zaledwie 9% zatrudnionej kadry. Po dwóch mie-
siącach połowa tych osób poprosiła o możliwość powrotu do pracy w biurze. 

Uwzględniając powyższe dane, należy uznać, że przywilej pracy zdal-
nej jest przywilejem, na który nie mogą sobie pozwolić wszyscy pracownicy  

5  Ustawa 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 (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
6  https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/7987678,praca-zdalna-w-polsce-dane-gus-oecd 

-2020.html, 27.01.-21.11.
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i z pewnością wywołuje to pewną świadomość nierówności zawodowych wśród 
pracowników. Z takiego względu uregulowania o wyborze osób do pracy zdal-
nej powinny zostać zawarte w regulaminie pracy, który po wprowadzeniu usta-
wy z marca 2020 roku powinien zostać rozszerzony o zapisy regulujące pracę 
zdalną. Wprowadzone w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 3 pojęcie 
pracy zdalnej ma charakter lakoniczny i bardzo ogólny. W zasadzie pozbawio-
ne jest szczególnych przesłanek i zasad stosowania. Daje szerokie możliwości 
interpretacyjne, przy czym na co twórcy ustawy nie zwrócili uwagi, na brak 
spójności z pozostałymi przepisami kodeksu pracy. 

Praca zdalna nie powinna być utożsamiana ani z telepracą, która jest re-
gulowana na gruncie art. 675 § 1 KP7 i stanowi formę regulowanego wykony-
wania pracy poza zakładem pracy, ani z niesformalizowanym, choć znanym 
rynkowi pracy zjawiskiem tzw. homeworkingu lub home office, rozumianym 
jako wykonywanie pracy poza zakładem pracy w sposób okazjonalny. Należy 
pamiętać, że obie te formy wymagają zgodnej woli dwóch stron stosunku pra-
cy. Praca zdalna jest formą wykonywania pracy o charakterze nadzwyczajnym, 
wprowadzaną na czas oznaczony, aby realizować określony cel8.

Powołując się na moje doświadczenie zawodowe, uważam, że zasada kie-
rowania na pracę zdalną powinna wychodzić od pracodawcy i zasada ta powin-
na wynikać z Regulaminu pracy zdalnej. Powinien on określać cel, definicje i 
podstawowe zasady jej stosowania, jak chociażby to, że polecenie pracy zdalnej 
powinno być przekazane pracownikowi w formie pisemnej (między innymi z 
obowiązków dowodowych wynikających z zatrudniania pracowników). Wraz 
z nową ustawą, nastąpiła też zmiana definicji pracy zdalnej9. Uregulowanie 
to dało także pracodawcy dłuższy, bo trwający 180 dni okres, na jaki można 
pracownika wysłać na pracę zdalną10.

Były też propozycje nowelizacji Kodeksu pracy, które pozwoliłyby na sta-
łe wprowadzić instytucję pracy zdalnej do naszego systemu prawnego. Niestety, 

7  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
8  Ustawa 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 (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).
9  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postę-
powaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086 z 
późn. zm.).
10  Porównaj: J. Marciniak, Praca zdalna, LEX/el. 2020, J. Marciniak, Praca zdalna, https://sip.
lex.pl/#/publication/470129558/marciniak-jaroslaw-praca-zdalna [dostęp: 29.01.2021].



214

URSZULA OWCZARCZYK

oprócz zapowiedzi nie pojawiła się żadna konkretna zmiana ani propozycja 
ustawodawcza.

Zagrożenia dla pracodawcy związane z COVID - 19

Miejsce pracy 

Obowiązkiem pracownika zgodnie z art. 22 §1 KP jest wykonywanie 
pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Obligatoryjnym elemen-
tem umowy o pracę jest określenie miejsca jej wykonywania art. 29 § 1 pkt. 2 
KP a odstępstwa od tego przepisu, wymaga albo zmiany umowy o pracę albo 
wskazanie podstawy prawnej, umożliwiające taką czasową zmianę. 

Przepisy specustawy wprowadzające możliwość wykonywania pracy zdal-
nej nie powinny być odczytywane, jako możliwość narzucenia pracowniko-
wi polecenia jej wykonywania zdalnie. Przepis ten stanowi jedynie podstawę 
prawną do wprowadzenia odstępstwa od obowiązującego charakteru umo-
wy o pracę, jedynie wskazując na możliwość czasowego wykonywania pracy  
w innym miejscu w określonym czasie. W związku z tym, że wchodzące prze-
pisy regulujące zasady wprowadzania pracy zdalnej właściwie nie uregulowały 
pozostałych przepisów kodeksu pracy z tego względu, niezbędne jest przeka-
zywanie pracownikowi polecenia pracy zdalnej w formie pisemnej. Z jednej 
strony ze względów dowodowych a z drugiej strony, żeby nie podważyć art. 
22 § 1 KP. 

Polecenie pracy zdalnej jest niczym innym jak poleceniem służbowym 
związanym z wykonywaną pracą. Po wprowadzeniu specustawy pracownik 
nie może powołać się na niezgodność podpisanej przez niego umowy o pra-
cę z treścią otrzymanego polecenia w części dotyczącej miejsca wykonywania 
pracy. Możliwe jest jednak powołanie się na niezgodność takiego polecenia  
z prawem, chociażby w takiej sytuacji, gdy polecenie doprowadziłoby do na-
ruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy lub, na co mało 
kto z pracodawców zdaje sobie sprawę z obiektywną niemożliwością wykony-
wania tej pracy w domu. 

W jaki sposób sprawdzić, wysyłając pracownika na pracę zdalną, czy 
nowe miejsce jego pracy będzie spełniało te wymogi. Odwiedzać pracownika 
w oddelegowanym miejscu, który nie zawsze jest jego miejscem zamieszka-
nia, albo też codziennie tym samym miejscem pracy? Nie możemy przecież 
pracownikowi wraz z poleceniem pracy zdalnej nakazać jej wykonywania  
w jednym, tym samym, określonym miejscu. Nierealne jest skontrolowanie 
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przez odpowiednie służby bhp wszystkich miejsce pracy zdalnej. Wywiązanie 
się przez pracodawcę z powyższych obowiązków jest niemożliwe z wielu po-
wodów, z jednej strony z powodu bardzo wysokich kosztów, z drugiej strony 
pracownik nie ma obowiązku wpuszczania obcych ludzi do swojego domu, 
chociażby z powodu zagrożenia epidemicznego. 

Czas pracy 

Uregulowania pracy zdalnej nie zmieniły niczego w przepisach Kodeksu 
pracy w kwestii czasu pracy. Inne podejście jest łamaniem przepisów o cza-
sie pracy. Praca zdalna powinna być wykonywana zgodnie z rozkładem czasu 
pracy, w ustalonych jeszcze przed wejściem w życie przepisach o pracy zdalnej,  
w ustalonych dniach i godzinach11.

W Kodeksie pracy nie ma przepisów, które regulowałyby zachodzącą 
obecnie na rynku pracy zmianę, czyli przejście z wymogu starannego działania 
na rezultat. Ustawa w sprawie COVID-19 wprowadziła w pracy zdalnej możli-
wość ewidencjonowania wykonanych przez pracownika czynności, z uwzględ-
nieniem w szczególności ich opisu, a także daty oraz czasu ich wykonania. Nie 
uważam, żeby to było najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Pisanie spra-
wozdań, w mojej ocenie jest niepotrzebną stratą czasu pracownika i marnotra-
wieniem zasobów firmy. 

Jaki zatem system kontroli należałoby wprowadzić i czy to w ogóle jest po-
trzebne jeśli pracownik rozliczany jest z efektów? To łatwe jeśli efekty przycho-
dzą szybko. Trudniej jeśli charakter wykonywanej pracy skutkuje rezultatami 
rozciągniętymi na przestrzeni miesięcy, czy kwartałów. Uregulowany w kodek-
sie pracy w art. 140, zadaniowy system czasu pracy, może być wprowadzony  
w przypadkach uzasadnionych: rodzajem pracy, organizacją pracy, miejscem 
wykonywania pracy. Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy wiąże się z wy-
konywaniem pewnej pracy np. pracy koncepcyjnej, a więc takiej, która wymaga 
dużego wysiłku umysłowego i szczególnej koncentracji, np. praca projektanta, 
grafika, programisty, informatyka ale także sprawdzi się w zatrudnieniu osób, 
których praca polega na wykonywaniu zadań poza siedzibą firmy, np. serwi-
sanci, przedstawiciele handlowi, listonosze itp. Można uznać, że praca zdalna 
w swoim założeniu zakłada przerzucenie na pracownika w każdym przypad-
ku odpowiedzialności za organizację czasu pracy, a zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, to pracodawca jest za to odpowiedzialny! Zgoda pracownika na 

11  Por: Ł. Prasołek, 1. Pojęcie rozkładu czasu pracy [w:] Czas pracy, (red.) L. Florek, Warszawa 
2011, https://sip.lex.pl/#/monograph/369223854/177185/florek-ludwik-red-czas-pracy.
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pracę zdalną a zarazem na zadaniowy system czasu będzie sprowadzał się do 
tego, że pracownik może pracować 12 godzin na dobę. Oczywiście z nieewi-
dencjonowanymi przerwami na posiłki kawę itp. 

Jak widać brak wyraźnych uregulowań w tym zakresie, może w przy-
szłości być doskonałym pretekstem do ewentualnych roszczeń pracownika  
o nadgodziny. Moim zdaniem w wielu wypadkach może być to roszczenie jak 
najbardziej zasadne.

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Brak uregulowanych kwestii BHP w ustawie, co skutkuje niepewnością 
co do odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy. Brak 
tego uregulowania i wprowadzenia stanu nadzwyczajnego może rodzić po-
ważne skutki dla pracodawcy (przypomnijmy, że wprowadzając stan klęski 
żywiołowej, ustawodawca przewidział zawieszenie działania przepisów doty-
czących BHP). W normalnych warunkach zakład pracy musi zapewnić pra-
cownikowi odpowiednie, bardzo szczegółowo uregulowane, warunki pracy. 
W warunkach pracy zdalnej pracodawca nie ma ani warunków ani możliwości 
ich zapewnienia czy zweryfikowania. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by spo-
dziewać się w przyszłości procesów odszkodowawczych za stracony wzrok, czy 
wady postawy12.

Jest jeszcze inny rodzaj odpowiedzialności, uwidaczniający się przy oka-
zji wypadków przy pracy. Jeśli na budowie z rusztowania spadnie robotnik  
i zginie, niechybnie zjawi się tam prokurator i pierwsze co zrobi to sprawdzi 
warunki bhp panujące na budowie. To oczywiste i nie podlegające jakiejkol-
wiek dyskusji, niezależnie czy stanie się to w czasach pandemii czy też nie. Co 
się natomiast stanie jeśli pracownik na pracy zdalnej zginie porażony prądem 
elektrycznym z uszkodzonego kabla zasilającego prywatny laptop, dopusz-
czony przez pracodawcę do użytku? A co będzie jeśli laptop będzie firmowy,  
a pracodawca nie był w stanie kontrolować jego stanu, z oczywistych 
powodów?

To tylko niektóre z problemów, które zrodził taki a nie inny sposób 
stanowienia prawa. 

12  Taki sam pogląd zaprezentowany jest [w:] Praca zdalna, J. Marciniak, LEX/el. 2020, https://
sip.lex.pl/#/publication/470129558/marciniak-jaroslaw-praca-zdalna [dostęp: 29.01.2021].
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Każdy system prawny, sposób jego procedowania jest efektem pewnej 
filozofii stanowienia prawa, tradycji danego kraju, czy też poglądów politycz-
nych większości parlamentarnej. Pozwalam sobie na takie dość ogólne i au-
torytatywne stwierdzenie, ale ugruntowane jest ono wieloletnią obserwacją 
ewolucji stanowienia prawa zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach tak 
demokratycznych jak i autorytarnych. Praca niniejsza, co jest przywoływane 
tutaj nie po raz pierwszy, opisuje tylko bardzo drobny wycinek systemu praw-
nego dotyczącego regulacji pracy zdalnej. Postawmy zatem pytanie: czy istnia-
ła konieczność tej regulacji i definiowania tego pojęcia?

To pytanie nie jest trywialne. To fundamentalne pytanie o sposób stano-
wienia prawa. Z jednej strony mamy konstytucję USA, która ma ponad 230 
lat i tylko 27 poprawek13, z drugiej zaś mamy przykład stanowienia prawa 
obecnie w Polsce, czego egzepmlifikacją może być ilość poprawek do ustawy  
o Sądzie Najwyższym14 w ciągu bardzo krótkiego czasu. Mamy tu do czynienia 
z dwoma problemami: niezbędnym namysłem i kulturą stanowienia prawa 
w ramach demokracji deliberatywnej, z drugiej zaś z pośpiechem i dyktatem 
większości parlamentarnej, która na podstawie mandatu większości uzurpuje 
sobie prawo do uchwalania ustaw bez niezbędnego namysłu, dyskusji, dają-
cych szansę znalezienia błędów, czy też wypracowania lepszego, trwalszego niż 
kadencja parlamentu rozwiązania. Ustawy procedowane w ciągu kilku dni, 
uchwalane nocą, zatwierdzane niezwłocznie prze Senat i podpisywane przez 
prezydenta w kilka chwil po wyjściu z Senatu nie dają gwarancji trwałego  
i przemyślanego porządku prawnego. Taki system działania większości par-
lamentarnej od 2015 roku jest standardem i stosowany był w warunkach na 
kilka lat prze pojawieniem się pandemii wirusa SARS CoV- 2. Ten sposób 
działania w warunkach pandemii się pogłębił, zyskując przy tym wygodne 
wytłumaczenie sytuacją nadzwyczajną. Stąd wynika wiele wątpliwości czy za-
stosowane obostrzenia życia publicznego, gospodarczego mają wystarczające 
umocowanie prawne. Jak wskazuje kilka przykładów wyroków sądów, uchy-
lających wydane decyzje administracyjne15 na podstawie tak procedowanych 
przepisów może to być dopiero początek całej lawiny pozwów.

13  Zob. http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html.
14  Zob. https://www.rpo.gov.pl/pl/content/opinia-rpo-do-9-nowelizacji-ustawy-o-sadzie-naj 
wyzszym.
15  https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,26654695,koronawirus-opolski-sad-uchylil-kare 

-grzywny-10-tys-zl-nalozona.html [dostęp: 27.01.2021]. 
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Niechlujstwo wynikające z szybkości stanowienia prawa to jedno. Dru-
gie zaś wynika z niezastosowania przewidzianego Konstytucją RP ogłoszenia 
stanu klęski żywiołowej. Nie będziemy w tym miejscu prowadzić dywagacji 
dlaczego Rada Ministrów nie zastosowała tego pewnego, uniwersalnego i jak 
się wydaje stosownego do sytuacji środka. To zostawmy komentatorom sceny 
politycznej i specjalistom politologii. W tym miejscu musimy podkreślić, że 
stosowane ad hoc rozwiązania, często tworzone w pośpiechu zamiast sięgnąć 
do rozwiązań przygotowanych w spokoju, kiedy ustawodawca (jak i Rada Mi-
nistrów przygotowująca rozporządzenia), nie musiała działać pod presją czasu, 
w środku szybko rozwijającej się pandemii koronawirusa. 

