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Szanowni Państwo,

Stabilność funkcjonowania państwa i bezpieczeństwo sektora finan-
sów publicznych stanowią wartości, które powinny być szczególnie cenione,  
tj. uwzględniane w procesie stanowienia i stosowania prawa i w konsekwencji 
przez to prawo chronione. W warunkach stabilności finansowej możliwy jest 
nie tylko korelujący z nią wzrost gospodarczy państwa, ale także zachowanie 
ciągłości w realizacji jego zadań przy uwzględnieniu słusznie pojmowanego 
interesu ogólnego, jak i efektywności wykorzystywania środków publicznych. 
Odstępstwem od tego pożądanego stanu są zaburzenia wywołane zdarzeniami 
niekiedy nadzwyczajnymi, nieprzewidywalnymi, innym razem wynikającymi  
z cyklu koniunktury gospodarczej, które stanowią zagrożenie dla sprawnego 
realizowania misji państwa, jednostek sektora finansów publicznych, co rzutu-
je również na sytuację podmiotów prawa prywatnego. 

Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która wpisuje się w za-
kreśloną wyżej problematykę, świadcząc o tym, że dyskusja nad wartościami, 
które stanowią podstawę aksjologiczną prawa, jest nadal żywa i potrzebna. 

Monografię podzielono na trzy części, a każda z nich tworzy istotny ele-
ment całości, bez której - w naszej ocenie - nie sposób byłoby uznać dyskusji 
nad stabilnością i bezpieczeństwem prawa finansowego za kompleksową. 

W pierwszym rozdziale skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczą-
cych znaczenia stabilnego systemu finansowego dla funkcjonowania państwa. 
Stabilność finansową w obszarze prawa finansów publicznych wiązać nale-
ży ze zdolnością państwa do utrzymywania w dłuższym okresie właściwego 
poziomu wydatków publicznych, jak i odpowiedniego tempa gromadzenia 
środków publicznych. U podstaw analiz ujętych w pierwszym rozdziale leży 
założenie, że dobrem konstytucyjnie chronionym jest równowaga finan-
sów publicznych i ochrona przed nadmiernym zadłużaniem się podmiotów 
publicznych. Jak bowiem uznaje Trybunał Konstytucyjny „Dobro to jest  
w hierarchii konstytucyjnych wartości, aż tak wysoko usytuowane, że chroni je 
restrykcja konstytucyjna (czyli bezwzględny zakaz nadmiernego zadłużania się 
państwa), tj. art. 216 ust. 5 Konstytucji” (wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
z 4.05.2004 r., K 40/02). W rozdziale tym ujęto opracowania oscylujące 
wokół zagadnienia wpływu czynników zewnętrznych na stabilność i bezpie-
czeństwo systemu finansowego ujmowanego in genere, jak i w odniesieniu do 
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systemu opieki zdrowotnej, a także państwowego długu publicznego i prawa 
do prywatności w kontekście tajemnicy celnej.

Stabilność prawa finansowego opiera się na zasadzie zaufania obywatela 
do państwa i stanowionego przez ustawodawcę prawa. Obywatel musi mieć 
gwarancję, że w poczuciu troski o przyszłość państwa, stanowione prawo bę-
dzie ewoluowało w sposób, w tempie i w zakresie adekwatnym do społecznych 
potrzeb. Dlatego w ramach drugiego rozdziału monografii skoncentrowano 
się na problematyce utrzymania bezpieczeństwa i stabilności na rynku finanso-
wym. Ujęto w nim badania Autorów, które są wielogałęziowe i interdyscypli-
narne, a niekiedy również komparatystyczne. Obejmują one zagadnienia doty-
czące m.in. klauzul abuzywnych w działalności bankowej, wpływu uwolnienia 
kursu franka szwajcarskiego przez Szwajcarski Bank Narodowy na międzyna-
rodowe bezpieczeństwo finansowe, a także roli Narodowego Banku Polskiego 
jako gwaranta stabilności rynku finansowego w Polsce, zagrożeń wypływają-
cych ze zjawiska „prania” pieniędzy w kontekście obowiązków nałożonych na 
kantory i wiążących się ze stosowaniem waluty wirtualnej.

Ostatni z rozdziałów niniejszej monografii poświęcono problematyce 
bezpieczeństwa i stabilności postrzeganych jako fundament działalności orga-
nów państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek. Stąd 
poruszono w nim zagadnienia dotyczące systemu odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych, umowy depozytu nieprawidłowego  
u jednostki samorządu terytorialnego, kontroli sądów administracyjnych w za-
kresie postępowań zawieszających bieg terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego, a także ochrony nabywcy na rynku deweloperskim.

Liczymy głęboko, że każdy z rozdziałów spotka się z Państwa zaintereso-
waniem, będzie przyczynkiem do być może pogłębionych badań naukowych, 
potrzebnych nie tylko dla rozwoju myśli naukowej, ale także oceny znacze-
nia dotychczasowych rozwiązań prawnych. Żywimy nadzieję, że monogra-
fia stanowić będzie nie tylko źródło wiedzy teoretycznej, ale także spotka się  
z przychylnością praktyków. Jesteśmy przy tym przekonani, że monografia za-
wiera wiele konstruktywnych konkluzji, które służą i zachęcają do obierania 
ambitnych - czasami osadzonych w perspektywie długookresowej, ale realnych, 
adekwatnych do istniejących warunków i potrzeb gospodarczych, a przez to 
pożądanych - kierunków zmian.

W monografii uwzględniono stan prawny obowiązujący na koniec listo-
pada 2021. 

Redaktorzy
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Adam Drozdek1

Katarzyna Machalica-Drozdek2

Prawo do prywatności 
a tajemnica celna

Streszczenie: Cel - analiza zagadnień ochrony informacji pozyskiwanych przez 
organy celne (KAS) objętych tajemnicą celną na tle konstytucyjnej zasady pra-
wa do prywatności. Metodologia badań - metodą badawczą zastosowaną w pracy 
jest metoda dogmatyczna, polegająca na analizie materiału normatywnego oraz 
dorobku doktryny. Wynik - możliwość pozyskiwania i przetwarzania tak dużej 
ilości różnego rodzaju informacji przez organy celne, w tym przypadku Służbę 
Celno-Skarbową, wymaga wprowadzenia przepisów w zakresie określenia zasad 
jawności i jej ograniczeń, dotyczących uzyskanych i gromadzonych informacji. 
Zabieg taki z jednej strony wymaga zagwarantowania prawa dostępu  
do informacji publicznej, a z drugiej zachowania sfery prywatności jednostki 
(dłużnika celnego), podlegającej w państwie prawnym konstytucyjnej ochronie. 
Oryginalność / wartość – dotychczas nie przeprowadzono podobnej analizy  
w Polsce. Otrzymane wyniki badań stanowią wstęp do dalszych badań nad 
instytucja tajemnicy celnej.

Słowa kluczowe: tajemnica celna, prawo do prywatności, ochrona danych 
osobowych

Wstęp

Zakres działań organów celnych3 wymaga gromadzenia wielu informacji, 
które pozwalają zapewnić prawidłową kontrole wprowadzanych na terytorium 

1 Doktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ORCID: 0000-0002-0942-3347
2 Doktor, doradca podatkowy, ORCID: 0000-0002-7539-4134
3 Definicja legalna organów celnych zawarta została w art. 5 ust. 1, przez którą należy rozu-
mieć administracje celne państw członkowskich odpowiedzialne za stosowanie przepisów pra-
wa celnego oraz wszelkie inne organy upoważnione na mocy prawa krajowego do stosowania 
niektórych przepisów prawa celnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  
nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (wersja przekształ-
cona) (Dz. Urz. UE L Nr 269 z dn. 10.10.2013 r., s. 1 z późn. zm.).
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UE (wyprowadzanych z terytorium UE) towarów celnych. To z kolei wiąże się, 
zwiększą skutecznością przeprowadzanych kontroli celnych oraz niezakłóco-
nym przepływem danych, usprawnieniem odpraw celnych oraz zmniejszeniem 
obciążeń administracyjnych. Dane gromadzone przez organy celne pozwalają 
także przeciwdziałać nadużyciom finansowym, przestępczości zorganizowanej 
i terroryzmowi, a tym samym zabezpieczają interesy fiskalne Unii Europejskiej 
oraz Rzeczpospolitej Polskiej4.

Konieczność respektowania konstytucyjnych praw jednostki do ochrony 
prywatności, o których mowa w art. 47 i 51 Konstytucji RP5, spowodowa-
ła objęcie przez ustawodawcę szczególną ochroną informacji gromadzonych  
i przetwarzanych w ramach działań prowadzonych przez organy celne. Gwa-
rancje te realizują przepisy o tajemnicy celnej, która jest jedną z wielu tajemnic 
prawnie chronionych, służącą ochronie informacji przekazywanych organom 
celnym przez podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą. Zada-
niem tajemnicy celnej jest ochrona informacji gromadzonych i przetwarza-
nych przez organy celne w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu towarowego 
z zagranicą, a odnoszące się w swej treści do sfery prywatnej podmiotów, sfery 
gospodarczej (ekonomicznej), jak i poza ekonomicznej np. ochrony dóbr kul-
tury, własności intelektualnej.

Celem niniejszego opracowania jest analiza zagadnień ochrony informacji 
pozyskiwanych przez organy celne (KAS) objętych tajemnicą celną na tle kon-
stytucyjnej zasady prawa do prywatności. Badanie przeprowadzone zostanie 
w nawiązaniu do zakresu przedmiotowego i podmiotowego tajemnicy celnej.

Istota prawa do prywatności

Prawo do prywatności zaliczane jest do praw człowieka pierwszej gene-
racji. We współczesnych systemach prawnych strefa prywatności jako dobro 
prawne podlega szczególnej ochronie6. W polskim porządku prawnym pod-
stawowym źródłem prawa do prywatności jest Konstytucja Rzeczpospolitej 
Polskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 47, „każdy ma prawo do ochrony prywatnej 
życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swo-
im życiu osobisty”.

Z treści powołanego przepisu wynika, że ustrojodawca użył terminu 
„każdy”. W literaturze prawa konstytucyjnego wskazuje się, że jest to prawo 

4 por. art. 47 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
6 Garlicki i Zubik 2016, s. 248.
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dotyczące wszystkich osób fizycznych, gdyż tylko one są zdolne do posiada-
nia życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia7. Z poglądem tym 
należy jednak polemizować, ponieważ gwarancje Konstytucyjne wynikające  
z art. 47 należy rozciągnąć również na jednostki organizacyjne8. W orzecznic-
twie Trybunału Konstytucyjnego jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji 
z 1997 r., Trybunał rozpatrywał sprawę poświęconą prawu do prywatności,  
w związku z ingerencją organów podatkowych w tajemnicę bankową, przyzna-
jąc „każdemu podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą” prawo do 
pewnej prywatności tej działalności, o ile nie ma ona na celu ukrycia działalno-
ści przestępczej lub uchylenia się od określonych zobowiązań publicznopraw-
nych9. Oznacza to, że pojęcie prawa do prywatności stanowią zasady i reguły 
odnoszące się do różnych sfer życia jednostki, a ich wspólnym mianownikiem 
jest przyznanie jednostce prawa do życia własnym życiem, układanym według 
własnej woli, z ograniczeniem do niezbędnego minimum wszelkiej ingerencji 
wewnętrznej. Tak rozumiana prywatność odnosi się przede wszystkim do ży-
cia osobistego, rodzinnego, towarzyskiego i czasem jest określana jako „prawo 
do pozostawienia w spokoju”10. Prawo do prywatności odnosi się także do 
ochrony informacji dotyczących danej osoby i gwarantuje m.in. pewien stan 
niezależności, w ramach którego jednostka może decydować o zakresie i zasię-
gu udostępniania i komunikowania innym osobom informacji o swoim życiu. 
W kontekście powyższego należy zauważyć, że na gruncie prawa podatkowego 
pojęcie podatnika odnosi się nie tylko do osób fizycznych. Pogląd ten potwier-
dza treść art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., w myśl którego podatni-
kiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi 
podatkowemu11.

Powyższe uzasadnia zatem wniosek, że termin „każdy” należy rozumieć 
szeroko. Terminem tym objęte zostały różne jednostki organizacyjne. Zda-
niem Autora taki pogląd zasługuje na aprobatę. Poprzez pojęcie „każdego” 
należy rozumieć również dłużnika celnego, którym jest podmiot zobowiąza-
ny do uiszczenia cła wywozowego lub przywozowego. Definicja ta obejmuje 
każdą osobę (fizyczną lub prawną) oraz stowarzyszenie, które zobowiązane  
są do zapłaty kwoty długu celnego12. Zdaniem K. Sawickiej dłużnikami 

7 Banaszak 2009, s. 244.
8 Wild, Safjan i Bosek 2016, s. 1174.
9 Orzeczenie TK z czerwca 1997 r.
10 Kopff 1972.
11 Por. art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
12 Drozdek 2017, s. 141.
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celnymi są wszystkie podmioty dokonujące obrotu towarowego z zagranicą, 
a więc wszyscy jego uczestnicy, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła13, 
a więc wszystkie osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niepo-
siadające osobowości prawnej, znajdujące się pod jurysdykcją Rzeczpospolitej 
Polskiej, w tym cudzoziemcy (bezpaństwowcy), zagraniczne osoby prawne 
oraz zagraniczne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
które dokonują w Polsce obrotu towarowego z zagranicą14. Powyższe ozna-
cza, że pojęcie prywatności w zakresie obrotu towarowego z zagranicą odnosić 
się będzie do wszystkich podmiotów, które dokonują czynności związanych  
z wprowadzeniem, bądź wyprowadzeniem towarów za granicę.

Zakres podmiotowy tajemnicy celnej

Ustawodawca w obowiązujących przepisach unijnego prawa celnego nie 
zdefiniował pojęcia tajemnicy celnej, posługując się jedynie terminem „ta-
jemnica zawodowa”. W myśl art. 12 ukc, wszelkie informacje uzyskane przez 
organy celne podczas wykonywania obowiązków, mające z natury charakter 
poufny lub dostarczone na zasadzie poufności, są objęte obowiązkiem zacho-
wania tajemnicy zawodowej. Z kolei przepisy ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej posługują się niezdefiniowanym terminem „tajemnica skarbowa”15. 
Termin „tajemnica celna” pojawia się tylko w jednym krajowym akcie praw-
nym16, gdzie ustawodawca dokładnie określił zakres podmiotowy i przedmio-
towy. Zgodnie z brzmieniem art. 95b ust. 3 upc do przestrzegania tajemnicy 
celnej obowiązani są funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej oraz członko-
wie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Kra-
jowej Administracji Skarbowej, którzy w związku z wykonywaniem obowiąz-
ków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną. Ponadto,  
w ust. 4 powołanej regulacji prawnej ustawodawca wskazał, że do przestrzega-
nia tajemnicy celnej obowiązane są również inne osoby, którym udostępniono 
informacje objęte tajemnicą celną, chyba że na ich ujawnienie zezwalają obo-
wiązujące przepisy prawa.

13 Fojcik-Mastalska i K. Sawicka 2001, s. 58.
14 Por. postanowienie NSA z 19 lutego 2018 r.; Machalica-Drozdek K. 2015, s. 51 i n.
15 W tym miejscu zauważyć należy, że w nieobowiązującej już ustawie z dnia 9 stycznia 1997 
r. Kodeks celny stosowany był termin tajemnica służbowa, gdzie poprzez tajemnicę rozumiano 
informację niejawną niebędącą tajemnicą państwową, uzyskaną w związku z czynnościami służ-
bowymi albo wykonywaniem prac zleconych, której nieuprawnione ujawnienie mogłoby nara-
zić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli albo 
jednostki organizacyjnej; Borkowski, Chlebny, Chromnicki, Hauser i Wojtachnio 2001, s. 41.
16 Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne.
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W przytoczonym przepisie wymieniono trzy grupy podmiotów, tj. funk-
cjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz członków korpusu służby cywilnej 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skar-
bowej. Do ostatniej grupy zaliczone zostały inne osoby, którym organ celny 
powierzył wykonanie określonych czynności faktycznych i prawnych objętych 
tajemnicą celną. Ponadto ustawodawca w art. 11 KAS wskazał, że organa-
mi KAS są minister właściwy do spraw finansów publicznych, Szef Krajowej 
Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor 
izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu 
celno-skarbowego. Wykaz osób, które mogą pełnić służbę, bądź mogą zostać 
zatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS, a które zobowiązane są do 
zachowania tajemnicy celnej, został określony w art. 151 KAS oraz w ustawie 
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej17. Są to także pracownicy, do 
których stosuje się przypisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 
urzędów państwowych18. Oznacza to, że do zachowania w tajemnicy danych 
objętych regulacją art. 95b upc, zobowiązana jest każda osoba, której udostęp-
niono dane objęte tą tajemnicą, chyba że na jej ujawnienie zezwalają obowią-
zujące przepisy prawa.

Powyższe powoduje więc ewidentne rozszerzenie zakresu podmiotowego 
tajemnicy celnej. W doktrynie prawa celnego podkreśla się, że zachowanie 
tajemnicy celnej obowiązuje każdego pracownika, bez względu na formę za-
trudnienia. Pogląd taki prezentuje F. Prusak, zdaniem którego nie jest istotne 
zajmowane przez pracownika stanowisko, rodzaj i miejsce wykonywanej pra-
cy oraz charakter stosunku pracy. Zachowanie tajemnicy obowiązuje w czasie 
trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, ponieważ pracownikowi udostęp-
niane są wyłącznie te wiadomości stanowiące tajemnicę celną, które wchodzą  
w zakres wykonywanych przez niego obowiązków służbowych19.

Analizując ww. krąg podmiotów obowiązanych do zachowania tajemnicy 
celnej, warto także przywołać treść nieobowiązującego już art. 23 ust. 2 w zw.  
z art. 2 ust. 1 pkt 1, 4-7 i 10 ustawy o Służbie celnej20, który wymieniał zadania 
zastrzeżone wyłącznie dla funkcjonariuszy celnych. Pozostałe zadania wymie-
nione w art. 2 usc mogli wykonywać zarówno członkowie korpusy służby cy-
wilnej, jak i pracownicy, do których zastosowanie miały przepisy ustawy o pra-
cownikach urzędów państwowych. W obowiązujących przepisach KAS brak 

17 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
18 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
19 Prusak 2000, s. 76.
20 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej.
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jest tożsamych rozwiązań prawnych, które przyznawałyby funkcjonariuszom 
celnym na zasadzie wyłączności zadania w zakresie realizacji polityki celnej 
w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych 
zadań wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności wykonywanie 
czynności związanych z obejmowaniem towarów procedurą celną i powrot-
nym wywozem, czy współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. 
Przenosząc powyższe na grunt obowiązujących przepisów KAS, stwierdzić na-
leży, że członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w jednostkach orga-
nizacyjnych KAS oraz inne osoby, którym organ celny powierzył wykonanie 
określonych czynności faktycznych i prawnych objętych tajemnicą celną mogą 
wykonywać zadania w realizacji polityki celnej w części dotyczącej przywozu  
i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów 
odrębnych, a w szczególności wykonywanie czynności związanych z obejmo-
waniem towarów procedurą celną i powrotnym wywozem, np. wykonywanie 
rewizji celnej towarów, zdejmowanie zamknięć celnych czy ich nakładanie.

Nadzór nad międzynarodową wymianą handlową Unii, wdrażanie 
wspólnej polityki handlowej oraz pozostałych wspólnych polityk Unii w za-
kresie wymiany handlowej, a także bezpieczeństwo całego łańcucha dostaw 
powierzone zostało osobą nie będącym funkcjonariuszami. Tym samym  

„cywilni pracownicy” KAS realizują środki mające na celu w szczególności 
ochronę interesów finansowych Unii i jej państw członkowskich, ochronę 
Unii przed nieuczciwym i nielegalnym handlem przy równoczesnym wspie-
raniu legalnej działalności gospodarczej, zapewniają bezpieczeństwo i ochronę 
Unii i jej mieszkańców oraz ochronę środowiska, utrzymują należytą równo-
wagę pomiędzy kontrolami celnymi a ułatwianiem legalnej wymiany handlo-
wej. Z punktu widzenia prawa do prywatności, istotnym jest fakt, że dostęp do 
informacji zawartych w tajemnicy celnej mogą uzyskać osoby zatrudnione na 
umowę zlecenie, zastępstwo, a także osoby odbywające staż, praktykę zawodo-
wą lub studencką w jednostkach organizacyjnych KAS. W ocenie Autora tak 
szeroki krąg osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy celnej, zbyt duża 
rotacja pracowników cywilnych oraz niskie wynagrodzenia w korpusie służby 
cywilnej stanowią najsilniejsze przyczyny ewentualnego źródła przecieku infor-
macji objętych tajemnicą celną, a tym samym prawo do prywatności dłużnika 
celnego jest zagrożone. W ten sposób grupy przestępcze mogą dość łatwo wejść 
posiadanie informacji objętych tajemnicą celną.

Analizując przepisy dotyczące tajemnicy celnej, należy także wskazać,  
że do jej zachowania są również zobowiązane osoby, które poznają infor-
macje objęte ochroną przy wykonywaniu swojej pracy, tj. pełnomocnicy 
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reprezentujący stronę (agent celny), w tym m.in. adwokaci, radcowie prawni, 
doradcy podatkowi, a także prokuratorzy, sędziowie, Minister Sprawiedliwo-
ści, Rzecznik Praw Obywatelskich, pracownicy NIK. Osoby te, nie zostały 
zobowiązane do składania przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy celnej. Nato-
miast muszą zachować informacje w tajemnicy ze względu na pełnione funkcje 
i zajmowane stanowiska21. Istotnie należy podkreślić, że tajemnica celna nie 
dotyczy osób, których dotyczą owe informacje objęte tajemnicą. Wynika to 
z faktu, że tajemnicą celną nie jest związana strona postępowania, która za-
poznała się z aktami postępowania celnego. Podmiot taki może swobodnie 
i bez ograniczeń wykorzystywać informacje zgromadzone przez organ celny, 
posługiwać się nimi, a także rozpowszechniać je, pomimo że zgodnie z ustawą 
są chronione tajemnicą celną.

W tym miejscu warto podkreślić, że organ celny jest obowiązany do 
ochrony informacji poufnych, uzyskanych od osób lub urzędów w toku wy-
konywania czynności kontroli celnej. Informacja taka może być jednak udo-
stępniona (rozpowszechniona) za zgodą jej udzielającego lub gdy przepisy usta-
wowe zobowiązują lub upoważniają organ celny do takiej czynności. W tym 
zakresie regulacja art. 95b upc, podobnie jak regulacje art. 53 KAS odsyła do 
odpowiednich postanowień Ordynacji podatkowej.

Na zbyt szeroki krąg osób, które otrzymały dostęp do tajemnicy celnej 
wskazuje także fakt, że do przestrzegania tajemnicy celnej zobowiązane zostały 
osoby, które uzyskały dostęp do informacji stanowiących tajemnice w związku 
z wykonywaniem obowiązków, np. stażyści wykonywujący czynności archi-
wizacji dokumentacji, podczas którego dostęp do informacji chronionych jest 
nieograniczony.

Przedstawione powyżej wątpliwości są tym bardziej uzasadnione, gdyż 
ustawodawca wprost wskazał, że osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy 
celnej to osoby, które uzyskały dostęp do informacji stanowiących tajemnicę 
celną w związku z wykonywaniem obowiązków.

Zakres przedmiotowy tajemnicy celnej

Zakres przedmiotowy tajemnicy celnej dotyczy informacji objętych obo-
wiązkiem poufności. Zgodnie z art. 95b ust. 1 upc indywidualne dane zawarte 
w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach składanych przez zgłaszającego 
objęte są tajemnicą celną. Przedmiotem tajemnicy celnej objęte są również 

21 Brolik, Dowgier, Etel, Kosikowski, Pietrasz, Popławski, Presnarowicz i Stachurski 2013, s. 1299.
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dane znajdujące się w dokumentach organu celnego lub pozyskane przez organ 
informacje na temat tych danych. W ten sposób tajemnicą celną objęte zostały 
również dane zawarte w aktach postępowania celnego oraz aktach postępo-
wania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, doku-
mentacji rachunkowej organu celnego, informacjach uzyskanych przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego  
z banków oraz z innych źródeł niż zawarte w zgłoszeniu celnym.

Poddając szczegółowej analizie przedmiot tajemnicy celnej, należy wska-
zać, że ochroną objęte będą dane, które łącznie spełniają dwa kryteria: tj. for-
malne i materialne22. Kryterium formalne wyznaczają dane zawarte w zgłosze-
niu celnym, innych dokumentach składanych przez zgłaszającego, jak również 
w aktach postępowania celnego oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub 
wykroczenia skarbowe, dokumentacji rachunkowej organu celnego, informa-
cjach pozyskiwanych z banków i instytucji finansowych. Drugie z kryteriów to 
kryterium materialne, zgodnie z którym dane zawarte w zgłoszeniu celnym to 
informacje, które mają wpływ na powstanie zobowiązania celno-podatkowe-
go23. Zasadny wydaje się zatem pogląd, że tylko informacje, które są związane  
z obrotem towarowym z zagranicą, korzystają z ochrony objętej tajemnicą cel-
ną. Do takich informacji bezwzględnie należy zaliczyć również dane znajdują-
ce się w dokumentach organu celnego albo pozyskane przez organ informacje 
na temat tych danych.

Tajemnicą celną objęte zostały informacje dotyczące strony znajdujące 
się w aktach postępowania celnego oraz aktach postępowania w sprawach 
o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, które nie zawierają in-
formacji objętych tajemnicą bankową. Ochroną zostały objęte również in-
formacje dotyczące podmiotów, które nie są związane ze sprawą, lecz mają 
wpływ na wysokość pobieranych należności w obrocie towarowym z zagra-
nicą. W tej sytuacji organ celny zobowiązany jest także utrzymać w tajemni-
cy dane tych podmiotów, które w jakikolwiek sposób pozwoliłyby osobom 
nieuprawnionym na ich identyfikacje. Nie dotyczy to natomiast informacji  
o procesach gospodarczych24. W tym przypadku, organ może nawet wykorzy-
stać dane dotyczące indywidualnych cech przedsiębiorców znajdujące się aktach 
postępowania (kontroli celnej) prowadzonego wobec innego podmiotu. Czym 
innym jest bowiem ochrona informacji przez organy przed nieuprawnionym 
dostępem osób trzecich, a czym innym przekazywanie informacji objętych 

22 Dowgier 2009, s. 61 i n.
23 Machalica-Drozdek 2015, s. 92-98.
24 Wyrok WSA w Warszawie z 15 lipca 2008 r.
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tajemnicą pomiędzy organami celnymi. Za istotną lukę prawną należy uznać 
brak informacji o danych zgromadzonych w aktach kontroli celno-skarbowej.

Analizując zakres przedmiotowy tajemnicy celnej w aspekcie prawa do 
prywatności, należy przywołać również treść ust. 7 art. 95b upc, zgodnie  
z którym w zakresie spraw nieuregulowanych w prawie celnym odpowied-
nio mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej25. W świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej tajemnicą celną objęte są również informacje pocho-
dzące z instytucji finansowych, tj. z banku lub innej instytucji finansowej,  
a także uzyskane z banku lub innej instytucji finansowej mającej siedzibę na 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 295 Op, 
dostęp do ww. informacji, w toku postępowania, przysługuje funkcjonariu-
szowi celnemu lub pracownikowi załatwiającemu sprawę, ich bezpośrednim 
przełożonym, naczelnikowi urzędu skarbowego, naczelnikowi urzędu celno-

-skarbowego, dyrektorowi izby administracji skarbowej oraz Szefowi Krajo-
wej Administracji Skarbowej. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawodawca  
w art. 296 Op wprowadził, w zakresie informacji pochodzących z banków lub 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (z wyłączeniem informacji, 
o których mowa w art. 82 § 2 Op) oraz z innych instytucji finansowych, in-
formacji określonych w art. 305b Op - uzyskanych od państw członkowskich 
Unii Europejskiej, pochodzących z banków oraz innych instytucji finanso-
wych, informacji uzyskanych w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień,  
o których mowa w dziale II, obowiązek przechowywania ich w pomieszcze-
niach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Istotne znaczenie z punktu prowadzonych rozważań ma regulacja praw-
na art. 297a Op. Dotyczy ona bowiem sytuacji, w których organy celne są  
w posiadaniu informacji uzyskanych od państw UE, które zawierają dane obję-
te ochroną informacji podatkowych i akt uzyskanych z państw członkowskich 
UE. W tym przypadku dane uzyskane od państw członkowskich udostępniane 
są wyłącznie organom wskazanym w art. 197 Op, gdy toczące się postępowa-
nie przed tym organem lub czynności dokonywane przez ten organ są zwią-
zane z określeniem podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podat-
kowego lub wymiarem innych należności, których dochodzenie jest możliwe 
na wniosek obcego państwa. W przypadku gdy przekazanie informacji miało 
nastąpić z innego powodu, to potrzebne jest uzyskanie zgody właściwej władzy 
państwa członkowskiego UE, od którego otrzymano informacje.

25 W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-6 przepisy art. 294 § 3, art. 295, art. 296-297a oraz 
art. 299-299b i art. 301 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się 
odpowiednio.
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W tym miejscu należy wskazać, że przepisów o tajemnicy celnej nie stosu-
je się do informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochro-
nie informacji niejawnych (Por. art. 95b ust. 9 upc).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zakres informacji ob-
jętych tajemnicą celną należy interpretować szeroko. Specyfiką tajemnicy cel-
nej jest ochrona określonych dóbr i wartości. Obejmuje on bowiem nie tylko 
dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach składanych przez 
zgłaszającego, lecz również dane zawarte w aktach postępowania celnego oraz 
aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia 
skarbowe, dokumentacji rachunkowej organu celnego oraz informacjach uzy-
skanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu 
celno-skarbowego z banków oraz z innych źródeł. Zakresem tajemnicy celnej 
objęte są również informacje zawarte w Wiążącej Informacji Taryfowej, Wią-
żącej Informacji o Pochodzeniu Towaru, czy składzie poszczególnych towarów 
celnych. Wynika z tego, że wartością chronioną tajemnicą celną są wszelkie 
informacje, jakie znajdują się w posiadaniu organu celnego odnośnie dane-
go podmiotu. Jednocześnie uwzględniając fakt, że tajemnicą celną objęte są 
również informacje zawierające dane osobowe zawarte w zgłoszeniu celnym 
(dokumentach załączonych do zgłoszenia), stanowią wartością chronioną,  
a tym samym prywatność jednostki.

Wnioski

Tajemnica celna jest jedną z najważniejszych instytucji prawa celnego. Sta-
nowi rodzaj tajemnicy finansowej. Jej właściwa regulacja powinna wypełniać 
swój podstawowy cel, jakim jest ochrona prawa do prywatności podmiotów 
dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. Informacje dotyczące sytuacji 
gospodarczej, finansowej podmiotów dokonujących obrotu towarowego z za-
granicą należy uważać za element ich prawa do prywatności. Obraz tej sytuacji 
można odtworzyć na podstawie indywidualnych danych zawartych w zgłosze-
niu celnym, dokumentach składanych przez zgłaszającego wraz ze zgłoszeniem 
celnym, jak też danych zawartych w aktach postępowania celnego oraz aktach 
postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, 
dokumentacji rachunkowej organu celnego, informacjach uzyskanych przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbo-
wego z banków oraz z innych źródeł składanych przez zgłaszającego.

Analiza przepisów dotycząca tajemnicy celnej na tle prawa do prywat-
ności w zakresie podmiotowym prowadzi do wniosku, że naruszona została 
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zasada proporcjonalności między ochroną interesów prywatnych, a ochroną 
interesów publicznych. Z jednej strony, tajemnica celna stanowi nie tylko in-
strument realizacji prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych,  
a więc ochrony interesu jednostki26. Z drugiej jednak strony, interes publicz-
ny determinuje także potrzebę stosowania wyjątków od wyłączenia jawności 
informacji objętych tajemnicą celną, gdyż w niektórych sytuacjach w interesie 
publicznym może być ujawnienie pewnych danych chronionych tajemnicą 
celną. Oba te interesy - prywatny i publiczny - muszą być przez ustawodawcę 
dobrze wyważone.

Oceniając regulację w zakresie tajemnicy celnej należy wskazać, że ode-
słanie w sprawach nieuregulowanych do konkretnych przepisów Ordynacji 
podatkowe, może powodować problemy w poprawnym skatalogowaniu in-
formacji chronionych tajemnicą celną, jak również kto ochronę tę powinien 
zapewnić.

Możliwość pozyskiwania i przetwarzania tak dużej ilości różnego rodza-
ju informacji przez organy celne, w tym przypadku Służbę Celno-Skarbową, 
wymaga wprowadzenia przepisów w zakresie określenia zasad jawności i jej 
ograniczeń, dotyczących uzyskanych i gromadzonych informacji. Zabieg taki 
z jednej strony wymaga zagwarantowania prawa dostępu do informacji pu-
blicznej, a z drugiej zachowania sfery prywatności jednostki (dłużnika celnego), 
podlegającej w państwie prawnym konstytucyjnej ochronie.