Popatrzmy zatem co można byłoby (w kontekście nas interesującym: 
pracy zdalnej) wykorzystać, gdyby wprowadzić stan klęski żywiołowej co 
mocą Konstytucji RP pozwalała Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o sta-
nie klęski żywiołowej. Cały rozdział trzeci wspomnianej ustawy daje wystar-
czający i pewny rezerwuar środków jakie można z powodzeniem zastosować  
w stosunku do przedsiębiorstw: „Art. 21. 1. Ograniczenia, o których mowa  
w art. 20, mogą polegać na: 1) zawieszeniu działalności określonych przedsiębior-
ców; 2) nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego 
rodzaju;(…) 18) ograniczeniu lub odstąpieniu od określonych zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, jednakże niepowodującym bezpośredniego narażenia życia 
lub zdrowia pracownika;” 

Gdyby zastosowano ten sposób działania, pracodawcy sami mogliby re-
gulować czasowo działającymi zarządzeniami sposób i miejsce pracy swoich 
pracowników, bez obawy późniejszych przegranych procesów sądowych. 

Bez tego pozostają pytania o to czym w świetle uchwalonych ustaw  
i rozporządzeń przy okazji pandemii są prawa pracownika zagwarantowane 
w Kodeksie Pracy czy szerzej w Konstytucji? Konstytucja RP daje tu raczej 
pewną odpowiedź. 

Pozostawiono jednak pracodawcę - który dążąc do przetrwania i dla za-
pewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom, wysyła ich do domu - z dy-
lematem, czy to co robi, 

w przyszłości nie obróci się przeciwko niemu. Chroniąc pracowników, 
przedsiębiorstwo, godząc się na mniejszą efektywność pracowników, podej-
muje także ryzyko prawne. Rolą ustawodawcy i Rady Ministrów, jako władzy 
wykonawczej powinno być zadbanie o to, by takiego ryzyka podejmować nie 
musiał.
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RISK OF WORK PERFORMACE  
DURING THE PANDEMICS

Summary: The opportunity to work remotely has been used as an 
incentive to take up a given job until recently. Such an opportunity 
has been a motivating and encouraging factor to perform better one's 
duties. Remote work has been made a solution during he period of 
the pandemic helping to isolate workers in order to reduce the spread 
of the disease and to ensure performance continuity. Hereby work re-
views the legal regulations in this area applied in 2020. It also com-
plies them with other possibilities offered by the suitable regulations, 
as alternatives that have not been applied. This paper shows the incon-
sistency of the adopted regulations, the basic deficits that raise many 
doubts and which will be the source of employee-employer claims in 
the future. 

Keywords: Work from home, pandemic, risk, regulations.
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WARTOŚCI KONSTYTUCYJNE, 
A INSPEKCJA OCHRONY 

ŚRODOWISKA, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM 

OCHRONY ŚRODOWISKA

Streszczenie: Szerokie umocowanie ochrony środowiska w normach 
konstytucyjnych, i to w różnorodnym ujęciu, pozwala na postawienie 
tezy, iż ochrona środowiska jest bardzo istotną wartością konstytucyj-
nie chronioną. Podejście prawodawcy konstytucyjnego do ochrony 
środowiska, jest modelem świadomego dostrzeżenia problemów eko-
logicznych we współczesnym świecie. Nadano mu w Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej odpowiednią i właściwą rangę, czyniąc z ochrony 
środowiska jedną z bardziej istotnych wartości. Docenienie znaczenia 
ochrony środowiska dla funkcjonowania współczesnego państwa i sys-
temów prawnych wymaga stworzenia sprawnej i właściwej struktury 
organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem udziałów organów 
administracji publicznej. Złożoność problemów ochrony środowiska 
wymaga wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji, a takowe mogą być 
zagwarantowane jedynie przez utworzenie wyspecjalizowanych orga-
nów. Bez wątpienia do takich organów zaliczyć należy organy inspekcji 
ochrony środowiska. Są one ważnym ogniwem skutecznej ochrony ak-
sjologii konstytucyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki 
ochrony środowiska. Jednak aksjologiczne umocowanie organów in-
spekcji ochrony środowiska nie ogranicza się jedynie do kwestii związa-
nych z samą ochroną środowiska, gdyż powierzone tej inspekcji zadania 
świadczą o urzeczywistnieniu także i innych wartości konstytucyjnych, 
takich chociażby jak kontrola. Organy inspekcji ochrony środowiska 
stanowią ważne ogniwo przy wykonywaniu konstytucyjnych zadań 
 
 

1  Profesor Doktor Habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska i Publiczne-
go Prawa Gospodarczego UMK w Toruniu, Radca Prawny.
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władz publicznych w zakresie ochrony środowiska, przede wszystkim 
zadań organizatorskich i edukacyjnych. 

Słowa kluczowe: Ochrona środowiska, prawo ochrony środowiska, 
Inspekcja Ochrony Środowiska, aksjologia prawa ochrony środowiska. 

ORCID: 0000-0002-8790-2407

Wstęp

Konstytucja jako rodzaj aktu prawnego pełni w systemie prawnym bar-
dzo istotną rolę. Wynika ona przede wszystkim z miejsca, jakie Konstytu-
cja zajmuje w hierarchii źródeł prawa. Ten wymiar Konstytucji jest bardzo 
często dostrzegany, podnoszony i wykorzystywany zarówno w praktyce, jak  
i w teorii2. 

Konstytucja jako akt prawny ma jeszcze inny wymiar, zakorzenio-
ny mocno w filozofii, który należałoby określić jako wymiar aksjologiczny.  
Za każdą normą prawną stoją bowiem określone wartości, których ochronie ta 
norma ma służyć. Jak trafnie zauważa A. Kość „Połączenie prawa i porządku 
wartości społeczeństwa jest tak ścisłe, że można mówić o recepcji społecznego 
porządku wartości przez prawo. Widać to we wszystkich pozytywnych po-
rządkach prawnych społeczeństw otwartych. Odnosi się to przede wszystkim 
do praw podstawowych w prawie konstytucyjnym i ogólnych zasad prawnych 
w prawie karnym, z których można odczytać tablicę wartości, które dane spo-
łeczeństwo uznaje za swoje”3.

Idealny system prawny zakłada spójność aksjologiczną, a więc konse-
kwentne chronienie tych samych wartości, w takim samym zakresie i stopniu. 
Jednak postulat spójności aksjologicznej systemu prawnego w praktyce nie 
może zostać osiągnięty, a system prawny w coraz większym stopniu staje się 
aksjologicznie niespójny. W konsekwencji, od prawodawcy oczekuje się albo 
rozwiązywania konfliktów pomiędzy różnymi wartościami, które są prawem 
chronione, albo też stworzenia instrumentarium prawnego, które by takie 
konflikty pozwalało rozstrzygać4. 

2  Por. chociażby opracowania o charakterze dydaktycznym S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rze-
czypospolitej Polskie, wyd. 2, Warszawa 2003, s. 18 i n, B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, wyd. 
4, Warszawa 2008, s. 48, L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 
2014, s. 34 i n, Polskie prawo konstytucyjne, (red.) D. Górecki, wyd. 5, Warszawa 2015, s. 32.
3  A. Kość, Relacja prawa i wartości w społeczeństwie otwartym [w:] Prawo a wartości. Księga 
jubileuszowa Profesora Józefa Nowackiego, (red.) I. Bogucka, Z. Tobor, Zakamycze 2003, s. 145.
4  (Dz. cyt., s. 146).
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Bez wątpienia aksjologia Konstytucji stanowi bardzo istotny, o ile nie 
najistotniejszy, czynnik w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy wartościami. 
Sama bowiem ustawa zasadnicza wprowadza mechanizmy rozwiązywania ta-
kich konfliktów (jak chociażby zasada zrównoważonego rozwoju), sama wresz-
cie daje też wskazania, jak takie konflikty rozwiązywać (jak chociażby zasa-
da proporcjonalności, pozwalającą ograniczyć prawa i wolności jednostki ze 
względu na ochronę środowiska). 

Celem tego opracowania jest dostrzeżenie takich wartości konstytucyj-
nych, które uzasadniają aksjologicznie istnienie, funkcjonowanie Inspekcji 
Ochrony Środowiska, ze szczególnym uwypukleniem konstytucyjnych pod-
staw ochrony środowiska. 

Ochrona środowiska jako wartość konstytucyjna

Ochrona środowiska w wymiarze konstytucyjnym stanowi jedną z naj-
istotniejszych wartości. O pozycji ochrony środowiska w aksjologicznym 
wymiarze konstytucyjnym świadczy wiele okoliczności. Pojęcie „środowisko”  
i „ochrona środowiska” pojawia się w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r.5 aż pięciokrotnie, co już samo w sobie, biorąc pod 
uwagę miejsce Konstytucji w systemie prawnym, jak również ilość artykułów 
w niej zawartych, świadczy o randze tej wartości. Nie bez znaczenia jest 
również okoliczność, w jakich przypadkach ochrona środowiska pojawia się 
w poszczególnych przepisach. W doktrynie wręcz akcentuje się autonomię  
i samodzielność pojęć konstytucyjnych6.

Owa wartość występuje w art. 5 w kontekście aksjologicznych podstaw 
funkcjonowania państwa i systemu prawnego. Obowiązek dbałości o stan śro-
dowiska jest jednym z pięciu konstytucyjnym obowiązkiem, adresowanym do 
każdego, co biorąc pod uwagę ilość konstytucyjnych obowiązków jednostki 
ma już znaczenie per ipso. 

Wreszcie ochrona środowiska, jako wartość konstytucyjna, uprawnia do 
ograniczania prawa i wolności jednostki, przy czym legislator konstytucyjny 
wymienia tylko 6 przesłanek uprawniających wprowadzenie takiego ograni-
czenia. O pozycji ochrony środowiska w systemie aksjologii konstytucyjnej, 
świadczy również wyodrębnienie kategorii informacji publicznej, informacji  

5  (Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16).
6  W najnowszej literaturze kwestie te bada i podsumowuje stań badań T. Stawecki, Koncepcja 
autonomicznej wykładni pojęć konstytucyjnych: od praktyki do teorii, (red.) T. Stawecki, J. Win-
czorek, Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty, Warszawa 2014, s. 242.
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o środowisku i jego ochronie i ujęcie tego prawa w odrębnym przepisie prawa 
do informacji o środowisku7. 

Co istotne prawo do informacji o środowisku ma charakter powszechny 
i przysługuje ono każdemu, w odróżnieniu od prawa do informacji publicznej, 
które przysługuje tylko obywatelowi.

Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska można pogrupować na  
3 kategorie. Pierwsza z nich obejmuje zasadę zrównoważonego rozwoju, któ-
ra stanowi wartość konstytucyjną samą w sobie. Druga kategoria zagadnień 
obejmuje status prawny jednostki ze względu na ochronę środowiska. Przy 
czym na status prawny jednostki składają się prawa jednostki związane ze 
środowiskiem, obowiązki jednostki w odniesieniu do środowiska i wreszcie 
dopuszczalność ograniczania prawa i wolności jednostki ze względu na wy-
mogi wynikające z ochrony środowiska. Wreszcie trzecią kategorię stanowią 
obowiązki władz publicznych w zakresie ochrony środowiska.

Można dostrzec, że ta trzecia kategoria jest najbardziej rozbudowana  
i obejmuje najliczniejsze regulacje. Składa się bowiem na nią art. 5 Konstytu-
cji RP, 68 ust. 4 oraz 74 ust. 1, 2 i 4. Dodatkowo standardy działania władz 
publicznych w zakresie ochrony środowiska wyznaczają art. 2 Konstytucji RP 
wyrażający zasadę demokratycznego państwa prawnego i zasadę sprawiedliwo-
ści społecznej, i art. 7, według którego organy administracji publicznej działają 
w granicach i na podstawie przepisów prawa. Jak wynika z art. 5 Konstytucji 
RP „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego 
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpie-
czeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Ochrona środowiska jako obowiązek 
konstytucyjny władz publicznych

Z analizowanego punktu widzenia znaczenie ma przede wszystkim kwe-
stia ochrony środowiska, której zapewnienie jest obowiązkiem władz publicz-
nych. W owej normie konstytucyjnej prawodawca konstytucyjny określa za-
równo cel („zapewnia ochronę środowiska”), jaki i sposób osiągnięcia tego celu 
(„kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”). Zasada zrównoważonego 

7  Nieco inaczej ujmuje klasyfikację konstytucyjnych podstaw ochrony środowiska M. Górski, 
który wskazuje na trzy obszary – ochrona środowiska jako zadanie państwa, ochrona środowi-
ska traktowana jako obowiązek o charakterze powszechnym, ochrona środowiska jako podsta-
wa do ograniczania praw i wolności jednostki, M. Górski [w:] Konstytucja RP, t. I, Art. 1 – 86, 
(red.) M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016, s. 1691.
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rozwoju, choć stanowi wartość samą w sobie, jest ujęta nie jako cel, a jako spo-
sób osiągnięcia celu. Na okoliczność tą zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku z dnia 6 czerwca 2006 roku wydanym w sprawie o sygn. K 23/058. 
W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, iż „zaskarżone przepisy pozostają za-
tem w zgodzie z art. 5 i z art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji. Władze publiczne są 
bowiem przede wszystkim zobowiązane do "prowadzenia polityki zapewniają-
cej bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom" (art. 
74 ust. 1). Sformułowanie to ma charakter typowy dla określenia zadań (zasad 
polityki) państwa, nie rodzi natomiast bezpośrednio jakichkolwiek praw pod-
miotowych po stronie jednostki. Pojęcie „bezpieczeństwo ekologiczne” należy 
rozumieć jako uzyskanie takiego stanu środowiska, który pozwala na bezpiecz-
ne przebywanie w tym środowisku i umożliwia korzystanie z tego środowiska 
w sposób zapewniający rozwój człowieka. Ochrona środowiska jest jednym 
z elementów "bezpieczeństwa ekologicznego", ale zadania władz publicznych 
są szersze - obejmują też działania poprawiające aktualny stan środowiska  
i programujące jego dalszy rozwój. Podstawową metodą uzyskania tego celu 
jest - nakazane przez art. 5 Konstytucji - kierowanie się zasadą zrównoważo-
nego rozwoju, co nawiązuje do ustaleń międzynarodowych, w szczególności 
konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. (por. J. Boć [w:] Konstytucje Rze-
czypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., pod (red.) J. Bo-
cia, Wrocław 1998, s. 24 i nast.). W ramach zasad zrównoważonego rozwoju 
mieści się nie tylko ochrona przyrody czy kształtowanie ładu przestrzennego, 
ale także należyta troska o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany z ko-
niecznością budowania stosownej infrastruktury, niezbędnej dla - uwzględ-
niającego cywilizacyjne potrzeby - życia człowieka i poszczególnych wspólnot. 
Idea zrównoważonego rozwoju zawiera, więc w sobie potrzebę uwzględnienia 
różnych wartości konstytucyjnych i stosownego ich wyważenia”. 

Zasada zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę i fundament współ-
czesnego prawa ochrony środowiska, nie tylko w systemie prawa polskiego, ale 
również w systemie prawa europejskiego, a nawet prawa międzynarodowego 
publicznego9. Trudno przeceniać zarówno jej wymiar praktyczny, jak i wy-
miar teoretyczny. Jak słusznie zauważył Trybunał Konstytucyjny, celem zasady 
zrównoważonego rozwoju jest wyważanie różnego rodzaju interesów, które 
pozostają w naturalnym konflikcie aksjologicznym. Zasada zrównoważonego 
rozwoju wcale nie każe opowiadać się zawsze za ochroną środowiska, ale każe 

8  Zob. B. Rakoczy, Glosa do wyroku TK z dnia 6 czerwca 2006 r. K 23/05, Państwo i Prawo  
z 2009, z. 4, s. 124-129.
9  Por. m.in. Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.
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za każdym razem ochronę środowiska uwzględniać. Zasada zrównoważonego 
rozwoju jest kierowana zarówno do organów stanowiących prawo, jaki i do 
organów, które je stosują. Postulat wyważenia interesów powinien uwzględ-
niać, nie tylko legislator kreujący normy prawne, ale również organy, które 
to prawo stosują. Zasada zrównoważonego rozwoju ma więc zarówno swój 
realny wymiar legislacyjny, jak i procesowy10. 

Problematyka obowiązków władz publicznych w zakresie ochrony śro-
dowiska ma szerokie uregulowanie konstytucyjne. Z analizowanego punktu 
widzenia trzeba przede wszystkim wskazać na art. 5 i art. 74 ust. 2. Według 
pierwszego z tych przepisów Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę śro-
dowiska, z kolei według drugiego z tych przepisów, ochrona środowiska jest 
obowiązkiem władz publicznych. Z obu tych norm o zbliżonym znaczeniu 
wynika, iż co do zasady obowiązek w zakresie ochrony środowiska spoczy-
wa na władzach publicznych. Uzupełniająco obciąża on każdego w postaci 
obowiązku dbałości o stan środowiska. Rodzi się jednak podstawowe pytanie,  
w jaki sposób władze publiczne wykonują obowiązek konstytucyjny zapew-
nienia ochrony środowiska. Oba bowiem przepisy posługują się sformułowa-
niami ogólnymi, natomiast przed władzą publiczną stoją konkretne wyzwania 
co do wykonania tego obowiązku. Konkretyzacja ogólnego obowiązku ochro-
ny środowiska następuje na czterech płaszczyznach – legislacyjnej, finansowej, 
organizacyjnej i edukacyjnej. 

Ogólnie rzecz ujmując, płaszczyzna legislacyjna polega na tym, aby or-
gany kompetentne stanowiły prawo uwzględniające potrzeby ochrony śro-
dowiska. Chodzi tutaj zarówno o stanowienie norm bezpośrednio służących 
ochronie środowiska, jak i norm, które pośrednio pozwalają osiągnąć efekty 
środowiskowe. 

Płaszczyzna finansowa polega na tym, że władze publiczne są zobowią-
zane zapewnić środki niezbędne dla ochrony środowiska. Nie jest bowiem 
możliwe osiągnięcie celów ekologicznych bez należytego wsparcia finansowe-
go. Wreszcie płaszczyzna organizacyjna polega na powierzaniu zadań w za-
kresie ochrony środowiska poszczególnym organom administracji publicznej, 
ewentualnie innym podmiotom spoza administracji. Ostatnia płaszczyzna – 
płaszczyzna edukacyjna, polega na podejmowaniu działań w zakresie edukacji 
ekologicznej. 

10  Por. B. Rakoczy, Procesowy wymiar zasady zrównoważonego rozwoju, Białostockie Studia 
Prawnicze z 2015, z. 18, s. 35-45.
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Z punktu widzenia analizowanego zagadnienia znaczenie ma trzecia  
i czwarta z wymienionych płaszczyzn. Organy inspekcji ochrony środowiska 
nie stanowią bowiem prawa, jak również nie są kompetentne w sprawach za-
pewniania środków na ochronę środowiska. Są natomiast z całą pewnością 
organami kompetentnymi w sprawach zaliczanych do organizacji ochrony śro-
dowiska oraz edukacji ekologicznej. Organizacja ochrony środowiska polega, 
jak już wyżej wskazano, na powierzaniu określonych zadań z zakresu ochrony 
środowiska poszczególnym organom, przy czym zadania o charakterze legisla-
cyjnym są odrębnie traktowane, z uwagi na szczególne znaczenie funkcji le-
gislacyjnej. Płaszczyzna organizacyjna zakłada natomiast powierzanie zadania  
o charakterze wykonawczym. 

W systemie prawa polskiego mamy do czynienia z modelem mieszanym 
powierzenia zadań wykonawczych organom administracji publicznej11. Mo-
del mieszany polega na tym, że część zadań wykonują organy o charakterze 
wyspecjalizowanym, a część organy o charakterze niewyspecjalizowanym. 
Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska12, regulujące problematykę organów ochrony środowiska, można 
przyjąć, iż wyspecjalizowanymi organami administracji publicznej w zakresie 
ochrony środowiska są generalny dyrektor ochrony środowiska, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska, główny inspektor ochrony środowiska i woje-
woda działający poprzez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Bez 
wątpienia funkcjonowanie w systemie prawa polskiego wyspecjalizowanych 
organów ochrony środowiska ma swoje ogromne znaczenie. Świadczy to  
o docenieniu przez prawodawcę nie tylko samego znaczenia ochrony środowi-
ska w funkcjonowaniu państwa i systemu prawnego, ale również o docenieniu 
znaczenia wiedzy, umiejętności i kompetencji profesjonalnych. Problematyka 
ochrony środowiska bez wątpienia bowiem wymaga nie tylko dobrej znajomo-
ści systemu prawa, ale również zagadnień stricte z zakresu nauk przyrodniczych, 
ekologicznych, sozologicznych, a niekiedy nawet i filozoficznych, i teologicz-
nych. Argumentacja ta wzmacnia kierunek stawiający na profesjonalizm orga-
nów ochrony środowiska. Role organów wyspecjalizowanych pełnią zarówno 
organy inspekcji ochrony środowiska, jak i organy dyrekcji ochrony środo-
wiska. Trzeba jednak zauważyć, że pomimo specjalizacji organów w zakresie 
ochrony środowiska, podział zadań i kompetencji pomiędzy nimi nie jest ani 
jasny, ani czytelny. Praktyka wielokrotnie dowiodła, że pomiędzy organami 

11  Por. B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009, s. 45.
12  (Dz.U.2016.672 j.t. z dnia 2016.05.16).
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ochrony środowiska dochodzi do sporów kompetencyjnych, które są efek-
tem i wynikiem niewłaściwej konstrukcji norm prawnych. Bliższa analiza tego 
zagadnienia mija się oczywiście z celem, jako wykraczająca poza ramy tego 
opracowania. W dalszej części wywodów należy skupić się wyłącznie na tych 
zadaniach, które wykonuje inspekcja ochrony środowiska, osadzając je w re-
aliach konstytucyjnych.

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska  
w ujęciu aksjologicznym

W doktrynie prawa ochrony środowiska, czy też szerzej, prawa admini-
stracyjnego, zarówno sama klasyfikacja poszczególnych zadań organów admi-
nistracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, jak i ewentualne zaliczanie 
poszczególnych zadań do określonych grup, są kwestią sporną13. 

Dokonywanie różnego rodzaju klasyfikacji zawsze jest obarczone ryzy-
kiem przyjęcia niewłaściwego, czy niepełnego kryterium. Niezależnie jednak 
od wątpliwości dotyczących klasyfikacji poszczególnych zadań publicznych  
w zakresie ochrony środowiska, za jedno z istotniejszych zadań uznaje się 
kontrolę. Ochrona środowiska jest na tyle istotną i specyficzną dziedziną ak-
tywności organów administracji publicznej, że jej kontrola odgrywa bardzo 
istotną rolę. W istocie bowiem Prawo ochrony środowiska reguluje sposób 
i zakres oddziaływania określonych podmiotów na środowisko. Nie jest bo-
wiem możliwe we współczesnych społeczeństwach, aby nie dochodziło do 
jakiegokolwiek oddziaływania na środowisko. Stąd też ustawodawca może 
jedynie określić, jak oddziaływać na to środowisko. Wobec pewnego aksjolo-
gicznego przewartościowania prawa ochrony środowiska w kierunku zarząd-
czym, niepomiernie wzrasta rola kontroli14. Jest to bowiem jeden z najsku-
teczniejszych sposobów oceniania zachowania poszczególnych podmiotów 
wobec środowiska. Kontrola jest również wartością konstytucyjnie chronioną, 
wprawdzie legislator konstytucyjny nie obejmuje ochroną organów inspekcji 
ochrony środowiska i nie nadaje im statusu organów konstytucyjnych, nie-
mniej jednak sama kontrola jest wartością konstytucyjnie chronioną. W naj-
nowszej literaturze wskazuje się na pojęcie kontroli środowiskowej, wskazując 

13  Szczegółowe kwestie klasyfikacji zadań badał m.in. M. Górski, Ochrona środowiska jako 
zadanie administracji publicznej, Łódź 1992, A. Barczak, Zadania samorządu terytorialnego  
w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Warszawa 2015, B. Rakoczy, Ochrona 
środowiska w praktyce gminy, Warszawa 2020, s. 45.
14  J. Jagielski, Inspekcje specjalne w systemie kontroli administracji, Kontrola Państwowa z 1994 
nr 4, s. 3-18, Kontrola administracji publicznej, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 56.
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jednocześnie jej konstytutywne cechy. Termin kontrola środowiskowa ozna-
cza „ogół czynności podejmowanych w zakresie środowiska i jego ochrony, 
których celem jest ustalenie faktycznego stanu rzeczy w zakresie przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska, połączonego z porównaniem stanu istnieją-
cego środowiska ze stanem planowym wynikającym z określonych ochronnych 
instrumentów prawnych o charakterze planistycznym, nazywany stanem rów-
nowagi przyrodniczej”15.

W doktrynie prawa konstytucyjnego podkreśla się, iż w demokratycznym 
państwie prawnym kontrola nie tylko jest zjawiskiem naturalnym, ale wręcz 
koniecznym. „W systemie podziału władz duże znaczenie ma wzajemne kon-
trolowanie się władz, leżące u podstaw opartych na równowadze stosunków 
między nimi”16.Jest ona bowiem efektem istnienia trójpodziału władzy, które 
choć funkcjonują niezależnie, to jednak pomiędzy nimi istnieją mechanizmy 
wzajemnego wpływu i oddziaływania. Kontrola jest jednym ze sposobów oce-
niania pracy jednej władzy przez inne władze, a pozycja organów kontrolnych 
w systemie ustrojowym jest bardzo wysoka. Demokratyczne państwo prawne 
charakteryzuje się również rozproszeniem kompetencji w zakresie administra-
cji publicznej pomiędzy różnego rodzaju organy, co też wzmaga rolę i znacze-
nie kontroli. 

 Kontrola jest definiowana w piśmiennictwie jako porównanie stanu 
jaki jest, ze stanem jaki być powinien17. Naturalną konsekwencją jest wypro-
wadzenie stosownych wniosków takiej konfrontacji, jeżeli stan istniejący jest 
niezgodny ze stanem postulowanym lub normatywnie określonym. Oczywi-
ście trzeba mieć na względzie okoliczność, iż zarówno stan faktyczny, jak i stan 
postulowany, powinny być prawidłowo ustalone. 

Praktyka jednak wskazuje, że problemy pojawiają się zarówno, co do 
ustalenia stanu faktycznego, jak i co do ustalenia stanu oczekiwanego. W tym 
ostatnim przypadku stan oczekiwany powinien być wyznaczony normatywnie, 
a to za sobą pociąga konsekwencje w postaci nie tylko właściwego ustalenia sta-
nu prawnego, ale również właściwego rozumienia przepisów. W teorii prawa 
wprowadza się bardzo istotny z analizowanego punktu widzenia podział kon-
troli na kontrolę uprzednią i kontrolę następczą. W ramach kontroli uprzed-
niej porównuje się stan, jaki wystąpi, ze stanem, jaki wystąpić powinien. Ten 
typ kontroli w ochronie środowiska odgrywa bardzo istotną rolę. Za jedną  

15  A. Barczak, Kontrola podmiotów korzystających ze środowiska, Warszawa 2020, s. 25.
16  B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 884.
17  R. Giętkowski, Tak chociażby [w:] Leksykon prawa administracyjnego, 100 podstawowych 
pojęć, (red.) E. Bojanowski, K. Żukowski,, Warszawa 2009, s. 128 
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z podstawowych funkcji prawa ochrony środowiska uznaje się bowiem funkcję 
prewencyjną. Przejawia się ona w licznych rozwiązaniach normatywnych, któ-
re mają zmierzać do osiągnięcia efektu polegającego na zapobieżeniu niedo-
zwolonemu oddziaływaniu na środowisko. Kontrola uprzednia prowadzona 
jest w różnych aspektach i poprzedza, chociażby wydanie decyzji administra-
cyjnej. Przejawia się ona również w badaniu zdolności podmiotu do sprostania 
wymogom wynikającym z ochrony środowiska, przede wszystkim uwzględnia 
się aspekty i możliwości techniczne, organizacyjne i finansowe. Istotną rolę 
odgrywa też kontrola następcza będąca w istocie reakcją na potencjalne lub 
realne naruszenia prawa ochrony środowiska. Kontrola następcza wiąże się  
w istotny sposób z inną wartością konstytucyjną, jaką jest odpowiedzialność 
za pogorszenie stanu środowiska. Wyżej już wskazywano, iż art. 86 Konstytu-
cji RP reguluje jeden z 5 konstytucyjnych obowiązków – obowiązek każdego 
dbałości o stan środowiska, jednak cała norma prawa nie wyczerpuje się tyl-
ko na problemie konstytucyjnego obowiązku dbałości o stan środowiska, ale 
obejmuje również zasady odpowiedzialności w kontekście środowiskowym. 

Obok sformułowania konstytucyjnego obowiązku legislator wskazał 
również, iż ochrona środowiska wiąże się z problemem odpowiedzialności. 
Odpowiedzialność została konstytucyjnie powiązana z pogorszeniem stanu 
środowiska. Norma konstytucyjna wymaga zatem uprzedniego ustalenia, że 
doszło do pogorszenia stanu środowiska, a w dalszej kolejności stanowi podsta-
wę do pociągnięcia takiego podmiotu do odpowiedzialności prawnej. Stwier-
dzenie pogorszenia stanu środowiska powinno następować przede wszystkim  
w związku z kontrolą następczą prowadzoną przez organy kontrolne. 

Odpowiedzialność prawna została powiązana konstytucyjnie z pogor-
szeniem stanu środowiska. Jak pisze M. Górski, chodzi tu o każde zacho-
wanie (działanie lub zaniechanie), którego efektem jest pogorszenie stanu 
środowiska, w porównaniu do stanu istniejącego sprzed naruszenia18. Tak 
sformułowana norma konstytucyjna zasadniczo uniemożliwia pociągnięcie 
do odpowiedzialności podmiotów, których działanie lub zaniechanie nie 
spowodowało bezpośrednio stanu środowiska (np. nie złożył sprawozdania 
w terminie). W systemie prawa polskiego owa odpowiedzialność, o której 
mowa w art. 86 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny19, przybie-
ra postać zarówno odpowiedzialności karnej, jak i odpowiedzialności cywilnej,  

18  M. Górski, Odpowiedzialność administracyjno-prawna w ochronie środowiska. Odpowie-
dzialność za szkody w środowisku i inne instrumenty odpowiedzialności administracyjnoprawnej, 
Wyd. 2. Warszawa 2008, s. 23.
19  (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22).