W celu zwiększenia ochrony praw do prywatności osób dokonujących 
obrotu towarowego z zagranicą należy także doprecyzować obowiązujące re-
gulacje prawne w zakresie monitorowania, a przede wszystkim egzekwowania 
przepisów o ochronie danych osobowych, w tym także dotyczących kar za 
naruszenie tych regulacji prawnych.

Right to privacy and customs secrecy

Summary: Purpose - analysis of the issues of protection of information 
obtained by customs authorities (KAS) covered by customs secrecy against the 
background of the constitutional principle of the right to privacy. Research 
methodology - the research method used in the work is a dogmatic method, 
consisting in the analysis of the normative material and the achievements of 
the doctrine. Result - the possibility of obtaining and processing such a large 
amount of various types of information by customs authorities, in this case 
the Customs and Tax Service, requires the introduction of provisions on 

26 art. 47 i 51 Konstytucji RP.



20

ROZDZIAŁ 1 ADAM DROZDEK, KATARZYNA MACHALICA-DROZDEK

the determination of the principles of openness and its limitations regarding 
the information obtained and collected. On the one hand, such a procedure 
requires that the right of access be guaranteed to public information, and  
on the other hand, to preserve the privacy of the individual (customs debtor), 
which is subject to constitutional protection in the state ruled by law. Originality 
/ value - no similar analysis has been carried out so far in Poland. The obtained 
research results constitute an introduction to further research on the institution 
of customs secrecy.

Keywords: customs secret, right to privacy, personal data protection
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Mateusz Dżugaj1

Państwowy dług publiczny  
na przestrzeni lat – opis zjawiska

Streszczenie: Cel – Artykuł prezentuje wpływ Państwowego Długu Publiczne-
go na stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych w Polsce. Przeanalizo-
wano kształtowanie się na przestrzeni lat relacji Państwowego Długu Publicz-
nego do Produktu Krajowego Brutto i konsekwencje wynikające ze wskazanej 
relacji. Wskazano również podstawowe cechy Państwowego Długu Publiczne-
go, a także scharakteryzowano polskie procedury naprawcze w przypadku prze-
kroczenia konstytucyjnego limitu. Metodologia badania - Podstawowa metoda 
badawcza zastosowana w pracy oparta jest na kompleksowej i wielopłaszczy-
znowej analizie materiału normatywnego oraz na analizie poglądu nauki prawa  
i orzecznictwa. Zwrócono uwagę na charakter Państwowego Długu Publiczne-
go oraz jego relacji do Produktu Krajowego Brutto. Dokonano także oceny po-
glądów nauki prawa, w szczególności uwzględniono dorobek polskiej doktryny 
prawa finansowego. Wynik – Państwowy Dług Publiczny pozostawać będzie 
nieodłącznym elementem funkcjonowania państwa ze względu na inwestycje, 
których nie da się sfinansować bez zaciągnięcia zobowiązań pieniężnych. War-
tość opracowania - Charakterystyka Państwowego Długu Publicznego stanowi 
obszar, który dostarcza danych na opracowanie kwestii wykorzystywanych przy 
realizacji zadań budżetowych i dokonywania równowagi finansów państwa, co 
pozwala na prawidłowe funkcjonowania polskiej gospodarki, tym samym dążąc 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeństwa i zapewnienia stabilno-
ści finansowej w kraju.

Słowa kluczowe: Państwowy Dług Publiczny, procedury sanacyjne, stabilność 
finansowa

Wprowadzenie

Prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej jest zagadnieniem, któ-
re oddziałuje na określone aspekty życia i zobowiązuje władze do realizowania 

1 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ORCID: 0000-0002-9837-4611, 
e-mail: mateusz.dzugaj@usz.edu.pl
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planów zapewniających rozwój państwa przy odpowiednim poziomie zadłu-
żenia mającym wpływ na życie przyszłych pokoleń. Dąży się do zaspokojenia 
podstawowych potrzeb społeczeństwa. Zagadnienie zadłużenia finansów pu-
blicznych dostarcza argumentów do dyskusji oraz materiału do zbadania tego 
zjawiska. Szacunkowa wielkość jawnego długu publicznego, po uwzględnieniu 
wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 1325 mld zł na koniec grudnia 2020 r. 
do 1475 mld zł na koniec 2021 r., czyli o 815 mln zł na dobę, 34 mln zł na 
godzinę i 9433 zł na sekundę2.

Charakterystyka Państwowego Długu Publicznego3 stanowi obszar, który 
dostarcza danych na opracowanie kwestii wykorzystywanych przy realizacji za-
dań budżetowych i dokonywania równowagi finansów państwa, co pozwala na 
funkcjonowanie gospodarki będącej podstawą organizacji społeczeństwa. 

Definicja i charakterystyka  
Państwowego Długu Publicznego

PDP może być rozpatrywany w aspekcie pozytywnym (jako dyscypli-
na polityki fiskalnej państwa), ale także jako wada - ograniczenie realizacji 
procesów gospodarczych4. Należy podkreślić, że kategoria długu publiczne-
go obrazuje zadłużenie wynikające ze sposobu prowadzenia polityki fiskalnej 
przez rządy poszczególnych państw. Można stwierdzić, że jest to jedno z naj-
istotniejszych wyzwań państw członkowskich w obszarze polityki publicznej.  
W polskim systemie prawnym PDP jest konstytucyjnie ograniczany, a dogłębne 
jego uregulowanie zamieszczono w Dziale II ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych5. 

PDP obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułów 
wymienionych w art. 72 ust. 1 u.f.p. Są to wyemitowane papiery warto-
ściowe opiewające na wierzytelności pieniężne, zaciągnięte kredyty i pożycz-
ki, przyjęte depozyty oraz wymagalne zobowiązania wynikające z ustaw oraz 
prawomocnych decyzji sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych. 
Mogą wynikać także z uznanych przez właściwą jednostkę sektora finansów 
publicznych, będącą dłużnikiem, wymagalnych zobowiązań. PDP oblicza się 
jako wartość nominalną zobowiązań jednostek sektora finansów publicznych 

2 Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 31 V 2021 (4,48 PLN/EUR), 
http://www.dlugpubliczny.org.pl/ dostęp 07.11.2021 r. 
3 Państwowy Dług Publiczny, dalej jako PDP.
4 Szmaj 2014, s. 25-44.
5 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305  
ze zm.), dalej jako u.f.p.
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po wyeliminowaniu wzajemnych zobowiązań między jednostkami tego sekto-
ra. Jak wskazuje E. Chojna-Duch: „dług publiczny można określić jako łącz-
ne finansowe zobowiązania jsfp6 z tytułu zróżnicowanych z ekonomicznego  
i prawnego punktu widzenia zdarzeń prawno-finansowych, a przede wszyst-
kim niedoborów powstających w wyniku finansowania nadwyżki wydatków 
publicznych ponad dochody publiczne skumulowane w poprzednich okre-
sach, przy czym zobowiązania te powinny uwzględniać ich konsolidację, czyli 
eliminację wzajemnych przepływów finansowych między nimi”7. Konstytu-
cja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.8 stanowi główny wa-
runek dopuszczalności PDP, wskazuje to na podkreślenie rangi pojęcia „dług 
publiczny” i jego wpływu na stabilność finansów publicznych. Przy tym wy-
muszając rozwiązania instytucjonalne w polityce fiskalnej, czy też procedury 
budżetowe i zagadnienie wieloletniego planu finansowego. Regulacja konsty-
tucyjna długu publicznego związana jest z art. 216 ust. 5 Konstytucji RP, który 
obliguje władze do nie zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i porę-
czeń finansowych, które doprowadziłyby do sytuacji, w której PDP przekro-
czyłby 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Ustawa zasadnicza  
w art. 216 ust. 5 zdanie drugie przewiduje obowiązek określenia w drodze 
ustawy sposobu obliczania rocznego produktu krajowego brutto oraz państwo-
wego długu publicznego. Tym samym Ustawodawca konstytucyjny zawarł  
w art. 216 nakaz uregulowania tej problematyki ściśle w ustawie, a nie w akcie 
prawnym o niższej randze. 

Pojęcie długu publicznego odnosi się do zadłużenia, które generują 
jednostki odrębnego sektora instytucjonalnego, którym jest sektor finansów 
publicznych. Uznaje się, że ustawodawca chciał wprowadzić do porządku 
prawnego regułę, która przeciwdziała nadmiernemu zadłużeniu publiczne-
mu. Zakaz nadmiernego zadłużania służy zapewnieniu stabilności finansów 
publicznych rozumianych jako cały system finansowy państwa. Prawo Euro-
pejskie także zobowiązuje państwa członkowskie, aby unikać nadmiernego de-
ficytu budżetowego. Do zadań Komisji należy nadzór rozwoju sytuacji budże-
towej oraz wysokość długu publicznego, tak żeby znaleźć oczywiste błędy oraz 
zbadać poszanowanie dla dyscypliny finansowej w oparciu o kryteria wskazane  
w art. 126 ust. 2 TFUE9.

6 Jednostek sektora finansów publicznych.
7 Chojna-Duch i Litwińczuk, s.45.
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  
ze zm.), dalej jako: Konstytucja RP.
9 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864), dalej jako 
TFUE.
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Powstawanie długu publicznego  
i sposoby przeciwdziałania jego skutkom

Do powstania długu publicznego niezbędne jest ciągłe i powtarzalne wy-
stępowanie deficytu budżetowego, na którego pokrycie Skarb Państwa, jed-
nostki samorządowe i inne podmioty zaciągają pożyczki i kredyty10. Te wpły-
wy są określane jako dochody zwrotne, które najpierw zapewniają nadwyżkę 
pieniądza i możliwość finansowania niektórych inwestycji oraz przedsięwzięć, 
lecz w dłuższej perspektywie muszą być zwrócone. Władze publiczne powin-
ny pamiętać, aby finansowane z pożyczek projekty, pozwoliły w przyszłości 
na osiągnięcie zysku, który będzie można wykorzystać do spłaty zobowiązań  
w przyszłości. Jest to zagadnienie, które powinno towarzyszyć prawodaw-
cy, aby istniała świadomość, że przyszłe budżety będą obciążone spłatą zo-
bowiązań. Tym samym postulat zwracania uwagi na istniejące zobowiązania 
powinien zapewnić oddzielenie wydatków inwestycyjnych nastawionych na 
przynoszenie zysku, od wydatków bieżących, które służą tylko uregulowaniu 
teraźniejszych i aktualnie wymagalnych zobowiązań. Zarządzanie długiem pu-
blicznym jako złożona kwestia, wskazuje na przyczyny powodujące jego po-
wstanie, do których zaliczyć można m.in.: bieżący deficyt, który spowodowany 
jest wydatkowaniem pieniędzy publicznych w wysokości większej niż wpływy 
do budżetu czy przekraczające możliwości finansowe państwa. Jak wskazał w 
swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny – przyczyną zadłużania się pań-
stwa jest dokonywanie większych wydatków publicznych, niż możliwość zgro-
madzenia dochodów – czyli planowany i osiągnięty deficyt budżetowy. Na 
wzrost państwowego długu publicznego składa się nie tylko deficyt budżetowy  
na poziomie centralnym oraz budżetów lokalnych danego roku, ale także 
>>nie wykupione<< obligacje i inne papiery oraz niespłacone kredyty na po-
krycie deficytów z lat ubiegłych. Na nadmierny wzrost zadłużenia państwa 
składają się zatem skutki wieloletnich procesów niezrównoważonej gospodarki 
finansowej, tj. powtarzających się i nie spłaconych deficytów budżetowych; 
także na poziomie budżetów lokalnych11. 

Kolejnym z powodów powstawania PDP jest niespłacone zadłużenie  
z lat poprzednich, które poprzez różne przesunięcia i odsetki obciąża budżet. 
Z drugiej strony przyczyną niezależną od władz może być światowy system 
płatniczy, który ze względu na różnice kursów walutowych powiększa dług 
w walucie zawartej pożyczki. Wpływ na to zjawisko mają niewątpliwie klęski 

10 Daniłowska 2018, s.107-118.
11 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.05.2004 r., K 40/02, OTK-A 2004, nr 5, poz. 38.
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żywiołowe czy różnego rodzaju epidemie wirusowe. Należy również wspo-
mnieć o świadomej polityce utrzymania deficytu jako dyscyplinujący władzę 
środek do możliwości podnoszenia podatków lub celowego zatrzymania pod-
wyżek dla sfery budżetowej. Warto także wskazać, że jedną z przyczyn powsta-
wania PDP jest tak zwany nieefektywny system ściągania podatków. Uznaje 
się, że system podatkowy obowiązujący w Polsce jest bardzo skomplikowany, 
często wręcz niezrozumiały dla obywateli, na których ciąży konstytucyjny obo-
wiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Należy jednak zwrócić 
uwagę na fakt, że nieskuteczny sposób egzekwowania podatków od obywateli 
nie jest tutaj determinującym problemem.

W aspekcie tym warto także pochylić się nad problematyką jawnego  
i ukrytego długu publicznego. Wspomniane pojęcia są zbliżone zakresowo, 
gdyż dotyczą problematyki zadłużenia państwa i zaciągniętych zobowiązań,  
z różnicą dotyczącą materii czasowej ich spłaty. Jawny dług publiczny jest to 
suma zobowiązań, rozumianych jako m.in. obligacje skarbowe, komunalne 
itp., które są zaciągnięte przez państwo, lecz ciągle niespłacone12. Jest to dług, 
który łatwo oszacować, mając do dyspozycji dane pozwalające na obliczenie 
sumy zobowiązań. Na dzień 7.11.2021 r. była to suma około 1 454 769 069 
220 PLN. Ze względu na trudności w oszacowaniu, ukryty dług publiczny jest 
w ostrożnych szacunkach sumą 4 807 947 707 284 PLN13. Są to zobowią-
zania państwa do wydatków w przyszłości, które będą wymagalne, posiadają 
podstawę prawną, ale nie mają jeszcze pokrycia, np. w wyemitowanych ob-
ligacjach. Są to zobowiązania wypłaty przyszłych emerytur z Zakładu Ubez-
pieczeń Społecznych lub Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których 
wydatki będą w przyszłości finansowane ze składek i podatków. Analizując po-
jęcie długu publicznego należy spojrzeć na pozostałe elementy reguły fiskalnej,  
a mianowicie pożyczki, gwarancje i poręczenia finansowe. Regulacją art. 216 
ust. 5 KRP objęte są pożyczki, które oznaczają przychody publiczne o charak-
terze zwrotnym, czyli takim którym towarzyszy zadłużenie publiczne, a pod-
stawy przychodu mogą być zróżnicowane14. Natomiast drugą grupą istotną 
dla zrozumienia zagadnienia PDP są pojęcia gwarancji i poręczeń finansowych. 
W odróżnieniu od pożyczek nie muszą rodzić skutków finansowych. Regu-
lacja konstytucyjna zabraniająca zadłużenia powyżej 3/5 rocznego produk-
tu krajowego brutto jest rozwiązaniem zasadnym, gdyż  nie dopuszcza, aby  

12 1 454 769 220 PLN stan na dzień 7.11.2021 r., dlugpubliczny.org.pl, dostęp 07.11.2021 r.
13 4 807 947 707 284 PLN stan na dzień 7.11.2021 r., dług Publiczny – projekt Forum 
Obywatelskiego Rozwoju od 2010 r. (dlugpubliczny.org.pl) dostęp 07.11.2021 r.
14 Szmaj 2014, s. 25-44.
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w razie sytuacji nieprzewidzianej nastąpiły wypłaty z tytułu gwarancji i porę-
czeń wpływając negatywnie na poziom zadłużenia państwa. Występuje tutaj 
nakaz skierowany do organów państwa, aby w sposób racjonalny korzystały  
z instrumentów poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa.  

Należy w tym miejscu wyjaśnić kwestię Produktu Krajowego Brutto. Jest 
to miernik rozwoju gospodarki, który polega na oszacowaniu trzech równych 
co do wartości kategorii makroekonomicznych, określających PKB poprzez15:

1) rozmiary działalności produkcyjnej,
2) końcowy rezultat działalności produkcyjnej,
3) sumę dochodów pierwotnych.

Przyjmuje się, że jest to łączna, wyrażona w pieniądzu wartość wszyst-
kich dóbr i usług wytworzonych w konkretnym kraju. W ujęciu praktycznym 
PKB opisuje wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe  
i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w określonej jedno-
stce czasu. Oznacza to, że narodowość nie ma znaczenia dla PKB, ale miejsce 
wytworzenia produktów wliczających się do wielkości gospodarki. W ujęciu 
nominalnym PKB wyniosło w II kwartale 2021 618,0 mld PLN i okazał się  
o 16,4% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB) liczoną po 
całym produkcie krajowym można więc szacować na około 4,8% w stosunku 
do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Mimo spadku z 5,8% szacowanych 
dla wyników kwartału pierwszego, lecz przy wzroście oczekiwań inflacyjnych, 
daje to wartość wciąż bardzo wysoką16. Jest to istotne w relacji którą kształtuje 
art. 38 u.f.p. nakładający na Ministra Finansów obowiązek ogłoszenia w ter-
minie do 31 maja roku następnego kwotę i relację do PKB, m.in. PDP. Opie-
rając się na publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, wg stanu na dzień  
31 grudnia 2020 r., Państwowy Dług Publiczny kształtował się następująco: 

Poniższa tabela 1, wskazuje na wartość PDP do 2019 r. Natomiast  
na wykresie 1 przedstawiono wzrost PKB i zauważalny spadek przyrostu PKB  
w I kwartale 2021 r.

15 Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu 
krajowego brutto (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 151).
16 Rachunki narodowe w II kw. 2021, Krajowa Izba Skarbowa, Rachunki narodowe w II kw. 
2021 - Krajowa Izba Gospodarcza (kig.pl), dostęp 26.11.2021 r.
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Tabela1. Państwowy Dług Publiczny, stan w dniu 31.12.2020 r. 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020. Dane Ministerstwa Finansów. 
Opublikowano w dniu 31.12.2020 r.

Wykres 1. Dynamika realna produktu krajowego brutto (analogiczny okres roku poprzedniego 
= 100)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny Departament Rachunków Narodowych Szybki szacunek 
produktu krajowego brutto za I kwartał 2021 r., opublikowano: 14.05.2021 r.

Procedury sanacyjne 

Ustawodawca przewidział zestaw ograniczeń dotyczących sposobu zacią-
gania zobowiązań przez podmioty sektora finansów publicznych w przypad-
ku, gdy relacje PDP do PKB: zbliżają się do 43% i 48% (tzw. stabilizująca 
reguła wydatkowa) oraz przekraczają 55% i 60% (tzw. procedury sanacyjne)17. 
Uznaje się, że stabilizująca reguła wydatkowa, która została zawarta w u.f.p. 

17 Miemiec 2020, s. 218.
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powinna określać mechanizm korygujący tempo wzrostu wydatków sekto-
ra instytucji rządowych i samorządowych. Jak sama nazwa wskazuje reguła  
ta ma na celu ustabilizować relację występującą pomiędzy PDP a PKB. Relacja 
PDP do PKB w 2020 r. wyniosła 48,0% i wzrosła w porównaniu z 2019 r.  
o 4,6 pp.18

Uznaje się, że jednym ze sposobów ograniczania zadłużenia państwa, po-
przez zmniejszanie relacji PDP do PKB, a tym samym zmniejszania długu pań-
stwowego są procedury sanacyjne. Cel regulacji wprowadzanych w rozdziale  
3 u.f.p. sprowadza się do niedopuszczenia sytuacji w której jednostki sektora  
finansów publicznych są nadmiernie zadłużone19. Wprowadza się zatem system 
ostrożnościowy w momencie, na który wskazuje art. 86 u.f.p., realizując zasady 
zawarte w art. 216 Konstytucji RP. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne to 
zbiór ilościowych i jakościowych reguł fiskalnych, których głównym celem 
jest ochrona sektora finansów publicznych przed konsekwencjami naruszenia 
konstytucyjnego limitu zadłużenia. W art. 86 u.f.p. wskazano na rozwiąza-
nia zmierzające do ograniczenia rozmiarów PDP, zmniejszenia lub likwidacji 
deficytu budżetowego oraz przyjęcia odpowiedniego programu naprawczego. 
Programy te mają mieć określony wpływ na sytuacje powodujące, że dochodzi 
do przekroczenia limitu. Należy mieć na uwadze to, że zaburzenia występujące 
w relacji PDP do PKB są przejawem destabilizacji finansowej i zagrożeniem 
dla bezpieczeństwa finansowego państwa.  W literaturze przedmiotu zwraca 
się również uwagę, że ustawodawca stosuje gradację środków podejmowanych 
w celu przywrócenia pożądanych i bezpiecznych dla sektora finansów publicz-
nych relacji PDP do PKB20.

Procedury te sprowadzają się do poniższych założeń. Jeżeli relacja PDP 
do PKB osiąga I próg ostrożnościowy tj. jest większa niż 55%, ale jednocze-
śnie mniejsza niż 60% tym samym należy wprowadzić I procedurę sanacyjną. 
Natomiast w przypadku przekroczenia II progu ostrożnościowego, czyli relacja 
PDP do PKB osiąga poziom 60% lub większy należy zastosować działania 
wynikające z II procedury sanacyjnej. Należy uznać, że przekroczenie II progu 
ostrożnościowego, tym samym wprowadzając II procedurę sanacyjną jest sytu-
acją alarmującą, zagrażająca bezpieczeństwu finansowemu państwa. 

W sytuacji przekroczenia pierwszego progu zadłużenia, tj. gdy relacja PDP 
do PKB jest większa od 55%, a mniejsza od 60% Rada Ministrów uchwala 

18 Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw./2020, Biuletyn Kwartalny, Warszawa 
2021, s. 1.
19 Święch-Kujawska 2020, s. 589-591.
20 cyt. za Święch-Kujawska s.589-591.
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projekt ustawy budżetowej na kolejny rok, w którym m.in.: nie przewiduje 
się deficytu budżetu państwa, nie przewiduje się także wzrostu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej, w tym pracowników jednostek, o których 
mowa w art. 139 ust. 2 u.f.p. Ponadto dokonuje się waloryzacji rent i eme-
rytur, ale tylko o  wielkość inflacji. Wprowadza się zakaz udzielania pożyczek  
i kredytów z budżetu państwa z wyjątkiem rat kredytów i pożyczek udzielo-
nych w latach poprzednich, tym samym należy uznać, że pomimo występu-
jących w państwie problemów ma ono obowiązek wywiązywać z zawartych 
zobowiązań. W ramach pierwszej procedury nie przewiduje się też wzrostu 
wydatków w jednostkach, o których mowa w art. 139 ust. 2 u.f.p. (np. Sąd 
Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Pań-
stwowa Inspekcja Pracy), na poziomie wyższym niż w administracji rządowej. 

Należy jeszcze dodać, że Rada Ministrów dokonuje przeglądu wydat-
ków budżetu państwa finansowanych środkami pochodzącymi z kredytów 
zagranicznych oraz dokonuje przeglądu obowiązujących przepisów w celu 
przedstawienia propozycji rozwiązań prawnych, które będą miały wpływ na 
poziom dochodów budżetu państwa. Warto także zauważyć, że w opisywa-
nej sytuacji organy administracji rządowej mogą zaciągać nowe zobowiązania 
na przygotowanie inwestycji, jeżeli mają zapewnione finansowanie z udzia-
łem m.in. środków pochodzących z budżetu UE. Jednak ograniczenie to nie 
będzie stosowane, jeżeli chodzi o inwestycje związane z odbudowaniem lub 
przebudowaniem dróg krajowych w celu usunięcia skutków zagrażających 
bezpieczeństwu. Ograniczenia te także nie dotyczą zobowiązania z tytułu od-
szkodowań za nieruchomości przejęte na przygotowanie i realizację inwestycji  
w zakresie dróg publicznych. Oznacza to, że wszelkie kwestie wywłaszczeniowa,  
a w szczególności wypłata  odszkodowania za to działanie nie podlega wstrzy-
maniu w przypadku I procedury sanacyjnej. Zahamowanie wypłaty stosowne-
go odszkodowania powodowałyby chociażby naruszenie konstytucyjnej zasady. 

Zgodnie z art. 87 u.f.p. program sanacyjny, który Rada Ministrów przed-
stawia Sejmowi wygląda w sposób następujący. Należy przede wszystkim wska-
zać na przyczyny kształtowania się relacji państwowego długu publicznego, po-
nadto opracowuje się program przedsięwzięć mających na celu doprowadzenie 
do ograniczenia tej relacji, który będzie uwzględniał w  szczególności propozy-
cje rozwiązań prawnych mających wpływ na poziom wydatków i rozchodów 
w sektorze finansów publicznych. Na sam koniec należy przedstawić 3-letnią 
prognozę dotyczącą relacji PDP do PKB wraz z przewidywanym rozwojem 
sytuacji makroekonomicznej kraju.
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Użycie najbardziej restrykcyjnych środków zaplanowano w sytuacji prze-
kroczenia konstytucyjnego limitu zadłużenia (relacja PDP do PKB równa lub 
większa od 60%). W takim przypadku poza działaniami wymienionymi przy 
I procedurze sanacyjnej, wprowadza się dodatkowe działania zmierzająca do 
jak najszybszego obniżenia tej relacji. Należy zauważyć, Rada Ministrów jest 
obowiązana, najpóźniej w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia relacji PDP 
do PKB przedstawić Sejmowi program sanacyjny mający na celu ograniczenie 
tej relacji do poziomu poniżej 60%. W takiej sytuacji uznaje się, że wydatki 
budżetu jst określone w uchwale budżetowej na kolejny rok nie mogą być 
wyższe niż dochody tego budżetu. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz 
uchwalania budżetu jst z deficytem, a poczynając od siódmego dnia po dniu 
ogłoszenia relacji PDP do PKB, jednostki sektora finansów publicznych nie 
mogą udzielać nowych poręczeń i gwarancji. Działanie te mają doprowadzić 
do szybkiego obniżenia wspomnianej relacji i przywrócenia względnej stabil-
ności finansowej w kraju. Zgodnie ze Strategią zarządzania długiem sektora 
finansów publicznych w latach 2022-202521, dołączoną do projektu Ustawy – 
relacja państwowego długu publicznego (PDP) do PKB obniży się z 47,8% na 
koniec 2020 r. do 45,4% na koniec 2021 r.  W 2022 r. oczekiwany jest dalszy 
spadek wspomnianych relacji – długu PDP do 43,8%.

Procedury ostrożnościowe i sanacyjne nie mają jednak charakteru osta-
tecznego. Oznacza to, że przepisy dotyczące procedur ostrożnościowych i sa-
nacyjnych nie znajdują zastosowania w przypadku wprowadzenia stanu wojen-
nego, stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej22.

Osiągnięcie relacji państwowego długu publicznego do PKB w wysokości 
60%, a  tym bardziej jego przekroczenie, oznacza naruszenie art.  216 ust. 5 
Konstytucji RP. Sytuacja ta powinno doprowadzić do tego, że Rada Mini-
strów poda się do dymisji, a jej członkowie zostaną pociągnięci do odpowie-
dzialności przed Trybunałem Stanu na podstawie art. 198 Konstytucji RP.

W odniesieniu do zaproponowanego tematu należy także wskazać na 
zaobserwowany od kilkunastu lat, na przestrzeni kwartałów, wzrost PDP co 
obrazuje wykres 2.

21 Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022–2025, https://
www.gov.pl/web/premier/strategia-zarzadzania-dlugiem-sektora-finansow-publicznych-w-la 
tach-20222025, dostęp 28.11.2021 r.
22 Miemiec, 220 s. 221)
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Istotna jest zmiana jaka zaistniała w 2014 r., w momencie, w którym na 
podstawie art. 1 pkt 3 lit. a ustawy zmieniającej z 8.11.2013 r23. uchylono  
ust. 1 pkt 1 art. 86. Zrezygnowano z procedury ostrożnościowej obejmującej 
próg 50-55%  relacji kwoty PDP do PKB, a podyktowane to zostało wprowa-
dzeniem reguły stabilizującej, która zastępowała wskazany przepis. 

Wykres 2. Państwowy Dług Publiczny w latach 2001 – 2021

Źródło: Ministerstwo Finansów - Departament Długu Publicznego. ZSFP_2021_06 
https://www.gov.pl/web/finanse/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych, dostęp 08. 
11.2021 r.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazywano na zachowanie spój-
nego systemu krajowych ram fiskalnych i uchylenia sankcji, które narzucały 
Radzie Ministrów uwzględnienie w projekcie ustawy budżetowej takich pro-
cedur, aby nie dopuścić do sytuacji, w której relacja deficytu budżetu państwa 
do dochodów budżetu państwa nie będzie wyższa niż relacja deficytu budżetu 
państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego. Ograniczenia, które 
wynikały z uchylonego przepisu dotyczyły tylko budżetu państwa, a nie za-
bezpieczały całościowo finansów publicznych, nie wpływając na wzrost PDP. 
Jako dodatkową wadę wskazano silnie pro cykliczny charakter wynikający  
z konieczności zacieśniania polityki fiskalnej w sytuacji słabej koniunktu-
ry gospodarczej. Jak wskazuje K. Święch-Kujawska pomimo wyłączenia  
ze stosowania przepisów ostrożnościowych, rozdział ustawy nie zmienił swojej 
nazwy pomimo nieadekwatności nazwy „Procedury ostrożnościowe i sanacyj-
ne” do artykułów w nim zawartych24. Pozostano przy ogólnym charakterze 
sankcji i metodzie stopniowalności – polegającą na określeniu zadań i sankcji 

23 Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1646 ze zm.).
24 Święch – Kujawska 2020, s. 589-591.
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po przekroczeniu pierwszego progu ostrożnościowego i dodawaniu kolejnych 
ograniczeń w sytuacji przekroczenia drugiego progu ostrożnościowego. Wy-
łania się z tego katalog instrumentów, który powinno zastosować państwo. 
Wspólnymi cechami każdego z tych ograniczeń jest zastosowanie do sektora 
państwowego jak i samorządowego, a ograniczenia nałożone na jst wynikają 
z relacji PDP do PKB niezależnie od tego jaka część została wygenerowana 
przez samorządy25. Należy pamiętać, że każdy z tych instrumentów dąży do 
ograniczenia wydatków z wyjątkiem działań Rady Ministrów polegających 
na przeglądzie obowiązkowych przepisów i przedstawienia rozwiązań, co po-
winno być oczywistym działaniem władz państwowych w celu zachowania 
równowagi budżetowej i racjonalnego rozwoju w myśl społecznej gospodarki 
rynkowej. Ustawodawca w pewnym momencie, usuwając art. 86 ust. 1 pkt 1 
zastąpił go art. 86a u.f.p., którego istotą było zawieszenie stosowania usunię-
tego przepisu. Spowodowane to było m.in. wskazaniami Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego. Procedurę wykreślono, gdyż uważano, że procedura 
dla przekroczenia tzw. pierwszego progu ostrożnościowego w okresie spowol-
nienia gospodarczego wymusiłaby zacieśnienie polityki fiskalnej, co w konse-
kwencji wymuszałoby podjęcie restrykcyjnych działań, ograniczających deficyt 
w momencie spowolnienia gospodarczego – drastyczne ograniczenie tzw. wy-
datków elastycznych przy konstruowaniu ustawy budżetowej. Dodatkowym 
bodźcem do zmiany było istnienie mechanizmu obowiązującego od 2011 
r. reguły wydatkowej, w myśl której ograniczano tempo wzrostu wydatków,  
w sytuacji gdy Polska podlegała procedurze nadmiernego deficytu wynikają-
cego z TFUE. Dyrektywa 2011/85/UE oraz rekomendacje KE i MFW spo-
wodowały pilne usunięcie wspomnianego artykułu. Był to także powód, dla 
którego m.in. zauważono spadek wartości procentowych w PDP. Nie był to 
jedyny czynnik, lecz domniemywać można, że stabilizująca reguła wydatkowa, 
zapewniająca spójność zmian w polityce fiskalnej, ożywiła rozwój gospodarczy 
i oddaliła widmo wprowadzenia mechanizmów ograniczenia wydatków i cięć 
budżetowych. częściowe wprowadzenie ograniczeń na określonym terytorium 
nie zapewnia spełnienia tej przesłanki. Stan klęski żywiołowej jest także warun-
kiem wyłączającym procedury ostrożnościowe i sanacyjne 

Poniżej wskazano zadłużenie i udział procentowy długu na przestrzeni lat 
2018-2020.

25 Salachna, 2010, s. 84–85.
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Tabela 2. Zadłużenie państwa w warunkach epidemii w latach 2018-2020

Rok Procentowy udział PDP/PKB Państwowy Dług Publiczny

2018 46,50 % 984 313 000 zł

2019 43,60 % 990 941 000 zł

2020 47,80 % 1 111 798 000 zł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów, Funduszy i Po-
lityki Regionalnej w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy  
o finansach publicznych. 

Od 2016 r. PDP systematycznie rósł kwotowo, jednak relacja procentowa 
do PKB malała i wynosiła odpowiednio 52,10% w 2016 r., malejąc do 46,50% 
w 2018 r. i na koniec 2020 r. udział PDP podniósł się o 4,20% do 47,80% a 
kwota długu wzrosła o ok. 120 mld zł26. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie 
oceniła obniżenie relacji PDP do PKB w latach 2016 – 2019 i wskazała, że 
umożliwiło to stworzenia przestrzeni do realizacji i finansowania działań anty-
kryzysowych związanych z pandemią COVID-19.27

Najwyższa Izba Kontroli podjęła się zbadania zarządzania długiem i płyn-
nością przez wybrane jednostki sektora finansów publicznych w Ministerstwie 
Finansów i innych jednostkach. We wnioskach pokontrolnych wskazano,  
że Minister Finansów i samorządy będące przedmiotem kontroli skutecznie 
zarządzały długiem i zapewniały środki na pokrycie wydatków i rozchodów. 
Zauważono brak pełnej efektywności w minimalizacji kosztów obsługi dłu-
gu, a także nie wypracował metody pomiaru stopnia realizacji celu, jakim 
była minimalizacja kosztów obsługi lub danych potwierdzających wykona-
nie celu. Faktycznym celem zarządzania długiem było takie ukształtowanie 
struktury długu pożądanej przez zarządzających ze względu na możliwość jego 
refinansowania28.

Podsumowanie

Państwowy Dług Publiczny występuje, gdy Skarb Państwa, jednostki sa-
morządowe i inne podmioty zaciągają pożyczki i kredyty. Sprawnie zarządzany 
pozwala gospodarce państwa na rozwijanie przedsięwzięć publicznych, jednak 

26 Opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Re-
gionalnej w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach 
publicznych.
27 Zarządzanie długiem publicznym i płynnością jednostek sektora finansów publicznych 
KBF.430.004.2020 Nr ewid. 48/2020/P/19/013/KBF, s.23
28 Ibidem, s. 9.
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jest zagrożeniem, które może spowodować brak płynności finansowej państwa. 
Aby temu przeciwdziałać Konstytucja RP wprowadziła nieprzekraczalny limit, 
który zadziała w przypadku wystąpienia niepożądanej relacji PDP do PKB. 
Ostatecznym zjawiskiem, jaki może wystąpić przy przekroczeniu ostatniego 
progu ostrożnościowego jest dymisja rządu i pociągnięcie jego członków do 
odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Polski system prawny powierzył 
instytucji Najwyższej Izbie Kontroli zbadanie wypełniania przez władze pań-
stwowe odpowiednich zapisów prawnych regulujących zadłużenie państwa.

State public debt over the years - 
 a description of the phenomenon

Summary: Objective - The article presents the impact of the State Public Debt 
on the stability and security of public finances in Poland. Over the years, the 
relationship between the State Public Debt and the Gross Domestic Product 
has been analyzed, as well as the consequences resulting from the indicated 
relationship. The basic features of the State Public Debt were also indicated, 
and the Polish recovery procedures in the event of exceeding the constitutional 
limit were characterized. Research methodology - The basic research method 
used in the work is based on a comprehensive and multifaceted analysis of the 
normative material and on the analysis of the view of the science of law and case 
law. Attention was paid to the nature of the State Public Debt and its relation to 
the Gross Domestic Product. The views of the science of law were also assessed, 
in particular the achievements of the Polish doctrine of financial law were taken 
into account. Result - the State Public Debt will remain an inseparable element 
of the functioning of the state due to investments that cannot be financed 
without incurring financial liabilities. Value of the study - Characteristics of the 
State Public Debt is an area that provides data for the development of issues 
used in the implementation of budgetary tasks and balance of state finances, 
which allows the Polish economy to function properly, thus striving to meet 
the basic needs of society and ensure financial stability in the country.

Keywords: State Public Debt, recovery procedures, financial stabilityKeywords: 



35

Kornelia Sarnacka1

WPŁYW CZYNNIKÓW 
ZEWNĘTRZNYCH NA 

STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
SYSTEMU FINANSOWEGO

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza sieci bezpieczeństwa finansowego, 
jego cech, zasad funkcjonowania oraz roli banku centralnego w jego funkcjo-
nowaniu a także wpływu czynników zewnętrznych na stabilność i bezpieczeń-
stwo systemu jako całości składającej się z współdziałających ze sobą instytucji.  
W artykule podjęto analizę zagadnienia stabilności finansowej i bezpieczeństwa 
finansowego, a także ich zależności. Poddano analizie pojęcie sieci bezpieczeń-
stwa finansowego i jej instytucji, a także omówiono instytucję banku centralne-
go i jego roli w zakresie oddziaływania na sieć bezpieczeństwa finansowego oraz 
działań jakie podejmuje w sytuacji zagrożenia kryzysem. 

Słowa kluczowe: system finansowy, bezpieczeństwo, bank centralny

Wprowadzenie 

Kryzys finansowy w latach 2007-2009 poczynił ogromne straty na całym 
świecie. Mimo tego skłonił do wprowadzenia nowych rozwiązań, które zapew-
nią stabilność systemu finansowego, a także nauczył jak ważnym ogniwem go-
spodarki całego świata jest bezpieczeństwo finansowe. Aktualnie, cały system 
finansowy jest ze sobą ściśle powiązany, a każda instytucja pełni ważną rolę  
w jego funkcjonowaniu. Relacja pomiędzy instytucjami i rozwiązaniami, które 
ze sobą niosą, a systemem finansowym opiera się na utrzymaniu stabilności 

1 Studentka III roku SSP Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, czło-
nek Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, ORCID: 754- 5124-564-666
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finansowej oraz bezpieczeństwa finansowego. Dobrze prowadzona współpraca 
może zagwarantować możliwość złagodzenia czy przezwyciężania wstrząsów 
prowadzących do zaburzeń rynku finansowego w przyszłości. 

STABILNOŚĆ FINANSOWA  
I BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE 

System finansowy to pojęcie skomplikowane, brak jednomyślności  
w zakresie jego cech oraz nieustająca ewolucja doprowadziły do wykształcenia 
w literaturze wielu ujęć tego zagadnienia.  Według A. Matysek reprezentującej 
ujęcie systemowe ,,System finansowy jest układem wzajemnie powiązanych 
instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktu-
ry systemu finansowego, poprzez ten układ podmioty sfery realnej (przede 
wszystkim gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i rząd) mogą pozyskiwać 
fundusze, inwestować oszczędności oraz zaspokajać pozostałe potrzeby zwią-
zane z finansową sfera funkcjonowania” 2.  Inne pojęcie systemu finansowego  
w ujęciu monetarnym przedstawił Z. Polański , według niego system finan-
sowy to ,, (…)mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na 
krążenie siły nabywczej w gospodarce”3. Można stwierdzić, że system finanso-
wy jest najważniejszym ogniwem gospodarki,  dzięki któremu gospodarka real-
na jest zaopatrywana w środki finansowe. Biorąc pod uwagę znaczenie systemu 
finansowego można powiedzieć, że jego stabilność jest fundamentem sprawnie 
działającej gospodarki.

Stabilność systemu finansowego została zdefiniowana w raporcie o sta-
bilności systemu finansowego, który jest publikowany każdego roku przez 
Narodowy Bank Polski (dalej NBP)- ,,Stabilność systemu finansowego jest 
rozumiana jako stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w spo-
sób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i nie-
korzystnych zaburzeń o znacznej skali. Zakłócenia w pracy systemu finanso-
wego i zaburzenia efektywności świadczenia usług pośrednictwa finansowego 
negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. 
Dlatego wiodące banki centralne prowadzą analizy i badania w tym zakresie 
oraz publikują raporty o stabilności. Celem tych działań jest wzmacnianie sta-
bilności systemu finansowego poprzez dostarczanie informacji o czynnikach 
ryzyka dla stabilności oraz ocenę odporności systemu finansowego na zaburze-
nia. Upowszechnienie tego rodzaju wiedzy ma sprzyjać utrzymaniu stabilności 

2 Matysek-Jędrych 2007, s. 41
3 Polański  2008, s. 17
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finansowej, m.in. dzięki lepszemu zrozumieniu skali i zakresu ryzyka w syste-
mie finansowym. W ten sposób zwiększa się prawdopodobieństwo samoistnej 
korekty zachowań uczestników rynku finansowego podejmujących zbyt duże 
ryzyko, bez konieczności ingerencji podmiotów publicznych w mechanizmy 
rynkowe 4”  

Tabela 1. Przegląd ujęć problematyki systemu finansowego

Ujęcie analityczne Charakterystyka Rozumienie systemu 
finansowego

Instytucjonalne

Ujmuje system finansowy z punktu 
widzenia instytucji finansowych, skupiając 
się na ich opisie oraz klasyfikacji; dodat-
kowym przedmiotem analiz jest często 
wybrana cecha instytucji (np. stopień 
konkurencyjności, ochrona praw inwesto-
ra, jakość regulacji finansowych).

System finansowy  
jako zbiór określonych  
i zaklasyfikowanych  
do odrębnych grup 
instytucji finansowych.

Fu
nk

cj
on

al
ni

e 
w

ąs
ki

e Monetarne

Analizuje system finansowy przede 
wszystkim w kontekście zaopatrywania 
gospodarki realnej w pieniądz poprzez 
system banku centralnego i banków 
komercyjnych.

System finansowy jako 
mechanizm zaopatrywa-
nia gospodarki realnej  
w pieniądz.

Oparte na 
pośrednictwie

Analizuje system finansowy z punktu 
widzenia dwóch najważniejszych funkcji, 
tj. pośredniczenia między podmiotami 
nadwyżkowymi i deficytowymi oraz 
transformacji.

System finansowy jako 
mechanizm pośrednicze-
nia między podmiotami 
nadwyżkowymi a pod-
miotami deficytowymi 
sfery realnej gospodarki

Funkcjonalnie 
szerokie

„Kotwicą koncepcyjną” (conceptual 
anchor) prowadzonych analiz systemu 
finansowego są funkcje systemu. Zwolen-
nicy tego podejścia przekonują o względ-
nej stałości i porównywalności funkcji 
poszczególnych narodowych systemów 
finansowych.

Pojęcie system finan-
sowy obejmuje sieć 
rynków finansowych, 
pośredników finan-
sowych oraz innych 
instytucji, dzięki którym 
realizowane są wszyst-
kie plany finansowe 
gospodarstw domowych, 
przedsiębiorstw i rządu

Systemowe

Analizuje system finansowy pod względem 
związków między poszczególnymi elemen-
tami systemu i wpływu tych związków na 
funkcjonowanie całego systemu finanso-
wego (wykorzystuje koncepcje komple-
mentarności i spójności).

System finansowy jako 
uporządkowany zbiór 
komplementarnych 
i możliwie spójnych 
elementów lub 
podsystemów.

Źródło: A. Matysek-Jędrych, 2007, s. 40; Karkowska, 2012, s.100−103

4 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (dostęp: 07.08.2022 r.) 
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Powyższa definicja pozwala ująć stabilność systemu finansowego jako 
sytuację, w której system finansowy zapewnia pewną ciągłość i efektywność 
pełnionych przez niego funkcji,  a także zapobiega kryzysowi finansowemu 
poprzez zachowanie tych cech w przypadku wystąpienia ,,nieoczekiwanych  
i niekorzystnych zaburzeń o znaczącej skali”5. Zaburzenia te należy rozumieć 
jako czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wstrząsnąć systemem  
finansowym i pozbawić go możliwości realizacji jego funkcji  polegającej m.in. 
na przeprowadzaniu transakcji nie naruszających zaufania oraz po takich ce-
nach, które nie ulegają znaczącym wahaniom 6. System finansowy pełni więc 
funkcję prewencyjną, zmusza on do wprowadzania zmian na podstawie do-
konanych ocen, co powoduje jego ciągłą ewolucję i brak jednej, podstawowej 
jego definicji.

Tabela 2. Przykładowe definicje stabilności finansowej

Autor Definicja

Europejski  
Bank  
Centralny

Stabilność finansowa to sytuacja, w której system finansowy – czyli insty-
tucje pośrednictwa finansowego oraz rynki i infrastruktury rynkowe – jest 
w stanie wytrzymać szoki gospodarcze i gwałtowne korekty nierównowagi 
finansowej.

J.K Solarz Stabilność finansowa to niewystępowanie zaburzeń funkcjonowania w 
systemie finansowym lub uzyskanie nieustającej i dynamicznej równowagi 
na powiązanych ze sobą rynkach finansowych

A. Crockett Stabilność finansowa to stan który ukształtowany jest w ten sposób, że 
aktywność gospodarcza nie jest zaburzona poprzez zmiany cen aktywów czy 
problemy instytucji finansowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Capiga, Gradoń, Szustak 2010, s.10.

Ekonomista D. Yilmaz przyjął założenie, iż pojęcie bezpieczeństwa  
finansowego i stabilności finansowej są nierozłączne i że stale sobie towarzyszą,  
Ż. Pleskacz w swoim artykule ,,System finansowy Polski na tle napięć poli-
tyczno- militarnych” pisze: ,,(..) iż stabilność finansowa jest warunkiem bez-
pieczeństwa finansowego, oraz że bezpieczeństwo finansowe jest warunkiem 
stabilności finansowej”7. Z twierdzeniem tym nie sposób się zgodzić. Owszem, 
brak stabilności może powodować utratę zaufania natomiast nie zmienia to 
faktu, iż bezpieczeństwo nie zawsze wiąże się z stabilnością. Stabilność ozna-
cza pewną równowagę, natomiast bezpieczeństwo według słownika języka 

5 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html (dostęp: 07.08.2022 r.) 
6 Alińska 2011, s. 89
7 Pleskacz 2015, s. 142
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polskiego PWN to stan niezagrożenia8. Bezpieczny system może być bowiem 
niestabilny, a stabilny może być niebezpieczny. Jak podkreśla A. Alińska nie-
stabilność w bezpiecznym systemie może ,,charakteryzować się zmiennością, 
która jednak nie musi powodować utraty zaufania interesariuszy do całego sys-
temu”9. W literaturze, zwłaszcza zagranicznej podkreśla się, że stabilność finan-
sowa może zostać zachwiana przez pierwotne oraz wtórne czynniki. Czynniki 
pierwotne to źródło niestabilności, pogłębiane przez czynniki wtórne, które są 
ich konsekwencją  10.

SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO 

W 2007 roku gospodarka całego świata została wystawiona na próbę, do 
której doprowadził globalny kryzys zapoczątkowany upadkiem banku Lehman 
Brothers, który był spowodowany subprime czyli kredytami bankowymi opar-
tymi na zasadzie wysokiego ryzyka. Udzielane one były na ogromną skalę oso-
bom o niskiej zdolności kredytowej w Stanach Zjednoczonych11.Kryzys finan-
sowy wciąż jest przedmiotem badań, nie ma jednej przyjętej definicji. Kryzysem  
finansowy można nazwać pewne załamanie koniunktury, które zmierza do 
spadku produkcji i jednocześnie wpływa na zmniejszenie tempa wzrostu gospo-
darczego12. Kryzys finansowy to też niespodziewane, nagłe załamanie na rynku 
finansowym, które jest powiązane z pewnym brakiem wypłacalności jednostek, 
które uczestniczą w tym rynku, na skutek czego władze publiczne zmuszone 
są do interwencji13. Jest to zjawisko niepożądane i na całym świecie podejmo-
wane są działania zapobiegawcze, których głównym celem jest powstrzymanie 
rozwoju kryzysu na całym świecie. Działania  te wspierane są  przez instytucje, 
które wchodzą w skład safery net czyli sieci bezpieczeństwa finansowego. Sieć 
bezpieczeństwa finansowego to nic innego jak ,,strażnik”, który ma sprawo-
wać piecze nad wypłacalnością instytucji finansowych. Sieć bezpieczeństwa 
finansowego to pojęcie niedoprecyzowane, w literaturze występuje wiele jego 
definicji.  R. Wierzba definiuje sieć bezpieczeństwa finansowego jako zespół 
rozwiązań oraz regulacji prawnych, które za swój główny cel obierają ochronę 
systemu finansowego przez destabilizacją14. M. Iwanicz- Drozdowska podaje, 

8 https://sjp.pwn.pl/slowniki/bezpiecze%C5%84stwo.html (dostęp: 07.08.2022 r.) 
9 Alińska 2011, s. 90 
10 Houben, Kakes, Schinasi 2004, s.18
11 Konopczak, Sieradzki, Wiernicki 2010, s.46 
12 Chrabonszczewska 2005, s. 315. 
13 Miklaszewski 2003 s. 99
14 Wierzba 2005, s. 38
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że sieć bezpieczeństwa finansowego to ogół regulacji prawnych oraz samore-
gulacji, mających na celu zapewnienie stabilności finansowej, a także dążących 
do ograniczenia strat deponentów w przypadku braku wypłacalności banku15. 

Tabela 3. Przykładowe definicje sieci bezpieczeństwa finansowego wyrażone w doktrynie

Autor Definicja

A. Dermirgüc- Kunt
H. Huizina

Ogół regulacji i instytucji, które dążą do ograniczenia strat depo-
nentów w przypadku niewypłacalności banku. Sieć bezpieczeństwa 
finansowego opiera się na dwóch filarach: dyscyplinie rynkowej 
oraz regulacjach nadzorczych.

A. Jurkowska- Zeidler Całokształt instytucji i regulacji służących ochronie stabilności 
systemu finansowego przed skutkami niewypłacalności instytu-
cji finansowych, w tym w szczególności banków jako głównych 
pośredników finansowych

N. Ketcha
S. Ingves

Sieć opierająca się na trzech lub czterech filarach:
-dostęp do pożyczkodawcy ostatniej instancji,
-system gwarantowania depozytów,
-nadzór ostrożnościowy nad bankami (N. Ketcha),
-pozbawiony ryzyka system rozliczeń (N. Ketcha),
-efektywne procedury wyjścia z rynku dla podmiotów o złej sytuacji 
ekonomicznej- finansowej (S. Ingres)

J. R. Walter,
J.A Weinberg

Ogół bezpośrednich i pośrednich gwarancji rządowych na rzecz 
prywatnych zobowiązań

Źródło: Capiga, Gradoń,Szustak 2010, s.16.

Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce tworzą: Komitet Stabilności 
Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Minister Finansów, Narodowy 
Bank Polski i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W literaturze przedmiotu pod-
kreśla się, że ,,każda z instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego 
została zaprojektowana tak, aby wypełniać swoje zadanie na poszczególnych 
etapach kompleksowego procesu polegającego na wspieraniu stabilności finan-
sowej”16. Na podstawie powyższego, należy stwierdzić, że podstawą działalno-
ści safery net jest współpraca oraz kompleksowe uzupełnianie się w zakresie 
działań podejmowanych podczas sytuacji kryzysowych. 

Komitet Stabilności Finansowej (dalej KSF) to organ, którego główne 
funkcje zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nadzorze 
makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzyso-
wym w systemie finansowym. W myśl postanowień art. 3 ustawy KSF jest 
organem właściwym w zakresie nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania 

15 Iwanicz-Drozdowska 2008, s. 22.
16 Szczepańska 2005, s. 30.
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kryzysowego. Podkreślić należy, że jego zakres działań został rozszerzony. Pier-
wotna rola KSF ograniczała się do pełnienia roli platformy współpracy w zakre-
sie wspierania stabilności krajowego systemu finansowego oraz utrzymania tej 
stabilności. Aktualnie zadania KSF zostały podzielone na dwa bloki- w zakre-
sie nadzoru makroostrożnościowego oraz w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Tabela 4. Zadania KSF w zakresie nadzoru makroostrożnościowego a zadania Komitetu w za-
kresie zarządzania kryzysowego

Zadania KSF w zakresie nadzoru 
makroostrożnościowego

Zadania KSF w zakresie zarządzania 
kryzysowego

-Stosowanie instrumentów makroostożno-
ściowych, a tym samym przedstawienie 
stanowisk, oraz wydawanie rekomendacji. 

-Opracowywanie i przyjmowanie procedur 
współdziałania na wypadek wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia dla stabilności 
systemu finansowego. 

-Identyfikowanie instytucji finansowych 
istotnych dla systemu finansowego. 

- Koordynowanie działań członków KSF 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
dla stabilności systemu finansowego lub 
zidentyfikowania instytucji finansowej, 
której obecna lub prognozowana sytuacja 
finansowa może stanowić zagrożenie dla 
dalszego funkcjonowania tej instytucji. 

- Współpraca z Europejską Radą do spraw 
Ryzyka Systemowego, w tym informowanie 
o podjętych działaniach makroostrożnościo-
wych, współpraca z innymi organami Unii 
Europejskiej, organami nadzoru makro-
ostrożnościowego z państw członkowskich 
oraz państw trzecich, a także instytucjami 
międzynarodowymi. 

-Zapewnienie właściwego obiegu informacji 
pomiędzy członkami KSF służących realiza-
cji jego zadań. 

-Zapewnienie właściwego obiegu informacji 
pomiędzy członkami KSF służących realizacji 
jego zadań. 

- Stwierdzenie przesłanek wystąpienia i usta-
nia kryzysu systemowego czyli zakłócenia 
stabilności systemu finansowego, które 
może wywołać poważne negatywne skutki 
dla rynku wewnętrznego i dla gospodarki 
stwierdzone przez KSF. 

Źródło: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem  
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1513), Usta-
wa z dnia 12 lutego 2010r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumen-
tach stabilizacji finansowej (Dz. U. 2010 Nr 40 poz. 226), 

Na podstawie powyższej tabeli można wywnioskować dwa cele płynące  
z zaprezentowanych zadań. Nadzór makroostrożnościowy ma na celu kształto-
wanie i wzmacnianie wydolności systemu finansowego, natomiast zarządzanie 
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kryzysowe ma na celu przywrócenie stanu sprzed kryzysu. Art. 7 Ustawy sta-
nowi zamknięty katalog członków KSF. Wśród nich znajduje się Minister  
Finansów, Prezes NBP, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Pre-
zes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prezes NBP, podejmując starania na rzecz Komitetu Stabilności Finan-
sowej powinien dokonywać oceny sytuacji zachodzącym w krajowym i zagra-
nicznym systemie finansowym, opracowywać i przyjmować procedury współ-
działania, a także koordynować działania członków Komitetu Stabilności 
Finansowej w sytuacji zagrożenia stabilności systemu finansowego17. 

Komisja Nadzoru Finansowego (dalej KNF)  to organ administracji pań-
stwowej, powołana na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad 
rynkiem finansowym18, sprawuje ona nadzór nad rynkiem finansowym w  tym 
nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, emerytalnym, ubezpiecze-
niowym, a także nad instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, in-
stytucjami pieniądza elektronicznego i sektorem kas spółdzielczych19. Nadzór 
to działalność organu za pomocą środków oddziaływania na postępowanie 
organów lub jednostek nadzorowanych bez możliwości wyręczania ich w spra-
wowanej działalności 20. Należy zauważyć, że status ustrojowy KNF został zde-
finiowany przez Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, że ,,Analiza ustawo-
wych zadań KNF oraz prawnych form działania, jakimi może się posługiwać, 
w tym zwłaszcza szerokich kompetencji do wydawania decyzji administracyj-
nych, świadczy o tym, że omawiany organ jest elementem władzy wykonaw-
czej. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w  świetle przepisów Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz 
innych ustaw należy stwierdzić, że KNF jest szczególnym organem administra-
cji publicznej – państwowej, ale usytuowanym poza strukturą administracji 
rządowej. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny zauważa, że w literaturze przed-
miotu wypowiadany jest pogląd o dopuszczalności tworzenia w drodze ustaw 
organów władzy wykonawczej niepodporządkowanych Radzie Ministrów.  
W przypadku KNF można mówić o względnej niezależności od Rady Mini-
strów (Prezesa RM), przy istnieniu pewnych 17 ustawowych powiązań”21. 

17 Kowalewska 2014, s. 412.
18 Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2006 nr 157 
poz.1119) 
19 Komisja Nadzoru Finansowego, Komisja, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komisja, (dostęp: 
01.11.2021r.).
20 Cieślak, Jagielski, Lang, Wierzbowski, Wiktorowska 1996, s. 34-35.
21 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011r. sygn. akt K 2/09, https://isap.
sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111340788/T/D20110788TK.pdf (dostęp: 01.11. 
2021r.).
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BANKI CENTRALNE  
W SIECI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

Stabilność systemu finansowego uzależniona jest od wielu czynników, 
ogromną rolę przypisuje się instytucjom sektora bankowego ze względu na 
ich rolę w finansowaniu gospodarki a także w dokonywaniu rozliczeń płat-
niczych22.  Bank centralny to instytucja, która ma ogromne znaczenie dla go-
spodarki, najlepiej będzie go opisać za pomocą funkcji, które pełni. Ma on 
wyłączne prawo do emisji znaków pieniężnych, realizuje założenia polityki 
monetarnej, jest instytucją pożyczkodawcy ostatniej instancji oraz obsługuje 
budżet państwa czyli jest tzw. kasjerem rządu23.  

Funkcja emisyjna znaków pieniężnych to wyłączne uprawnienie banku 
centralnego, polegające na wprowadzaniu oraz wycofywaniu z obrotu środków 
pieniężnych, które są prawnym środkiem płatniczym24. Funkcja ta realizowa-
na jest poprzez różne starania, których celem jest zagospodarowywanie znaka-
mi pieniężnymi w ten sposób, aby zaopatrzyć w nie banki i instytucje, wyco-
fywanie uszkodzonych znaków pieniężnych a także działania, mające ukrócić 
podrabianie pieniędzy. Bank centralny czuwa również nad rozmiarami emisji 
środków pieniężnych25.

Realizacja założeń polityki monetarnej polega na działaniach, które mają 
na celu zapewnienie stabilności cen. Jest ona jednym z głównych narzędzi 
wpływania na gospodarkę26. Bank centralny wykorzystuje do tego zestaw in-
strumentów polityki pieniężnej, obejmuje on operacje otwartego rynku czyli 
transakcje dokonywane między bankiem centralnym a bankami komercyjny-
mi, rezerwę obowiązkową , która składa się z środków pieniężnych gromadzo-
nych na rachunkach bankowych i operacje depozytowo- kredytowe, obejmu-
jące kredyty lombardowe oraz lokaty terminowe27.

Pożyczkodawca ostatniej instancji (ang. Lender of last resort- LOLR) to 
koncepcja, którą sformułował Henry Thornton. Jest to instytucja, która jest 
gotowa udzielać kredytu w sytuacji, kiedy żaden inny podmiot nie może albo 
nie chce go udzielić28. Bank centralny jest wówczas oparciem dla banków ko-
mercyjnych, którym trudno jest pozyskać środki od innych uczestników rynku 

22 Alińska 2011, s. 88.
23 Zaleska 2013, s. 14- 15. 
24 Koperkiewicz-Mordel 2003, s. 45–46.
25 Grabowska 2008, s. 77.
26 Próchnicki 2011 s. 91.
27 Narodowy Bank Polski, O NBP https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/poli 
tyka_pieniezna.html dostęp: 07.11.2021r. (dostęp: 04.11.2021r.).
28 Stawasz- Grabowska 2018, s. 16.
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międzybankowego. Bank centralny posiada odpowiednie środki i może udzie-
lić wsparcia tym bankom, które utraciły płynność na skutek sytuacji kryzyso-
wej, jednak nie utraciły kapitału na tyle, aby stać się niewypłacalne29. Funkcja 
ta chroni integralność systemu płatniczego, działa prewencyjnie w przypad-
ków problemów, które mogą skutkować niewypłacalnością instytucji kredy-
towych oraz zapobiega zaburzeniom, które w przyszłości mogą przekształcić  
się w kryzys30. 

Bank centralny jako kasjer rządu ma za zadanie prowadzić obsługę 
bankową budżetu państwa oraz rachunki bieżące państwowych jednostek 
budżetowych31.

Cele sieci bezpieczeństwa finansowego i banku centralnego zazębiają się, 
obydwa podmioty mają zapobiegać kryzysowi, a w razie jego nastąpienia- po-
dejmować działania dążące do rozwiązania kryzysu. Różnica polega na tym, że 
w przypadku banku centralnego nie jest to jego cel ustawowy. W całej strefie 
euro jest sześć państw, w których banki centralne mają prawny obowiązek za-
pewnienia stabilności finansowej, są to: Belgia, Finlandia, Hiszpania, Holan-
dia, Irlandia oraz Portugalia32. Może on jako pierwszy wykryć zakłócenia, które 
objawiają się w systemach płatności i rynkowej infrastrukturze, a także posiada 
na tyle duży kapitał, że może podjąć działania w celu wsparcia płynności ban-
ków, a nawet całego sektora bankowego33. Reakcja banku centralnego może 
jednak przyjąć  różne formy. Wśród najpopularniejszych pojawia się podej-
ście ,,ścisłego reżimu celu inflacyjnego” oraz podejście aktywne, wyprzedzające. 
Reprezentantem pierwszego jest L. Svensson, którego zdaniem tylko zagroże-
nie kryzysem może mieć wpływ na ograniczenie polityki banku centralnego,  
a wówczas do modyfikacji polityki pieniężnej. System finansowy powinien być 
jednak cały czas monitorowany przez bank centralny, wówczas dopiero będzie 
wiadome, czy podejmować działania mające na celu powstrzymanie kryzysu. 
Zagrożenie kryzysem jest więc w tym przypadku wyznacznikiem tego, czy pro-
wadzać modyfikacje, czy pozostać przy aktualnie prowadzonej polityce banku. 

 C. Borio i P. Lowe to zwolennicy drugiego podejścia. Uważają oni, 
że kryzys może być zjawiskiem nagłym, niespodziewanym czyli może nastą-
pić nawet w sytuacji względnej stabilności. Bank centralny według tego ujęcia 
powinien być w gotowości, aby podjąć działania wyprzedzające kryzys nawet 

29 Capiga, Gradoń, Szustak 2010, s. 55.
30 Jurkowska- Zeidler 2008, s. 306.
31 Zaleska  2013, s. 16.
32 Capiga, Gradoń, Szustak 2010 s. 53, 54.
33 Jurkowska- Zaidler 2008, s. 308.
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jeśli nie będzie to uzasadnione prognozami inflacyjnymi34. Bank centralny nie 
musi się kierować ani jednym, ani drugim podejściem, może wybrać podejście 
pośrednie i dostosowywać je w zależności od sytuacji, z którą przychodzi mu 
się mierzyć. Stabilizacja systemu finansowego przez banki centralne w ramach 
sieci bezpieczeństwa finansowego jest przedmiotem dyskusji, w której padają 
argumenty zarówna ,,za”, jak i ,,przeciw” 35. 

Tabela 5. Argumenty za i przeciw stabilizacji systemu finansowego przez banki centralne  
w ramach sieci bezpieczeństwa finansowego

Argumenty za stabilizacją systemu finansowego 
przez banki centralne w ramach sieci bezpie-
czeństwa finansowego

Argumenty przeciw stabilizacji systemu 
finansowego przez banki centralne w 
ramach sieci bezpieczeństwa finansowego.

Stabilność systemu finansowego to warunek 
dobrze podjętych działań banku centralnego w 
zakresie polityki pieniężnej

Podstawowy cel banku centralnego może 
zostać zagrożony poprzez stabilizowanie 
systemu finansowego

Bank centralny to jedyna instytucja posiadająca 
kapitał, który może stanowić ratunek w sytuacji 
kryzysowej

Problem z akceptacją społeczną dla dzia-
łań podjętych przez bank centralny

Jedną z najważniejszych ról banku centralnego 
jest staranność o stabilność i płynność systemu 
finansowego oraz płatniczego

Brak proporcjonalności w sferze dostar-
czania nowych narzędzi a celami banku

Działania stabilizacyjne są wspierane przez 
jeden ośrodek decyzyjny i brak procedury 
parlamentarnej

Uznanie stabilności finansowej za cel 
banku centralnego niosłoby za sobą 
konieczność przyporządkowania narzędzi 
umożliwiających realizację tego celu

Źródło: I. Kraś, Polityka banku centralnego a bezpieczeństwo finansowe państwa, Przegląd Stra-
tegiczny, 2013, nr. 1. S. 188-189

INFLACJA A SIEĆ BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO 

Analiza zależności bezpieczeństwa systemu bankowego a kryzysem ban-
kowym pozwala wyróżnić sytuacje makroekonomiczną, działalność nadzo-
ru,  regulacje ostrożnościowe, bankową politykę ryzyka, zarządzanie sytu-
acją kryzysową przez instytucje publiczne, dyscyplinę rynkową oraz hazard 
moralny36. Na sytuację makroekonomiczną, skupiającą się na związkach 

34 Matysek- Jędrych 2008, s. 28-29.
35 Kraś 2013, s. 188-189
36 Iwanicz-Drozdowska 2000, s. 15
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występujących w gospodarce, składa się PKB per capita, stopa bezrobocia, inflacja37.  
NBP trzy razy w roku publikuje raport o inflacji. W listopadzie 2021r. poja-
wił się kolejny. Według centralnej ścieżki projekcji inflacja w 2021r. wyniesie 
4,9%, w 2022 r.- 5,8%, a w 2023- 3,6%38. Raport nie uwzględnia danych na 
temat inflacji za październik. W porównaniu z raportem z lipca 2021r. można 
zauważyć ogromy wzrost. We wspomnianym raporcie inflacja w 2021r. wy-
niesie 4,2%, w 2022r.- 3,3%, a w 2023- 3,4%.39

Tabela 6. Porównianie raportu o inflacji- lipiec 2021 i listopad 2021

Raport- lipiec 2021 Raport- listopad 2021

2021r. 4,2% 4,9%

2022r. 3,3% 5,8%

2023r. 3,4% 3,6%

Źródło: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Raport o inflacji, listopad 2021r., 
Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Raport o inflacji, lipiec 2021r.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że ,,wzrost inflacji w Polsce się-
gnął w październiku 6,8 proc. Kolejne miesiące przyniosą jeszcze wyższe wyni-
ki – szacujemy, że w listopadzie 2021 r. ceny konsumenckie wzrosną o 7 proc., 
a w grudniu 2021 r. inflacja przekroczy ten poziom i pozostanie wysoka także 
w przyszłym roku”40. 