231

WARTOŚCI KONSTYTUCYJNE, A INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA ...

a także i odpowiedzialności administracyjnej. W przypadku odpowiedzialno-
ści i karnej, i cywilnej, orzeka sąd. Natomiast w przypadku odpowiedzialno-
ści administracyjnej orzekają organy administracji publicznej. W tym miej-
scu należy wskazać, że jednym z tych organów, które wymierzają i nakładają 
administracyjną karę pieniężną, są organy inspekcji ochrony środowiska. 
Co więcej, w mojej ocenie są to wiodące organy, jeżeli chodzi o orzekanie 
w zakresie administracyjnej kary pieniężnej. Administracyjna kara pieniężna 
jest przede wszystkim instrumentem represyjnym, bardzo ściśle powiązanym  
z funkcjonowaniem tzw. pozwoleń emisyjnych. Same pozwolenia odgrywają 
w prawie ochrony środowiska bardzo istotną rolę, gdyż, jak wyżej już wska-
zywano, za ich pomocą osiąga się prewencyjne funkcje prawa ochrony śro-
dowiska. Pozwolenie bowiem spełnia rolę instrumentu reglamentacyjnego, 
zarówno w wymiarze podmiotowym, jak i przedmiotowym, możliwość od-
działywania na środowisko. Owa reglamentacja, aby była skuteczna, musi być 
również zagwarantowana możliwością stosowania instrumentów sankcyjnych. 
Taką też rolę pełni, co do zasady, w systemie prawa polskiego administracyjna 
kara pieniężna. 

Trzeba też zwrócić uwagę, że w ramach administracyjnej kary pienięż-
nej osiągane są nie tylko cele represyjne, ale również i cele prewencyjne. Kara 
ma bowiem powodować taki skutek, aby potencjalny sprawca deliktu admi-
nistracyjnego nie popełniał tego deliktu w przyszłości. Wymierzanie admini-
stracyjnej kary pieniężnej jest umocowane właśnie w art. 86 Prawa ochrony 
środowiska. Wynika to z tego, że administracyjna kara pieniężna powiązana 
jest z naruszeniem warunków wydanych pozwoleń. W istocie podmiot po-
nosi odpowiedzialność za to, że naruszył warunki korzystania ze środowiska, 
określone w takim pozwoleniu. Można zatem przyjąć, że naruszając warunki 
pozwolenia emisyjnego, pogorszył on ex definitione również i stan środowiska. 
Istnieje zatem bardzo istotna konstytucyjna podstawa, nie tylko do nakładania 
administracyjnej kary pieniężnej, ale również do powierzenia orzekania w tym 
zakresie organom inspekcji ochrony środowiska. Nie sposób nie docenić tego 
ważnego wymiaru funkcjonowania organów inspekcji.

Kolejnym zadaniem, mającym umocowanie w aksjologii konstytucyjnej, 
jest monitoring środowiska. Zadanie polegające na monitorowaniu środowiska 
nie jest należycie doceniane w teorii. Prawdopodobną przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest to, że zadanie to jest rozproszone w wielu aktach prawnych. Nawet 
sama ustawa Prawo ochrony środowiska nie ujmuje problematyki monitorin-
gu w jednym miejscu, a rozprasza ją w zależności od tego, o jaki element środo-
wiska chodzi. Monitoring środowiska pełni bardzo istotną funkcję polegającą 
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przede wszystkim na tym, że urzeczywistnia on prewencyjną funkcję Prawa 
ochrony środowiska. Polega bowiem na obserwowaniu środowiska, jego stanu 
i zjawisk, które w tym środowisku zachodzą. Stała obserwacja środowiska oraz 
analiza danych i wyników pozwala na stosowanie adekwatnych i właściwych 
środków zapobiegających. W mojej ocenie bardzo istotną cechą monitoringu 
jest to, że musi być on prowadzony przez wyspecjalizowany organ. Nie należy 
się zatem dziwić, iż prawodawca polski powierzył zadania w zakresie monito-
ringu właśnie organom inspekcji ochrony środowiska. 

Z art. 74 ust. 2 Konstytucji RP można również wyprowadzić wnio-
sek, iż władze publiczne wykonują obowiązek ochrony środowiska nie tylko  
w odniesieniu do płaszczyzny organizacyjnej (organizatorskiej), ale również  
i na płaszczyźnie edukacyjnej. W przypadku zadań w zakresie edukacji ekolo-
gicznej prawodawca nie wskazał jednego tylko podmiotu zobowiązanego do 
jej prowadzenia. Sama konstrukcja edukacji ekologicznej odwołuje się raczej 
do sposobów jej prowadzenia, a nie do tego, kto ma taką edukację prowadzić. 
Tylko w nielicznych przypadkach, które należy uznać za wyjątek od zasady, 
prawodawca określił, na kim spoczywa obowiązek edukacji ekologicznej. Jako 
przykład można wskazać organizacje odzysku odpadów. 

Wprawdzie ustawa ustrojowa dla inspekcji ochrony środowiska, jaką jest 
ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska20, nie przewi-
duje wprost wykonywania zadań o charakterze edukacyjnym, niemniej jednak 
obowiązek współdziałania z innymi organami, również obejmuje owa sferę 
aktywności publicznej organu21. 

Zakończenie

Z powyżej przedstawionej analizy można wyprowadzić wnioski natury 
ogólnej. Szerokie umocowanie ochrony środowiska w normach konstytucyj-
nych, i to w różnorodnym ujęciu, pozwala na postawienie tezy, iż ochrona 
środowiska jest bardzo istotną wartością konstytucyjnie chronioną. Podejście 
prawodawcy konstytucyjnego do ochrony środowiska, jest modelem świa-
domego dostrzeżenia problemów ekologicznych we współczesnym świecie. 
Nadano mu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednią i właściwą 
rangę, czyniąc z ochrony środowiska jedną z bardziej istotnych wartości. 

20  (Dz.U.2016.1688 j.t. z dnia 2016.10.13).
21  Por. m.in. D. Danecka, W. Radecki, Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Komentarz, 
Warszawa 2020, s. 49.
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Docenienie znaczenia ochrony środowiska dla funkcjonowania współcze-
snego państwa i systemów prawnych wymaga stworzenia sprawnej i właściwej 
struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem udziałów organów 
administracji publicznej. Złożoność problemów ochrony środowiska wymaga 
wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji, a takowe mogą być zagwarantowa-
ne jedynie przez utworzenie wyspecjalizowanych organów. Bez wątpienia do 
takich organów zaliczyć należy organy inspekcji ochrony środowiska. Są one 
ważnym ogniwem skutecznej ochrony aksjologii konstytucyjnej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska. Jednak aksjologiczne 
umocowanie organów inspekcji ochrony środowiska nie ogranicza się jedynie 
do kwestii związanych z samą ochroną środowiska, gdyż powierzone tej in-
spekcji zadania świadczą o urzeczywistnieniu także i innych wartości konstytu-
cyjnych, takich chociażby jak kontrola. 

Organy inspekcji ochrony środowiska stanowią ważne ogniwo przy wy-
konywaniu konstytucyjnych zadań władz publicznych w zakresie ochrony śro-
dowiska, przede wszystkim zadań organizatorskich i edukacyjnych. 
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CONSTITUTIONAL VALUES  
AND THE ENVIRONMENTAL PROTECTION 
INSPECTION, WITH A PARTICULAR FOCUS  

ON ENVIRONMENTAL PROTECTION

Summary: The extensive and differentiated treatment of environmen-
tal protection in constitutional norms, leads to a thesis that environ-
mental protection is a very significant constitutionally protected value. 
The constitutional legislator's approach to environmental protection 
is a model of conscious perception of environmental problems in the 
contemporary world. The Constitution of the Republic of Poland assi-
gns it an adequate and proper rank, making environmental protection 
one of the values of major importance. Appreciating the importance 
of environmental protection for the operation of the modern state and 
legal systems requires that an efficient and appropriate organisational 
structure is created, with particular emphasis on the participation of 
public administration authorities. The complexity of environmental 
protection problems requires specialised knowledge and competen-
ce, and these can only be guaranteed by setting up specialised bodies. 
Without any doubt, such bodies include environmental protection in-
spection bodies. They are an important element of effective protection 
of constitutional axiology, with particular emphasis on environmental 
protection issues. However, the axiological legitimacy of environmen-
tal inspection bodies is not limited to issues related to environmental 
protection, since tasks entrusted to this inspectorate for environmental 
protection prove that other constitutional values, such as control, have 
also been achieved. Environmental protection inspection bodies are an 
important element in performing constitutional tasks of public author-
ities related to environmental protection, and in particular organisa-
tional and educational tasks. 

Keywords: Environmental protection, environmental protection law, 
Environmental Protection Inspection, axiology of the environmental 
protection law.
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WKŁAD RADY EUROPY  
W TWORZENIE EUROPEJSKIEGO 

SYSTEMU PREWENCJI W OBSZARZE 
PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH

Streszczenie: W artykule przedstawiono dorobek Rady Europy w za-
kresie tworzenia standardów i ich monitorowania odnośnie zwalczania 
przestępstw gospodarczych. Przedstawiono także synergię działań RE  
z innymi organizacjami międzynarodowymi w tym obszarze. 

Słowa kluczowe: Rada Europy, przestępstwa gospodarcze

ORCID: 0000-0002-5075-1959

Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie dorobku praw-
nego Rady Europy (RE) w obszarze zwalczania przestępstw gospodarczych  
w państwach członkowskich i budowania bezpieczeństwa ekonomicznego  
w regionie oraz ocena poziomu synergii działań RE i innych organizacji mię-
dzynarodowych w zakresie tworzenia wspólnych standardów w obszarze prze-
stępstw gospodarczych2.

Rada Europy, jako organizacja międzynarodowa o charakte-
rze regionalnym jest obok UE i OBWE najważniejszą organizacją na  

1  Dr, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach.
2  Por. R. Fawn, International Organizations and Internal Conditionality. Making Norms Matter, 
Palgrave, St. Andrew. 
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kontynencie3. Jej wartości4, które łączą się w pojęcie „bezpieczeństwo demo-
kratyczne”5, to demokracja, prawa człowieka i praworządność6. Przestępczość 
gospodarcza7 jest dla nich zagrożeniem.

Przestępczość gospodarcza to ten rodzaj przestępstw, który zagraża bez-
pieczeństwu państwa i społeczeństwa podwójnie ze względu na działania pier-
wotne i wtórne, ponieważ bardzo często środki pochodzące z przestępstw go-
spodarczych mogą służyć do popełniania przestępstw pospolitych8. 

Przestępstwa te zagrażają bezpieczeństwu, a tym samym stoją w opozycji 
do triady podstawowych wartości RE i dlatego organizacja ta wypracowała 
trójstopniowy mechanizm w zakresie prewencji w obszarze przestępstw, ta-
kich jak korupcja, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i in-
nych przestępstw gospodarczych. Składa się on z trzech etapów: wypracowa-
nia i ustalenia standardów oraz zasad, działań monitoringowych i współpracy.

Mechanizmy Rady Europy  
w obszarze zwalczania przestępstw 
gospodarczych

Jednym z najniebezpieczniejszych przestępstw gospodarczych jest korup-
cja ponieważ bardzo często towarzyszy jej zjawisko entropii9, czyli ciąg zjawisk, 
gdzie korupcja jest przestępstwem pierwotnym, po którym następują inne 
przestępstwa gospodarcze10. 

Dorobek prawny RE w obszarze ustalania standardów walki z korupcją 
jest bardzo obszerny i przyczynia się do harmonizacji prawa w regionie. Przede 

3  Zob. A. Bisztyga, Standardy demokratyczne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Eu-
ropie a Konstytucja RP – doświadczenia praktyki ustrojowej [w:] Dwadzieścia lat obowiązywa-
nia Konstytucji RP. Polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, (red.)  
J. Jaskiernia, K. Spryszak, A. Marszałek, Toruń, 2017, s. 454. 
4  Statute of the Council of Europe, ETS 001.
5  Zob. J. Barcik, Skuteczność ochrony procedur praworządności w Radzie Europy i jej państwach 
członkowskich, Państwo i Prawo, nr 6, 2019, s. 59. 
6  Por. J. Jaskiernia, Rada Europy jako ”organizacja wartości” [w:] Wyjaśnienie polityki, (red.)  
J. Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne” 2010, t. 17. 
7  Por. K. Lindeman, Gibt es ein eigenes Wirtschaftsstrafrecht, “Schriften des Instituts fu ̈r 
Wirtschaftsrecht an der Universität Jena”, nr 12, 1932.
8  Zob. M. Duda, Przemyt dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – wyzwanie dla kryminologii 
XXI wieku [w:] Przestępczość XXI wieku. Szanse i wyzwania dla kryminologii, (red.) D. Daj-
nowicz-Piesiecka, E. Jurgielewicz-Delegacz, E. W. Pływaczewski, Wolters Kluwer, Warszawa, 
2020, s. 119. 
9  Zob. A. Melezini, Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skar-
bową, Wolters Kluwer, Warszawa, 2012, s. 26. 
10  Zob. I. Zgoliński, art. 296a Łapownictwo na stanowisku kierowniczym [w:] Kodeks karny. 
Komentarz, (red.) V. Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer, 2020, s. 1242.
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wszystkim ogromne znaczenie ma Rezolucja z 1997 roku11 – określono w niej 
fundamentalne zasady i podstawowe działania, jakie mają zapobiec korup-
cji. Multidyscyplinarna Grupa do spraw Korupcji12 opracowała dwadzieścia 
podstawowych punktów będących początkiem systemu standardów i zaleceń 
antykorupcyjnych. Najważniejsze założenia dotyczyły międzynarodowej ko-
ordynacji działań, promowania tworzenia specjalnych organów w państwach 
członkowskich do walki z tym zjawiskiem, zwalczania korupcji zarówno  
w domenie publicznej, jak i poza nią.

Prawnokarna konwencja o korupcji13 precyzuje dla wszystkich państw, 
które staną się jej stroną, zachowania korupcyjne, jakie powinny być uznane za 
nielegalne, w tym: korupcję funkcjonariusza publicznego, korupcję w sektorze 
prywatnym, handel wpływami. Konwencja została rozszerzona o Protokół do-
datkowy14, który powiększa jej zakres podmiotowy o arbitrów. 

Naturalnym uzupełnieniem jest Cywilnoprawna konwencja o korupcji15. 
Odnosi się ona do: ochrony osób poszkodowanych przez zjawisko korupcji  
i do możliwości dochodzenia przez ofiary odszkodowania i zadośćuczynienia, 
ochrony pracowników zgłaszających możliwość popełnienia przestępstwa ko-
rupcji16, audytu, kwestii dowodowych i współpracy międzynarodowej. 

Poza konwencjami istotny wpływ na kształtowanie się systemu przeciw-
działania wobec korupcji mają zalecenia i uchwały. Istotnym jest zalecenie Ko-
mitetu Ministrów (KM) o modelowym Kodeksie postępowania dla funkcjona-
riuszy publicznych17, zawierające katalog standardów, jakimi mają się kierować 
osoby pracujące w ramach administracji publicznej.

Korupcja polityczna jako ogromne zagrożenie dla sprawnego funkcjono-
wania państwa i jego instytucji stała się również przedmiotem zainteresowań 
RE18. W Zaleceniu z 8 kwietnia 2003 roku zdefiniowano takie pojęcia jak: da-
rowizna na rzecz partii, ewidencja wydatków, limity wydatków i monitoring19.

11  Zob. Resolution 24(97) on the Twenty Guiding Principles for the Fight Against Corruption, 
CM [dostęp: 06.11.1997]. 
12  Zob. GMC Activity Report, Commitee of Ministers, CM (2000)158 [dostęp: 27.10.2000]. 
13  Criminal Law Convention on Corruption, ETS. 173. 
14  Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption, ETS 191. 
15  Civil Law Convention on Corruption, ETS 174.
16  Por. J. Król, Rola trenera w kształtowaniu postawy etycznej urzędnika administracji publicznej, 

„Przegląd Prawa Publicznego”, nr 7-8, 2012. 
17  Recommendation (2000)10 on Codes of Conduct for Public Officials, CM, Starsbourg 
[dostęp: 11.05.2000].
18  Por. M. Kulesza, M. Niziołek, Etyka służby publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010. 
19  Recommendation (2003) 4 on common rules against corruption in the funding of political 
parties and electoral campaigns [dostęp: 08.04.2003].
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Kolejny, bardzo ważny dokument, który jest częścią systemu standardów 
antykorupcyjnych RE to Zalecenie w sprawie ochrony sygnalistów20, które jest 
odpowiedzią na prace Zgromadzenia Parlamentarnego (PACE) w przedmio-
towej sprawie21. Sygnaliści, podobnie jak speak-up culture22 pełnią istotną rolę  
w całym procesie walki z korupcją, a przyjęcie konkretnych regulacji prawnych 
w zakresie ich ochrony jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania całego 
systemu walki z korupcją w sferze publicznej i prywatnej23. Należy jednak roz-
różnić sygnalistę, który działa na rzecz dobra wspólnego od donosiciela, którego 
celem jest poprawa własnej pozycji lub sytuacji materialnej24. 

Istotnym działaniem RE było pochylenie się nad instytucją lobbingu25. 
Ustalenie standardów dla działalności lobbystycznej jest kluczowe dla całego 
mechanizmu prewencji antykorupcyjnej w państwach członkowskich. Lobby, 
czyli wywieranie wpływu było do 1946 roku kojarzone z korupcją26. W ramach 
wspólnych działań PACE27 i KM wypracowano zalecenie dla państw członkow-
skich28, które zawiera między innymi definicję lobbingu i lobbysty oraz podejmo-
wania decyzji w sferze publicznej i propozycję prowadzenia rejestrów lobbystów. 

Pranie brudnych pieniędzy, to kolejny rodzaj przestępstw gospodarczych, 
które szczególnie zagrażają bezpieczeństwu demokratycznemu państw człon-
kowskich29. Czyn ten polega na legalizacji przestępczych dochodów30. Według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego skala tego rodzaju przestępstw 
stanowi nawet do 5% światowego PKB31. Z tego powodu opracowanie, 

20  Recommendation (2014)7 on protection of whistleblowers, CM [dostęp: 30.04.2014]. 
21  Resolution 1729(2010) Protection of Whistleblowers, PACE [dostęp: 29.04.2010]. 
22  Zob. J. Zdziarstek, B. Jagura, Odpowiedź na występowanie naruszeń compliance, wewnętrz-
ne postępowanie wyjaśniające i whisteblowing [w:] Systemy zarządzania zgodnością. Compliance  
w praktyce, (red.) B. Jagura, B. Makowicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 207. 
23  Zob. M. Maciejewski, Odpowiedzialność w administracji. Whisteblowing. Instytucja i jej rola 
w kształtowaniu odpowiedzialności w administracji [w:] Odpowiedzialność administracji i w ad-
ministracji, (red.) Z. Duniewska, M. Stahl, Warszawa 2013, s. 341. 
24  Zob. D. Tokarczyk, Whisteblowing i wewnętrzne postępowania wyjaśniające, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2020, s. 15. 
25  Por. P. Kuczma, Funkcje lobbingu, „Państwo i Prawo” 2012, nr 8, s. 61-75. 
26  Zob. M. I. Ulasiewicz, Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji pu-
blicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 167. 
27  Motion for resolution on European code of conduct on lobbying including guidelines for 
politicians, lobbyists and corporations, PACE, doc. 11105 [dostęp: 05.12.2006]. 
28  Recommendation of the Committee of Ministers to member States on the legal regulation 
of lobbying activities in the context of public decision making, CM Rec(2017)2, Resolution 
on Extra-institutional actors in the democratic system, PACE 1744 (2010), Recommendation 
on Corruption as a threat to the rule of law, PACE 2019 (2013).
29  Por. E. Juchniewicz, Prawo podatkowe Unii Europejskiej [w:] System prawno finansowy Unii 
Europejskiej, (red.) A. Drwiłło, Warszawa 2017, s. 209. 
30  Zob. Z. Hołyst, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 2000, s. 301. 
31  Zob. M. Hryniewicka, Pranie brudnych pieniędzy, jako przykład przestępstwa gospodarczego, 
RPEiS, nr 4, 2014, s. 324.
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wdrażanie i monitorowanie standardów dotyczących walki z tym zjawiskiem 
stało się kolejnym priorytetem dla RE. Zminimalizowanie zjawiska przestępstw 
prania brudnych pieniędzy, czyli działania AML (ang. Anti-Money Laudering) 
są kluczowe, ponieważ ograniczenie tego procederu istotnie przyczynia się do 
ograniczenia innych przestępstw gospodarczych i zwiększenia kosztów ich 
popełnienia32.

Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów 
pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu33 uzupełniła 
konwencję z 1990 roku34. Jest ona przełomowa, gdyż dotyka kwestii AML  
w sposób zupełny, reguluje zarówno prewencję, kontrolę, problematykę do-
chodzeniową (powołanie w państwach członkowskich wywiadu finansowego 
ang. Financial Intelligent Unit) jak i współpracę między państwami. 

Trzecim elementem w ramach działań AML jest konwencja o zapobie-
ganiu terroryzmowi35 wraz z Protokołem dodatkowym36. Nakłada na pań-
stwa – strony zobowiązanie do ustawowego zwalczania źródeł finansowania 
terroryzmu, w tym poszukiwania, śledzenia, identyfikacji, zamrażania i kon-
fiskaty środków pochodzących z przestępstwa i służących do finansowania 
terroryzmu37.

Ponadto system instytucjonalny służący do zwalczania zjawiska prania 
brudnych pieniędzy tworzą dwa zalecenia KM. Pierwsze zalecenie38 dawało 
asumpt do przyszłych działań w zakresie tworzenia standardów dla państw 
członkowskich w zakresie wdrażania procedur AML. Drugie zalecenie39 ma 
charakter precyzyjny i techniczny, a jego przedmiotem jest zachęcenie państw 
członkowskich do wspierania i wdrażania nowoczesnych technik śledczych 
w zakresie prewencji prania brudnych pieniędzy przy jednoczesnym posza-
nowaniu standardów zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności40, zwłaszcza art. 5, który dotyczy prawa do 

32  Zob. M. Hryniewicka, Pranie brudnych pieniędzy…, j.w., s. 321. 
33  CoE Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from 
Crime and on the Financing of Terrorism, CETS 198. 
34  Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 
ETS 141. 
35  CoE Convention on the Prevention of Terrorism, CETS 196. 
36  Additional Protocol to the CoE Convention on the Prevention of Terrorism, CETS 217.
37  Zob. J. W. Wójcik, Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu, Oficyna, Warszawa 2007,  
s. 163. 
38  Recommendation on measures against the transfer and safekeeping of funds of criminal 
origin, CM Rec.(80)10 [dostęp: 27.06.1980]. 
39  Recommendation on “special investigation techniques” in relation to serious crimes includ-
ing acts of terrorism, CM Rec.(2017)6 [dostęp: 05.07.2017].
40  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ETS 005.
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poszanowania wolności i bezpieczeństwa osobistego. 
W tym kontekście bardzo ważna jest rezolucja PACE w reakcji na skan-

dal panamski41. PACE wówczas zaleciło państwom członkowskim konkretne 
działania, takie jak: zwiększenie ochrony sygnalistów, poprawa współpracy 
między państwami i przystąpienie do Światowego Forum na Rzecz Transpa-
rentności i Wymiany Informacji (w ramach OWGiR)42. W rezolucji PACE 
zaapelowało do państw członkowskich o przystąpienie do Konwencji o wza-
jemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych43. Można zauwa-
żyć zaniepokojenie poziomem wdrażanych standardów i promowanie silniej-
szej współpracy państw członkowskich na różnych forach międzynarodowych 
(OWGiR, ONZ, UE, OBWE). Jest to także wyraźny sygnał, jak mocno Rada 
Europy nastawiona jest na współpracę. Dokument ten dał bodziec do pogłę-
bienia synergii działań w budowie systemu wspólnych standardów zwalczania 
przestępstw gospodarczych na poziomie uniwersalnym przy jednoczesnym 
poszanowaniu praw człowieka i wartości demokratycznych.

Monitoring ustanawianych standardów jest niezwykle ważnym elemen-
tem działania Rady Europy, także w obszarze walki z przestępczością gospo-
darczą. Za procedurę monitoringową w tym obszarze odpowiadają: Grupa 
Państw Przeciwko Korupcji – GRECO (ang. Group of States Against Cor-
ruption) oraz Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu – MONEYVAL (ang. The Committee 
of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Finan-
cing of Terrorism) i Konferencja Stron do konwencji 198 o praniu, ujawnia-
niu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz  
o finansowaniu terroryzmu z 2005 roku. 

GRECO została powołana przez 17 państw Rady Europy na podstawie 
Rezolucji 5(99) z 1 maja 1998 roku44. Powstanie GRECO było efektem wielu 
lat współpracy rządów europejskich na wielu płaszczyznach45. Zadania Grupy 
koncentrują się na przeprowadzaniu ewaluacji państw członkowskich w run-
dach oraz promowaniu działań antykorupcyjnych, zwiększaniu świadomości 

41  Resolution on Lessons from the “Panama Papers” to ensure fiscal and social justice, 
PACE, Res.2130(2016) [dostęp: 11.10.2016]. 
42  Zob. http://www.oecd.org/tax/transparency/ [dostęp: 24.01.2021].
43  Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, ETS 127. 
44  Resolution Establishing the Group of States Against Corruption, CM 5(99).
45  Report on 19th Conference of European Ministers of Justice, Committee of Ministers, 
CM(94)17 [dostęp: 03.08.1994]. 
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i opracowywaniu zaleceń aż dla 50 państw członkowskich46. Procedury47 wraz 
z wytycznymi48 określają sposób przeprowadzenia ocen. Proces monitoringo-
wy prowadzony przez GRECO odbywa się w rundach, które są podzielone 
tematycznie. Do tej pory odbyło się pięć rund49. Zalecenia GRECO dotyczą 
między innymi kwestii przejrzystości w zatrudnieniu, co można zweryfiko-
wać na przykładzie oceny władz Republiki Łotewskiej i raportu z 5. rundy 
ewaluacyjnej. Zalecono wdrożenie przejrzystych zasad w zakresie zatrudnia-
nia doradców w ministerstwach, co też w wyniku procedury monitoringowej 
rząd łotewski uczynił50. W tej samej rundzie ewaluacyjnej rekomendowano, by 
członkowie łotewskiego rządu składali okresowe deklaracje majątkowe i aby te 
były dostępne w Internecie. Niestety ta rekomendacja nie została, jak do tej 
pory, wdrożona w życie przez władze łotewskie51. Nie sposób wymieniać i ana-
lizować wszystkie zalecenia wydawane państwom członkowskim przez GRE-
CO, jednakże krótka analiza raportu w sprawie Republiki Łotewskiej pokazuje, 
że rekomendacje nie zawsze są wdrażane i nadal procedura monitoringu jest 
niezbędna. 

Natomiast MONYVAL52 odpowiedzialny jest za monitorowanie wdra-
żania i przestrzegania standardów w obszarze przestępstw gospodarczych53. 
Podstawą prawną jego funkcjonowania jest statut54. Reguły ewaluacyjne 
MONYWVAL opierają się na zaleceniach FATF (ang. Financial Action Task  
 

46  https://www.coe.int/fr/web/greco/structure/member-and-observers#{%2222358830%22: 
[5]} [dostęp: 27.01.2021].
47  Zob. Rules of Procedure, GRECO (2017)13 [dostęp: 23.06.2017]. 
48  Zob. Guidelines for GRECO Evaluation Teams (GETs) - Part I: Evaluation / Part II: Prin-
ciples of conduct during the evaluation process, GrecoEval5(2018)5-fin [dostęp: 07.12.2018]. 
49  Zob. Questionnaire Preventing corruption and promoting integrity in central govern-
ments (top executive functions) and law enforcement agencies, Greco(2016)19rev [dostęp: 
11.12.2017]. 
50  Zob. Fith Evaluation Round Preventing corruption and promoting integrity in central gov-
ernments (top executive functions) and law enforcement agencies – LATVIA, GrecoRC5(2020)3 
[dostęp: 11.01.2021], s. 3.
51  Zob. Fith Evaluation Round..., j.w., s. 9. 
52  Por. A. Michalska-Warias, Threat to Commit an Offence of a Terrorist Character According  
to Article 115§ 20 of the Polish Criminal Code – Selected Interpretation Problems, “Studia Iuridica 
Lublinensia”, nr 3, 2019, s. 41-50. 
53  Resolution CM/Res(2013)13 on the statute of the Committee of Experts on the Evaluation 
of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), CM/
Res(2013)13 [dostęp: 09.10.2013]. 
54  Resolution CM/Res(2020)5 amending Resolution CM/Res(2013)13, as amended by Res-
olution CM/-Res(2017)19, on the statute of the Committee of Experts on the Evaluation 
of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), CM/
Res(2020)5 [dostęp: 01.07.2020]. 
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Force)55. Monitoring prowadzony przez niego ma charakter dobrowolny  
i dotyczy zgodności przepisów podatkowych ze standardami AML/CFT56. 

Proces monitoringowy prowadzi również Konferencja Stron Konwencji 
198 (COP, ang. Conference of Parties). Jej zadaniem jest wspieranie państw 
we wprowadzaniu standardów w zakresie wdrażania postanowień Konwencji 
warszawskiej. Proces oceny składa się z dwóch etapó[w:] zbierania informacji, 
przygotowania raportu i przesłania go do Państwa - strony. Drugi etap polega 
na procedurze kontrolnej, tj. na weryfikacji postępów, jakie dany kraj poczy-
nił we wdrażaniu zaleceń zawartych w raporcie57. 

Techniczne wsparcie dla prowadzenia procedury monitoringowej we 
wdrażaniu standardów w obszarze przestępstw gospodarczych zapewnia Wy-
dział Współpracy ds. Przestępstw Gospodarczych – ECCD (ang. Economic 
Crime Cooperation Division). Jego zadaniem jest zapewnienie lepszej współ-
pracy między GRECO, MONYVAL a stronami konwencji. Wydział sam nie 
prowadzi monitoringu, lecz jego rola jest kluczowa dla sprawności działań 

– to trzeci element całego systemu po ustaleniu standardów w procedurze mo-
nitoringowej. Współpraca techniczna polega przede wszystkim na wdrażaniu 
w państwach RE, ale także w państwach trzecich, programów ułatwiających 
rządom przeprowadzanie reform, których celem jest dostosowanie prawodaw-
stwa do standardów określonych w konwencjach i wdrożenia zaleceń formu-
łowanych w toku procedury monitoringowej. Na przykład ECCD koordynu-
je programy na Bałkanach Zachodnich, czy w Azji Środkowej58. 

W ramach wsparcia państw Partnerstwa Wschodniego w latach 2019-
2021 prowadzony jest program Partnerstwa na rzecz dobrych rządów,  
a obejmuje: Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję i Ukrainę59 i jest efektem 
współpracy RE oraz UE.