Co za tym idzie, sieć bezpieczeństwa finansowego powinna podejmować 
istotne działania, mające na celu zapobieżenie kryzysowi. W raporcie o stabil-
ności systemu finansowego wydanego przez NBP w czerwcu 2021r. wyrażo-
no opinię, że ,,system finansowy jest dobrze przygotowany na szoki, ale ich 
możliwa skala sprawia, że zagrożenie dla stabilności finansowej jest znaczne. 
Wskazano również, że do wysokiej odporności systemu przyczynia się szereg 
czynników m.in.: wcześniejszy brak istotnych nierównowag finansowych, wy-
sokie poziomy kapitału w skali systemu bankowego, działania wspierające ze 
strony instytucji publicznych. Sektor finansowy jako całość ma zdolność do 
absorpcji nawet znacznych szoków.”41

37 Totleben 2015, s. 95
38 Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Raport o inflacji, listopad 2021r. 
39 Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Raport o inflacji, lipiec 2021r.
40 Polski Instytut Ekonomiczny, Miesięcznik Makroekonomiczny PIE, październik 2021r.,  
nr. 10
41 Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego, czerwiec 2021r. s. 92
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PODSUMOWANIE 

Doświadczenia związane z kryzysem zmusiły do zmiany  w spostrzega-
niu sieci bezpieczeństwa finansowego. Sieć bezpieczeństwa finansowego to 
całokształt instytucji i regulacji mających na celu zapewnienie, utrzymanie,  
a w razie potrzeby przywrócenie stabilności i bezpieczeństwa systemu finanso-
wego. Można powiedzieć, że prawidłowa organizacja sieci jest sercem sprawnej 
gospodarki, a kontrola podejmowana przez bank centralny pozwala na wdro-
żenie instrumentów zapobiegających kryzysowi. Współdziałanie to nie powin-
no zostać zachwiane przez żadne czynniki zewnętrzne czy wewnętrzne, ponie-
waż negatywne czynniki występujące w jednym ogniwie, szybko mogą zostać 
pochłonięte przez inne. Kontrola nie powinna odnosić się tylko do samych 
elementów zewnętrznych. Każda instytucja powinna kontrolować się wzajem-
nie pod względem niezależności i sprawności. Kryzys jest niezapowiedziany, 
abstrakcyjny, jednak w każdym momencie może stać się naszą rzeczywistością 
i nią zawładnąć. Aktualny wzrost inflacji, a także jego widmo w najbliższych 
latach powinno uruchomić płynną i skuteczną komunikację między instytu-
cjami i zapewnić odpowiednie instrumenty do podjęcia działań. Instytucje te, 
powinny również dopasować się do aktualnych potrzeb i przystosować swoje 
działanie do nich, aby odbudować stabilność. Sieć bezpieczeństwa finansowe-
go powinna być cały czas doskonalona i wydolna, aby podejmować przedsię-
wzięcia, które są dopasowane do aktualnych potrzeb. 

EFFECT OF EXTERNAL FACTORS ON THE STABILITY 
AND SECURITY OF THE FINANCIAL SYSTEM

Abstract: The aim of the article is to analyze the financial safety net, its features, 
principles of operation and the role of the central bank in its operation, as well 
as the influence of external factors on the stability and security of the system 
as a whole consisting of institutions cooperating with each other. The article 
analyzes the issues of financial stability and security, as well as their dependen-
cies. The concept of the financial safety net and its institutions was analyzed,  
as well as the institution of the central bank and its role in terms of influencing 
the financial safety net and the actions it takes in the event of a crisis threat.

Keywords: financial system, security, central bank
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Dominika Trzeszczoń1

Stabilność finansowa polskiej 
opieki zdrowotnej

Streszczenie: Cel: Przedmiotem badań i analiz podjętych na potrzeby niniej-
szego opracowania jest problematyka finansowania systemu opieki zdrowotnej. 
Założeniem autorki było zdefiniowanie terminów „zdrowie”; „ochrona zdrowia” 
oraz „źródło finansowania”. Zwrócono uwagę na modele finansowania syste-
mu opieki zdrowotnej, w szczególności wskazując na specyfikacje rezydualnego 
modelu finansowania, wykazującego istotne konstrukcyjne i modelowe różnice  
w porównaniu do modelu stosowanego w Polsce. Przeanalizowano przede wszyst-
kim art. 68 Konstytucji RP, podkreślając znaczenie prawa do zdrowia i jego wy-
miar finansowy w ujęciu publicznym. Ponadto zwrócono uwagę na znaczenie, 
strukturę i zadania Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócono także uwagę na 
zrealizowane w latach 2016-2019 wydatki z budżetu państwa oraz wydatki pry-
watne na ochronę zdrowia w Polsce według narodowych rachunków zdrowia. 
Metody badawcze: Podstawowa metoda badawcza zastosowana w pracy oparta 
jest na kompleksowej i wielopłaszczyznowej analizie materiału normatywnego 
oraz na analizie poglądów nauki prawa i orzecznictwa. Dokonano także oce-
ny poglądów literatury przedmiotu, w szczególności uwzględniono dorobek 
polskiej doktryny prawa finansowego. Wynik: Autorka doszła do wniosku, że 
istnieje wiele czynników wpływających na destabilizację polskiej opieki zdro-
wotnej. W systemie tym postępuje wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań 
technicznych i technologicznych jednak przedstawione w ramach niniejsze-
go opracowania wyniki badań naukowych wskazują jednoznacznie, że system 
opieki zdrowotnej w Polsce nadal wymaga znaczącego zaangażowania kapitału 
osobowego i majątkowego, by uznać, że jest to system adekwatny do istnieją-
cych potrzeb jednostki (służący kompleksowemu zaspokajaniu tych potrzeb), 
jak i oparty na przejrzystych zasadach wydatkowania środków publicznych. 

Słowa kluczowe: finansowanie ochrony zdrowia, stabilność systemu zdrowia, 
zdrowie publiczne

1 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Szczeciński, ORCID: 0000-0001-8318-0278, 
e-mail: dominika.trzeszczon@usz.edu.pl 
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Wprowadzenie

Problematyka zdrowia i opieki medycznej stanowi ważny i powszechny 
przedmiot zainteresowania nie tylko nauk medycznych, ale także nauk praw-
nych. Jest to przy tym tematyka aktualna, która czyni badania w tym zakresie 
potrzebnymi. Specyfika analizowanych zagadnień wymusza przy tym inter-
dyscyplinarne podejście do badanych wieloaspektowo obszarów. Jest to także 
skomplikowany obszar wiedzy, z którym wiązać można rozważania o wymia-
rze etycznym, politycznym, jak i finansowym. 

Zapewnienie stabilnego systemu opieki zdrowotnej leży u podstaw funk-
cjonowania każdego państwa. Potwierdzeniem tego są uregulowania Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.2, w której Ustrojodawca 
wielokrotnie nawiązuje do stanowiącego przedmiot analizy zagadnienia. Stan 
opieki zdrowotnej, uzależniony od przyjętych źródeł jego finansowania, jak  
i efektywnego wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków publicznych 
rzutuje na praktyczne aspekty funkcjonowania państwa, jak i na indywidual-
nego człowieka. Przyjęty w Polsce model opieki zdrowotnej oparty powinien 
być na równej dostępności do świadczeń zdrowotnych, specjalistów i placówek 
medycznych. Możliwość zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli zdeter-
minowana jest przez różnego rodzaju czynniki, które można mierzyć. Waż-
ne jest, aby państwo podejmowało działania ukierunkowane na podnoszenie 
efektywności wydatkowania środków w ramach systemu opieki zdrowotnej, 
a zatem również dostosowywało model systemu zdrowia do aktualnych wa-
runków społeczno-gospodarczych, w tym potrzeb obywateli. Kwestia dostęp-
ności służby zdrowia od wielu lat pozostaje tematem budzącym kontrowersje. 
Dąży się przy tym do wypracowania systemu opieki zdrowotnej, który można 
by uznać za system adekwatny, optymalny i skuteczny, co nie jest zadaniem 
prostym, bowiem nawet wysokorozwinięte państwa borykają się z licznymi 
problemami dotyczącymi analizowanych zagadnień. 

Autorka podejmuje się trudu przeanalizowania zagadnień dotyczą-
cych źródeł finansowania systemu opieki zdrowotnej. Relatywnie niewielki 
udział prywatnych źródeł finansowania systemu opieki zdrowotnej wiąże się 
z określonego rodzaju konsekwencjami, które mają wpływ na dostępność 
i jakość usług medycznych. Obszar badań dotyczyć będzie również oce-
ny dominującej roli Narodowego Funduszu Zdrowia3 jako dysponenta 

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483  
ze zm.) dalej jako: Konstytucja RP.
3 Narodowy Fundusz Zdrowia dalej jako NFZ.
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publicznych środków przeznaczonych na finansowanie zadań systemu opie-
ki zdrowotnej4. Analiza efektywności wykorzystania środków publicznych  
w omawianym obszarze aktywności państwa również stanowi interesujące pole 
prowadzonych badań, zwłaszcza w kontekście możliwej oceny stopnia ade-
kwatności przyjętych rozwiązań prawnych do potrzeb obywateli i istniejących 
w Polsce warunków społeczno-gospodarczych. Należy ponadto mieć na wzglę-
dzie, że środki rozdysponowywane na cele publiczne podlegają szczególnym 
regułom gospodarowania. Ich nieprzestrzeganie wiązać się może z odpowie-
dzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego wykaza-
nie staranności w ich efektywnym wykorzystywaniu można uznać za niezbędne  
z punktu widzenia stabilności i bezpieczeństwa istotnej części sektora finansów 
publicznych związanej z systemem opieki zdrowotnej.

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY ZDROWIEM PUBLICZNYM 
A PRAWEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dla prawidłowego zrozumienia badanego obszaru niezbędne jest zdefinio-
wanie pojęć „zdrowie”, „źródła finansowania” oraz „ochrona zdrowia”, ze wzglę-
du na to, że w polskim ustawodawstwie nie ma definicji legalnych tych pojęć.

W ujęciu Światowej Organizacji Zdrowia5 „zdrowie” jest to stan peł-
nego, fizycznego, umysłowego, ale także społecznego dobrostanu. W defi-
nicji tej wskazano, że z punktu widzenia analizowanego pojęcia na zdrowie 
poza czynnikami psycho-fizycznymi wpływ ma również właściwy styl życia.  
Na przestrzeni lat doprecyzowano analizowaną definicję, uzupełniając ją  
o sprawność do prowadzenia produktywnego życia zarówno społecznego, ale 
także ekonomicznego. W związku z tym zdrowie to nie tylko brak chorób czy 
niepełnosprawności. Równie istotne są bowiem aspekty ekonomiczne odno-
szone do ogólnego dobrostanu. W ślad za tym uznać można, że z punktu wi-
dzenia analizowanych zagadnień ważne jest oddziaływanie pozaprawnych czyn-
ników na stabilności systemu zdrowia. W literaturze przedmiotu6 wskazuje się,  
że w obrębie ogólnego pojęcia „zdrowie” można wyróżnić: „zdrowie fizyczne”, 

„zdrowie psychiczne, w ramach którego dokonuje się podziału na „zdrowie 
emocjonalne”, a także „zdrowie umysłowe”. Ponadto w obrębie ww. podziału 
należy wyróżnić także „zdrowie społeczne” oraz „zdrowie duchowe”.

4 Łuniewska 2014, s. 67.
5 Światowa Organizacja Zdrowia, dalej jako WHO.
6 Maszczak 2005, s. 74.
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Kolejnym zagadnieniem, które należy wyjaśnić jest „opieka zdrowotna”. 
Z ekonomicznego punktu widzenia jest to działalność gospodarcza zajmująca 
się zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych człowieka za pomocą ograniczonych 
środków rzeczowych i pracy7. Środki rzeczowe wykorzystywane w opiece zdro-
wotnej obejmują leki, wszelkiego rodzaju sprzęt czy aparaturę medyczną. Pra-
ca, o której mowa w ww. definicji związana jest z usługami medycznymi świad-
czonymi przez lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy w postaci usług zdrowotnych 
takich jak: badania diagnostyczne i porady lekarskie, terapie psychologiczne, 
rehabilitacje, orzekanie o stanie zdrowia, działania profilaktyczne, szczepienia 
oraz opieka pielęgnacyjna i paliatywna8. Ochrona zdrowia jest szerokim poję-
ciem, na które poza działaniami ściśle medycznymi składać się będą działania 
innych sektorów gospodarki. W związku z tym wszelkie czynności związane 
z medycyną leczniczą, finansowaniem opieki zdrowotnej, czy zarządzaniem 
programami na rzecz zdrowia tworzą system ochrony zdrowia.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Konstytucji RP każdy bez względu na obywatel-
stwo czy przynależność narodową musi mieć zapewnione prawo do zdrowia. 
Ustrojodawca nie wskazał jednak sposobu interpretacji pojęcia „zdrowie” ani 
też aktu prawnego, w którym termin ten mógłby być definiowany. Trybunał 
Konstytucyjny9 w wyroku z 7.01.2004 r. stwierdził, że „treścią prawa do ochro-
ny zdrowia nie jest jakiś abstrakcyjnie określony (...) stan zdrowia poszczegól-
nych jednostek, ale możliwość korzystania z systemu ochrony zdrowia, funk-
cjonalnie nakierunkowanego na zwalczanie i zapobieganie chorobom, urazom 
i niepełnosprawnościom”10. Z punktu widzenia omawianego zagadnienia na-
leży odwołać się także do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA)  
z 26.01.2021 r., w którym podkreślono znaczenia władzy publicznej w obsza-
rze ochrony zdrowia. W wyroku wskazano, że „realizacja konstytucyjnych obo-
wiązków musi uwzględniać nie tylko bezpłatny dostęp uprawnionych do opie-
ki zdrowotnej, ale również zapewniać finansowanie takich usług ze środków 
publicznych podmiotom, które realizują obowiązki ciążące na władzy publicz-
nej”11. Rozszerzając zagadnienie związane z obowiązkami władzy publicznej 
koniecznym jest podkreślenie, że istotną rolę w tym obszarze spełnia rów-
nież NFZ. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 3.08.2006 r.12 zauważył,  

7 Łuniewska 2014, s. 68)
8 Łuniewska 2014, s. 68)
9 Trybunał Konstytucyjny, dalej jako: TK.
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7.01.2004 r., K 14/03, „OTK-A” 2004, nr 1, poz. 1.
11 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26.01.2021 r., II GSK 683/18, LEX  
nr 3117531.
12 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3.08.2006 r., I ACa 105/06, LEX nr 1642522.
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że NFZ jest tym podmiotem systemu finansów publicznych, za pośrednic-
twem którego realizowane są obowiązki władzy publicznej określone w art. 68 
ust. 2 Konstytucji RP i dlatego też na nim również będą spoczywały określone 
obowiązki związane z pieczą nad systemem opieki zdrowotnej w Polsce.

W wielu aktach prawnych ustawodawca posługuje się zwrotem „ochro-
na zdrowia”. Zgodnie z definicją słownikową „ochrona zdrowia” to „wszelka 
społeczna działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i ich lecze-
nie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, 
przedłużanie życia, zapewnienie rozwoju następnych pokoleń”13. Ochronę 
zdrowia realizuje się poprzez zapewnianie dostępu do systemu opieki zdro-
wotnej, wprowadzanie programów nakłaniających do prowadzenia zdrowego 
stylu życia, prowadzenie kampanii na rzecz walki z chorobami cywilizacyjny-
mi. Ponadto są to również działania dążące do wykrywania chorób, diagnozo-
wania ich, a także leczenia. Ochrona zdrowia realizowana jest także poprzez 
rehabilitację czy opiekę medyczno-społeczną nad osobami upośledzonymi  
i nieuleczalnie chorymi14. W piśmiennictwie15 zauważono, że ochronę tę moż-
na rozumieć co najmniej w dwóch znaczeniach: węższym i szerszym. Szerszy 
zakres zawiera w sobie także promocję zdrowia, która została zdefiniowana 
przez ustawodawcę w art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej16. Zgodnie z tym przepisem należy przez nią rozumieć 
działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie 
kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego popra-
wę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych 
czynników sprzyjających zdrowiu.

W art. 68 ust. 2 Konstytucji RP postanowiono, że obywatelom, niezależ-
nie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze 
publiczne mają obowiązek zapewniać swoim obywatelom określone świadcze-
nia, a także dostępność do nich. W praktyce zauważalne jest, że dostęp ten jest 
utrudniony i nie sprowadza się to tylko do długich terminów oczekiwania na 
poradę specjalistyczną z powodu braku personelu. Budzącym niepokój pro-
blemem, jest również fakt braku ubezpieczenia po stronie osób wykluczonych 
społecznie. Osoby bezdomne, żyjące w ubóstwie czy średniozamożne nie mogą 

13 Petrozolin-Skowrońska 1996, s. 587)
14 Wielka encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 1966, s. 119.
15 Lenio 2018, s. 26.
16 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711  
ze zm.) dalej jako: u.d.l.
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często pozwolić sobie na korzystanie z usług ubezpieczeniowych, zabezpiecza-
jących przed nieprzewidzianymi, zwiększonymi wydatkami związanymi z po-
bytem w zakładach opieki zdrowotnej bądź też umożliwiającymi korzystanie 
ze specjalistycznych zabiegów medycznych. Tym samym powoduje to, że nie 
każdy obywatel RP ma równy dostęp do opieki zdrowotnej. Uprawniona jest 
w kontekście ww. uwag konkluzja, że co prawda z punktu widzenia rozwiązań 
ustrojowych równy dostęp do systemu opieki zdrowotnej ma każdy obywatel, 
ale nie każdy może z niego pełnoprawnie korzystać, dlatego też tak istotne jest 
nie tylko to, aby władza publiczna przekazywała odpowiednie środki na służ-
bą zdrowia i podejmowała działania służące utrzymaniu stabilności systemu 
opieki zdrowotnej w Polsce, ale również publikowanie wszelkich informacji 
związanych z tym systemem, co umożliwi społeczną kontrolę (weryfikację) po-
prawności rozdysponowywanych kwot środków publicznych.

Odnosząc powyższe do aktualnej sytuacji epidemicznej wskazać należy, 
że zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP władze publiczne są obowiązane 
do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia 
skutkom degradacji środowiska. Organy państwa powinny zatem podejmo-
wać wszelkie kroki, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych 
poprzez, np. promowanie szczepień ochronnych albo podejmowanie innych 
inicjatyw. Istotne jest również popieranie przez władze publiczne rozwoju kul-
tury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży17. Realizacja tego obowiązku 
powinna odbywać się poprzez promowanie aktywności fizycznej, zdrowego 
odżywiania, zachęcania dzieci i młodzieży do uczestniczenia w zajęciach spor-
towych, przy jednoczesnym uświadamianiu negatywnych skutków spożywania 
wysokokalorycznego jedzenia i prowadzenia biernego stylu życia. Analizowany 
termin jest rozumiany w Konstytucji RP w szerokim znaczeniu, obejmującym 
nie tylko ochronę zdrowia, ale także jego promocję18. W nauce prawa konsty-
tucyjnego podkreśla się jednak, że art. 68 ust. 1 i 2 Konstytucji RP nie stano-
wią podstawy do konstruowania definicji ochrony zdrowia19.

Ostatnim terminem budzącym wątpliwości interpretacyjne jest „źró-
dło finansowania”. W bardzo ogólny sposób można uznać, że oznacza to coś  
z czego czerpie się zasoby pieniężne. W słowniku języka polskiego uznaje się,  
że „źródło” oznacza „to co stanowi początek”20. Finansowanie z kolei to 
dostarczanie określonych środków bądź pokrywanie kosztów związanych  

17 art. 68 ust. 5 Konstytucji RP.
18 Lenio 2018, s. 27.
19 Bosek 2016, s. 3.
20 Doroszewski 1968, s. 1384.
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z określonym działaniem. W związku z tym „źródło finansowania” to początek 
dostarczania środków pieniężnych w odpowiedniej wysokości na rzecz prowa-
dzenia określonej działalności lub przedsięwzięcia. Finansowanie opieki zdro-
wotnej obejmuje gromadzenie środków pieniężnych niezbędnych do prawi-
dłowego jej funkcjonowania, ale także odpowiednie ich wydatkowanie w taki 
sposób, aby system mógł się rozwijać, jednocześnie zaspokajając podstawowe 
potrzeby medyczne społeczeństwa. Założenia te realizują jedną z podstawo-
wych funkcji finansów publicznych jaką jest funkcja stabilizacyjna. Realizo-
wana jest ona poprzez wykorzystanie dochodów i wydatków publicznych do 
utrzymania stabilnej sytuacji gospodarczej w celu zapewnienia wysokiego tem-
pa wzrostu gospodarki państwa.

Tym samym prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej  
i realizacja wszelkich założeń wynikających z art. 68 Konstytucji RP nie by-
łyby możliwe bez zaangażowania zasobów publicznych. Zależność pomiędzy 
zdrowiem publicznym a finansami publicznymi jest w związku z tym znacząca.  
Bez odpowiedniego finansowania, bez pozyskiwania zasobów z określonych 
źródeł przez władzę publiczną nie ma możliwości utrzymania opieki zdrowot-
nej na optymalnym poziomie. Podkreślając jednak, że system opieki zdrowot-
nej w RP nie działa efektywnie, gdyż charakteryzuje się on wieloma dysfunk-
cjami i nie spełnia często standardów przyjętych w innych państwach Europy 
i Świata, należy dostrzec szczególną rolę państwa w podejmowaniu inicjatyw 
prawotwórczych, które wprowadzałyby do polskiego porządku prawnego na-
rzędzia i mechanizmy, umożliwiające dostosowywanie systemu opieki zdro-
wotnej do potrzeb starzejącego się w Polsce społeczeństwa.

Działania, o których mowa wyżej muszą wiązać się ze zwiększonymi nakła-
dami środków publicznych na służbę zdrowia. Stąd uprawnione jest spojrzenie 
na omawiane zagadnienia z punktu widzenia wartości konstytucyjnie określo-
nych. Zgodnie z linią interpretacyjną TK Ustrojodawca traktuje zachowanie 
równowagi budżetowej oraz właściwy stan finansów publicznych za wartości 
konstytucyjnie chronione21. Ważnym jest zatem, aby państwo w sytuacjach 
kryzysowych dążyło do rozwiązywania wszelkich problemów22, aby dalej za-
spokajać efektywnie podstawowe potrzeby społeczeństwa. Nie ma wątpliwości, 
że obowiązkiem władz publicznych jest dążenie do zapewnienia stabilności  

21 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012 r., K 9/00, „OTK-A” 2000, nr 8, poz. 294, 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.12.2000 r., K 9/00, „OTK-A” 2000, nr 8, poz. 294, 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27.02.2002 r., K 47/01, „OTK-A” 2002, nr 1, poz. 6. 
22 Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 30.11.1993 r., K 18/92, „OTK-A”1993, nr 2, poz. 
41, wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17.12.1997 r., K 22/96, „OTK-A” 1997, nr 5-6, poz. 71.
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i bezpieczeństwa finansów publicznych, co przekłada się na równowagę  
finansową systemu opieki zdrowotnej. Bezpieczeństwo, równowaga i stabilność 
finansowa to wartości podlegające szczególnej ochronie. Brak którejkolwiek  
z tych wartości powoduje ograniczenia rozwoju gospodarczego Polski. Zapew-
nienie stabilności stanowi jeden z ważniejszych filarów funkcjonowania całego 
społeczeństwa. W literaturze przedmiotu wskazano, że stabilność finansowa to 

„taki stan, w którym system finansowy pełni w sposób ciągły i efektywny swoje 
funkcje, nawet w przypadku wystąpienia zaburzeń”23. 

Modele finansowania opieki zdrowotnej

W literaturze przedmiotu24 wskazano, że istnieją cztery modele finanso-
wania opieki zdrowotnej.

W pierwszym z nich - modelu Bismarcka – zakłada się, że źródłem  
finansowania opieki zdrowotnej są w głównej mierze składki ubezpieczenio-
we. Daniny te odprowadzane są zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika 
do niezależnych kas chorych. Ich gromadzenie związane jest z powstawaniem 
funduszy celowych. Punktem wyjścia organizacji ochrony zdrowia w modelu 
powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych jest idea zabezpieczania obywateli 
przed niezawinionymi skutkami zdarzeń losowych, niosących negatywne kon-
sekwencje dla zdrowia – swoisty rodzaj ryzyka społecznego25. W tym przy-
padku świadczenia medyczne są spełniane przez publiczne i prywatne sektory 
ochrony zdrowia, tym samym powodując, że jednostka ma możliwość wyboru 
czy skorzysta z prywatnych placówek, czy z publicznej opieki zdrowotnej. Mo-
del ten występuje m.in. w Holandii i Francji. 

Kolejnym modelem jest model Siemaszki, który oparto na założeniu, że 
główną rolę w finansowaniu opieki zdrowotnej odgrywa państwo, biorące na 
siebie odpowiedzialność za zdrowie obywateli26. W modelu tym nie wykazano 
istnienia sektora prywatnego. Społeczeństwo wykorzystuje zasoby publiczne, 
które finansowane są z budżetu państwa. W ten sposób jednostka ma moż-
liwość korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich świadczeń zdrowotnych 
oferowanych w danej placówce medycznej.

W modelu Beveridg’a prawidłowe finansowanie systemu opieki zdro-
wotnej zależne jest od utworzenia Narodowego Systemu Zdrowia. Uznaje się,  

23 Dobrzańska, Kosycarz, Pietrzak 2017, s. 18.
24 Lenio 2018, s. 119-140.
25 Białynicki-Birula 2007, s. 6.
26 Łuniewska 2014, s. 69.
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że powinien być on finansowany z danin publicznych, w szczególności z po-
datkowych źródeł dochodów budżetu państwa. Wskazuje się, że w tym mo-
delu państwo odgrywa determinującą rolę w ochronie zdrowia. Ponosi ono 
odpowiedzialność za stan zdrowia obywateli i zobowiązuje się do zapewnie-
nia dostępu do podstawowych świadczeń medycznych. Konsekwencją istnie-
nia podstawowych świadczeń zdrowotnych realizowanych z zaangażowaniem 
środków publicznych jest występowanie dobrowolnego ubezpieczenia zdro-
wotnego. Odnotowuje się, że system ten obowiązuje m.in. w krajach skandy-
nawskich. Autorka uznaje, że system ten, na tle wyżej opisanych, można oce-
nić jako najlepszy, z uwagi na to, że jest to system odpowiadający potrzebom 
społeczeństw państw wysoko rozwiniętych, w najwyższym stopniu. Z drugiej 
jednak strony trzeba zauważyć, że model Beveridg’a stosowany jest w Grecji. 
W państwie tym na koniec I kwartału 2021 r. istniała najwyższa w UE relacja 
długu publicznego do PKB, wynoszącą 209,3%27. Należy zatem wnioskować, 
że sfera finansowa, tj. system całego sektora finansów publicznych w tym kraju, 
nie determinuje prawidłowego funkcjonowaniu modelu Beveridg’a.

W piśmiennictwie28 wykazuje się jeszcze jeden model finansowania opie-
ki zdrowotnej tj. model rezydualny. Analizując ten model wskazać należy,  
że opiera on się na założeniu, iż państwo nie jest odpowiedzialne finansowo za 
zdrowie ogółu. Oznacza to, że państwo zwolnione jest z obowiązku zapewnia-
nia społeczeństwu dostępu do świadczeń zdrowotnych29. Możliwe są znikome 
dopłaty z budżetu państwa. W związku z tym podstawowym, a tym samym 
dominującym źródłem finansowania zadań z zakresu opieki zdrowotnej są 
prywatni ubezpieczyciele, podlegający odpowiednim organom nadzorującym 
ich działania. Tym samym zauważa się, że społeczeństwo samodzielnie pono-
si koszty usług zdrowotnych, przez co na nich niejako przerzucona jest „od-
powiedzialność” za kompleksowe zaspokajanie potrzeb zdrowotnych. Model 
ten występuje m.in. w USA. Autorka zauważa negatywne strony tego modelu, 
mimo wysokiego poziomu rozwoju wskazanego państwa. W ramach opisy-
wanego modelu30 funkcjonują określone programy zapewniające wsparcie i 
pomoc dla ludzi bezdomnych, bezrobotnych czy o niewielkich dochodach31.  
Autorka uznaje, że nawet osoby posiadające wyższe dochody, tzn. umożliwiające 

27 Mapa długów publicznych i deficytów budżetowych w UE. Jak wypada Polska?, https://for 
sal.pl/gospodarka/finanse-publiczne/artykuly/8214163,dlug-publiczny-i-deficyt-budzetowy-w 

-ue-i-kwartal-2021-polska-eurostat.html, dostęp: 18.12.2021 r.
28 Paszkowska 2017, s. 28; Suchecka 2010, s. 45.
29 Paszkowska 2017, s. 28.
30 Lewandowski 2015, s. 62.
31 Walicka 2014, s. 494.
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zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, mogą mieć trudności zwią-
zane z dostępem do świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Obywatel USA, 
aby móc korzystać z dostępu do systemu zdrowia najpierw obowiązany jest do 
wykupienia stosownego ubezpieczenia. W tym przypadku dochodzi do samo-
dzielnego finansowania prawa do zdrowia. Decyzja o uczestnictwie w systemie 
i o wyborze ubezpieczyciela uzależniona jest tylko od pacjenta32. Model re-
zydualny cechuje się pluralizmem, który przekłada się zarówno na różnorod-
ność form produkcji świadczeń, jak i sposobów ich finansowania33. W USA 
pracodawcy34, którzy zatrudniają do 50 osób nie są obowiązani do zapewnie-
nia ubezpieczenia swoim pracownikom. Powyżej tego progu osobowego ma 
miejsce dofinansowanie ubezpieczenia pracownikom. Oznacza to, że osoby 
pracujące – w przeciwieństwie do rozwiązań obowiązujących w Polsce - nie 
mają opłaconej składki zdrowotnej w pełnej wysokości, gdyż w analizowanym 
państwie dopuszczalne jest to, że pracodawca finansuje tylko część ww. stawki. 
W związku z tym niektórzy pracodawcy mogą pokryć 50%, 60%, a nawet 
80%. Pozostałą część pokrywa pracownik. Wysokość miesięcznej stawki ubez-
pieczeniowej w USA zależy od wielu czynników, m.in. od określonego rodzaju 
ubezpieczenia, ale także od miejsca zamieszkania, jak i wielu innych okolicz-
ności, np. od liczby podmiotów oferujących usługi medyczne i inne (otoczenie 
konkurencyjne). Autorka zauważa, że w USA jednym z występujących tam 
trendów jest zależności ubezpieczenia od nakładów finansowych przeznaczo-
nych na wskazany cel. Biorąc pod uwagę wydatki na ochronę zdrowia per 
capita w USD, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, należy zauważyć, 
że w 2006 r. najwyższy poziom wydatków był w modelu rezydualnym (USA 

- 6,9 tys. USD), natomiast analizując udział wydatków na ochronę zdrowia  
w PKB to w 2006 r. największy procent PKB na ochronę zdrowia przeznaczano  
w modelu rezydualnym (15,8%)35.

Mając powyższe na uwadze warto wskazać, że posiadane przez wielu 
obywateli USA ubezpieczenie zdrowotne sprowadza się do tego, że chociażby 
tak prozaiczna rzecz jak konsultacje u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
wymaga często dodatkowej dopłaty, zatem można wnioskować, że zakupione  
w opisywanym kraju ubezpieczenie jest niewystarczające by zapewnić obywa-
telom możliwość dostępu do podstawowych świadczeń zdrowotnych. W prak-
tyce zauważa się, że obywatel USA pomimo posiadanego już ubezpieczenia 

32 Depta 2015, s. 47)
33 Białynicki-Birula 2015, s. 47)
34 Depta 2015, s. 46)
35 Białynicki-Birula 2010, s. 14-16)
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zmuszony jest poczynić dodatkowe nakłady finansowe by skorzystać z podsta-
wowej opieki medycznej.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w USA podlegają silnemu zjawisku 
selekcji negatywnej, ponieważ koszty procedur medycznych cały czas rosną 
i wpływa to na stawki ubezpieczeniowe. W konsekwencji coraz więcej osób 
młodych i zdrowych, którym ryzyko poważnej choroby wydaje się mało praw-
dopodobne, rezygnuje z ubezpieczenia. W systemie zostają osoby starsze i bar-
dziej schorowane, co dalej podnosi koszty36.

Autorka zauważa, że obywatel USA, którego środki finansowe przekracza-
ją średnią stawkę, nie może pozwolić sobie na podstawowe badania medyczne. 
Zwrócono ponadto uwagę na specjalistyczne zabiegi. W praktyce zauważono, 
że prywatny ubezpieczyciele pokrywają koszty pobytu w placówce medycznej 
dopiero od drugiej doby. Zauważono zatem, że w opisanej sytuacji płatnik 
obowiązany jest do samodzielnego sfinansowania doby we wskazanej placów-
ce. W Polsce natomiast istnieje model pozwalający na to by ubezpieczony nie 
musiał ponosić kosztów swojej hospitalizacji, bowiem w przeważającym stop-
niu określone koszty pokrywane są przez NFZ. Podkreśla się, że w USA, przy 
obowiązującym modelu rezydualnym, ubezpieczeni w czasie hospitalizacji 
pomimo posiadanego ubezpieczenia, mogą nie zostać zakwalifikowanymi do 
specjalistycznych zbiegów. Tym samym wartym podkreślenia jest fakt, że wy-
sokie, comiesięczne opłaty za ubezpieczenie nie są wystarczające by jednostki 
przy funkcjonowaniu modelu rezydualnego, mogły sfinansować swoje lecze-
nie. Autorka doszła do wniosku, że system obowiązujący w USA można uznać  
za wyraz pokrzywdzenia dla ludzi nie mających wystarczających środków 
do egzystencji, tym samym powodując wykluczenie z systemu zdrowotnego  
i ograniczenie przyrodzonego prawa do zdrowia.

System opieki zdrowotnej w Polsce 

System opieki zdrowotnej w Polsce jest kontrowersyjny37. Zauważa się, 
że jest on nieidealny oraz nie funkcjonuje zgodnie z pierwotnymi założenia-
mi, przez co nie są kompleksowo realizowane zadania nałożone na ten system, 
jak i nie są osiągane cele leżące u podstaw jego wprowadzenia38. Wskazuje się  
 

36 A. Owoc, J. Owoc, Bojar, Sygit 2009, s. 405).
37 Magda, Szygielski 2011, s. 9-11)
38 por. Uzasadnienie do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dane zaczerpnięte ze stro-
ny internetowej: Uzasadnienie (kprm.gov.pl) (dostęp 21.01.2022 r.); (Magda, Szygielski 2011, 
s. 9-11)
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ponadto, że w systemie tym nierzadki jest brak zaspokojenia podstawowych 
potrzeb medycznych jednostki.

W Polsce obowiązuje ubezpieczeniowy model systemu ochrony zdrowia, 
który w znacznym stopniu wpływa na model finansowania działalności leczni-
czej. Nie ulega wątpliwości, że dominującym źródłem finansowania systemu 
ochrony zdrowia są składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 85 
ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych39 za osobę pozostającą w stosunku pracy,  
w stosunku służbowym albo odbywającą służbę zastępczą składkę jako płat-
nik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza pracodawca,  
a w razie wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych, o których mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.  
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy40 - 
podmiot obowiązany do wypłaty tych świadczeń. Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 
1 u.f.p. składki są zaliczane do danin publicznych, a więc główną ich funkcją 
jest funkcja fiskalna. Podstawowym źródłem finansowania świadczeniodaw-
ców systemu ubezpieczenia zdrowotnego są środki publiczne przekazywane 
przez NFZ.

Uznać należy, że polski system ochrony zdrowia w głównej mierze finan-
sowany jest ze źródeł publicznych (ok. 69,4%), w którym największe znaczenie 
finansowe ma składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta stanowi oko-
ło 59,1% środków przeznaczanych na finansowanie ochrony zdrowia ogółem  
i 85,1% przychodów sektora publicznego w obszarze służby zdrowia41. Do-
datkowe źródło zapewniające stabilność finansową systemu opieki zdrowot-
nej to różnego rodzaju wpływy z budżetu państwa, jak i budżetu samorządo-
wego. Warto wspomnieć, że poza należnościami ze składek na ubezpieczenie 
zdrowotne, przychodami NFZ są również inne źródła, o czym będzie mowa  
w dalszej części artykułu.

Główną cechą ubezpieczenia zdrowotnego jest jego obowiązkowość i pły-
nące w związku z tym korzyści w postaci finansowania m.in. określonych za-
biegów medycznych. Funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej oparte jest 
przede wszystkim na u.ś.o.z. oraz u.d.l. Należy podkreślić, że główne funkcje  
 

39 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) dalej jako: u.ś.o.z.
40 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7).
41 Bukowski 202, s. 4.
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związane z systemem opieki zdrowotnej rozdzielone są pomiędzy Minister-
stwo Zdrowia, NFZ oraz samorządy terytorialne.

NFZ jest tą jednostką sektora finansów publicznych, która odgrywa naj-
istotniejszą rolę z punktu widzenia świadczeń zdrowotnych. Jest to jednostka 
odpowiedzialna za zarządzanie środkami określonymi w art. 116 u.ś.o.z., choć 
nie są to jedyne zadania nałożone na NFZ.

Ministerstwo Zdrowia z kolei w ramach swoich uprawnienie nadzoru-
je działalność NFZ, a także świadczeniodawców, w zakresie realizacji umów  
z NFZ; podmiotów, którym NFZ powierzył wykonywanie niektórych czyn-
ności oraz aptek, w zakresie refundacji leków. Ponadto Ministerstwo Zdrowia 
odpowiedzialne jest za politykę zdrowotną w państwie i w ramach swoich obo-
wiązków podejmuje najważniejsze decyzje związane bezpośrednio ze zdrowiem 
i życiem uprawnionych do świadczeń. Nadzór sprawowany przez Ministerstwo 
Finansów bazuje na konkretnych kryteriach. Zauważa się, że jest to nadzór 
wielopodmiotowy, odnoszący się nie tylko do NFZ, ale także innych podmio-
tów mających istotne znaczenie dla systemu opieki zdrowotnej. Ministerstwo 
Zdrowia odpowiada także za sytuację materialną personelu medycznego42. 
Zgodnie z art. 11 u.ś.o.z. minister właściwy do spaw zdrowia wdraża określone 
programy profilaktyczne, promujące zdrowy styl życia. Odpowiedzialny jest 
także za finansowanie programów bądź badań naukowych przyczyniających 
się do rozwoju medycyny nie tylko w Polsce, ale i na świecie43. W nawiązaniu 
z kolei do art. 164 ust. 1 u.ś.o.z zauważa się, że do kompetencji ministra wła-
ściwego do spraw zdrowia w zakresie nadzoru można także zaklasyfikować ba-
danie decyzji podejmowanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ 
oraz uchwały podejmowane przez radę oddziału wojewódzkiego NFZ.

Zwracając uwagę na art. 6 u.ś.o.z. należy uznać, że zadania władz publicz-
nych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowot-
nej obejmują w szczególności: tworzenie warunków funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia; analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powo-
dujących ich zmiany; promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu two-
rzenie warunków sprzyjających zdrowiu; finansowanie w trybie i na zasadach 
określonych u.ś.o.z. Władze samorządowe w zakresie polityki zdrowia pełnią 
określone zadania sprowadzające się do tego, że obowiązane są do wdraża-
nia programów promujących zdrowy styl życia, a w stosunku do publicznych 

42 Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, s. 9, 
https://www.nik.gov.pl/plik/id,20223,vp,22913.pdf, dostęp 9.01.2022 r. 
43 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i 1a.



62

ROZDZIAŁ 1. DOMINIKA TRZESZCZOŃ

jednostek służby zdrowia zajmują się zarządzaniem kadrami placówek medycz-
nych czy finansowaniem inwestycji. Z kolei w przedmiocie umowy między 
jednostką samorządu terytorialnego44 a świadczeniodawcą, świadczenia gwa-
rantowane przez j.s.t. są, zgodnie z art. 9b u.ś.o.z., finansowane na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy j.s.t. a świadczeniodawcą wyłonionym w drodze 
konkursu ofert. Podkreślenia wymaga fakt, że stronami wskazanej umowy po-
winny być j.s.t. oraz świadczeniodawcy. Uznaje się, że świadczeniodawcami 
powinny być podmioty, które wykonują działalność leczniczą w rozumieniu 
u.d.l., osoby fizyczne z pominięciem tych wskazanych powyżej, które ponadto 
uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzie-
lają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a także i podmioty 
realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. Umowa ta 
powinna w szczególności określać rodzaj, zakres i liczbę udzielanych świad-
czeń gwarantowanych, warunki oraz organizację udzielania tych świadczeń; 
okres jej obowiązywania, a także kwotę zobowiązania oraz zasady rozliczeń,  
z uwzględnieniem taryfy świadczeń, w przypadku jej ustalenia, co z punktu wi-
dzenia finansów publicznych ma determinujące znaczenie. W przypadku nato-
miast, gdy świadczeniodawca jest stroną umowy o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej zawartej z NFZ, umowa, o której wspominano powyżej, może 
obejmować wyłącznie świadczenia gwarantowane, udzielane ponad kwotę zo-
bowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w określonym zakresie, co wprost 
wynika z u.ś.o.z. Powyższe, ma na celu zapobieganiu podwójnemu finansowa-
niu świadczeń z dwóch źródeł, ma wyjść naprzeciw zjawisku większego zapo-
trzebowania na świadczenia zdrowotne niż kwota zobowiązania przewidziana 
w umowie zawartej z NFZ45.

Umiejscawiając analizowane zagadnienia w aktualnej sytuacji społecz-
no-gospodarczej Polski nie sposób nie odnieść się do sytuacji epidemiolo-
gicznej, która w znacznym stopniu wpłynęła i dalej wpływa na system opieki 
zdrowotnej. Jest to przy tym oddziaływanie wieloaspektowe o silnych kon-
sekwencjach finansowych. Nieplanowane wcześniej działania związane ze 
zwalczaniem skutków pandemii COVID-19, takie jak budowa i wyposażanie 
szpitali tymczasowych, zakup szczepionek, a także dodatkowe wynagrodze-
nie dla personelu medycznego mają wpływ zarówno na dochody jak i wy-
datki publicznego sytemu opieki zdrowotnej. Ze względu na przyjęty model 

44 Jednostka samorządu terytorialnego dalej jako j.s.t.
45 Urban 2018, art. 9(b); Dane zaczerpnięte ze strony: https://sip.lex.pl/#/commentary/ 
587723635/553386/pietraszewska-macheta-agnieszka-red-ustawa-o-swiadczeniach-opieki 

-zdrowotnej-finansowanych-ze...?cm=URELATIONS, dostęp: 21.01.2022 r.
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finansowania świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej uprawniony jest postulat 
o dalsze skrupulatne monitorowania działań podejmowanych w obszarze opie-
ki zdrowotnej. Głównym źródłem zaspokajania potrzeb związanych z opieką 
zdrowotną nadal są bowiem środki publiczne, a te podlegają szczególnemu 
reżimowi prawnemu. Ustawodawca objął omawiany obszar finansów publicz-
nych ochroną szczególnego rodzaju. Zgodnie bowiem z art. 14 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych46, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłace-
nie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych m.in. składek na 
ubezpieczenie zdrowotne albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca  
z prawidłowego obliczenia. W ten sposób podkreślono znaczenie omawianego 
rodzaju składek, jak i podkreślono, że terminowe ich uiszczanie jest istotne 
dla zachowania bezpieczeństwa i ładu w finansach publicznych. Odwołując 
się w tym temacie do orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej47 w sprawie 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych z dnia 19.02.2018 r.48, należy za-
uważyć, że terminowość w opłacaniu składak dla finansów publicznych, jest 
przesłanką przesądzającą o pociągnięciu obwinionego do odpowiedzialności za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z przekroczeniem art. 
14 undfp. GKO we wskazanym orzeczeniu zauważa, że argumentem, które 
mógłby mieć znaczenie w przypadku rozstrzygania sprawy o naruszenie art. 14 
uondfp jest niewystarczająca wysokość finansowania przez NFZ zadań realizo-
wanych przez jednostkę, konieczność wykonywania usług ponadlimitowych 
(głównie ratujących życie) i trudności w otrzymaniu za nie należnego wyna-
grodzenia - otrzymywaniu go z opóźnieniem lub w niepełnej wysokości, braku 
możliwości „swobodnego” pozyskiwania środków finansowych przez jednost-
kę nie będącą przedsiębiorcą, ponoszenie przez jednostkę wysokich kosztów 
prowadzonej działalności, w tym kosztów pracowniczych. Ponadto nawiązując 
do orzecznictwa GKO akcentuje się, że osoby, które dobrowolnie podejmują 
się profesjonalnego pełnienia funkcji publicznej obejmującej także gospodaro-
wanie publicznymi środkami pieniężnymi, zobligowane są do przestrzegania 
obowiązującego prawa i ponoszą przewidziane prawem konsekwencje swoich 
działań i zaniechań w tym zakresie49. Nie ma wątpliwości, że zła kondycja  
 

46 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.), dalej jako: uondfp.
47 Główna Komisja Orzekająca dalej jako GKO. 
48 Orzeczenie GKO z 19.02.2018 r., BDF1.4800.45.2017, LEX nr 2592211.
49 Orzeczenie GKO z 16.01.2018, DF/GKO/Odw.- 114/148/2002, LEX nr 80041.
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jednostki sektora finansów publicznym nie jest przesłanką powodującą wyra-
żenie przyzwolenia na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zakreślone wyżej problemy nie są jedynymi zagrożeniami dla stabilności 
finansowej systemu ochrony zdrowia. Autorka zauważa, że poza czynnikami 
stricte finansowymi, również inne czynniki wpływają na potrzebę bieżącej 
analizy omawianych zagadnień. Jednym z nich jest problem malejącej licz-
by osób w wieku produkcyjnym i przyrost osób w wieku poprodukcyjnym. 
Problemy natury demograficznej (niż demograficzny, starzenie się społe-
czeństwa) oddziaływają bezpośrednio na stan finansów publicznych, zwłasz-
cza zaś na mniejsze wpływy podatkowe do budżetu państwa i budżetów sa-
morządowych oraz większe wydatki na świadczenia emerytalne, zdrowotne  
i inne właściwe osobom w wieku poprodukcyjnym świadczenia. Według 
schematów przedstawionych przez Ewę Kosycarz prognozy Głównego Urzę-
du Statystycznego50 na lata 2020, 2030 wskazywały i nadal wskazują, że gru-
pa osób w wieku produkcyjnym będzie maleć. Odnotowuje się, że sytuacja  
w kolejnych latach tj. 2040–2050 przedstawia się jeszcze bardziej pesymistycz-
nie51. Oznacza to zwiększenie się liczby ludności po 70 roku życia52. Nato-
miast populacja osób w wieku produkcyjnym oraz populacja dzieci ulegnie 
uszczupleniu. Niepokojące jest także zjawisko niezastępowalności pokoleń.  
E. Kosycarz uznaje, że może być to powodem niewystarczających dochodów 
w stosunku do wzrastających potrzeb wydatków systemu ochrony zdrowia53.

Konstatując, uznać można, że dla zapewnienia stabilności finansowej sys-
temu opieki zdrowotnej w przyszłości potrzebne będzie wprowadzenie sku-
tecznych narzędzi przeciwdziałania niżowi demograficznemu, jak i reforma 
systemu opieki zdrowotnej.

Źródła finansowania systemu ochrony zdrowia – 
analiza ogólna 

Poza postępem gospodarczym, poziomem rozwoju społeczeństwa czy 
struktury zasobów znajdujących się w systemie zdrowia danego kraju, na efek-
tywność systemu opieki zdrowotnej wpływają źródła finansowania ochrony 
zdrowia, które można podzielić na publiczne i prywatne.

50 Główny Urząd Statystyczny, dalej jako: GUS. 
51 Kosycarz 2016, s. 134.
52 Dane zaczerpnięte ze strony internetowej: Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne 
/ Ludność / Prognoza ludności / Prognoza ludności na lata 2014-2050 (opracowana 2014 r.), 
dostęp 21.01.2022 r.
53 Kosycarz 2016, s. 132.
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Finansowanie publiczne obejmuje środki z budżetu państwa oraz budże-
tów samorządowych. Te pierwsze, czyli środki pochodzące z budżetu państwa 
są bezpośrednio asygnowane na rzecz systemu opieki zdrowotnej, zgodnie  
z tzw. modelem Beveridg’a. Istnieje przy tym możliwość, że środki te będą 
przekazywane z wykorzystaniem obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 
Natomiast finansowanie prywatne obejmuje środki finansowe prywatnych 
podmiotów gospodarczych, takich jak gospodarstwa domowe i przedsiębior-
stwa. Wydatki związane ze świadczeniami zdrowotnymi ponoszone są bezpo-
średnio na zakup artykułów farmaceutycznych i usług medycznych. Podmio-
ty te dokonują również zakupu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych oraz  
innych usług i dóbr, uprawniających do korzystania ze świadczeń w prywat-
nych placówka ochrony zdrowia54.

Przechodząc do środków pochodzących z budżetów samorządowych na-
leży mieć na uwadze postanowienia art. 7 i kolejnych u.ś.o.z.

Nie ma wątpliwości, że j.s.t. przekazano wiele zadań z zakresu ochrony 
zdrowia, co wprost zostało uregulowane w art. 7-9 u.ś.o.z. Do zadań gmi-
ny w omawianym zakresie należy zabezpieczenie ambulatoryjne opieki zdro-
wotnej w obszarze podstawowym i częściowo specjalistycznym, natomiast do 
kompetencji powiatu należy strategia w zakresie struktury opieki zdrowotnej 
i tworzenie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej55. Z kolei zadania 
województwa w obszarze opieki zdrowotnej wiążą się z organizacją systemu  
w skali regionu56. Jak wspominano wyżej szczegółowy wykaz zadań własnych 
j.s.t. wynika wprost z u.ś.o.z. Przykładowo, do zadań własnych gminy w za-
kresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy  
w szczególności: opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów 
polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i sta-
nu zdrowia mieszkańców gminy (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z.). Do zadań wła-
snych powiatu w tym samym zakresie należy chociażby pobudzanie działań 
na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz 
ochrony zdrowia (art. 8 pkt 4 u.ś.o.z.). Z kolei w przypadku województwa 
jako przykład zadania własnego warto wskazać działania prowadzące do in-
spirowania i promowania rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności, w tym 
restrukturyzacji w ochronie zdrowia (art. 9 pkt 4 u.ś.o.z.).

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opracowała w 2000 r. 
metodologię specjalnego rachunku, który skierowany jest do sektora opieki 

54 Skrzypczak 2015, s. 112.
55 Piotrowska-Marczak 2012, s. 399.
56 Frączkiewicz-Wronka i in. 2004, s. 72, 76, 79.
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zdrowotnej, nazywany Narodowym Rachunkiem Zdrowia. Podstawą tego ra-
chunku jest trójwymiarowa klasyfikacja wszystkich poczynionych na ochronę 
zdrowia wydatków. Pozwala ona na równoczesne zestawienie tych wydatków 
z uwzględnieniem trzech kryteriów57, tj. płatników/źródeł finansowania, do-
stawców usług i dóbr medycznych oraz funkcji ochrony zdrowia. Uwzględ-
niając powyższe, uprawnione jest pytanie o podmioty, które ponoszą kosz-
ty zakupu usług i dóbr opieki zdrowotnej, jak i o podmioty, które te usługi 
świadczą, a dobra wytwarzają. Zasadne jest również pytanie o funkcje pełnione 
(w systemie opieki zdrowotnej) przez te usługi i dobra, ich ekwiwalentność, 
celowość itd58.  

Źródłem danych dotyczących wydatków przeznaczanych na finansowa-
nie zadań realizowanych w służbie zdrowia jest m.in. Narodowy Rachunek 
Zdrowia, opracowany przez GUS oraz dane publikowane przez Ministerstwo 
Zdrowia. Warto przy tym podkreślić, że ze względu na różnice metodologicz-
ne dane te nie są jednolite. Podstawowa różnica polega na tym, że Narodowy 
Rachunek Zdrowia obejmuje bieżące wydatki na zdrowie, zarówno publiczne, 
jak i prywatne. Natomiast informacje dotyczące nakładów na ochronę zdrowia 
opracowywane przez Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy59, 
będą odnosiły się wyłącznie do środków publicznych. Ponadto dane te nie 
będą ograniczały się tylko do wydatków bieżących. Nie oznacza to, że po-
wyższe źródła informacji nie mogą być ze sobą porównywane. Uznać bowiem 
należy, że informacje wynikające z Narodowego Rachunku Zdrowia wykorzy-
stywane są do tego, by porównać sytuację międzynarodową dotyczącą sytemu 
opieki zdrowotnej i podmiotów odpowiedzialnych za ten system. Natomiast 
informacje gromadzone przez Ministerstwo Zdrowia uznaje się za przydatne  
w monitorowaniu bieżącej sytuacji finansowej opieki zdrowotnej60. Jest to 
ważne w ocenie tego, czy środki publiczne są w sposób odpowiedni wydatko-
wane na cele, jakim służyć powinien system opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z Narodowym Rachunkiem Zdrowia źródła finansowania opie-
ki zdrowotnej dzieli się na dwie grupy61: środki publiczne oraz środki pry-
watne. Termin „środki publiczne” jest skrótowym ujęciem występującego  

57 System rachunków zdrowia w Polsce. Opracowanie i wdrożenie systemu Narodowego Ra-
chunku Zdrowia w Polsce, Projekt IBRD, Rozwój Służby zdrowia w Polsce, numer 3466-POL; 
D. Kawiorska, Narodowe rachunki zdrowia, Kraków 2004.
58 Skrzypczak 2015, s. 118.
59 Wydatki na ochronę zdrowia w latach 2018-2020, s. 1, źródło danych GUS, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2018-2020,27,1.
html, dostęp 9.11.2021 r.; Kawiorska 2004, s. 18.
60 Ibidem.
61 Kawiorska 2004, s. 18.
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w Konstytucji RP terminu „środki finansowe na cele publiczne” (art. 216 ust. 1)62. 
 Wartym odnotowania jest fakt, że zwroty którymi posługuje się Ustrojodaw-
ca w Konstytucji RP, odnoszą się bardziej do celów, którym służą określo-
ne środki finansowe, tzn. „cele publiczne”, a użyty w art. 5 u.f.p. zwrot łą-
czy środki finansowe z ich pochodzeniem, które decyduje o ich publicznym 
charakterze. Środki publiczne w znaczeniu nadanym w u.f.p. odnoszą się do 
działań różnych podmiotów sektora finansów publicznych związanych z gro-
madzeniem i wydatkowaniem środków finansowych. Zatem środki publicz-
ne to wszelkie środki pieniężne, które na podstawie ustawy są w dyspozycji 
jednostek sektora finansów publicznych. Pozyskiwane są przez te jednostki  
w trakcie operacji, które polegają na ich gromadzeniu oraz rozdysponowy-
waniu, aby realizować zadania publiczne, które mają na celu zaspokojenie 
podstawowych potrzeb społecznych63. Dysponentami środków publicznych są 
płatnicy publiczni.

Z kolei za środki prywatne uznaje się wszelkie środki pieniężne, które 
znajdują się w dyspozycji osobistej, tj. te, które nie są przeznaczane na realiza-
cję zadań publicznych. Ze środków tych finansuje się wydatki prywatne, które 
są ściśle powiązane z gospodarstwami domowymi, instytucjami prywatnymi 
(komercyjnymi) ubezpieczeń zdrowotnych, instytucjami non-profit, a także 
przedsiębiorstwami. Wydatki budżetu państwa oraz wydatki prywatne na 
ochronę zdrowia w Polsce według narodowych rachunków zdrowia w latach 
2016-2019 przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wydatki budżetu państwa oraz wydatki prywatne na ochronę zdrowia w Polsce we-
dług narodowych rachunków zdrowia w latach 2016-2019 (w mln zł)

Kryteria 2016 2017 2018 2019

Wydatki budżetu państwa 7 333,0 8 351,6 7 891,0 8 094,1

Wydatki budżetów j.s.t. 4 806,9 5 164,1 5 490,7 6 599,5

Fundusze ubezpieczeń społecznych 72 451,6 76 930,4 82 595,3 91 420,3

Wydatki na ochronę zdrowia (bieżące) 121 106,7 130 140,4 134 244,4 147 838,5

Wydatki bezpośrednie gospodarstw domowych 27 787,2 29 679,2 27 413,2 29 701,9

Inne wydatki prywatne 8 728,0 10 015,2 10 854,2 12 022,7

Wydatki prywatne na ochronę zdrowia (bieżące) 36 515,2 39 694,4 38 267,3 41 724,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Narodowy Rachunek Zdrowia za rok 2016-2019, 
na podstawie danych GUS, www. stat.gov.pl (dostęp: 23.12.2021 r.) oraz Z. Skrzypczak,  
Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, [w:] red. J. Suchecka, Finansowanie ochro-
ny zdrowia wybrane zagadnienia, Warszawa 2015, s. 120-121.

62 Miemiec 202, s. 53.
63 Miemiec 2020, s. 53.
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Narodowy Fundusz Zdrowia jako podmiot czynny 
polskiego modelu ochrony zdrowia

W polskim porządku prawnym funkcję ubezpieczyciela i jednocześnie 
płatnika za usługi medyczne pełni NFZ. Natomiast funkcję świadczeniodaw-
ców realizują podmioty wykonujące działalność leczniczą. W literaturze przed-
miotu64 wymieniono trzy strony stosunku ubezpieczenia zdrowotnego. Są to: 
ubezpieczony oraz pozostali świadczeniobiorcy, ubezpieczyciel oraz świadcze-
niodawca. Uznać należy, że NFZ jako ubezpieczyciel ma za zadanie gwaranto-
wać świadczenia zdrowotne w przypadku, kiedy dojdzie do sytuacji, w której 
jednostka nie znajduje się w ogólnym dobrostanie. Podkreślenia wymaga jed-
nak fakt, że NFZ samodzielnie takich świadczeń nie udziela.

Warto zauważyć, że w u.ś.o.z. określono m.in. warunki udzielania i zakres 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zasady 
i tryb kwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwaranto-
wanych; zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń, a także zasady powszechnego - obowiązkowego i dobrowolnego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Najistotniejsze znaczenie z punktu widzenia me-
rytorycznych zagadnień ma art. 1 pkt 1 i 2a u.ś.o.z. ściśle powiązany z finan-
sowaniem opieki zdrowotnej ze środków pochodzących z budżetu państwa.  
W ustawie tej wskazano także katalog świadczeń zdrowotnych, które gwaran-
towane są świadczeniobiorcom przez państwo. 

Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ realizowane jest 
na podstawie umowy zawartej ze świadczeniodawcą. W art. 5 pkt 41 u.ś.o.z. 
wskazano podmioty, które zaliczone są do grupy świadczeniodawców mogą-
cych ubiegać się (w trybie konkursu ofert lub rokowań) o zawarcie stosownej 
umowy z NFZ. Zgodnie z tą ustawą świadczeniodawcami poza przykładami 
wymienionymi we wcześniejszej części artykułu są także podmioty realizujące 
czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne 
będące przedmiotami ortopedycznymi 65.

Systemem ubezpieczenia zdrowego w Polsce zarządza NFZ. W art. 97 
u.ś.o.z. określono zakres zadań, który został powierzony NFZ, przy czym  
z art. 97 u.ś.o.z wynika, że NFZ nie prowadzi działalności gospodarczej.  
Do NFZ mają zastosowanie przepisy dotyczące zaciągania zobowiązań,  
 
 

64 Mokrzycka, Kowalska 2012, s. 101.
65 Lenio 2018, s. 158.
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reprezentacji oraz ochrony dóbr osobistych osób prawnych zawarte w księdze 
pierwszej działu II Kodeksu cywilnego 66.

Jednym z podstawowym zadań NFZ jest zarządzanie środkami finanso-
wymi, które są środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 u.f.p. Przez za-
rządzanie środkami publicznymi należy rozumieć czynność polegającą na 
odpowiednim rozdysponowywaniu tych środków. Ponadto są to czynności 
mające charakter przygotowawczy lub podsumowujący, formalny lub tech-
niczny, prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości, rachunkowości, kontroli, 
audytu i nadzoru wykonań, egzekucji finansowej czy obsługi finansowej67. Ma-
jąc to na uwadze, wśród zadań NFZ, o których mowa w art. 97 u.ś.o.z. można 
wyróżnić grupę zadań o wymiarze: finansowym (np. finansowanie medycz-
nych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom), zarządczym (organiza-
cyjnym) (np. przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realiza-
cji i rozliczanie), sprawozdawczymi ewidencyjno-kontrolnym (np. określanie 
jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w za-
kresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej), promocyjnym (np. promocja zdrowia i profilaktyka cho-
rób, w tym dofinansowanie programów polityki zdrowotnej, a także monito-
rowanie ordynacji lekarskich).

Zgodnie z art. 116 u.ś.o.z. do przychodów NFZ można zaliczyć m.in.: 
należne składki na ubezpieczenie zdrowotne; odsetki od nieopłaconych  
w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne czy darowizny i zapis. Katalog, 
który został zawarty w art. 116 u.ś.o.z. ma charakter otwarty, o czym świad-
czy pkt 8, można zatem przyjąć, że wyliczenie źródeł przychodów ma charak-
ter przykładowy. Należy jednak pamiętać o zakazie wykonywania przez NFZ 
działalności gospodarczej, czyli zasadzie wynikającej z art. 97 ust. 5 u.ś.o.z, 
według której źródłem przychodu nie może być działalność gospodarcza68.  
Ponadto wskazany artykuł do przychodów NFZ zalicza środki uzyskane  
z tytułu roszczeń regresowych, a nawet przychody z lokat. W przedmiocie 
lokat stanowiących przychód NFZ pojawiły się liczne wątpliwości interpre-
tacyjne, które dotyczyły przychodów uzyskanych z lokat w stosunku do pra-
wa przysługującemu NFZ jako prawo do inwestowania posiadanych środków  

66 Nowak-Kubiak, Łukasik 2012, s. 230.
67 Chojna-Duch 2007, s. 11)
68 Łukasik, Nowak-Kubiak 2006, art. 116;dane zaczerpnięte ze strony: https://sip.lex.pl/#/
commentary/587230173/27613/lukasik-bozena-nowak-kubiak-joanna-ustawa-o-swiadcze 
niach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze...?cm=URELATIONS, dostęp: 21.01.2022 r.
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w bony skarbowe. Wątpliwości wynikały przede wszystkim z rozumienia po-
jęcia „lokata”69.

Zgodnie z planem finansowym NFZ na 2022 r.70 składka należna brut-
to od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych71 albo od Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego72 będzie wynosiła 107.592.593 tys. zł, tj. od ZUS  
104.096.685 tys. zł, a od KRUS 3.495.908 tys. zł. Tym samym wskazuje się, 
że są główne przychody NFZ to składka na ubezpieczenie zdrowotne pobie-
rana od ubezpieczonych i ich płatników. NFZ nie jest obowiązany jednak do 
pobierania wskazanych składek, uprawnienia takie przysługują ZUS i KRUS. 
Zauważyć przy tym należy, że NFZ otrzymuje wypływy z tytułu pobieranych 
składek.