55  Zob. International Standards on Combating Money Laudering and the Financing of Ter-
rorism&Proliferation, The FATF Recommendation, 2018. 
56  Zob. Procedures related to the implementation of voluntary tax compliance programmes 
and AML/CFT requirements by countries and territories evaluated by MONEYVAL.
57  Por. Rules of Procedure. Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure 
and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS 198), 
C198-COP(2009)1rev5 [dostęp: 28.10.2020]. 
58  Zob. Final report: Final Evaluation of the European Union/Council of Europe Horizontal 
Facility for the Western Balkans and Turkey – Phase I, Office of the Directorate General of 
Programmes [dostęp: 17.10.2019]. 
59  Zob. Eastern Partnership - 20 Deliverables for 2020 Focusing on key priorities and tangible 
results, European Commission, SWD(2017) 300 final, Brussels [dostęp: 09.06.2017]. 
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Zakończenie

Współpraca i synergia działań między organizacjami w obszarze zwalcza-
nia przestępczości gospodarczej jest szeroka. UE60, która podpisała Konwencję 
warszawską z 2005 roku wspiera działania w obszarze zwalczania przestępstw 
gospodarczych. UE w tym obszarze wypracowała wiele znaczących instrumen-
tów61. Efektem współpracy RE (Komisji Weneckiej) i OBWE jest współpraca 
w zakresie standardów dla partii politycznych62. To jeden z elementów sys-
temu wolnych wyborów, czyli gwarancji bezpieczeństwa demokratycznego63. 

O zasięgu współpracy świadczy Konwencja o wzajemnej pomocy admi-
nistracyjnej w sprawach podatkowych, którą podpisało i ratyfikowało aż 112 
państw. Konwencja powstała w wyniku współpracy RE i Organizacji Rozwoju 
i Współpracy w Europie. Na podstawie art. 6 tejże Konwencji doszło do stwo-
rzenia ramowego Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie 
automatycznej wymiany informacji finansowych64, która uzupełnia procedurę 
sprawozdawczości - CSR (ang. Common Reporting Standard)65. 

Dokonując podsumowania, RE jest organizacją, która istotnie przyczy-
nia się do zwalczania przestępczości gospodarczej w państwach członkowskich  
i krajach trzecich. Aktywność instytucji w zakresie monitorowania systemów 
prawnych państw – stron konwencji i wypracowywanie zaleceń to jedyna dro-
ga dla harmonizacji prawa wobec przestępstw gospodarczych. 

Synergia działań wielu organizacji międzynarodowych powoduje, że po-
wstają coraz to nowe mechanizmy obrony w obszarze przestępstw gospodar-
czych w celu budowania bezpieczeństwa demokratycznego.

60  Zob. Arrangement between the Council of Europe and the European Community con-
cluded on 6 June 1987; Joint Declaration on cooperation and partnership between Council of 
Europe and the European Commission [dostęp: 03.04.2001].
61  Directive on laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the 
functioning of the internal market, Council (EU) 2016/1164; Directive on the freezing and 
confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, 2014/42/EU, 
3.04.2014, Directive on the use of financial and other information for the prevention, detection, 
or prosecution of certain criminal offences (5th Anti-Money Laundering Directive), OJ, L 156.
62  Zob. Guidlines on Political Party Regulation by OSCE/ODIHR and Venice Commission, 
CDL-AD(2010)024 [dostęp: 25.10.2010]. 
63  Por. K. Spryszak, Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzyna-
rodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji, A. Marszałek, Toruń, 2015. 
64  T. Kolanowski, Skuteczność wymiany informacji pomiędzy państwami jako środek w walce  
z unikaniem opodatkowania [w:] Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, (red.) D. J. Gajew-
ski, Wolters Kluwers, Warszawa 2020, s. 409.
65  Zob. Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters. Implementa-
tion Handbook. OECD, Paris 2018. 
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INFLUENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE OVER  
THE CREATION OF EUROPEAN SYSTEM  

OF PREVENTION IN THE AREA OF ECONOMIC CRIME

Summary: This article refers to the important contribution of the 
Council of Europe to creation of standards in the area of combating 
economic crime in this region and mechanism of monitoring them. 
This article has been presented acquis the Council of Europe and has 
pointed out areas of cooperation of the Council of Europe with other.
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ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH WPROWADZONE 

USTAWĄ Z 11 WRZEŚNIA 2019 R. 
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Streszczenie: Rozdział zawiera analizę zmian regulacji prawnych  
w zakresie prawa zamówień publicznych. Autorka przedstawia pro-
blemy praktyczne stosowania dotychczasowej ustawy oraz zasadność 
zmian w zakresie sposobu przeprowadzania postępowań z zakresu za-
mówień publicznych oraz zawierania umów. 

Słowa kluczowe: Zamówienia publiczne, procedury, zawieranie umów

Wstęp

Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publiczne-
go w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia  
w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. 

W 2019 roku udzielono w Polsce ponad 141 tys. zamówień publicznych 
(wobec 143,9 rok wcześniej) o wartości 198,9 mld zł (wobec 202,1 mld zł rok 
wcześniej), co stanowiło ok. 8,75 proc. krajowego PKB – wynika ze sprawoz-
dania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za ubiegły rok. Wartość ryn-
ku zamówień publicznych wyniosła ok. 289,8 mld zł (wobec ok. 307,2 mld 

1  Doktor nauk prawnych w zakresie prawa, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Admini-
stracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Technolo-
giczno-humanistycznego w Radomiu.
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zł w 2018 roku). Blisko 89 proc. zamówień udzielono w trybie przetargu 
nieograniczonego. Podobnie jak rok wcześniej zdecydowana większość, bo 
aż 97 proc. zamówień, przypadła przedsiębiorstwom krajowym. W 85 proc. 
zamówień o wartości poniżej progów UE zamawiający dokonywali wyboru 
najtańszej oferty (w 12 proc. z nich cena była jedynym kryterium wyboru)2.

Znaczenia systemu zamówień publicznych nie sposób przeceniać. Ma on 
za zadanie, poprzez stworzenie odpowiednich ram w postaci norm prawnych, 
regulować wzajemną współpracę między sektorem publicznym reprezento-
wanym przez zamawiających a sektorem prywatnym reprezentowanym przez 
wykonawców3.

Analizując historię regulacji dotyczących zamówień publicznych  
w kontekście polskiego systemu zamówień publicznych, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, iż nie zawsze rozwój ustawodawstwa w tym zakresie szedł w parze  
z pewnym ogólnym sposobem myślenia o państwie oraz roli gospodarki  
w życiu i rozwoju większej społeczności. Mając to na uwadze, raz jeszcze wy-
pada podkreślić, iż zamówienia publiczne stanowią jeden z instrumentów 
wpływu państwa na gospodarkę rynkową. Jednak tak rozumiany sektor za-
mówień publicznych, a ściślej regulowana za jego pośrednictwem wzajemna 
relacja między sektorem publicznym a sektorem prywatnym, nie zawsze był 
areną współpracy, która dawała obu stronom wzajemne korzyści4.

Poprzednio obowiązująca ustawa5 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych zastąpiła obowiązującą od 1 stycznia 1995 r. ustawę 
z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych6. Za zmianą ówcze-
snego Prawa zamówień publicznych przemawiały dwie zasadnicze okoliczno-
ści. Pierwszą z nich była niedoskonałość istniejącej regulacji spowodowana 
w głównej mierze jej częstymi nowelizacjami. Drugą, równie istotną, była 
konieczność zakończenia procesu pełnej harmonizacji przepisów polskiego 
prawa z wymogami prawa wspólnotowego.

2  https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/zamowienia-publiczne/4685431,Nowe-Pra 
wo-zamowien-publicznych-od-2021-roku-zmiany-w-uprawnieniachzamawiajacych-i-wyko 
nawcow.html, Nowe-Prawozamowienpubli-cznych-od-2021-roku-zmiany-w-uprawnieniach 

-zamawiajacych-i-wykonawcow.html [dostep: 10.11.2020].
3  Ł. Laszczyński, Rozdział 1 Źródła polskiego i wspólnotowego systemu zamówień pu-
blicznych [w:] Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających  
i wykonawców, Ł. Laszczyński, M. Lamch-Rejowska, M. Lamch-Rejowska, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2012, s. 15. 
4  Ł. Laszczyński, Rozdział 2 Historia regulacji z zakresu prawa zamówień publicznych [w:] Pra-
wo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców, Ł. Laszczyń-
ski, M. Lamch-Rejowska, Kluwer, Warszawa 2012, s. 23.
5  (Teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086). 
6  (Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).
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Dotychczasowe Prawo zamówień publicznych, było już wielokrotnie 
nowelizowane, w wielu miejscach było niespójne, a poza tym było tworzone 
w zupełnie innych realiach gospodarczych i otoczeniu prawnym. Ustawa była 
nowelizowana ok 6o razy7. Dlatego też potrzebny był całkiem nowy, spójny 
system zamówień publicznych. Ten wszedł w życie z początkiem 2021 roku 
i ma naprawić wiele bolączek poprzedniego systemu, jak m.in. skomplikowa-
ne procedury, faworyzowanie zamawiających kosztem wykonawców i niejasne 
orzecznictwo, na które firmy uskarżają się już od lat. Został on wprowadzony 
ustawą8 z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych9 oraz ustawą10 
z 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień 
publicznych. 

Celem publikacji jest zarysowanie zmian w regulacjach prawnych, któ-
re dotyczą zamówień publicznych zaś podstawową metodą badawczą analiza 
przepisów prawa z zastosowaniem zasad wykładni prawa w szczególności sys-
temowej i celowościowej. 

7  Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., 
UZP, Warszawa 2018 r., Sprawozdanie-Urzedu-Zamowien-Publicznych-za-2017-r.pdf (uzp.
gov.pl) [dostęp: 26.01.2021].
8  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517). 
9  Niniejsza ustawa wdraża: 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE  
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/
WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, z późn. zm.), 2) dyrektywę Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, 
z późn. zm.), 3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 
2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budow-
lane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronno-
ści i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 
216 z 20.08.2009, str. 76, z późn. zm.), 4) dyrektywę Rady 89/665/EWG z dnia 21 grud-
nia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyj-
nych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamó-
wień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz. Urz. WE L 395 z 30.12.1989, str. 33,  
z późn. zm.), (Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1), s. 246, 5) dyrektywę Rady 
92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i admi-
nistracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień 
publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i 
telekomunikacji (Dz. Urz. WE L 76 z 23.03.1992, str. 14, z późn. zm.), (Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 1), s. 315.
10  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2020 r. poz. 1086).
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Problemy regulacji prawnych  
w kontekście zamówień publicznych

Poprzednio obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych przewi-
dywała dziewięć trybów udzielenia zamówienia. W każdym z tych trybów po-
stępowanie przebiegało odmiennie, choć we wszystkich postępowaniach lub  
w części postępowań były czynności czy etapy wspólne, niezależne od wy-
branego trybu udzielania zamówienia. Prawo zamówień publicznych spośród 
dziewięciu trybów udzielania zamówienia wskazywała dwa – przetarg nieogra-
niczony i przetarg ograniczony – jako podstawowe tryby udzielania zamówień. 
Wybór w zakresie prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w jed-
nym z tych dwóch trybów mógł być dokonany przez zamawiających swobod-
nie, bez konieczności spełniania dodatkowych wymagań. Siedem pozostałych 
trybów – negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez 
ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna 
i partnerstwo innowacyjne – mogło być zastosowanych tylko po spełnieniu ry-
gorystycznie interpretowanych przesłanek określonych w ustawie. Warto rów-
nież wskazać, że wprowadzonym nowelizacją Prawa zamówień publicznych  
z 22 czerwca 2016 roku nowym trybem udzielania zamówień – przeznaczo-
nym do zakupów innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych 

– było partnerstwo innowacyjne. 
Dotychczas obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych gene-

rowała poprzez swoje regulacje następujące problemy, które pojawiały się  
w aspekcie stosowania prawa:

− Nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP  
w rynku zamówień publicznych.

− Niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wyko-
nawców rynkiem zamówień publicznych (w 2017 r. w ok. 43% postępowań 
złożono tylko jedną ofertę).

− Brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy, na nieko-
rzyść wykonawcy.

− Brak powiązania wydatków na zamówienia publiczne z realizacją po-
lityki oraz celów strategicznych państwa, m.in. wzrostu innowacyjności.

− Nacisk położony na etap wyboru.
− Wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych 

w dłuższym okresie.
− Skomplikowanie procedur.
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− Koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, 
zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi.

− Nierówność stron w postepowaniu.
− Ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby 

Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, nie-
jednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych.

− Nieefektywny system kontroli zamówień publicznych11.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych weszło w życie z dniem  
1 stycznia 2021 r. Przepisy dotychczasowe stosuje się do:

1. Postepowań o udzielenie zamówienia wszczętych i nie zakończonych 
przed dniem 1 stycznia 2021 r.

2. Konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 
2021 r.

3. Umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych 
zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub po dniu 31 grudnia 2020 r.  
w następstwie postepowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

4. Udzielenia zamówienia publicznego na podstawie umowy ramo-
wej zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r. lub po dniu 31 grudnia 2020 r.  
w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 
1 styczeń 2021 r.

Zmiany w zasadach prawa zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych przewiduje katalog zasad w Dzia-
le I Przepisy ogólne Rozdziale 2 Zasady udzielania zamówień ustawy. Zasady  
w porównaniu do poprzedniej regulacji zostały zmienione. Cześć zasad pozo-
stała, ustawodawca wprowadził również nowe. 

Podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych jest zasada uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców12. Jedynie właściwy sposób 
rozumienia i stosowania tej zasady w praktyce pozwala na prawidłowe udzie-
lanie zamówień publicznych w oparciu o przepisy prawa zamówień publicz-
nych. Zasady udzielania zamówień publicznych są przełożeniem traktatowych 
zasad wspólnego rynku na krajowy system udzielania zamówień publicznych. 
Należy podkreślić, iż wbrew obiegowym opiniom podstawową rolą systemu 

11  Sprawozdanie Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych  
w 2018 r., UZP, Warszawa 2019 r., Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf [dostęp: 26.01.2021].
12  W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski, M. Stachowiak, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, 
Wyd. VII, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 146. 
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zamówień publicznych nie jest dokonywanie kontroli wydatków publicznych, 
ale zapewnienie równego dostępu do zamówień publicznych wykonawcom  
z całej Unii Europejskiej13.

Zasada uczciwej konkurencji została utrzymana w nowych przepisach 
ale przepis Art. 17 Nowe PZP wprowadza nową zasadę, którą można określić 
jako zasadę efektywności, przez co rozumie się zgodnie z przepisami ustawy 
udzielenia zamówienia w sposób zapewniający: 

• najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uza-
sadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawia-
jący może przeznaczyć na jego realizację, oraz

• uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów 
społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykol-
wiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu,  
w stosunku do poniesionych nakładów

W nowych przepisach regulujących prawo zamówień publicznych zosta-
ła zachowana zasada języka polskiego w postepowaniu (Art. 20 Nowe PZP). 
Według nowych przepisów zasada ta ma być realizowana w następującym 
kształcie:

• Zasadą jest prowadzenie postępowania o udzielenie zamówie-
nia w języku polskim.

• Dopuszczenie języka obcego w uzasadnionych przypadkach 
(rezygnacja ze „szczególnie uzasadnionych przypadków”)

• „Wyrażenie zgody” zastąpione zostało „dopuszczeniem” języka 
obcego.

• Zamieszczenie dopuszczenia języka obcego w dokumentach za-
mówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Również została zachowana zasada pisemności, do której odnosi się prze-
pis Art. 20 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis stanowi, iż 
postepowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewi-
dzianych w ustawie prowadzi się pisemne. Przez pisemność należy rozumieć 
sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy uży-
ciu środków komunikacji elektronicznej. 