Należy także dodać, że NFZ jest państwową jednostką organizacyjną, ma-
jącą osobowość prawną, działającą na podstawie u.ś.o.z. Ponadto w skład NFZ 
wchodzą centrala NFZ i szesnaście oddziałów wojewódzkich utworzonych 
zgodnie z podziałem terytorialnym kraju, a organami NFZ są: Rada NFZ, 
Prezes NFZ, rady oddziałów wojewódzkich NFZ, dyrektorzy oddziałów woje-
wódzkich NFZ73. Zwracając natomiast uwagę na gospodarkę finansową NFZ, 
której problematyka wynika wprost z art. 113-117 u.ś.o.z. należy zauważyć co 
następuje. NFZ prowadzi swoją gospodarkę finansową w oparciu o postano-
wienia zawarte w u.ś.o.z, tym samym wyłącza stosowanie innych przepisów.  
W myśl wspominanej ustawy należy odnotować, że środki finansowe NFZ 
uznane są za środki publiczne, co z punktu widzenia finansowych aspektów 
opisywanego zagadnienia ma istotne znaczenie. Zwracając z kolei uwagę na 
obsługę bankową NFZ to prowadzona jest ona przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Zważywszy na gospodarkę finansową NFZ należy także mieć na 
względzie, że w ramach NFZ tworzy się fundusz podstawowy i fundusz za-
pasowy. Odwołując się do cytowanej u.ś.o.z. fundusz zapasowy zwiększa się 
o zatwierdzony zysk netto za rok obrotowy, ale także należy mieć na uwadze 
fakt, że fundusz zapasowy również zmniejsza się o zatwierdzoną stratę netto za 
rok obrotowy. Niemniej ważną rzeczą dla gospodarki finansowej NFZ są jego 
koszty. Do kosztów NFZ zalicza się koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla 
ubezpieczonych, a także koszty świadczeń opieki zdrowotnej dla osób upraw-
nionych do tych świadczeń na podstawie stosownych przepisów. 

69 Ibidem.
70 Plan finansowy NFZ, www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/, dostęp: 9.11.2021 r.
71 Zakład Ubezpieczeń Społecznych dalej jako ZUS.
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dalej jako KRUS.
73 Bromber 2014, s. 542-543.
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Koszty działalności NFZ, w szczególności koszty amortyzacji, koszty 
związane z utrzymaniem nieruchomości, koszty wynagrodzeń wraz z pochod-
nymi, diet i zwroty kosztów podróży również należy uznać za nakład pieniężny 
NFZ.

Zmiany systemu opieki zdrowotnej, które nastąpiły w Polsce po 1998 r., 
zmierzały do ustanowienia modelu Bismarcka. W tym celu ustawodawca 
ustawą o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym74 powołał do życia kasy 
chorych oraz określił zasady obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Od 
2003 r., tj. od wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, 
system został nieco zmodyfikowany, jednak pomimo przekształcenia kas cho-
rych w Narodowy Fundusz Zdrowia nie stracił charakteru ubezpieczeniowego. 
Dopiero u.ś.o.z., jak można odczytać z przepisów ogólnych, zmieniła charak-
ter systemu, który dotychczas opierał się na zasadzie tzw. ubezpieczeniowej75. 
Uznaje się, że determinującym elementem w przypadku świadczeń opieki 
zdrowotnej jest określenie zasad udzielania tych świadczeń.

Podsumowanie

Finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest skomplikowane 
i nadal budzi istotne wątpliwości. Ważne jest, by dążyć do zapewnienia sta-
bilności i bezpieczeństwa w tym obszarze finansów publicznych. W oparciu 
o dokonaną analizę stwierdzić można, że obecnie w Polsce istnieje określo-
na ustawowo forma finansowania zadań systemu opieki zdrowotnej, oparta 
w głównej mierze na publicznych środkach (budżetu państwa i budżetów sa-
morządowych). Skoro ustawodawca przyjął taki właśnie sposób finansowania 
zadań z zakresu ochrony zdrowia, powinien równocześnie zapewnić w polskim 
porządku finansowoprawnym transparentne i jasno sprecyzowane reguły roz-
liczania środków rozdysponowywanych na ten cel. Umożliwiać to będzie spo-
łeczną weryfikację i ocenę sprawności funkcjonowania systemu opieki zdro-
wotnej w Polsce.

System ochrony zdrowia oparto na zasadzie równego dostępu obywateli 
do świadczeń zdrowotnych. Możliwość pełnoprawnego korzystania z zasobów 
finansowych na ten cel przeznaczanych stanowi zatem konsekwencję ustrojo-
wych rozwiązań. Istotne jest tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwija-
nia inicjatyw służących ogólnie ujmowanemu systemowi opieki zdrowotnej: 

74 Obecnie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym została uchylona.
75 Pietraszewska-Macheta 2018, art. 113; dane zaczerpnięte ze strony internetowej: https://sip.
lex.pl/#/commentary/587260019/553558?tocHit=1&cm=RELATIONS, dostęp: 20.01.2022 r. 
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podejmowanie działań sprzyjających efektywnemu wykorzystaniu środków 
wiązanych z tym systemem, promowanie inwestycji prozdrowotnych (sekto-
ra mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w ten obszar 
gospodarczej aktywności), prowadzenie promocji zdrowego i ekologicznego 
trybu życia itd. Na tym tle pojawiają się liczne wady obowiązujących rozwią-
zań prawnych, które stanowić będą asumpt do dalszych badań autorki nad 
omawianym systemem.

Składki zdrowotne są obowiązkowe, a osoba ubezpieczona nie ma wpły-
wu na sposób wykorzystania tych wpływów budżetowych, a tym bardziej na 
jakość świadczonych jej usług medycznych i innych. Praktyczne oblicze funk-
cjonowania systemu opieki zdrowotnej również budzi liczne wątpliwości i nie 
może być ocenione pozytywnie. Dotyczy to m.in. wieloletniego oczekiwania 
na specjalistyczne usługi lekarskie, realizowane ze źródeł publicznych pozosta-
jących w dyspozycji NFZ. W ocenie autorki pozostaje to w sprzeczności z pra-
widłowym rozumieniem konstytucyjnie gwarantowanego prawa do zdrowia.

Podkreślić także należy, że NFZ jest główną instytucją zajmującą się finan-
sowaniem zadań realizowanych w ramach systemu opieki zdrowotnej. Wśród 
zadań omawianej jednostki sektora finansów publicznych znajdują się te, które 
są ściśle powiązane z działaniami o wymiarze finansowym. Podkreślenia wy-
maga to, że NFZ ma przede wszystkim za zadanie zapewnić społeczeństwu 
dostęp do wszelkich świadczeń zdrowotnych oferowanych przez państwo. Za-
liczenie NFZ do jednostek sektora finansów publicznych wiąże się z potrzebą 
skrupulatnego przestrzegania zasad prawidłowej gospodarki finansowej i ozna-
cza, że ustawodawca polski przyjął konkretny model systemu opieki zdrowot-
nej, który oparty jest na finansowaniu z wykorzystaniem środków publicznych, 
a nie prywatnych. Ma to istotne znaczenie systemowe. Działanie sprzeczne z 
zasadami prawidłowej – ustawowo określonej – gospodarki finansowej wiąże 
się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
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Financial stability of Polish healthcare

Summary: Objective: The subject of research and analyzes undertaken for the 
purposes of this study is the financing of the health care system. The author's 
assumption was to define the terms "health"; "Health care" and "source of 
funding". Attention was paid to the models of financing the health care system, 
in particular pointing to the specifics of the residual financing model, showing 
significant structural and model differences compared to the model used in 
Poland. First of all, Art. 68 of the Polish Constitution, emphasizing the impor-
tance of the right to health and its financial dimension in public terms. Moreo-
ver, attention was paid to the importance, structure and tasks of the National 
Health Fund. Attention was also paid to the state budget expenditures realized 
in 2016-2019 and private expenditures on health care in Poland according to 
the national health accounts. Research methods: The basic research method 
used in the work is based on a comprehensive and multifaceted analysis of 
the normative material and on the analysis of the views of the science of law 
and jurisprudence. The views of the literature on the subject were also asses-
sed, in particular the achievements of the Polish doctrine of financial law were 
taken into account. Result: The author concluded that there are many factors 
influencing the destabilization of Polish healthcare. In this system, the use of 
modern technical and technological solutions is progressing, however, the re-
sults of scientific research presented in this study clearly indicate that the health 
care system in Poland still requires a significant involvement of personal and 
property capital in order to recognize that it is a system adequate to the existing 
needs. units (serving to comprehensively meet these needs), as well as based on 
transparent principles of spending public funds.

Keywords: financing of health protection, stability of the health system, public 
health
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Aurelia Bajerska1

KLAUZULE ABUZYWNE  
W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ 

NA PRZYKŁADZIE UMÓW 
RACHUNKU BANKOWEGO

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na proble-
matykę klauzul niedozwolonych w obszarze zawieranych przez banki umów 
rachunku bankowego. Ich zawieranie należy do najczęściej wykonywanych 
czynności bankowych. Ustawodawca przewiduje różne rodzaje rachunków, 
których rozróżnienie jest istotne z uwagi na fakt, że niektórym rodzajom ra-
chunków przypisuje szczególne preferencje. Klient powinien mieć zagwaranto-
wane przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Z tego względu, zagadnienie 
klauzul abuzywnych wskazuje, że szczególna ochrona należy się konsumentom, 
którzy jako nieprofesjonalni uczestnicy rynku bankowego powinni być oto-
czeni opieką. Badanie przeprowadzono w oparciu o treści klauzul abuzywnych 
oraz orzecznictwa w tym zakresie.

Słowa kluczowe: rachunki bankowe, posiadacz rachunku, klauzule 
niedozwolone.

Wprowadzenie

Głównym źródłem finansowania działalności banków są środki pozyski-
wane w postaci depozytów, od klientów, którymi są m.in. przedsiębiorcy, jed-
nostki sektora budżetowego a także osoby fizyczne. W literaturze podkreśla 
się, że działalność banków opiera się na zdeponowanych przez klientów ich 
własnych środkach finansowych2.

1 Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Finansów i Banko-
wości, ORCID: 0000-0002-8694-4154, aurelia.bajerska@phd.usz.edu.pl
2 Szelągowska, 2017, s.115.
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Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe3, 
wyodrębnić można dwie kategorie czynności bankowych, tj. czynności banko-
we sensu stricte (zastrzeżone wyłącznie dla banków) oraz czynności bankowe 
sensu largo (mogą je wykonywać jednostki organizacyjne inne niż banki, jeśli 
przepisy innych ustaw uprawniają je do tego)4. Do pierwszej kategorii czynności 
bankowych zalicza się m.in. prowadzenie rachunków bankowych. Oznacza to,  
że tylko banki mogą zawierać umowy rachunku bankowego. Mając powyższe 
na uwadze, stronami takiej umowy są: bank i klient banku (posiadacz rachun-
ku bankowego).

Warto zauważyć, że na gruncie obowiązującego ustawodawstwa nie ma 
legalnej definicji rachunku bankowego. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  
Kodeks cywilny5, wskazane zostały cechy umowy rachunku bankowego. Zgod-
nie z art. 725 Kodeksu cywilnego przez umowę rachunku bankowego bank 
zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środ-
ków pieniężnych, oraz jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego 
zlecenie rozliczeń pieniężnych. Mając na uwadze powyższą regulację można 
wnioskować, że podstawowymi cechami rachunku bankowego są: zobowią-
zanie banku do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku 
oraz zobowiązanie banku do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na zlece-
nie posiadacza rachunku6.

Przy zawieraniu tego typu umów należy zwrócić także uwagę na proble-
matykę stosowania klauzul niedozwolonych. W sektorze usług bankowych 
klauzule tego typu pojawiają się najczęściej w umowach kredytowych, umo-
wach o otwarcie rachunku bankowego oraz w różnego rodzaju regulaminach. 
Istota zagadnienia sprowadza się głównie do relacji bank – konsument, na co 
wskazuje treść art. 3851 Kodeksu cywilnego. Konsumentem w rozumieniu 
prawa cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności 
prawnej (np. zawarcia umowy), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością 
gospodarczą lub zawodową. Problematyka klauzul abuzywnych będzie miała 
zatem zastosowanie w relacji bank i klient banku, którym jest osoba fizyczna. 
Zagadnienie to ma doniosłe znaczenie, ponieważ zgodnie z art. 3851 § 1 Ko-
deksu cywilnego klauzula taka nie wiąże konsumenta (w tym przypadku klien-
ta banku – posiadacza rachunku bankowego), a to oznacza, że jest nieważna, 
posiadacz rachunku nie musi przestrzegać jej postanowień. 

3 tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1896.
4 Ofiarski, 2017, s.186.
5 tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1740.
6 Tupaj-Cholewa, 2017, s.174.
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Celem niniejszego opracowania jest omówienie rodzajów rachunków 
bankowych i ich podstawowych cech charakterystycznych oraz wskazanie 
tych klauzul niedozwolonych, które odnoszą się do postanowień zawartych  
w umowach rachunku bankowego. Problematyka klauzul abuzywnych w li-
teraturze przedmiotu jest analizowana głównie w kontekście kredytów deno-
minowanych i indeksowanych w walucie innej niż waluta polska. Jednakże, 
grupę czynności bankowych, które dominują w działalności bankowej sta-
nowią właśnie umowy rachunku bankowego. Koniecznym, wydaje się zatem, 
zwrócenia uwagi na klauzule niedozwolone w odniesieniu do umów rachunku 
bankowego i dokonanie ich analizy.

Rodzaje rachunków bankowych

Banki prowadzą rachunki bankowe dla osób fizycznych, osób prawnych, 
a także dla jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, jeżeli 
taka jednostka posiada zdolność prawną. W doktrynie wskazuje się na różne 
kryteria podziału rachunków bankowych. Do najczęściej stosowanych zaliczyć 
można osobę posiadacza, rodzaj waluty, zasady oprocentowania (stałe, zmien-
ne lub nieoprocentowane), termin zapadalności (na żądnie lub z wyznaczonym 
terminem), kapitalizację odsetek (okresowa lub na koniec umowy).

Mając na uwadze regulacje prawa bankowego, wyróżnia się: 

a) rachunki rozliczeniowe,
b) rachunki lokat terminowych,
c) rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, 

w tym rachunki rodzinne oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
d) rachunki powiernicze.

Zaznaczyć jednak należy, że nie są to wszystkie rodzaje rachunków, jakie 
mogą być prowadzone przez banki. Świadczy o tym chociażby użyty przez usta-
wodawcę w art. 49 zwrot „w szczególności”, wprowadzający otwarty katalog. 
Istotne znaczenie odgrywa także zakres podmiotowy rachunków bankowych. 
Rachunki rozliczeniowe i rachunki lokat terminowych mogą być prowadzo-
ne wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną (czyli są podmiotami 
praw i obowiązków), oraz dla osób fizycznych, z tym, że osoby takie muszą 
prowadzić działalność zarobkową na własny rachunek, (do osób takich zali-
czani są także przedsiębiorcy). Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczęd-
nościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
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mogą być prowadzone dla: osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych 
oraz pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Z kolei rachunki po-
wiernicze mogą być prowadzone dla wszystkich podmiotów. 

Ustawa Prawo bankowe przewiduje także szczególne typy rachunków ban-
kowych. Należą do nich rachunek wspólny, rachunek rodzinny oraz rachunek 
małoletniego. Pierwszy z nich może być prowadzony przez banki wyłącznie dla 
kilku osób fizycznych, kilku jednostek samorządu terytorialnego (wyłącznie 
w związku z wykonywaniem przez nie zadań publicznych, w tym dla reali-
zacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej), oraz 
dla stron umowy o współpracy w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 
węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż albo wydobywania 
węglowodorów ze złóż pod warunkiem uzyskania koncesji7.

W doktrynie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym przepis  
art. 51 ustawy Prawo bankowe ogranicza swobodę zawieranych umów, gdyż 
wprowadza zamknięty katalog podmiotów, które mogą taki wspólny rachunek 
zawrzeć. Najczęściej rachunek wspólny prowadzony jest dla małżonków, choć 
ustawodawca przewiduje także możliwość prowadzenia takich rachunków dla 
obcych sobie osób. Rachunki wspólne dla kilku osób fizycznych mogą przy-
bierać postać rachunków rozłącznych lub rachunków łącznych. Cechą charak-
terystyczna pierwszego z nich jest to, że każdy może w nim dysponować całą 
kwotą, chyba, że zostanie to zastrzeżone w umowie. Natomiast drugi z nich 
cechuje fakt, że nie ma potrzeby, by osoby posiadające taki rachunek pojawiły 
się razem w banku. Warto także zaznaczyć, że w umowie rachunku wspólnego 
można zastrzec np. limit wypłat. Im więcej zastrzeżeń posiada dany rachunek, 
tym staje się bardziej łączny. 

Kolejnym, szczególnym typem rachunku jest rachunek rodzinny. Jest to 
nowa konstrukcja, bowiem dopiero od 20 sierpnia 2016 r. banki mogą takie 
rachunki otwierać i prowadzić. Rachunki rodzinne przewidziane są wyłącznie 
dla osób fizycznych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia 
pieniężne, zasiłki, dodatki czy inne kwoty np. świadczenia z pomocy społecznej 
czy dodatki pielęgnacyjne. Należy także zaznaczyć, że z wymienionych wyżej 
świadczeń zostały wyłączone świadczenia alimentacyjne. Wpłaty na ten rachu-
nek musza być dokonywane wyłącznie z rachunków jednostek wpłacających 
świadczenia niepodlegające egzekucji. Należy jednak pamiętać, że rachunki 
rodzinne służą jedynie do gromadzenia środków z powyższych świadczeń. Ce-
lem posiadania rachunku rodzinnego jest oddzielenie środków podlegających 

7 Kolesik, 2016, s.53.
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egzekucji od tych, które są spod niej zwolnione. W razie wszczęcia postępo-
wania przeciwko posiadaczowi takiego rachunku, środki zgromadzone przez 
niego na tym rachunku nie zostaną zajęte w ramach egzekucji z wierzytelności  
z rachunku bankowego. Ponadto odnotować należy, że otwarcie oraz prowa-
dzenie rachunku rodzinnego jest zwolnione z jakichkolwiek opłat czy prowizji8.

Kolejnym typem rachunku jest rachunek małoletniego. Małoletni posia-
dacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowe-
go lub terminowej lokaty oszczędnościowej, dopóki nie ukończy 13 roku życia 
nie może dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku. Dopiero po 
ukończeniu 13 lat, jeśli przedstawiciel ustawowy nie wyrazi sprzeciwu, mało-
letni może takimi zgromadzonymi środkami swobodnie rozporządzać. Warto 
jednak pamiętać, że małoletni nie może na ten rachunek wpłacać środków 
pieniężnych. Całkowicie rozporządzać na tym rachunku będzie mógł dopiero 
po ukończeniu 18 roku życia.

Pomimo tego, że katalog rachunków bankowych nie jest zamknięty, 
należy uznać, że granice, co do możliwości kształtowania swobody umów  
w tym zakresie oraz zawierania konkretnych rodzajów rachunków bankowych 
określają dwa podstawowe elementy, tj. fakt powierzenia środków pieniężnych 
bankowi przez posiadacza rachunku oraz powstanie wierzytelności posiadacza 
rachunku wobec banku o zwrot środków powierzonych9.

Zasady prowadzenia rachunków bakowych

Rachunki rozliczeniowe są tworzone przede wszystkim przy prowadze-
niu działalności gospodarczej. Jest to uwarunkowane ustawowym obowiąz-
kiem posiadania rachunku bankowego na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.  
o swobodzie działalności gospodarczej10. Wskazane rachunku są również pro-
wadzone dla fundacji, stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, agencji 
wykonawczych czy organów podatkowych. 

W ustawie Prawo bankowe brak jest szczególnych uregulowań dotyczą-
cych tego rodzaju rachunków. Został dokonany jednie ich podział na rachun-
ki bieżące i pomocnicze. Rachunek bieżący - jest podstawowym rachunkiem 
służącym do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń 
pieniężnych. Pełni on trzy podstawowe funkcje: lokacyjną, rozliczeniową oraz 

8 Szelągowska, 2017, s.120.
9 Tupaj-Cholewa, 2017, s.176.
10 tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 2168 - wyg..
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kredytową11. Drugim rodzajem rachunku rozliczeniowego jest rachunek po-
mocniczy. Najczęściej jest on prowadzony dla oddziałów, przedstawicielstw 
i zakładów tego samego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w różnych 
miejscowościach i rozliczających się z różnych tytułów z wieloma kontrahen-
tami12. Rachunek pomocniczy daje bowiem dodatkowe możliwości, służące 
przyspieszeniu transakcji. 

W myśl postanowień ustawy Prawo bankowe do rachunków o cha-
rakterze oszczędnościowym zaliczyć należy: rachunki oszczędnościowe, ra-
chunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych.

Rachunki oszczędnościowe są specyficznym rodzajem depozytów, które 
służą gromadzeniu środków pieniężnych, z obowiązkiem zwrotu na każde żą-
danie. Podkreślić należy, że za pośrednictwem rachunków tego typu nie moż-
na przeprowadzać rozliczeń pieniężnych. Nie dotyczy to jednak rachunków 
oszczędnościowo - rozliczeniowych, których charakterystyczną cechą jest moż-
liwość przeprowadzania za ich pomocą rozliczeń pieniężnych. Z posiadaniem 
rachunków oszczędnościowych łączą się określone przywileje. Przede wszyst-
kim wyróżnić należy przywilej egzekucyjny, który polega na tym, że jeżeli prze-
ciwko właścicielowi takiego rachunku zostanie wszczęte postępowanie sądowe 
lub administracyjne, zmierzające do wyegzekwowania środków pieniężnych 
na pokrycie niezapłaconych zobowiązań, to określona kwota środków zgro-
madzonych na tym rachunku jest wolna od zajęcia13. Warto jednak zaznaczyć,  
że ustawowy limit kwotowy jest odnawialny (reakcja do każdego miesiąca), 
jednak bez względu na liczbę zawartych umów oszczędnościowych jest on tyl-
ko jeden. Inny przywilej określany jest mianem dyspozycji na wypadek śmier-
ci. Posiadacz takiego rachunku może złożyć w banku dyspozycję na wypadek 
śmierci, obejmującą wypłatę środków pieniężnych w określonej wysokości 
wskazanym osobom. W dyspozycji takiej może wskazać jedną albo większą li-
czę osób, którym po śmierci zostaną wypłacone środki pieniężne zgromadzone 
na jego rachunku. Wkładca (posiadacz rachunku) może w każdej chwili zmie-
nić treść dyspozycji albo w ogóle z niej zrezygnować. Osobami, które mogą być 
objęte dyspozycją są: małżonek, wstępni (także przybrani), zstępni (również 
przysposobione lub adoptowane dzieci) oraz rodzeństwo (także przyrodnie). 
Maksymalny limit, jaki można wykazać w dyspozycji wynosi dwudziestokrot-
ność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, z miesiąca poprzedzającego 

11 Talecka, Niczyporuk, 2004, s. 98.
12 Ofiarski, 2017, s. 202.
13 Kosiński, Nowak, Karkowska, 2017, s. 87.
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miesiąc, w którym wkładca zmarł. Podkreślić należy, że uzyskanie korzyści  
z dyspozycji na wypadek śmierci, nie ogranicza praw do dziedziczenia (ani ich 
nie pozbawia). 

Innym rodzajem rachunków są rachunki lokat terminowych. Mogą one 
być prowadzone na różne okresy (kilkudniowe, tygodniowe, miesięczne, trzy-
miesięczne, półroczne czy roczne). Z reguły im dłuższy okres, na który zosta-
ła zawarta umowa rachunku lokaty terminowej, tym wyższe oprocentowanie. 
Jest to swego rodzaju premia dla posiadacza takiego rachunku. Lokaty tego 
typu są najczęściej odnawialne, zazwyczaj z niższym oprocentowaniem. War-
to jednak podkreślić, że przy dużych kwotach, można negocjować z bankiem 
warunki zawarcia takiego rachunku. W przypadku zerwania umowy rachunku 
lokaty terminowej przed upływem terminu zapadalności, najczęściej dochodzi 
do utraty części lub nawet całości naliczonych dotychczas odsetek14. 

Rachunek powierniczy opiera się na szczególnej konstrukcji. Na rachun-
ku tym gromadzone są środki pieniężne osoby trzeciej (zwanej powiernikiem), 
która na podstawie odrębnej umowy z posiadaczem rachunku, oddaje do dys-
pozycji swoje środki pieniężne. Należy zaznaczyć, że powiernik nie jest stroną 
umowy rachunku bankowego. Posiadacz rachunku nabywa prawo do dyspo-
nowania tymi środkami w imieniu własnym, ale na rachunek ich „ostatecz-
nego” właściciela15. Posiadaczem rachunku powierniczego może być zarówno 
osoba fizyczna jak i osoba prawna. Środki pieniężne zgromadzone na tym ra-
chunku nie podlegają zajęciu, są bowiem wyłączone spod egzekucji. Nie wcho-
dzą one także do masy spadkowej, a w sytuacji ogłoszenia upadłości posiadacza 
rachunku, nie będą one wchodziły do masy upadłościowej16.

Pojęcie klauzul abuzywnych 

Za klauzule abuzywne zgodnie z art. 3851 Kodeksu cywilnego uznaje 
się postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, nieuzgodnione indy-
widualnie. Klauzule takie nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa 
i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając 
jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia 
stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób 
jednoznaczny17.

14 Półkarz, 2017, s. 76.
15 Szelągowska, 2017, s. 121.
16 Kolesik, 2016, s. 54.
17 Paczkowski, 2013, s. 44.
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W praktyce zwrot „klauzula abuzywna” bardzo często zastępowany jest 
pojęciem klauzula niedozwolona lub niedozwolone postanowienia umow-
ne. Obecnie, klauzule abuzywne występują w umowach lub wzorcach umów  
w wielu sektorach gospodarki m.in. w bankowości, usługach finansowych, in-
ternetowych, ubezpieczeniowych czy turystycznych. W doktrynie prawa cy-
wilnego podkreśla się, że abuzywność postanowienia umowy zachodzi wów-
czas, gdy postanowienie to kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób 
sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz gdy na skutek owej sprzeczności docho-
dzi do rażącego naruszenia interesów konsumenta, przy czym oba te warun-
ki muszą nastąpić łącznie18. Mając na uwadze konstrukcję umowy rachunku 
bankowego będą to postanowienia, które kształtują w sposób sprzeczny prawa 
i obowiązki posiadacza rachunku bankowego.

Pojęcie dobrych obyczajów nie jest rozumiane jednolicie. Wydaje się,  
że słusznym jest jego interpretowanie przez pryzmat uczciwości, lojalności i po-
szanowania drugiej strony umowy. Natomiast termin „interesy” konsumenta 
należy rozumieć szeroko, nie tylko jako interesy ekonomiczne, lecz także jego 
dobre imię czy pozycję społeczną19. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lipca 
2005 r. [I CK 83/04] podkreślił, że rażące naruszenie interesów konsumenta 
oznacza nieusprawiedliwioną dysproporcję praw i obowiązków na jego nieko-
rzyść w określonym stosunku obligacyjnym. Zakwalifikowanie postanowienia 
do rażącego czy „zwykłego” naruszenia interesów konsumenta ma charakter 
ocenny, przez co szczególnie trudne jest wyznaczenie wyraźnej granicy20.

Przy ustalaniu klauzul abuzywnych ważny jest jednak fakt, by przynaj-
mniej jedną ze stron była osoba fizyczna. Istotne jest również to, że konsument 
nie ma wpływu na postanowienia umowne, na uzgodnienia czy negocjacje 
poprzedzające jej zawarcie. Należy podkreślić, że konsument, który przypusz-
cza, że umowa oferowana przez przedsiębiorcę zawiera niedozwolone posta-
nowienie, powinien zwrócić uwagę, na taką okoliczność. Jeżeli jednak umowa 
podpisana przez konsumenta zawiera niedozwolone postanowienia umowne, 
to na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, nie wiążą one z mocy prawa.  
W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, nale-
ży zwrócić się do sądu powszechnego o uznanie danego postanowienia za 
niewiążące21. 

18 Rzetecka-Gil, LEX, 2011.
19 Olejniczak, 2014.
20 Łętowska, 2002, s. 96.
21 Materiał źródłowy ze strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/niedozwolone_klauzu 
le.php, [dostęp dnia: 10.10.2021].
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Przepis art. 3853 Kodeksu cywilnego zawiera listę postanowień, które  
w razie wątpliwości uważa się za niedozwolone postanowienia umowne – jest 
to tzw. szara lista klauzul abuzywnych. Przepisy nie zawierają zakazu ich stoso-
wania, ale lista ta stanowi regułę interpretacyjną, która służy do rozstrzygania 
wątpliwości co do kwalifikacji danego postanowienia jako niedozwolonego. 
Zastosowanie niektórych z klauzul szarych budzi jednak duże wątpliwości.  
Celem wprowadzenia powyższych przepisów był zamiar zapewnienia konsu-
mentom skuteczniejszej ochrony w stosunkach umownych z profesjonalista-
mi oraz potrzeba uwzględnienia w polskim prawie postanowień dyrektywy  
nr 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. o nieuczciwych warunkach w umowach 
konsumenckich22. Celowość ochrony interesów konsumenta na rynku, zwłasz-
cza wewnętrznym, jest niezaprzeczalna. Powodem tak szczególnego traktowa-
nia jest założenie, że konsument jest postrzegany jako słabsza strona transakcji, 
gdyż nie ma odpowiedniej ochrony prawnej i wiedzy proporcjonalnej do wy-
zwań rynkowych23.

Konsekwencją Dyrektywy Rady 93/13/EWG oraz dokonanych zmian  
w ustawodawstwie, było powstanie Rejestru klauzul niedozwolonych (dalej 
zwanego Rejestrem), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów (UOKiK). Do rejestru wpisywane były postanowienia 
umowne uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) przed 17.04.2016 r. Obecnie, ze wzglę-
du na zmianę modelu kontroli abstrakcyjnej postanowień wzorców umowy  
z sądowej na administracyjno-sądową realizowaną przez Prezesa UOKiK, do 
rejestru trafiają klauzule tylko w tych sprawach, w których wniesiono pozwy 
do SOKiK przed 17.04.2016 r. W nowych sprawach rozstrzygnięcia doty-
czące stosowania niedozwolonych postanowień wzorców umowy wynikają  
z decyzji Prezesa UOKiK i publikowane są w bazie decyzji na stronie interne-
towej Urzędu. Od momentu dokonania pierwszego wpisu 11 czerwca 2002 r.  
Rejestr stale się rozrastał i obecnie obejmuje ponad 7000 pozycji ogółem. La-
winowy wzrost liczby klauzul nastąpił w 2010 r. 

Skutkiem wpisania klauzuli do Rejestru nie jest wyłączenie możliwość 
wykorzystywania jej w obrocie prawnym z konsumentem. Stosowanie przez 
przedsiębiorcę klauzul niedozwolonych wiąże się przede wszystkim z możli-
wością pociągnięcia go do odpowiedzialności prawnej oraz poniesienia znacz-
nych konsekwencji finansowych. Dlatego tak istotne jest, aby przedsiębiorca 

22 Dz. Urz. WE z 1993 r. L 95.
23 Zoll, 2008, s. 4-5.
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posiadał wiedzę na temat zagrożeń wynikających ze stosowania klauzul niedo-
zwolonych oraz związanego z tym wzrostu poziomu ryzyka prawnego24.

Klauzule niedozwolone  
w umowach rachunku bankowego 

Problematyka niedozwolonych klauzul umownych dotyczy także zawie-
ranych przez bank umów rachunku bankowego. Dotyczą one m.in. prowa-
dzenia rachunku bankowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia  
17 lutego 2005 r.25, przed zawarciem umowy dotyczącej prowadzenia rachun-
ków bankowych klient musi mieć możliwość zapoznania się ze wszystkimi 
stosowanymi do niej regulacji. Bank ma bowiem obowiązek informowania 
klientów o zmianach, które dokonywane są w trakcie obowiązywania umowy, 
np. odnośnie do cennika opłat. 

Potwierdził to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w wyroku  
z dnia 5 czerwca 2003 r.26, zgodnie z którym bank powinien informować po-
siadacza rachunku o zmianach w cenniku usług. Zarówno stawki, jak i opłaty 
muszą być podawane do wiadomości w oddziałach banku lub za pośrednic-
twem usługi telefonicznej. W tym samym wyroku za niedozwoloną uznana 
została klauzula umowna, polegająca na ustaleniu, że w sprawach nieuregulo-
wanych regulaminem, umową rachunku oraz regulaminem otwierania i pro-
wadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych stosuje się powszechne 
obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz VISA International27. W wyroku 
z dnia 10 czerwca 2002 r.28 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał 
za niedozwolone i zakazał stosowania przez Citibank postanowienia Regula-
minu Rachunków Bankowych konta osobistego (w Citibanku obowiązującego 
od dnia 20 listopada 1998 r.), w części, w której zobowiązuje klienta do zło-
żenia podpisanej umowy rachunku bankowego konta osobistego w Citibanku 
przed rozpoznaniem wniosku o otwarcie konta osobistego. 

Na problematykę klauzul abuzywnych zwrócił uwagę także Sąd An-
tymonopolowy. W wyroku z dnia 13 maja 2002 r.29 uznał, że pobieranie 

24 Wiśniewski, 2016, vol. 4, nr 6.
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., ICK 509/04, Legalis nr 67386.
26 Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 5 czerwca 2003 r., AmC 39/02, 
Legalis nr 1060042.
27 Dotyczyło BIG Banku Gdańskim Spółka Akcyjna (w chwili obecnej Millennium Bank S.A..
28 Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 czerwca 2002 r., XVII Amc 
29/01, Legalis 1060289.
29 Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 13 maja 2002 r., XVII AmC 39/01, Legalis  
nr. 76968.
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dodatkowej opłaty za każdorazową wypłatę z konta osobistego od klientów 
wnoszących comiesięczną opłatę za prowadzenie konta, stanowi niedozwolo-
ną klauzule umowną. Warto także podkreślić, że Sąd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów z dnia 30 stycznia 2006 r.30 wskazał, że bank (jednostka ban-
ku/oddział) uzależniał udzielenie kredytu od posiadania przez wnioskodawcę 
(klienta banku) rachunku bankowego, w jednostce banku, która miała udzie-
lić kredyt. Oznacza to, że w przepisach wewnętrznych banku ani w żadnych 
innych dokumentach nie można zastrzec, że udzielenie kredytu bankowego 
może nastąpić tylko temu klientowi, który posiada w tym banku rachunek31.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w piśmie z dnia 11 lutego 2016 r.  
skierowanym m.in. do Zarządów banków i spółdzielczych kas oszczędnościo-
wo-kredytowych, wyraził swoje stanowisko w zakresie praktyki stosowania 
przez nadzorowane podmioty postanowień uprawniających do dokonywania 
jednostronnej zmiany treści wzorców umów (klauzule modyfikacyjne)32. Na-
leży podkreślić, że klauzule takie nie mogą mieć charakteru blankietowego, 
muszą wskazywać konkretne okoliczności, uzasadniające zmianę dotychczaso-
wego wzorca, albo wydanie nowego33. Analiza praktyk wybranych podmiotów 
nadzorowanych przez KNF wykazała, że stosowane były budzące wątpliwości 
praktyki polegające m.in. na stosowaniu klauzul modyfikacyjnych bez wskaza-
nia ważnej przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany treści wzorca umowy, 
bardzo ogólne określenie ważnej przyczyny, mogące powodować szeroką inter-
pretację takich okoliczności. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały wybrane klauzule niedozwolone, 
dotyczące umów rachunku bankowego, na podstawie wykazu w rejestrze tych 
klauzul.

30 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 
30 stycznia 2006 r., XVII AmC 101/04, Legalis.
31 Rutkowska-Tomaszewska, 2013, s. 202-204.
32 Materiał źródłowy strony internetowej: sygnatura pisma: L. dz. DOK/WPR/075/5/1/2016/
PM
33 Olejniczak, 2014.
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Tabela 1. Wybrane klauzule abuzywne dotyczące umów rachunku bankowego

Lp. Data wydania 
wyroku i syg. 
akt

Nazwa i siedziba sądu, 
który wydał wyrok

Postanowienie wzorca umowy uznane 
za niedozwolone

1. 24 kwietnia 
2003 r., 
sygn. akt XVII 
Amc 33/02

Sąd Okręgowy  
w Warszawie 
Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

„Bank zastrzega sobie prawo zmiany 
niniejszego regulaminu”  
(§ 63 Regulaminu rachunków 
oszczędnościowych a vista i termino-
wych i § 57 Regulaminu rachunków 
oszczędnościowo-rozliczeniowych) 

2. 5 czerwca 2003 
r., sygn. akt 
XVII Amc 
39/02

Sąd Okręgowy  
w Warszawie 
Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

„W sprawach nie uregulowanych 
niniejszym Regulaminem, umową ra-
chunku oraz Regulaminem ogólnym 
otwierania i prowadzenia rachunków 
Bankowych w Big Banku Gdańskim 
Spółka Akcyjna (aktualnie Bank 
Millennium S.A.) dla osób fizycznych 
stosuje się powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego oraz VISA 
International” 

3. 5 czerwca 2003 
r., sygn. akt 
XVII Amc 
39/02

Sąd Okręgowy  
w Warszawie 
Sąd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów

„Bank będzie informował posiadacza 
rachunku o zmianach w cenniku 
usług. Stawki prowizji i opłat poda-
wane są do wiadomości w oddziałach 
Banku lub za pośrednictwem usługi 
telefonicznej” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Klauzule niedozwolone dotyczące działalności  
banków. Wyciąg z rejestru, Warszawa 2008 [materiał źródłowy strony internetowej: www.
uokik.pl].

Podsumowanie

Analiza treści klauzul abuzywnych oraz orzecznictwa w tym zakresie 
wskazuje, że w ramach czynności bankowych, polegających na zawieraniu 
umów rachunków bankowych stosowane były praktyki niedozwolone. Więk-
szość niedozwolonych treści pojawiła się we wzorcach umów. Klient banku, 
niejednokrotnie niedoświadczony w tym zakresie, był narażony na podpisanie 
umowy, która naruszała jego dobra. Część tych klauzul dotyczyła także tabeli 
opłat i prowizji stosowanych w danym banku.

Klient banku (w tym głównie konsument w rozumieniu prawa cywil-
nego) powinien mieć przeświadczenie, że ofertę, jaką bank do niego kieruje 
cechuje uczciwość i rzetelność. Klient banku nie może być narażony na utratę 
dóbr. Nie powinien czuć się oszukany i wykorzystywany. 
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Ponieważ zawieranie umów rachunku bankowego należy do jednej z tych 
czynności bankowych, które są dokonywane często, zwrócenie uwagi na klau-
zule niedozwolone jest niezmiernie ważne. Banki powinny stosować dobre 
praktyki i w żaden sposób nie powinny wykorzystywać swojej pozycji rynko-
wej w relacji z klientem. Takie stanowisko niejednokrotnie wyraziła Komisja 
Nadzoru Finansowego. Interes klienta powinien być zagwarantowany na rów-
ni z interesem banku. Każdorazowo należy mieć na względzie, że celem ochro-
ny indywidualnej jest przeciwdziałanie skutkom postanowień niedozwolonych 
w odniesieniu do konkretnej umowy, nie zaś całkowite wyeliminowanie posta-
nowienia z porządku prawnego.

ABUSIVE CLAUSES IN BANKING ACTIVITIES,  
E.G. BANK ACCOUNT AGREEMENTS 

Summary: The purpose of this paper is to draw attention to the issue of pro-
hibited clauses in the area of bank account agreements concluded by banks.  
They are among the most frequently concluded banking activities. The legi-
slator provides for different types of racism, the distinction between which  
is important as it attributes special preferences to certain types of accounts. 
Above all, the customer should be guaranteed a sense of security. The issue of 
abusive clauses indicates that consumers deserve special protection and should 
be cared for as non-professionals in the banking market. Research based on the 
content of abusive clauses and jurisprudence in this regard.

Key words: bank accounts, account holder, prohibited clauses
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Piotr Myszczyszyn1

WPŁYW UWOLNIENIA KURSU 
FRANKA SZWAJCARSKIEGO PRZEZ 
SZWAJCARSKI BANK NARODOWY 

NA MIĘDZYNARODOWE 
BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE

Streszczenie: Cel: Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu wpły-
wu decyzji  Szwajcarskiego Banku Narodowego na walutę, którą zarządza oraz 
wykorzystania tej sytuacji przez rynek bankowy. Autor w swoich rozważaniach 
odpowiada na pytania, jakie skutki, nawet w innych krajach ma decyzja ban-
ku centralnego, czy decyzjom tym towarzyszy odpowiednia refleksja, oraz na 
całe otoczenie gospodarczo-prawne tej decyzji. W artykule zaprezentowany 
jest problem dotyczący nadmiernej aprecjacji waluty oraz jej wpływu na rynek 
walutowy. W opracowaniu zwrócono także uwagę na aspekt historyczny tej 
decyzji. Ponadto postawiono pytanie, czy bezpieczeństwo finansowe innych 
krajów może być zagrożone przez decyzje banku centralnego innego państwa. 
Zbadano również, jaka była odpowiedź ustawodawcy polskiego na zagrożenia 
związane z aprecjacją Franka Szwajcarskiego. Metoda badań: Na potrzeby pod-
jętych badań wykorzystano metodę historyczną i metodę dogmatyczno-praw-
ną. Do analizy danych liczbowych wykorzystano empiryczną metodę analizy. 
Analizą objęto ustawodawstwo, komunikaty banku centralnego oraz dorobek 
literatury przedmiotu, a także dane liczbowe udostępniane przez uczestników 
obrotu walutowego. Wynik badań: Próba odpowiedzi na pytanie czy decyzje 
jednego z banków centralnych mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo finanso-
we innych krajów prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż jest to możliwe  
i to w znacznym stopniu, a ustawodawca powinien uważnie kontrolować pod 
tym kątem rynek bankowy. Oryginalność/Wartość: Wskazanie na negatywne na-
stępstwa decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego na bezpieczeństwo finan-
sowe innych krajów, zbadanie wartości spreadu walutowego stosowanego przez 
banki w Polsce. Ocena obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych 
oraz wskazanie ich praktycznych konsekwencji.

Słowa Kluczowe: Kredyty Frankowe, Szwajcarski Bank Narodowy, Spread 
walutowy

1 Student V roku Prawa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,  
ORCID: 0000-0002-8143-1253, e-mail: piotr.myszczyszynm@gmail.com
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WSTĘP

Na początku XXI wieku sytuacja gospodarcza była w krajach zachodnich 
kształtowana przez realia dwucyfrowego wzrostu gospodarczego oraz gwał-
townego zatrzymania się tego trendu wraz z nadejściem kryzysu finansowego  
w 2008 r., po którym nastąpiła dekada gospodarczych zakłóceń i spowolnie-
nia gospodarczego, które przez globalizację dotyczyły całego świata i z pomo-
cą efektu kuli śnieżnej implikowało kolejne, nieprzewidywalne wydarzenia.  
Zarówno te niezależne od woli ludzkiej jak i decyzje organów odpowiadają-
cych za politykę fiskalną krajów, co miało bezpośrednie przełożenie na bezpie-
czeństwo określonych podmiotów. 

Jednym z tych wydarzeń, mających swoje doniosłe konsekwencje, któ-
re są odczuwalne do dziś, jest uwolnienie kursu franka szwajcarskiego przez 
Szwajcarski Bank Narodowy w dnu 15 stycznia 2015 r.

Stan franka szwajcarskiego po kryzysie 
finansowym w  2008 r.

Podczas ww. ogólnoświatowego kryzysu finansowego z 2008 r., rola fran-
ka szwajcarskiego jako bezpiecznej, stabilnej waluty w której można ulokować 
swoje wolne środki i np. uchronić je przed wzmożoną w tamtych czasach in-
flacją. Sprowadzało się to do znaczącego wzrostu popytu, a co za tym idzie wo-
lumenu franka przez co miała miejsca jego większa niż w ostatnich dekadach 
aprecjacja względem innych wiodących walut2.

Należy poczynić spostrzeżenie, iż frank szwajcarski wyróżniał się aprecja-
cją i opornością przed zjawiskiem inflacji już od początków XX wieku. Waluta 
ta miała więc za sobą nie jeden kryzys gospodarczy czy też wojnę i wydawało 
się, że również i tym razem frank szwajcarski oprze się tak krótko jak i długo-
falowym skutkom ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego z 2008 r. Frank 
szwajcarski jest bowiem walutą stosowaną międzynarodowo do inwestycji.  
Na jej popularność składały się też oczywiście zdrowe  fundamenty ekono-
miczno-polityczno-społeczne, pewność i poszanowanie prawa. Szwajcaria 
postrzegana jest również w perspektywie historycznej jako tzw. "safe-heaven" 
czyli „bezpieczna przystań” dla wszelkiego kapitału. 

Te wszystkie czynniki, szczególnie w czasach niepewności, powodo-
wały wzmożony popyt na kupno franka szwajcarskiego. Jak wskazuje się  

2 Notowania Franka Szwajcarskiego 2022.
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w literaturze podaż franka szwajcarskiego jest ograniczona przez potencjał go-
spodarki Szwajcarskiej, która mimo tego, że jest zdrowa, z trudem absorbuje 
szybki napływ dużego kapitału3. Nadmierna aprecjacja mogła natomiast wy-
wołać szereg negatywnych skutków dla szwajcarskiej gospodarki, wśród któ-
rych wymienić należy między innymi zjawisko deflacji. W oświadczeniu z dnia 
6 września 2021 r. Szwajcarski Bank Narodowy stwierdził, że waluta, którą 
zarządza, jest przewartościowana i w związku z tym zadeklarował, iż będzie 
dążył do ciągłego osłabienia franka szwajcarskiego4. 

Zadeklarowano również, że minimalny  kurs wymiany euro do franka 
szwajcarskiego to 1.20 CHF a jego ewentualne spadki poniżej tego kursu 
nie pozostaną bez odpowiedzi Szwajcarskiego Banku Narodowego w postaci 
wykupu zagranicznych walut w „nielimitowanych wartościach”. Dodatkowo 
Szwajcarski Bank Narodowy zadeklarował, że nawet, jeżeli kurs będzie powy-
żej kursu minimalnego to i tak waluta jest zdaniem banku, przewartościowana5.

Z tej racji były prowadzone działania o mniejszej drastyczności mające 
na celu długofalowy spadek kursu zwłaszcza w relacji euro/frank szwajcarski 
z powodu wysokiej integracji z gospodarkami strefy euro takimi jak Niemcy 
czy Francja. Takie działanie spotkało się z różnymi reakcjami komentatorów 
rynku finansowego. Powiązanie kursu franka szwajcarskiego z euro oznaczało 
większą podatność na decyzję Europejskiego Banku Centralnego (organ Unii 
Europejskiej zarządzający sprawami waluty), przyniosło to jednak tak pożądaną 
przez szwajcarski bank narodowy stabilizację kursu  franka szwajcarskiego co 
do innych wiodących walut międzynarodowych takich jak euro, dolar czy jen. 

Od czasu ustalenia kursu minimalnego na tym poziomie politykę Szwaj-
carskiego Banku Narodowego należy ocenić jako bierną. Posiedzenia zarzą-
du banku odbywały się kwartalnie i utrzymywały wcześniejszą deklarację  
tj. przewartościowanie franka szwajcarskiego, interwencyjna deprecjacja, stopy 
procentowe bliskie zeru. Mimo delikatnej stabilizacji na rynkach światowych 
Szwajcarski Bank Narodowy musiał dokonywać wielu operacji by wywiązywać 
się ze swojego zobowiązania co do kursu minimalnego. Było to następstwem 
nie tyle aprecjacji franka szwajcarskiego co deprecjacji waluty euro spowo-
dowanej m.in. problemami restrukturyzacyjnymi długu Grecji i konfliktem  
w Ukrainie. Z tego powodu Szwajcarski Bank Narodowy musiał wykupywać 
swoją walutę nie tylko w przypadku aprecjacji franka szwajcarskiego, ale też  
w przypadku deprecjacji euro. 

3 Krzych 2015, s.10.
4 Komunikat Szwajcarskiego Banku Narodowego 2011.
5 Komunikat Szwajcarskiego Banku Narodowego 2011.
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Decyzja o uwolnieniu kursu franka szwajcarskiego 

W trakcie IV kwartału 2014 r. kurs franka wahał się między 1.21 EURO 
a 1.20 EURO niewielu uczestników rynku finansowego spodziewało się że jest 
to w istocie preludium do jego uwolnienia, nie wskazywało na to zwłaszcza 
zdecydowana reakcja SBN polegająca na objęciu ujemną stopą procentową 
sald rachunków depozytowych na poziomie -0,25% dla depozytów powyżej 
10 milionów franków szwajcarskich. Miało to działanie zniechęcić inwestorów 
do dalszych inwestycji we franka szwajcarskiego.

Działania te spowodowały nieznaczny, bo jednoprocentowy spadek war-
tości franka szwajcarskiego jednakże szybko wrócił on w okolice 1.20 euro za 
jednego franka szwajcarskiego6. Dnia 15 stycznia 2015 r., cały świat obiegła 
informacja o zmianie polityki Szwajcarskiego Banku Narodowego. Porzucił 
on politykę utrzymywania sztywnego kursu franka szwajcarskiego do euro na 
poziomie 1.20 oraz jeszcze bardziej zmniejszył stopy procentowe, do docelo-
wego poziomu -0,75%. 

Władze SBN uzasadniały swoją decyzję tym, że usztywnienie kursu mia-
ło miejsce w czasie dużej niepewności na światowych rynkach finansowych 
a skutkiem powiązania kursu franka szwajcarskiego do euro była deprecjacja 
tego pierwszego do dolara amerykańskiego na co SBN nie mógł przystać7. Bez-
pośrednim skutkiem takiego rozwiązania była znaczna aprecjacja franka szwaj-
carskiego spowodowana paniką na rynku finansowym i lawinowym wykupem 
franka szwajcarskiego przez uczestników rynku, a kursu franka szwajcarskiego, 
kurs rósł z minuty na minutę8. W ciągu niecałej godziny frank szwajcarski 
umocnił się o niemal 40% względem polskiego złotego. Zmianę kursu CHF 
do EUR obrazuje to wykres1.

Widać tutaj wspomniane wcześniej działania SBN utrzymujące minimal-
ny kurs  na poziomie 1.20 oraz nagłe załamanie zwane „czarnym czwartkiem”. 
Kolejne miesiące cechowały się wysoką zmiennością kursu franka szwajcar-
skiego co spowodowało wiele konsekwencji politycznych, społecznych oraz 
przede wszystkim finansowych  i to zarówno na rynku FOREX, kredytów 
denominowanych i indeksowanych do franka szwajcarskiego jak i na rynkach 
inwestycyjnych.

6 Dimson, Marsh i Staunton 2017, s.10.
7 Komunikat Szwajcarskiego Banku Narodowego 2015.
8 Auer, Burnstein i Lein 2021, s. 661.
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Wykres nr 1 Średni kurs EUR względem CHF

Źródło: Opracowanie własne na podstawie- https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-chf/

 
Należy tu zwrócić uwagę na pewną niekonsekwencję w komunikacji SBN 

z uczestnikami rynku finansowego jak i samych jego działań. W grudniu 2014 r. 
nadal mocno trzymał się polityki trzymania kursu sztywnego względem euro 
pomimo deprecjacji, natomiast już miesiąc później bez większych sygnałów  
o tym świadczących dokonał jego znacznej deprecjacji przez pozwolenie na 
jego wykup, działanie to kłóciło się z przymiotami „bezpiecznej przystani” 
wspomnianymi wcześniej z powodu niepewności co do przyszłych decyzji 
SBN i ich argumentacji. 

Wpływ decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego 
na bezpieczeństwo finansowe wybranych krajów

Frank szwajcarski jako waluta międzynarodowa był wykorzystywany 
w wielu transakcjach na rynku walutowym i wykraczał w swoich funkcjach 
znacznie dalej niżeli środek płatniczy w Szwajcarii i Liechtensteinie. Jego na-
tychmiastowym, bezpośrednim skutkiem był, dla jednych spory zarobek a dla 
drugich katastrofalna strata, chodzi tu o rynek kontraktów krótkotermino-
wych na walutach. Ci, którzy obstawiali, iż SBN będzie utrzymywał swoją 
politykę kursu minimalnego, wiele stracili, natomiast Ci, którzy obstawiali 
jego spadek zyskali kosztem tych pierwszych. Największym tego poszkodowa-
nym, prócz ich klientów, byli brokerzy rynku FOREX, którzy musieli ogłosić 
upadłość w przeciągu jednego dnia z powodu jednej decyzji banku centralne-
go. Przykładem takiego brokera jest Alpari. Pojawiły się wówczas komentarze,  
w myśl których „ostatnie ruchy na franku szwajcarskim dokonane poprzez nie-
przewidywalną politykę banku przeciwko euro spowodowały dużą zmienność 
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i ekstremalny brak płynności. To spowodowało, że większość klientów zano-
towała straty przewyższające ich kapitał własny. W takiej sytuacji strata ponad 
kapitał jest przenoszona na nas. To spowodowało, że z dniem 16 stycznia 2015 
roku Alpari sp. z o.o. weszła w upadłość9.   

Same załamanie rynku FOREX miało oczywiście ogromne znaczenie  
i utracona została znaczna ilość kapitału. Głównym jednak skutkiem mającym 
wpływ na bezpieczeństwo finansów są kredyty hipoteczne, które były indek-
sowane lub denominowane do franka szwajcarskiego i zaciągane przez kredy-
tobiorców w wielu krajach Europy, zwłaszcza Europy środkowo-wschodniej. 
Hipoteki te były oferowane na większą skalę od około 2004 r. między innymi 
w takich  państwach jak Grecja, Polska, Słowacja, Rumunia, Czarnogóra i Ser-
bia. Około 2011 r. kredyty te stanowiły 40% kredytów komercyjnych banków 
w Polsce a około 2/3 z nich było związane z frankiem szwajcarskim10. Na dzień 
31 grudnia 2019 r. liczbę kredytów indeksowanych lub denominowanych do 
franka szwajcarskiego szacowano na 451 tysięcy o łącznej wartości wynoszącej 
około 101,8 miliardów złotych polskich11. Mając powyższe na uwadze należy, 
zastanowić się nad przyczyną, dla której kredytobiorcy zaciągali ww. kredyty, 
(na przykładzie Polski). 

Rozważania na ten temat należy rozpocząć od wykazania czym są kredyty 
denominowane i indeksowane do waluty obcej. Kredyt indeksowany kursem 
waluty obcej jest to kredyt udzielany w złotych polskich (dalej PLN), przy 
czym na konkretny dzień, będący najczęściej dniem uruchomienia transzy 
kredytu jego kwota kapitału jest przeliczana na walutę obcą (według obowią-
zującego kursu wymiany waluty w banku), która to kwota stanowi następnie 
podstawę wyliczenia rat kapitałowo-odsetkowych. Wysokość kolejnych rat jest 
określana w walucie obcej, ale ich spłata dokonywana jest za pomocą PLN, po 
przeliczeniu tej spłaty według kursu wymiany walut obowiązującego na dany 
dzień w banku, który to dzień jest najczęściej datą spłaty.  

Kredyt denominowany w walucie obcej jest to natomiast kredyt, którego 
wartość wyrażona została w umowie w walucie obcej, ale kredyt został uru-
chomiony w PLN, a kredytobiorca dokonuje spłaty poszczególnych rat kapi-
tałowo-odsetkowych również w PLN, po przeliczeniu według kursu wymiany 
walut obowiązującego w danym dniu. Kredytobiorca zwraca bankowi sumę 
nominalną udzielonego kredytu stanowiącą określoną równowartość walu-
ty obcej, w zależności od bieżącego kursu wymiany walut, wraz z odsetkami  

9 Business insider 2015.
10 Rogoziński 2018, s.4.
11 Biuro Informacji Kredytowej 2020.
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i ewentualnymi innymi opłatami, czy prowizjami12. Kredyty hipoteczne są 
oprocentowane według stałej marży banku i wskaźnika referencyjnego stoso-
wanego dla danej waluty13.  

Dla złotego polskiego jest to WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) 
czyli referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku 
międzybankowym. Wyznaczana jest ona jako średnia arytmetyczna wielko-
ści oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce14. 
Analogiczna konstrukcja jest stosowana w przypadku franka szwajcarskiego,  
w tym przypadku jest to LIBOR (London Interbank Offered Rate) czyli refe-
rencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku między-
bankowym w Londynie. Jak ukazuje poniższe porównanie, stawki WIBOR3M 
i LIBOR3M (3m oznacza ustalenie tego wskaźnika dla okresu 3 miesięcznego) 
znacząco się różniły, niższy był wskaźnik LIBOR3M. 

Wykres nr 2 Porównanie wskaźników WIBOR 3M i LIBOR3M w okresie 2005 - 2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z https://www.money.pl/ (dostęp 10.11.2021 r.).

Kredyty te były więc o wiele niżej oprocentowane od kredytów złotów-
kowych co pozwalało na niższą ratę i tym samym zachęcało do zaciągania 
kredytów opierających się na konstrukcji denominacji czy indeksacji. 
Problemy w spłacie rozpoczęły się w czasie aprecjacji franka szwajcarskiego 
względem złotówki, należy przy tej okazji spostrzec, iż banki same ustanawiały 
kurs kupna i sprzedaży i zarabiały również na spreadzie walutowym (spread 
czyli różnica między kursem kupna i sprzedaży stosowanym przez bank), pod-
czas uwolnienia kursu franka szwajcarskiego w 2015 r. raty, w przeliczeniu 

12 Kowalewska 2017, s. 490.
13 Sikorski 2015, s.350.
14 Regulamin Wibor 2019.
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na PLN, znacznie wzrosły i to pomimo zmniejszenia się indeksu LIBOR 3M. 
Przez to wiele gospodarstw domowych musiało znacznie uszczuplić swój bu-
dżet co zmniejszyło ich bezpieczeństwo finansowe, mieli oni również mniej 
pieniędzy na konsumpcje co nie pozostało bez skutku dla polskiej gospodar-
ki, zaczęły się też protesty a osoby, które zaciągnęły zobowiązanie we franku 
szwajcarskim otrzymały pseudonim „frankowicze”. Wydarzenia te wywołały 
również zmniejszenie się zaufania co do banków i oferowanych przez nich 
produktów finansowych. 

Pokłosiem aprecjacji jest, pozostający do dziś, problem kredytobiorców, 
którzy często pozywają banki powołując się na stosowanie przez nich nieuczci-
wych praktyk rynkowych. Jako przykład należy podać tu wspomniane sprea-
dy walutowe. Poniższy wykres ilustruje średnie wartości spreadów stosowane 
przez banki w okresie od 2010 r. do maja 2019 r.

Wykres nr 3 Średnie wartości spreadów stosowane przez polskie banki w okresie od stycznia 
2010 r. do maja 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez banki na ich witry-
nach internetowych.

Miała więc miejsce sytuacja, że udzielony kredyt, który miał wartość 100 
tysięcy CHF w przeliczeniu na polskiego złotego po uwolnieniu kursu wzrósł 
wielokrotnie, a wraz z nim rata. Spowodowało to podpisywanie aneksów  
o możliwości spłaty kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich co z ko-
lei przyniosło popularność kantorów, zwłaszcza internetowych, gdzie kredyto-
biorcy starali się jak najtaniej kupić CHF. 
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Zakończenie

Frank szwajcarski bez wątpienia jest walutą stabilną, pozostająca w wyko-
rzystaniu przez inwestorów na całym świecie i nadal uchodzącą za bezpieczną 
czego przykładem jest pandemia i ponowne zwiększenie się popytu na franka 
szwajcarskiego co spowodowało jego ponowną aprecjację. Skutki tej aprecjacji 
wywołują jednak efekty idące o  wiele dalej niż wpływ na gospodarkę Szwaj-
carii. Należy uznać, iż decyzja banku centralnego obcego państwa w tym przy-
padku Szwajcarii miało znaczny wpływ na bezpieczeństwo finansowe Polski. 
Stało się tak z powodu dużej popularności waluty, którą Szwajcarski Bank 
Narodowy zarządza. W przypadku Polski na wzrost tego zagrożenia wpływało 
w dużym stopniu znaczna ilość kredytów indeksowanych czy też waloryzo-
wanych kursem franka szwajcarskiego. Należy jednak wskazać, iż zła sytuacja 

„frankowiczów” była potęgowana przez spread walutowy pobierany przez bank, 
którego wielkość stanowiła dodatkowy koszt w przypadku tych kredytów. 
Władza powinna jak najszybciej uregulować ich kwestię w Polsce poprzez np. 
ich przewalutowanie na polskiego złotego, ponieważ powoduje to zagrożenia 
daleko wykraczające poza sferę finansową (np. obciążenia Sądów sprawami  
z tym związanymi).

THE IMPACT OF THE RELEASE OF THE SWISS FRANK 
COURSE BY THE SWISS NATIONAL BANK  

ON INTERNATIONAL FINANCIAL SECURITY

Summary: Purpose: This study is devoted to the impact of Swiss National Bank 
decisions on the currency it manages and the use of this situation by the ban-
king market. In his considerations, the author answers the questions of what 
effects, even in other countries, the decision of the central bank has, whether 
these decisions are accompanied by appropriate reflection, and the entire eco-
nomic and legal environment of this decision. The article presents the pro-
blem of excessive appreciation of the currency and its impact on the currency 
market. The study also drew attention to the historical aspect of this decision. 
Moreover, the question was raised whether the financial security of other co-
untries could be threatened by decisions of the central bank of another country.  
It was also examined what was the response of the Polish legislator to the threats 
related to the appreciation of Frank Swiss. Research method: For the purposes  
of the undertaken research, the historical method and the dogmatic-legal me-
thod were used. An empirical method of analysis was used to analyze the nu-
merical data. The analysis covered legislation, central bank announcements and 
the literature on the subject, as well as numerical data provided by participants 
of foreign exchange trading. Research result: An attempt to answer the question 
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whether the decisions of one central bank may have an impact on the financial 
security of other countries leads to an unequivocal conclusion that it is possible 
and to a large extent, and the legislator should carefully control the banking 
market in this regard. Originality / Value: Indicating the negative consequences 
of the decisions of the Swiss National Bank on the financial security of other 
countries, examining the value of the currency spread applied by banks in Po-
land. Assessment of legal solutions in this area and indication of their practical 
consequences.

Keywords: Frank Loans, Swiss National Bank, Currency Spread
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Szymon Okrój1

Waluta Wirtualna – 
Nieuregulowana kwestia 

sprzyja zagrożeniom

Streszczenie: Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu waluty wir-
tualnej. Autor w swoich rozważaniach odpowiada na pytania, czym jest walu-
ta wirtualna oraz w jakim kierunku podąża ustawodawca podejmując próby 
jej zdefiniowania, a także czy stanowi ona zagrożenie w sektorze finansowym.  
W artykule zaprezentowany jest problem dotyczący nazewnictwa waluty wirtu-
alnej oraz jej wpływ na przestępczość. W opracowaniu zwrócono także uwagę 
na aspekt historyczny waluty wirtualnej. Ponadto postawiono pytanie, czy wa-
luta wirtualna mogłaby być środkiem płatniczym. Poprzez analizę obowiązują-
cych przepisów prawa, dostrzega się, iż przed uregulowaniem waluty wirtualnej 
należy jasno ją zdefiniować oraz ustalić odpowiednie regulacje zabezpieczają-
ce. Na potrzeby podjętych badań wykorzystano metodę historyczną i metodę 
dogmatyczno-prawną. Analizą objęto ustawodawstwo, orzecznictwo Trybuna-
łu Sprawiedliw-ości oraz dorobek literatury przedmiotu, a także komunikaty 
rządowe związane z procesem legislacyjnym. W wyniku badań uznano, że obec-
nie obowiązujące regulacje dotyczące pojęcia waluty wirtualnej nie zawierają 
stosownej definicji tego pojęcia, ale również zasad korzystania i funkcjonowa-
nia waluty wirtualnej w obiegu gospodarczym. Przeprowadzone badanie wska-
zuje na negatywne następstwa braku zdefiniowania pojęcia waluty wirtualnej 
oraz podobnych do niej pojęć, ponadto stanowi ocenę obowiązujących w tym 
zakresie rozwiązań prawnych oraz wskazanie ich praktycznych konsekwencji.

Słowa Kluczowe: Waluta Wirtualna, Kryptowaluty, Pieniądz Cyfrowy, Prze-
stępstwo Finansowe

Wprowadzenie

Społeczeństwo od zamierzchłych czasów wykorzystywała wymianę 

1 Student V roku Prawa oraz II roku Prawa Internetu i Ochrony Informacji , Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ORCID: 0000-0002-1776-6112, e-mail: szymo-
nokrojch@gmail.com
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towarów do pozyskania niezbędnych dóbr potrzebnych im do życia. Z cza-
sem stworzono instytucje uniwersalnego środka wymiany w postaci pieniądza. 
Instytucja pieniądza towarzyszy człowiekowi już od czasów starożytności, kie-
dy to Fenicjanie, lud żyjący z handlu, udoskonalając metody wytopu brązu 
stworzył pierwsze monety i używał ich w podobny sposób w jakich używam 
ich człowiek współczesny.  Środki wymiany, co należy podkreślić przechodziły 
na przestrzeni przez rozmaite formy poczynając od zboża, skór zwierząt, cera-
miki kamieni szlachetnych czy wyrobów z metalów, przez pieniądze w formie 
bilonu oraz w dalszym okresie banknotów, aż po zapis elektroniczny, czyli 
w systemie bankowym, tzw. pieniądz bankowy. Rozwój instytucji pieniądza 
przebiegał na przestrzeni długiego okresu czasu tzn. między pierwszą monetą 
a oficjalnym wprowadzeniem banknotów do obiegu minęło ponad 1000 lat, 
gdzie jednocześnie nawet w XVIII w. dalej można było w rzadkich przypad-
kach dokonywać transakcji skórą zwierząt. 