13  J. Andała-Sępkowska, W. Bereszko, Prawo zamówień publicznych w praktyce, Wolters Klu-
wer, Warszawa 2020, s. 43.
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W nowych ustawie regulującej prawo zamówień publicznych obowiązują-
ce od stycznia 2021 roku, zasada jawności postępowania w sprawie zamówień 
publicznych została ukonstytuowana w przepisie Art. 18 . 

Zasada jawności postępowania odgrywa niezwykle doniosłą rolę w prak-
tyce. Dzięki niej do postępowań o zamówienia publiczne zostają wprowadzo-
ne instrumenty kontroli ze strony wykonawców. Wykorzystywanie tej zasady  
w wielu przypadkach przesądza o możliwości skutecznego korzystania ze 
środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami prawa zamówień 
publicznych14.

Kluczowe propozycje nowej ustawy

Najważniejsze zmiany w nowym Prawie zamówień publicznych dotyczą 
trzech obszarów. Pierwszy to obszar związany z poprawą konkurencyjności na 
rynku zamówień publicznych, ze zwiększeniem jego dostępności dla wszyst-
kich firm dużych i małych, w różnych sektorach. Drugi to zmiany związane 
z większą transparentnością, jawnością i gromadzeniem danych, co w przy-
szłości umożliwi zamawiającym czy wykonawcom prognozowanie poszczegól-
nych zamówień, udział w postępowaniach, wyciąganie wniosków. I wreszcie 
trzeci, duży obszar zmian jest związany z wyrównaniem pozycji stron umowy 
o zamówienie publiczne15. 

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadziło nową procedurę 
dla zamówień krajowych, czyli poniżej progu unijnego. To procedura elastycz-
na, która dopuszcza negocjowanie – również po rozpoczęciu tego zamówienia 
publicznego. Nawet w sytuacji, kiedy zamawiający – prowadząc tę procedurę 

– dojdzie do wniosku, że warto przeprowadzić negocjacje, wówczas również 
może z procedury negocjacyjnej skorzystać. Jest to tzw. procedura podstawo-
wa w zamówieniach krajowych.

Nowa ustawa przewiduje odmienne tryby udzielania zamówień: tryb 
podstawowy (nowość), partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, 
zamówienie z wolnej ręki. W ramach trybu podstawowego zamawiający mają 
trzy warianty działania:

14  J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych, Komentarz, C.H.Beck, Wyd. XV, Warszawa 2019, 
s. 216.
15  https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/zamowienia-publiczne/4685431,Nowe-Pra 
wo-zamowien-publicznych-od-2021-roku-zmiany-w-uprawnieniachzamawiajacych-i-wyko 
nawcow.html [dostęp: 10.11.2020].
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1. wybór oferty bez negocjacji z wykonawcami;
2. możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami przed doko-

naniem wyboru oferty, przy czym negocjacje niw mogą prowadzić do zmia-
ny treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz mogą dotyczyć wyłącznie 
tych elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert;

3. wybór oferty dopiero po obowiązkowych negocjacjach z wykonawca-
mi, które to negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wyma-
gań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia według 
określonych w opisie potrzeb i wymagań ale mogą dotyczyć warunków zamó-
wienia w celu podniesienia jego efektywności. 

Istotne aspekty udzielenia zamówienia w trybie podstawowym to: udo-
stępnianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych – 
minimalny termin składania ofert to 7 dni, a w przypadku robót budowlanych 
to 14 dni. Maksymalny termin związania ofertą przez wykonawców wynosi 
30 dni i może być jednokrotnie przedłużony o 30 dni na wezwanie zamawia-
jącego. Istnieje możliwość bezpośredniego informowania o postępowaniu wy-
konawców, którzy mogą być zainteresowani udziałem w postepowaniu prze-
targowym. Zgodnie z przepisami nowej ustawy Prawo zamówień publicznych 
w zakresie regulacji trybu podstawowego istnieje również możliwość zwołania 
zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówie-
nia lub opisu potrzeb i wymagań. W przypadku trybu podstawowego z ne-
gocjacjami ofert zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których 
zaprosi do negocjacji jednak nie mniej niż trzech zaproszonych wykonawców 
oraz musi być zapewniona konkurencja. Po negocjacjach zaś zamawiający 
wzywa do składania ofert ostatecznych16. 

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza również odrębną regu-
lację dotyczącą tzw. Zamówień bagatelnych. Kwestia ta dotyczy zamówień,  
w których wartość jednorazowego zakupu, bez podatku od towarów i usług 
wynosi od 50 000 PLN do 130 000 PLN. Dotychczas zamówienia te były 
wyłączone spod regulacji Prawa zamówień publicznych. Przepis Art. 2 ust. 
2 Nowe PZP stanowi, iż do udzielania zamówień klasycznych, których war-
tość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest 
mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwa-
nych dalej „zamówieniami bagatelnymi”, udzielanych przez zamawiających 
publicznych, stosuje się przepisy Art. 82, Art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, Art. 

16 https://www.andersentaxlegal.pl/wp-content/uploads/2020/05/PORADNIK_-Nowe-Pzp_
Andersen-Tax-Legal_2020.pdf [dostęp: 10.11.2020].
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268, Art. 269 ust. 1, Art. 271 ust. 1-3 oraz Art. 272. W tym przypadku uprosz-
czona procedura przetargowa zakłada jedynie obowiązek przygotowania przez 
zamawiającego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach bagatel-
nych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każ-
dego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Ponadto po 
stronie zamawiającego ustawa przewiduje także obowiązek zamieszczenia ogło-
szenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych wraz  
z przekazaniem potencjalnym wykonawcom informacji o zamiarze udzielenia 
zamówienia. Istnieje możliwość odstąpienia od ogłoszenia o zamówieniu baga-
telnym w BZP w uzasadnionym przypadku. 

Jedną z bolączek minionej regulacji – którą ma zlikwidować nowa ustawa 
– są również niekorzystne postanowienia umowne (kary umowne, warunki wy-
konania zamówienia, wadium czy gwarancje należytego wykonania umowy), 
które powodują brak równości stron i obciążanie wykonawcy jednostronnie 
ryzykiem kontraktowym. Nowa ustawa wprowadza w Dziale VII, noszącym 
tytuł: Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie katalog nie-
dozwolonych postanowień w umowach o udzielenie zamówienia publicznego. 
Katalog ten wprowadza m.in.: zakaz wprowadzania odpowiedzialności wyko-
nawcy za opóźnienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione okoliczno-
ściami lub zakresem zamówienia, zakaz naliczania kar umownych za zacho-
wanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem 
umowy lub prawidłowym jej wykonaniem, zakaz wprowadzania odpowiedzial-
ności wykonawcy za okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie 
zamawiający, oraz zakaz możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 
zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 
stron (Art. 433 Nowe PZP). Przyjmuje się, że wyżej wymieniony katalog ma 
charakter zamknięty, a nie jest jedynie katalogiem przykładowym. 

Nowe Prawo zamówień publicznych wprowadza także maksymalny okres 
obowiązywania umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymagania 
co do minimalnego zakresu treści takich umów. Została wprowadzona zasada 
zakazu zawierania umów na czas nieokreślony, zaś umowy na czas określony 
mogą być zawierane maksymalnie na okres do 4 lat z pewnymi wyjątkami. 
Umowa powinna regulować w szczególności: planowany termin zakończenia 
usługi, dostawy lub robót budowlanych i w razie potrzeby termin zakończenia 
określonych części, warunki zapłaty wynagrodzenia, łączną maksymalną wyso-
kość kar umownych, a w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 
12 miesięcy wysokość kar umownych za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę 
a także zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku 
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zmiany m.in. stawki podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości mini-
malnego wynagrodzenia, jeśli te zmiany będą miały wpływ na koszty wyko-
nania zamówienia. 

Podsumowanie

Co zyskamy dzięki zmianom w prawie zamówień publicznych, które we-
szły w życie w 2021 roku? Być może zostaną zrealizowane postulaty ustawo-
dawcy, którymi są życzenia aby: wykonawcy i podwykonawcy zamówień pu-
blicznych mieli mocniejszą pozycję, a ich prawa były lepiej chronione; więcej 
firm, w tym małych i średnich, startowało w przetargach; pieniądze na zamó-
wienia publiczne były wydawane efektywnie – priorytetem jest jak najlepsza 
jakość produktów, zamiast wyłącznie najniższej ceny. Czy tak się stanie, to 
zaobserwujemy już w pierwszych latach obowiązywania ustawy i wtedy będzie 
można wysnuć wnioski opierając się o konkretne dane statystyczne. Obecnie 
wszyscy stoimy wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID 19 i trudno 
przewidzieć jakie będą ej długofalowe skutki dla gospodarki i funkcjonowania 
przedsiębiorstw. Również nie jest możliwe przewidzenie efektywności regula-
cji Tarczy 4.017 dla ochrony przedsiębiorców w sytuacji ograniczania popytu 
i tzw. zamykania czasowego funkcjonowania różnych dziedzin życia w tym 
obszarów, które regulowały jednostki sektora publicznego. 
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CHANGES IN THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM 
INTRODUCED BY THE ACT OF SEPTEMBER 11, 2019 

PUBLIC PROCUREMENT LAW

Summary: The chapter contains an analysis of changes in legal regula-
tions in the field of public procurement law. The author presents the 
practical problems of applying the existing act and the legitimacy of 
changes in the principles and detailed regulations on the manner of 
conducting proceedings and concluding contracts.

Keywords: Public procurement, procedures, contracting.
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WYNAGRADZANIE PRACOWNIKÓW 
WYKONUJĄCYCH ZAWODY 

MEDYCZNE W DOBIE 
PANDEMII COVID - 19

Streszczenie: Problem deficytu kadry medycznej występuje od wielu 
lat w większości krajów świata. Jednym  z jego powodów jest niski po-
ziom wynagrodzeń pracowników służby zdrowia szczególnie średniego 
szczebla. Celem pracy było przedstawienie i analiza zasad wynagra-
dzania pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych  
w placówkach ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem do-
datkowych składników wynagrodzenia za pracę w warunkach pan-
demii Covid - 19. Obecnie stosowane zasady określania wysokości 
wynagrodzenia i jego dodatkowych składników, po wprowadzonych 
nowelizacjach przepisów, obejmujących coraz szersze grupy zawodowe 
stanowią w pewnym zakresie odpowiedź na zgłaszane zapotrzebowanie. 
Niemniej dla uzyskania chociaż częściowego zadowolenia pracowników 
z dodatkowych składników wynagrodzenia konieczne jest zapewnienie 
prawidłowego i sprawnego ich wypłacania oraz zaniechanie występują-
cego chaosu legislacyjnego.

Słowa kluczowe: Wynagrodzenie za pracę, ochrona zdrowia, pande-
mia Covid - 19

Wstęp

Jednym z czynników warunkujących prawidłowe i efektywne funkcjo-
nowanie systemu opieki zdrowotnej jest ilość i jakość kadry medycznej2. Na 

1  Dr Joanna Zdanowska, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Kompara-
tystyki Prawa Prywatnego, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Nauk Prawnych, Uniwer-
sytet Zielonogórski.
2  W. C. Włodarczyk, A. Domagała, Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, po-
stulowane działania, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 2” 2011, s. 29.



266

JOANNA ZDANOWSKA

problem deficytu tej kadry zwraca się uwagę od wielu lat w większości krajów 
na świecie. Zgodne z danymi zamieszczonymi w raporcie OECD Health Sta-
tistic 2020 w Polsce odnotowuje się jeden z najniższych wskaźników zatrud-
nienia w poszczególnych grupach zawodów medycznych: 2,4 lekarzy na 1000 
mieszkańców (średnia OECD 3,5 na 1000) oraz 5,1 pielęgniarek na 1000 
mieszkańców (średnia OECD 8,8 na 1000). Wskaźniki te od wielu lat pozo-
stają na nie zmienionym poziomie3.

Braki kadrowe znacząco utrudniają realizację gwarantowanych świadczeń 
zdrowotnych udzielanych na poszczególnych poziomach systemu ochrony 
zdrowia. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w 2014 r. wskazano, że spośród ośmiu analizowanych zakresów świadczeń 
zdrowotnych w lecznictwie szpitalnym tylko w jednym oddziale wojewódz-
kim Narodowego Funduszu Zdrowia zapewniono dostęp do wszystkich usług. 
W pozostałych 15 oddziałach nie zakontraktowano niektórych świadczeń  
w lecznictwie szpitalnym. Podstawowym powodem był brak niezbędnego 
personelu medycznego oraz wyposażenia świadczeniodawców. Wymusiło to 
konieczność uzyskania przez pacjentów niezbędnych świadczeń zdrowotnych 
w innych województwach4,5. W 2018 roku zanotowano nieznaczny spadek 
liczby pacjentów oczekujących na gwarantowane świadczenia zdrowotne, ale 
nie dotyczyło to wszystkich ich rodzajów6.

W dobie pandemii problem niedoboru kadry medycznej nabrał jeszcze 
większego znaczenia. Jak wynika z informacji przedstawionych w Mapach 
potrzeb zdrowotnych, istotne braki dotyczą specjalistów wszystkich specjali-
zacji, w tym również z zakresu chorób zakaźnych. Obecnie w Polsce jest 1124 
pracujących w tej dziedzinie lekarzy7. Dopiero  w czerwcu 2020 r. specjaliza-
cja ta została wpisana do wykazu 22 priorytetowych dziedzin medycyny8. Na 
przedstawioną wyżej sytuację deficytu mają wpływ czynniki głównie takie jak: 
brak kompleksowej strategii kształcenia kadr medycznych uwzględniającej 
kierunek zmian demograficznych i epidemiologicznych, sposób kształcenia 

3  OECD Health Statistics 2020, https://www.oecd.org/health/health-data.htm.
4  Informacja o wynikach kontroli Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2014 
r., nr ewid. P/15/059, listopad 2015 r. 
5  Informacja o wynikach kontroli Zatrudnienie w samodzielnych publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej,  nr ewid. P/14/065, lipiec 2015 r.
6  NIK o realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 roku https://www.nik.gov.
pl/aktualnosci-/realizacja-zadan-nfz-w-2018.html.
7  Zestawienie liczbowe lekarzy i lekarzy dentystów wg dziedziny i stopnia specjalizacji, https://
nil.org.pl/uploaded_files/1610056318_zestawienie-nr-04-1.pdf.
8  M. Bociąga-Jasik i in., Zawody medyczne i inne zawody ochrony zdrowia w świetle pandemii 
Covid-19. Alert zdrowotny 4, s. 5.
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kadr medycznych nie dostarczający potrzebnej liczby specjalistów dostoso-
wanych do zmieniających się potrzeb zdrowotnych, pozostawienie w gestii 
uczelni decyzji odnośnie do limitu przyjęć studentów na medyczne kierunki 
studiów co często dyktowane jest względami ekonomicznymi, a także brak 
kompleksowych pomiarów migracji osób wykonujących zawody medyczne 
oraz podejmowania działań mających na celu zapobieżeniu temu zjawisku. 
W tym ostatnim przypadku od wielu lat główną przyczyna migracji jest ni-
ski poziom wynagrodzeń pracowników służby zdrowia szczególnie średniego 
szczebla9. Powód ten składnia również do podejmowania zatrudnienia w kilku 
miejscach. Ponad 60% lekarzy i około 30-40% pielęgniarek pracuje w więcej 
niż jednej placówce medycznej. Taka sytuacja prowadzi do przemęczenia, nie-
zadowolenia i wypalenia zawodowego10. 

Celem pracy jest przedstawienie i analiza zasad wynagradzania pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w placówkach ochrony 
zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych składników wynagro-
dzenia za pracę w warunkach pandemii Covid - 19.

Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę

Kodeks Pracy11 konsekwentnie posługuje się pojęciem wynagrodzenia za 
pracę, ale nie definiuje go. W celu wyjaśnienia tego terminu, konieczne jest 
więc wykazanie jego właściwości. Są to: obowiązkowość, okresowość, wartość 
majątkowa oraz wymóg spełnienia świadczenia na rzecz pracownika w zamian 
za wykonywanie pracy12. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodze-
nia, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zgodnie z art. 85 par. 1 k.p. wy-
płaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się z dołu co najmniej raz w miesiącu, 
w stałym i ustalonym terminie. Powinno być ono wypłacone nie później niż 
w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Natomiast 
składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuż-
sze niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach 
prawa pracy. Nadto wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej. 

9  A. Domagała, Zasoby pracy dla ochrony zdrowia - deficyty kadrowe i metody ich przezwyciężania, 
Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych, Warszawa 2018; M. Kausch, Migracje personelu 
medycznego i ich skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia  w Polsce, Zdrowie Publiczne 
i Zarządzanie nr 11, 2013, s. 175-176.
10  M. Bociąga - Jasi, Alert, s. 4.
11  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917 ze zm.., dalej: 
k.p.).
12  L. Florek, Prawo pracy, Wyd. C.H. Beck, wyd. 19, Warszawa 2017, s. 193-194, Kodeks pracy. 
Komentarz, (red.) K.W. Baran, Wolters Kluwer, Wyd. 4, Warszawa 2018, s. 618.
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Ustawodawca przewidział w wyjątkowych przypadkach możliwość częściowe-
go spełnienie wynagrodzenia w innej formie. Istotną cechą wynagrodzenia jest 
również jego należność za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy 
pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy 
prawa pracy tak stanowią (art. 80 k.p.). 

W art. 78 par. 1 k.p. ustawodawca wskazał sposób ustalania wynagro-
dzenia uznając,  iż powinno ono odpowiadać w szczególności rodzajowi wy-
konywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także 
uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. Nadto w celu realizacji zasady 
wyrażonej w art. 13 k.p. wynagrodzenie pracownika powinno być ustalone na 
takim poziomie, aby było godziwe. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego  
z dnia 25 sierpnia 2010 r. godziwe wynagrodzenie za pracę to wynagrodzenie 
odpowiednie, właściwe, słuszne, rzetelne i uczciwe13. Zasady realizacji tego 
prawa określają przepisy prawa oraz polityka płacowa państwa, głównie po-
przez wskazywanie corocznie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Warunki wynagradzania za pracę i ustalania innych świadczeń zwią-
zanych z pracą określa się w układzie zbiorowym pracy, a razie nie objęcia 
pracodawcy takim układem -  w regulaminie wynagradzania. 

W przepisach prawa pracy wyraźnie zarysowuje się odróżnienie wy-
nagrodzenia za pracę od innych świadczeń związanych z pracą (art. 77 (1)  
i 77(2) k.p.). Kodeks pracy stosuje również pojęcie innych dodatkowych 
składników wynagrodzenia (art. 78 kp). Należy więc przyjąć, że konstrukcja 
wynagrodzenia zakłada istnienie jego części zasadniczej oraz dodatkowych 
składników.

Warto też wskazać, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego widoczny jest 
pogląd, iż powierzenie pracownikowi dodatkowego rodzaju pracy wymaga 
podwyższenia wynagrodzenia stosownie do rozmiaru dodatkowych obowiąz-
ków wykraczających poza te przewidziane w umowie o pracę14. Niemniej nale-
ży pamiętać, że nałożenie na pracownika dodatkowych obowiązków objętych 
rodzajem pracy określonym w umowie nie rodzi po jego stronie uprawnień 
do dodatkowego wynagrodzenia jeżeli takiego wynagrodzenia nie przewidują 
przepisy płacowe, a praca może być wykonana w normalnym czasie pracy15.

13  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.08.2010, II PK 50/10.
14  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2012, II UK 282/11.
15  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2007, I PK 260/06.
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Minimalne wynagrodzenie za prace w podmiotach 
leczniczych

Minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę, sposoby jego ustalania 
oraz poszczególne rodzaje dodatkowych składników wynagrodzenia mogą być 
wprowadzane  i określane przez ustawy oraz rozporządzenia regulujące sytuację 
prawna danych grup zawodowych. 

W odniesieniu do pracowników świadczących pracę w podmiotach lecz-
niczych  i wykonujących zawody medyczne na podstawie umowy o pracę  
w zakresie ustalania poziomu najniższego wynagrodzenia zastosowanie ma 
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.  o sposobie ustalania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych16. Wprowadzenie przepisów ustawy miało na celu zagwarantowanie 
ochrony wynagrodzenia zasadniczego, a dla pracowników mniej zarabiających 
stopniowe zwiększanie poziomu wynagrodzeń oraz niwelowanie różnic płaco-
wych w ramach grup zawodowych. Założeniem ustawodawcy była ochrona 
wynagrodzenia minimalnego, stad też nie wprowadzono tzw. „siatek płac”, 
ani górnej granicy wynagrodzeń. Takie działania mają pozwolić na stopnio-
we likwidowanie sygnalizowanego przez organizacje pracobiorców zjawiska 
wprowadzania oszczędności w podmiotach leczniczych poprzez ograniczanie 
wysokości wynagrodzeń. Nadto mają zwiększyć zainteresowanie kształceniem 
w zawodach medycznych, zachęcić do rezygnacji z migracji oraz dać impuls 
do podwyższania kwalifikacji zawodowych w drodze specjalizacji. Rozwią-
zania te maja się przełożyć na wzrost liczby kadry medycznej zatrudnianej   
w podmiotach leczniczych, a w konsekwencji powyższenie poziomu bez-
pieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności 
świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa sanitarnego17.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy docelowa, minimalna wysokość wy-
nagrodzenia powinna zostać osiągnięta pod koniec 2021 roku. Od 1 stycznia 
2022 r. wynagrodzenia pracowników medycznych nie będą mogły być niższe 
niż minimalne wynagrodzenie ustalone na dzień 31 grudnia 2021 r.

Zasady podwyższania minimalnego wynagrodzenia określa art. 3 ustawy, 
zgodnie  z którym do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy obowiązany 

16  Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 
830).
17  Uzasadnienie do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, www.ozzpdmif.pl/
sites/default/files/PDF.pdf.



270

JOANNA ZDANOWSKA

jest dokonać podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wyko-
nującego zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczyn-
nika pracy określonego w ustawie i kwoty przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, 
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski”. Podwyższenie po-
winno nastąpić do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze, z uwzględnieniem sposób podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego 
zapewniającego proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost 
tego wynagrodzenia, przy czym na dzień 1 lipca 2020 r. oraz  1 lipca 2021 
r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika powinno być podwyższone co naj-
mniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodze-
niem zasadniczym  a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 

Należy również wskazać, że zgodnie z art. 7 omawianej wyżej ustawy do 
dnia 30 czerwca 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane było 
jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwo-
ty 3900 zł brutto. Natomiast od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 
r. kwota bazowa wynosiła 4200 zł brutto. Dokonując zaś regulacji wynagro-
dzeń od 1 lipca 2020 r. pracodawcy są zobowiązani stosować kwotę bazową  
w wysokości 4918,17 zł.

Należy zaznaczyć, że powyższe rozwiązanie dotyczy wyłącznie wynagro-
dzenia zasadniczego. Nie uwzględnia więc jego dodatkowych składników oraz 
innych świadczeń związanych z pracą np. wynagrodzenia z tytułu pełnienia 
dyżuru medycznego. 

Wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracow-
nikom wykonującym zawód medyczny określana jest w zależności od zaszere-
gowania pracownika do danej grupy zawodowej oraz posiadanych kwalifikacji. 

Kompetencje kontrolne w zakresie stosowania powyższych zasad powie-
rzono podmiotowi tworzącemu18 oraz Państwowej Inspekcji Pracy. 

Warto dodać, że wskazane wyżej przepisy stanowią regulacje szczegól-
ne  w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego, a zatem będą mieć za-
stosowanie przed przepisami ogólnymi, głównie przepisami ustawy z dnia  
10 października 2002 r. o mini-malnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy 

18  Podmiot tworzący to podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jednostki budżetowej albo jednostki 
wojskowej (art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(t.j. Dz. U. 2020, poz. 295)).
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z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę  
w warunkach pandemii Covid - 19

Z uwagi na konieczność podejmowania czynności zawodowych przez 
pracowników wykonujących zawody medyczne w warunkach pandemii Co-
vid - 19 oraz związanego z tym zwiększonego ryzyka i wysiłku ustawodawca 
przewidział z tego tytułu dodatki do wynagrodzenia. W zależności od zakresu 
czynności i podstawy decyzyjnej wskazującej miejsce wykonywania pracy mają 
one różną podstawę prawną.

Dodatkowe wynagrodzenie dla osób wykonujących zawody medycz-
ne walczących ze skutkami pandemii zostało przewidziane w ustawie z dnia  
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdzia-
łaniem sytuacjom kryzysowym związanym  z wystąpieniem COVID-1919 oraz 
w jej nowelizacji czyli ustawie z 28 października 2020 r.  o zmianie ustawy  
o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kry-
zysowym związanym z wystąpieniem COVID-1920. Wskazana wyżej ustawa 
pierwotnie zakładała 100% dodatku do wynagrodzenia dla personelu me-
dycznego sprawującego opiekę nad chorymi zakażonych lub podejrzewanych 
o zakażenie koronawirusem. Jednakże  w wyniku jej zmiany uprawnienie do 
wyższego wynagrodzenia uzyskały jedynie osoby skierowanym do pracy przy 
zwalczaniu epidemii w drodze decyzji wojewody21. W takim przypadku zasto-
sowanie znajduje art. 47 ust. 10 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi22 ustalający wynagrodzenie zasadnicze takiej osoby  
w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego 
przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w decy-
zji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma 
takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie 

19  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdzia-
łaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2112 
ze zm..), (dalej: ustawa covidowa).
20  Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw  
w związku z przeciw-działaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. 2020 poz. 2113).
21  M. Kwiatkowska, Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego walczącego z CO-
VID-19, www.sip.lex.pl/#/publication/470142616.
22  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1845).
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lub uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze sta-
łym, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała  
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja  o skie-
rowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii. Dodatkowe wynagrodzenie 
jest finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest woje-
woda właściwy  ze względu na miejsce udzielania świadczeń. Warto dodać, że 
powyższe przepisy prawa zostały wprowadzone po niemal miesięcznej zwłoce 
z publikacją ustawy i ogłoszeniem jej wraz z nowelizacją.

Niezależnie od wskazanych wyżej regulacji, na podstawie polecenia Mi-
nistra Zdrowia  z dnia 4 września 2020 roku uprawnienie do dodatkowe-
go wynagrodzenia w wysokości 100% uzyskały również osoby zatrudnione  
w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego spełniające łącznie 
następujące kryteria:

- wykonujący zawód medyczny,
- uczestniczący w udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
- mający bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie w wyniku zmiany polecenia wydanego Prezesowi Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w dniu 1 listopada 2020 roku dodatkowe wyna-
grodzenie przysługuje obecnie także osobom wykonującym zawód medyczny  
w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych lub izbach przyjęć, zespołach ratow-
nictwa medycznego, w tym lotniczych zespołach ratownictwa oraz osobom 
wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umiesz-
czonych na wykazie Ministra Zdrowia, zlokalizowanych w szpitalach I, II i III 
poziomu zabezpieczenia covidowego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia 
podpisał umowę na wykonywanie testów w kierunku SARS-CoV-223. Środki 
na dodatkowe wynagrodzenia pochodzą z budżetu państwa w części, której 
dysponentem jest Minister Zdrowia. Należy również zaznaczyć, że limit wy-
płaty miesięcznego podwyższonego na mocy polecenie Ministra Zdrowia wy-
nagrodzenia nie może przekraczać 15000 zł.

23  Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r., www.woipip.pl/wpcontent/
uploads/2020/11/poleceni-e-z-dnia-4.09.2020.pdf, Polecenie Ministra Zdrowia z dnia 1 listo-
pada 2020 r., www.nfz.gov.pl.
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Zakończenie

Pandemia Covid - 19 realnie uwidoczniła istniejący do wielu lat problem 
deficytu kadry medycznej. Jednym z głównych powodów takiego stanu jest 
niezadowolenie z wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia, szczególnie przez 
pracowników tak zwanego średniego szczebla. Co jakiś czas w Polsce docho-
dzi do strajków pracowników wykonujących zawody medyczne. Za każdym 
razem głównym postulatem jest zwiększenie wynagrodzeń danej grupy zawo-
dowej. Jednym z działań podejmowanych przez rząd w celu zapobieżenia nie-
zadowoleniu płacowemu jest wprowadzenie płacy minimalnej określanej na 
innych, nieco bardziej korzystnych zasadach niż w odniesieniu do pozostałych 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Działania te póki co wydają 
się jednak niewystarczające, a problem wymaga rozwiązania systemowego. 

Natomiast w okresie pandemii wzrost zachorowalności populacji powo-
dujący konieczność zwiększenia liczby godzin pracy specjalistów oraz występu-
jące ryzyko zdrowotne kadry medycznej niewątpliwie stanowią argumentację 
dla wprowadzania rozwiązań przewidujących dodatkowe, okresowe wyna-
grodzenie za pracę. Należy zwrócić uwagę, że zarówno Minister Zdrowia jak  
i ustawodawca posługują się pojęciem dodatkowego wynagrodzenia co należy 
rozumieć jako jego składnik uzależniony od wykonywania działań związanych 
ze zwalczaniem skutków pandemii i mający charakter niestały. Wydaje się,  że 
obecne rozwiązania, po wprowadzanych nowelizacjach przepisów, obejmują-
cych coraz szersze grupy zawodowe stanowią w pewnym zakresie odpowiedź 
na zgłaszane zapotrzebowanie. Niemniej jednak, w celu poznania poziomu 
satysfakcji pracowników wykonujących zawody medyczne należałoby prze-
prowadzić odpowiednie badania empiryczne. Niewątpliwie dla uzyskania 
chociaż częściowego ich zadowolenia konieczne jest zapewnienie prawidło-
wego i sprawnego wypłacania wynagrodzeń oraz dodatków do nich. Chaos 
informacyjny, który towarzyszy licznym zmianom przepisów w tym zakresie  
i niejasność ich stosowania nie jest czynnikiem pozytywnym i również w tym 
kontekście należałoby postrzegać problem płacowy. 
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REMUNERATION OF EMPLOYEES WORKING  
IN MEDICAL PROFESSIONS DURING THE COVID-19 

PANDEMIC

Summary: The problem of the medical staff deficit has existed for many 
years in most countries of the world. One of the reasons for this is the 
low level of salaries of health care workers, especially midlevel. The aim 
of the study was to present and analyze salary principles of medical 
workers employed in health care facilities, with particular emphasis on 
additional salary benefits for work in the Covid-19 pandemic. After 
current updates existing regulations cover more professional groups 
and seem to respond to the reported demand. Nevertheless, to obtain 
satisfaction, it is necessary to ensure correct and efficient salary payouts 
and to avoid the existing legislative chaos.

Keywords: Salary, health care, pandemic Covid.