Kolejnym ważnym spostrzeżeniem, jakie należy poczynić jest fakt, iż pie-
niądz istniał w różnych systemach i to dzieląc je zarówno na ekonomiczno-

-prawne jak i polityczne. Pieniądz stanowi ważny element państwa niezależnie 
czy panuje w nim ustrój demokratyczny, autorytarny czy też nawet totalitarny. 
Obieg pieniądza w państwie oraz jego realna siła nabywcza, nie wpływa jedynie 
sam aparat państwowy, ale też, zwłaszcza w systemie gospodarki o charakterze 
kapitalistycznym działania podmiotów prawa prywatnego, które mogą mieć 
pozytywny bądź negatywny wpływ na funkcję jakie pieniądz spełnia, prowa-
dzi to do uznania faktu, że mimo, iż państwo posiada samodzielne władztwo  
w dziedzinie polityki pieniężnej, to wpływa na nią wiele czynników pochodzą-
cych z różnych źródeł. 

W obliczu odchodzenia pod koniec XX wieku od zasady parytetu wy-
mienialności pieniądza pojawiły się pierwsze ruchy społeczne zmierzające do 
utworzenia niezależnej od jakiegokolwiek państwa waluty. O powstaniu obro-
tu bezgotówkowego możemy mówić od tego momentu, od którego powstały 
pierwsze formy rozliczeń bezgotówkowych, do których należy m.in. przelew.  
W ciągu ostatnich trzydziestu lat, Internet bardzo się rozwinął. Zwiększyła 
się ilość zawartych w nim informacji oraz pojawiły się nowe rodzaje usług,  
w tym transakcje dokonywane za pośrednictwem sieci Internet.  Powstała 
w ten sposób cyberprzestrzeń rozwija się od końca XX wieku bardzo dyna-
micznie. Stały rozwój sieci internetowej powoduje, że w 2020 r. ponad 80% 
polskiego społeczeństwa ma do niej dostęp w gospodarstwach domowych  
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i aż 95% w przedsiębiorstwach2. Ruchy społeczne oraz rozwój cyberprzestrzeni 
doprowadził do zrodzenia się kryptowalut, które do chwili obecnej stanowią 
przestrzeń nie do końca uregulowaną prawnie3.

Rys historyczny rozwoju walut wirtualnych

Pierwszą koncepcje kryptowalut opisano w 1998 r. i dokonał tego Wei 
Daia chiński inżynier komputerowy.  Za prekursora i twórcę konstrukcji jaką 
są wirtualne pieniądze należy uznać różnego rodzaju komputerowe gry z syste-
mem online. Za najbardziej ikoniczną, najstarszą i kluczową uważa się World 
of Warcraft z 2003 r. W wspomnianej grze pojawiła się możliwość zakupu 
cyfrowych pieniędzy, których spożytkowanie było możliwe tylko i wyłącznie 
w grze bez możliwości powrotu na pieniądz gotówkowy4. Zazwyczaj doko-
nywane to było z pomocą karty bankomatowej, a jej nabywcami byli stosun-
kowo młodzi ludzie. Jednakże 31 października 2008 r. został opublikowany,  
tzw. Manifest osoby (bądź grupy osób) skrywających się pod pseudonimem 
Satoshi Nakamoto, w którym została skonstruowana wizja stworzenia pierw-
szej kryptowaluty oraz szczegółowy sposób funkcjonowania całego systemu5. 
W konsekwencji powyższego wydarzenia na początku 2009 r. został stworzony 
BitCoin. Miało to miejsce poprzez powołanie do życia platformy wydobywczej 
BitCoina. Dokonano wówczas pierwszego przelewu przy użyciu kryptowalu-
ty oraz ustalono pierwszy kurs dolara do BitCoina, który wynosił wówczas 
1$=1309 BTC, natomiast w 2021 r. mamy już do czynienia z historycznie naj-
wyższym kursem BitCoina wynoszącym ponad 60 tyś dolarów amerykańskich 
za 1 BTC6. W kolejnym roku uruchomiono pierwszą giełdę BitCoina i dokona-
no pierwszej transakcji, którą był zakup pizzy za 10 000 jednostek tego środka 
płatniczego. Dynamiczny rozwój BitCoina spowodował, że na początku 2011 r. 
zrównał się z dolarem amerykańskim i osiągnął cenę 1$, a już w połowie tego 
roku złamał granicę 10$ za 1 BTC. Pierwsze rekordy cenowe tej waluty przy-
padły na 29 listopada 2013 r. osiągając 1 BTC = 1242$7. Nazwa ta odnosi 
się także do używającego jej otwarcie źródłowego oprogramowania węzłów 
tworzących sieć typu peer-to-peer. Od 2009 do 2021 roku oprogramowanie 
serwisu (BitCoin Core) pobrano ponad 5,5 mln razy. Bez wątpienia BitCoin 

2 Raport E-commerce 2020.
3 Morawski 2002, s 9-10.
4 Halaburda i Sarvary 2016, s. 52.
5 Manifest Satoshi Nakamoto 2008.
6 Coinbase Price BitCoin 2021.
7 Historia Bitcoina 2021.
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stał się najbardziej znaną kryptowalutą na świecie. Jednakże nie jest jedyną 
kryptowalutą, albowiem obok BitCoina powstało kilkaset innych walut wirtu-
alnych z czego najbardziej znaną po BitCoinie aktualnie jest Ethereum8. 

W Polsce pierwszym projektem kryptowaluty stał się Polcoin, który po-
wstał w styczniu 2014 r. jako klon zyskującego na popularności BitCoina. 
Oparty jest na tym samym algorytmie SHA256d. Obecnie jest to całkowicie 
polski projekt, w który zaangażowany jest wyłącznie polski zespół twórców 
oraz polski kapitał9. Rozwój ten przyczynił się do rozpowszechnienia kryp-
towalut w naszym kraju jako środka płatniczego akceptowanego przez wiele 
podmiotów gospodarczych. Konsekwencją tych wydarzeń staje się fakt, iż wła-
dze państwowe będą musiały dostosować regulacje prawne do nowo powstałej 
instytucji, która drastycznie wpłynęła na działanie rynku, a co więcej może po-
wodować zagrożenie dla funkcjonowania państwa i finansowania jego zadań.

Definicja kryptowaluty

Pojęcie „kryptowaluta” w przeciwieństwie do podobnej instytucji jaką 
jest pieniądz elektroniczny, nie posiada definicji legalnej w polskim prawie.   
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 227 ust. 1 Konstytucji RP 
Narodowemu Banku Polskiemu (dalej NBP) przysługuje wyłączne prawo emi-
sji pieniądza. Stanowi to punkt wyjścia w zrozumieniu, iż pieniądz w sferze 
prawnej to „znak pieniężny emitowany przez NBP”.

Opisując Kryptowaluty należy najpierw odróżnić je od pieniądza elektro-
nicznego wprowadzonego do systemu prawnego wraz z Dyrektywą 2000/46/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie 
podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektro-
nicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością. Pieniądz elek-
troniczny nie jest znakiem pieniężnym oraz nie jest emitowany przez NBP. 
Jego definicja legalna została objęta w ustawie z dnia 19 sierpnia r. o usługach 
płatniczych. Ustawodawca w tej ustawie stanowił, że wydawanie pieniądza 
elektronicznego jak i świadczenie usług płatniczych w postaci krajowej insty-
tucji pieniądza elektronicznego wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzo-
ru Finansowego (dalej KNF). Istotną jednak kwestią pozostaje fakt, iż KNF 
nie wydał od czasu wejścia ustawy w życie żadnych zezwoleń aż do 2019 r., 
kiedy to Billon Solutions Sp. z o.o. uzyskała pierwsze w Polsce zezwolenie 
na wydawanie pieniądza elektronicznego decydując się na postać pieniądza 

8 Czym jest Ethereum 2021.
9 Polcoin 2014.
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serwerowego10. Przywołana instytucja pieniądza elektronicznego wskazuje jed-
noznaczne unormowanie go w systemie prawnym jako alternatywy dla pienią-
dza emitowanego przez NBP w przeciwieństwie do waluty wirtualnej.

Przechodząc do próby zdefiniowania, czym jest waluta wirtualna należy 
rozpocząć dywagacje od treści poszczególnych aktów prawnych. W pierwszej 
kolejności należy wskazać, że mamy do czynienia z definicją negatywną waluty 
wirtualnej w art. 2 ust. 2 pkt. 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia-
łaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej UPPPoFT). Prze-
pis ten stanowi, że przez walutę wirtualną „rozumie się cyfrowe odwzorowanie 
wartości, które nie jest:

1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagranicz-
ne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez or-
ganizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje 
należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu UP,
4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
5. wekslem lub czekiem
– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatni-
cze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie 
przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu 
elektronicznego”.

Ten negatywny katalog wskazuje na brak zasadniczej definicji wskazującej 
na desygnat nazwy waluta wirtualna. Usługi mające za przedmiot waluty wir-
tualne, czy też inaczej – kryptowaluty czy waluty cyfrowe (w tym najbardziej 
popularne BitCoin, Litecoin, Ethereum) usługami płatniczymi zasadniczo nie 
będą. Waluty te nie odpowiadają także pojęciu środków pieniężnych, które są 
przedmiotem transakcji płatniczej11. Z pośród pieniędzy wirtualnych, wyróż-
nić można:

• kryptowaluty (cryptocurrencies) - środek wymiany funkcjonujący 
w niescentralizowanym systemie opierający się na zasadach krypto-
grafii, akceptowany w określonej społeczności np. BitCoin, Peercoin, 
Litecoin;

10 Kostrzewa 2021.
11 European Commission 2007a.
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• wirtualne waluty (virtual currencies) - środek wymiany zaprojekto-
wany do funkcjonowania w świecie wirtualnym (np. w grze) i wyda-
wany przez scentralizowanego wydawcę, akceptowany w określonej 
społeczności np. Gold, Riot Points, (używane w grach online World 
of Warcraft i League of Legends);

• waluty cyfrowe (digital curriencies) - środek wymiany tworzony  
i przechowywany w środowisku cyfrowym, czyli Kryptowaluty, wa-
luty wirtualne.

W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić uwagę, że różnice pomię-
dzy ww. walutami nie mają charakteru wyłącznie semantycznego a samo po-
jęcie „waluta” używane jest wspólnie dla wszystkich trzech wyżej wskazanych 
terminów, a także charakter umowny i nie oznacza oficjalnych znaków pie-
niężnych będących środkiem płatniczym w danym kraju, ale raczej walutę sen-
su largo, tj. ogólnie rozumiany będący w użyciu środek wymiany12.  Możliwe 
jest też rozumienie tego pojęcia szerzej jako systemu wymiany określonych 
dóbr. Ich nazewnictwo odzwierciedla istotne różnice w zakresie tychże walut. 
Zaznaczyć jednak należy, że przedstawiony powyżej podział ma charakter po-
zaprawny, poglądowy i umowny, a w praktyce wyróżnić można również inne 
podziały wirtualnych walut. Jednocześnie nie brakuje poglądów, iż wspomnia-
ne środki wymiany walut w wirtualnym świecie nie powinny być traktowane 
na równi z BitCoinem. 

Z zaproponowanych rodzajów pieniędzy wirtualnych wydaje się, iż po-
jęcie waluty cyfrowej jest pojęciem najszerszym, albowiem obejmuje swoim 
zasięgiem pojęcie walut wirtualnych oraz kryptowalut. Jakkolwiek w tym miej-
scu zauważyć należy, że w licznych opracowaniach dotykających problematyki 
waluty cyfrowej pojęcia tego używa się zamiennie z pojęciem waluty wirtualnej 

– niejako nadając temu pojęciu najszersze znaczenie.
Warto również nadmienić, iż Europejski Bank Centralny, zdefiniował 

wirtualną walutę jako „cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane 
przez bank centralny ani organ publiczny, nie muszą być powiązane z walutą 
fiducjarną, lecz są przyjmowane przez osoby fizyczne lub prawne jako środek 
płatniczy i mogą być przekazywane, przechowywane lub sprzedawane drogą 
elektroniczną”13. Nie powinno więc budzić wątpliwości, iż BitCoin jest środ-
kiem wymiany dóbr, akceptowanym przez określone środowiska czy społecz-
ności oraz umownie nazywany jest walutą wirtualną.

12 Pasternak, 2017, s. 77-94.
13 Opinia Europejskiego Banku Centralnego 2016, s. 2.
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W Polskim prawie krajowym zgodnie z komunikatem Narodowego Ban-
ku Polskiego (dalej NBP) „waluty” wirtualne nie są emitowane ani gwaran-
towane przez bank centralny państwa, nie są pieniądzem, tj. nie są prawnym 
środkiem płatniczym, ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobo-
wiązań podatkowych oraz nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalno-
ści w punktach handlowo-usługowych. Waluty wirtualne nie są pieniądzem 
elektronicznym, nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
roku o usługach płatniczych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi. Dalej NBP stwierdziło, iż ,,obrót „«walutami»” 
wirtualnymi w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego. Posiadanie 

„«walut»” wirtualnych wiąże się jednak z wieloma rodzajami ryzyka, których 
użytkownicy powinni być świadomi, zanim zdecydują się zainwestować swoje 
środki finansowe”14. W swoim komunikacie NBP wymienia przykładowe ry-
zyka jakie wiąże się obrót walut wirtualnych w Polsce. 

Na gruncie prawa karnego, kryptowaluta jest rozumiana jako zapis cyfro-
wy, jest chronionym dobrem prawnym określanym jako „informacja” (art. 267 
§ 1-3 kodeksu karnego dalej k.k.), „zapis na informatycznym nośniku danych” 
(art. 268 § 2 k.k.) lub „dane informatyczne” (art. 268a § 1 k.k., art. 287 § 1 
k.k.). Nośnik danych z zapisanymi wartościami cyfrowymi może też odpowia-
dać definicji „dokumentu” z art. 115 § 14 k.k15.

Powyższa analiza jednoznacznie wskazuje, że waluta wirtualna nie jest 
środkiem pieniężnym, należy zatem ocenić czym właściwie jest. Pomocna 
w tym zakresie będzie 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, zmie-
niająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 
i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz 
dyrektywę Komisji 2006/70/WE (dalej AML V), zgodnie z którą waluty wir-
tualne oznaczają cyfrowe wyznaczniki wartości, które nie są emitowane ani 
gwarantowane przez bank centralny lub organ publiczny.  Ponadto nie muszą 
być one powiązane z walutą prawnie obowiązującą i nie posiadają prawnego 
statusu waluty lub pieniądza, lecz które są akceptowane przez osoby fizyczne 
lub prawne, jako środek wymiany i mogą być przekazywane, przechowywa-
ne lub sprzedawane drogą elektroniczną. Wracając do pierwszej kryptowaluty, 
czyli BitCoina należy zwrócić uwagę, że jako cyfrowy wyznacznik wartości 

14 Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego 2017, s. 1-2.
15 Opitek 2017, s. 36-59.
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istnieje wyłącznie jako pozycja w tzw. portfelu posiadacza, funkcjonująca  
w rozproszonym rejestrze, wykorzystującym technologię łańcucha bloków 
(ang. blockchain)16.

Kryptowaluta a środki płatnicze

Poddając analizie art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
(dalej UOIF), który enumeratywnie wskazuje instrumenty finansowe, nie ule-
ga wątpliwości, że waluta cyfrowa nie mieści się w żadnej kategorii. Warto 
jednak przytoczyć stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie zwolnienia BitCoina z podatku VAT, która toczyła się z wniosku 
szwedzkiej administracji podatkowej. Zdaniem komisji prawa podatkowego 
BitCoin jest środkiem płatniczym używanym w sposób odpowiadający praw-
nym środkom płatniczym17. W tym samym wyroku Trybunał Sprawiedliwo-
ści doszedł do wniosku, że BitCoin może być środkiem płatniczym pomiędzy 
przedsiębiorcami, jeśli obie strony go akceptują18.

Uwzględniając zmiany wprowadzone na skutek dyrektywy PSD2 i jej im-
plementacji uprawnione jest twierdzenie, iż przedmiotem usług płatniczych 
mogą być wyłącznie środki będące oficjalnie (w drodze aktów prawnych wyda-
nych przez władze państwowe) dopuszczonym środkiem zapłaty. Należy pod-
kreślić, że usługami płatniczymi nie będą więc usługi, których przedmiotem 
będą jednostki rozrachunkowe, utworzone na mocy prywatnoprawnych poro-
zumień, (np. waluta wewnętrzna gier komputerowych producenta ,,Ubisoft”), 
dopóki takie jednostki nie będą wymienialne na euro, inną walutę państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego. Będzie to dotyczyło m.in. przypadków, 
kiedy wystąpienie z prywatnoprawnych porozumień będzie wiązało się ze za-
mianą jednostek rozrachunkowych na określoną wartość pieniężną19. Stąd też 
zakresem obowiązywania ustawy o usługach płatniczych nie będą objęte tzw. 
lokalne systemy wymiany handlowej (Local Exchange Trade Systems w skró-
cie LETS), jeżeli jednostki zapłaty używane w tych systemach nie będą mogły 
być wymieniane na euro – zdaniem Komisji, lokalne systemy wymiany han-
dlowej nie będą objęte zakresem obowiązywania dyrektywy, jeżeli będą objęte 
wyłączeniem wskazanym w art. 3 lit. d lub k dyrektywy o usługach płatniczych 
(odpowiednio art. 3 "odpowiednio art. 6 pkt 4 i 11 ustawy". Jak się wydaje, 

16 Manifest Satoshi Nakamoto 2007.
17 Wyrok TS z 22.10.2015 r., C-264/14, SKATTEVERKET v. DAVID HEDQVIST, ZOT-
SiS 2015, nr 10, poz. I-718.
18 Żyrek 2019, s. 47-55.
19 Grabowski 2020, s. 61.
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odpowiedź Komisji dotyczy sytuacji, kiedy jednostki używane w ramach plat-
formy będą wymieniane na euro czy inną walutę oficjalnie dopuszczoną jako 
środek płatności20.

W przeciwieństwie do pieniądza fiducjarnego zapis BitCoinów nie wyraża 
zobowiązania żadnej instytucji do wypłaty określonej ilości znaków pienięż-
nych, a w przeciwieństwie do pieniądza elektronicznego nie stanowi wartości 
przechowywanej cyfrowo i nie jest emitowany w zamian za wartości pienięż-
ne21. Niezależnie od powyższego stale obserwuje się wzrost zainteresowania 
jego wykorzystaniem. Przyczyn tego fenomenu można poszukiwać w oparciu 
funkcjonowania sieci BitCoin na technologii łańcucha bloków, co w praktyce 
przełożyło się na umożliwienie transakcji dotyczących BitCoinów bezpośred-
nio między odbiorcą i nadawcą przelewu, bez udziału zaufanej strony trzeciej. 
W konsekwencji posługiwanie się BitCoinem jest tańsze niż korzystanie z usług 
płatniczych świadczonych w oparciu o waluty fiducjarne, co jest odczuwalne 
zwłaszcza w stosunkach transgranicznych, oraz znacznie szybsze, gdyż sieć Bit-
Coin nie przechodzi przerw technicznych podobnych do tych w systemach 
teleinformatycznych banków, a każda transakcja jest w praktyce weryfikowana 
i realizowana w około 10 minut22.

BitCoin nie posiada waloru prawnego środka płatniczego, albowiem nie 
jest emitowany przez NBP należy się zatem zastanowić czy „pieniądz” ten nie 
może być traktowany jako waluta obca. Na tak postawione pytanie również 
należy odpowiedzieć przecząco. BitCoin nie może na gruncie przepisów prawa 
polskiego być traktowany jako waluta obca. Za taką konstatacją przemawia 
brzmienie art. 2 punkty 7–10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewi-
zowe. Zgodnie z przepisami ustawy prawo dewizowe „walutą polską są znaki 
pieniężne (banknoty i monety) będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, 
a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie”. Wartościami dewizo-
wymi są zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa. 
Zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce i dewizy. Walutami ob-
cymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym 
środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; 
na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jed-
nostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczegól-
ności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego23. 

20 European Commission 2007b.
21 Kudła 2018, s. 18.
22 Gikay 2018, s. 28-29.
23 Pasternak 2017, s. 77-94.
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Kryptowaluta nie spełnia wyżej wskazanych wymogów na gruncie prawa pol-
skiego, nie jest ona bowiem uznawana za prawny środek płatniczy w Polsce 
i poza jej granicami. BitCoin nie posiada również postaci banknotów czy też 
monet. BitCoiny, o ile wiadomo na chwilę obecną, nie zostały uznane za praw-
ny środek płatniczy w żadnym Państwie. Jedynie prawo niemieckie określiło 
BitCoina, jako instrument finansowy spełniający wymogi jednostki rozlicze-
niowej. Wobec powyższego, BitCoiny nie są traktowane jako waluty na po-
trzeby prawa dewizowego24.

Waluta wirtualna jako przedmiot przestępstw 
finansowych

Przestępczość z wykorzystaniem walut cyfrowych ma wielowymiarowy 
charakter i dotyczy m.in. ataków hakerskich na infrastrukturę do zarządzania 
tokenami, nielegalnego wydobywania bitmonet lub kradzieży mocy oblicze-
niowej do miningu, oszustw opartych na socjotechnice, czy ataków typu ran-
somware. Inny rodzaj przestępstwa, do którego coraz częściej wykorzystywa-
ne są waluty wirtualne, to przestępstwo prania brudnych pieniędzy. Problem 
dotyczy:

• wykrywalności omawianej przestępczości i ujęcia jej sprawców,
• odzyskiwania mienia,
• analizy kryminalnej przepływów crypto przy pomocy narzędzi 

informatycznych,
• implementacji i skutecznego egzekwowania przepisów i procedur 

AML/CFT25.

Postęp technologiczny generuje nowe formy przestępczości z zastosowa-
niem tokenów cyfrowych w połączeniu z kryptografią, anonimizacją ruchu 
sieciowego i złośliwym oprogramowaniem. Ogromną popularnością cieszą się 
waluty i serwisy wirtualne do prania pieniędzy, a w tak zwanym darknet po-
wstał rynek finansowy chętnie wykorzystywany przez cyberprzestępców. Łączy 
on w sobie tradycyjne usługi finansowe z tokenami i platformami internetowy-
mi. Oszuści angażujący waluty wirtualne należą do najbardziej wyrafinowanych  
i czerpią z tego coraz większe korzyści. W 2019 r. Dave Jevans, dyrektor ge-
neralny renomowanej firmy analitycznej Blockchain CipherTrace, stwierdził,  

24 Skowron 2018, s. 7.
25 Opitek 2020, s. 41-70.
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że liczba przestępców działających na przedstawionym polu stale rośnie. We-
dług raportu z sierpnia 2021 r CipherTrace. w 2019 roku „ukradli” oni z giełd 
i oszukali inwestorów oraz użytkowników kryptowalut na kwotę około 4,5 bi-
liona dolarów. W 2020 r. ta liczba zmniejszyła się do 1,9 biliona dolarów. Na-
tomiast pierwsza połowa 2021 r. wskazuje nam olbrzymi spadek przestępczości 
w tym zakresie, gdyż wskazuje, iż skala oszustw opiewa na kwotę 681 milionów 
dolarów porównując to z pierwszą połową 2019 r., w której kwota opiewała na 
4,26 bilionów, czyli spadek procentowy w ciągu 2 lat wynosi aż 99%. 

Mogłoby się wydawać, że z roku na rok zmniejsza się liczba zagrożeń 
szczególnie przez wspomniany wyżej ich drastyczny spadek, jednakże mamy 
również wyraźny wzrost ataków przestępczych w związku z DeFi (Decentra-
lized Finance to koncept zakładający możliwość przeniesienia każdej obecnie 
dostępnej usługi finansowej, jak oszczędzanie, pożyczki, handel czy ubezpie-
czenia na blockchain). 2019 rok pomimo rekordu przestępczości nie miał 
ataków w związku z DeFi. Ten trend obserwuje się od 2020 r., gdzie kwota 
przestępstw wynosiła 129 milionów dolarów a już w pierwszej połowie samego 
2021 r. wynosi 361 milionów dolarów26.

Zmiany w ustawie  
o przeciwdziałaniu brudnych pieniędzy

Coraz większa liczba przestępstw oraz wzrost popularności waluty wirtu-
alnej spowodował, że ustawodawcy Unijni jak i państwowi musieli podjąć kro-
ki w związku z tworem, który nie posiadał w pełni regulacji prawnych. Dnia 
31 października 2021 roku weszły w życie przepisy z UPPPoFT regulujące 
działalność gospodarczą w zakresie walut wirtualnych. Zgodnie z motywami 
dyrektywy AML V podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany wa-
lut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducjarnymi, a także dostaw-
cy kont walut wirtualnych nie są zobowiązani na mocy prawa unijnego do 
identyfikacji podejrzanych działań, w efekcie czego grupy terrorystyczne mogą 
być w stanie dokonywać transferów środków pieniężnych do unijnego systemu 
finansowego lub w ramach sieci walut wirtualnych, ukrywając pochodzenie 
tych transferów lub wykorzystując pewien stopień anonimowości, jaki oferują 
takie platformy. Za waluty fiducjarne należy uznać monety i banknoty uzna-
ne za prawny środek płatniczy oraz pieniądze elektroniczne danego państwa 
akceptowane jako środek wymiany w emitującym państwie członkowskim. 

26 Raport Chipertrace 2021.
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Celem dyrektywy AML V jest objęcie wszystkich możliwych sposobów wyko-
rzystania walut wirtualnych, zatem za waluty wirtualne należy uznać wszelkie 
inne elektroniczne środki płatnicze, jednocześnie odróżniając je od środków 
płatniczych27. 

Ważnym aspektem, który widać na pierwszy rzut oka jest fakt, że działal-
ność w zakresie walut wirtualnych jest działalnością regulowaną, czyli wymaga 
tylko i wyłącznie wpisu do rejestru. Porównując to z pieniądzem elektronicz-
nym, który wymaga zezwolenia należy się zastanowić czy instytucja, która sta-
nowi duże pole do oszustw na tle finansowym zarówno prywatnym jak i pań-
stwa nie jest zbyt łagodnie uregulowana. Prawdą jest, że przepisy o pieniądzu 
elektronicznym były w pewnym stopniu martwe, aż do roku 2019. Jednakże 
w przypadku pieniądza elektronicznego nie ma takiej skali przestępstw. Usta-
wodawca od czasu powstania walut wirtualnych traktuje je dość okrężnie, od 
czasu powstania waluty wirtualnej a wprowadzenia regulacji minęło 12 lat. 
Zdecydowanie nie pomaga temu fakt, iż brak regulacji naraża posiadaczy walut 
wirtualnych na straty. Ponadto w przeciwieństwie do znaków pieniężnych nie 
posiadają ochrony od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uwagi końcowe

Waluta wirtualna na przestrzeni czasu swojego istnienia wzbudza liczne 
kontrowersje. Scenariusz jaki może nastąpić w związku z rozwojem BitCoina 
i innych walut wirtualnych może wyglądać bardzo różnie. Duża ilość ataków 
hakerskich zdecydowanie odstrasza przeciętnych ludzi do zapoznania się z tym 
czym jest BitCoin i inne waluty wirtualne. Nie pomaga zdecydowanie fakt 
braku konkretnej definicji i duża rozbieżność w pojęciach. Zdecydowanie roz-
sądnym podejściem byłoby jednoznaczna jej definicja oraz ustalenie zakresu 
znaczeń poszczególnych nazw. Ustalenie jej statusu jako środka płatniczego 
mogłoby zmienić sytuacje, jednakże ciężko jest przewidzieć co dokładnie się 
wydarzy. Prezes Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii Robert 
Wojciechowski wskazuje na dwa scenariusze w związku z samym BitCoinem. 
Pierwszy to kapitalizacja BitCoina sięgnie kilkudziesięciu bilionów dolarów 
i wyprze waluty, które dziś znamy. Z drugiej strony Pan prezes stwierdza,  
że wszelkie korporacje wykupią BitCoin i stanie się aktywem służącym do 
spekulacji28. W przypadku drugiego scenariusza będzie to całkowite zaprze-
czenie idei jaką miała Satoshi Nakamoto co jednoznacznie doprowadzi do 

27 Górski i Świątek 2021.
28 Rębisz 2021, s. 10
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jego upadku. W aktualnym momencie należy stwierdzić, że przed BitCoinem 
jeszcze daleka droga do stania się pełnoprawnym środkiem płatniczym, a co 
za tym idzie codziennością w życiu człowieka. Regulacje jakie wprowadza usta-
wodawca na ten moment nie są wystarczające, a ustawodawca marginalnie 
podchodzi do omawianego tematu.

Virtual Currency -  
The unregulated issue is conducive to threats

Summary: This study is devoted to the issue of the virtual currency. In his 
considerations, the author answers the questions of what a virtual currency 
is and in what direction is the legislator going when trying to define it, and 
whether it poses a threat in the financial sector. The article presents the problem  
of naming a virtual currency and its impact on crime. The study also highlights 
the historical aspect of the virtual currency. In addition, a question was raised 
whether the virtual currency could be a means of payment. By analyzing the 
applicable legal provisions, it is noticed that before regulating a virtual currency,  
it should be clearly defined and appropriate security regulations established. 
For the purposes of the undertaken research, the historical method and the 
dogmatic-legal method were used. The analysis covered legislation, jurispru-
dence of the Court of Justice and the achievements of literature on the sub-
ject, as well as government communications related to the legislative process.  
As a result of the research, it was found that the current regulations regarding 
the concept of virtual currency do not contain an appropriate definition of this 
concept, but also the principles of using and functioning of the virtual currency 
in the economic circulation. The conducted research shows the negative con-
sequences of the lack of definition of the concept of virtual currency and similar 
concepts, and also constitutes an assessment of the legal solutions applicable  
in this area and an indication of their practical consequences.

Keywords: Virtual Currency, Cryptocurrencies, Digital Money, Financial 
Crime
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PRANIE PIENIĘDZY JAKO 
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA 

FINANSÓW, A PRAWNE OBOWIĄZKI 
KANTORÓW W PRZECIWDZIAŁANIU 

ZJAWISKU PRANIA PIENIĘDZY

Streszczenie: Cel – celem niniejszego artykułu jest zbadanie zjawiska „prania 
pieniędzy” jako zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego, a także obowiąz-
ków nakładanych przez akty prawne na podmioty prowadzące działalność 
kantorową w zakresie realizowania zadań mających na celu przeciwdziałanie 
procederowi prania pieniędzy. Dodatkowo celem artykułu jest próba oceny 
skuteczności wprowadzanych rozwiązań ustawowych, które często wzorowane 
są na rozwiązaniach przyjętych w innych państwach czy też w prawodawstwie 
Unii Europejskiej. Metodologia badań – w toku prowadzonych badań wyko-
rzystano przede wszystkim metodę dogmatyczno-prawną polegająca na inter-
pretacji aktów prawa krajowego i wtórnego prawa UE. Wykorzystano także 
metodę teoretyczno-prawną oraz metodę historyczno-prawną w celu analizy 
aktów prawnych już nieobowiązujących. Dodatkowo w ramach badań prze-
prowadzono analizę literatury przedmiotu oraz raportów sieci Deloitte związa-
nych z tematyką zjawiska prania pieniędzy. Wyniki – przeprowadzona analiza 
aktów prawnych, literatury przedmiotów i ww. raportów pozwala stwierdzić,  
że zjawisko prania pieniędzy stanowi od wielu lat istotne zagrożenie dla systemu 
finansowego, a dodatkowo skala procederu rozwija się w związku z rozwojem 
gospodarki i informatyzacją jej sektorów. W zakresie działalności kantorowej 
nowe regulacje mające na celu przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy, są 
niewystarczające i bardzo często w praktyce częściowo omijane, co w konse-
kwencji sprawia, że nie spełniają w pełni swojej roli. Oryginalność/wartość doda-
na – główną wartością dodaną niniejszego artykułu jest dokładne przeanalizo-
wanie obowiązków nakładane na podmioty prowadzącą działalność kantorową 
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, co ma na celu zapewnienie więk-
szego bezpieczeństwa finansowego.

Słowa klucze: działalność kantorowa, pranie pieniędzy, bezpieczeństwo finan-
sowe, instytucja obowiązana.

1 Student IV SSP Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek 
Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, ORCID: 0000-0003-2666-6225, email:  
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126

ROZDZIAŁ 2 SZYMON STASZAK

WPROWADZENIE

Dynamiczny rozwój światowej gospodarki, międzynarodowego handlu  
i technologii nie pozostaje bez wpływu na sytuację ekonomiczną, a co za tym 
idzie bezpieczeństwo finansowe. Powszechnym problem o skali międzynaro-
dowej już od lat 20. i 30. XX wieku jest tak zwane zjawisko prania brudnych 
pieniędzy. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z przepływem środków 
pieniężnych, co aktualnie w erze łatwego transportu i handlu międzynarodo-
wego stanowi dodatkowy mechanizm utrudniający zwalczanie tego niekorzyst-
nego i groźnego zjawiska. Trzeba też zauważyć, że rozwój międzynarodowe-
go handlu przyczynia się do wykorzystywanie między innymi różnych walut  
i nowych technologii, co w konsekwencji doprowadziło do istotnego rozwoju 
działalności kantorowej, którą główną rolę jest obrót wartościami dewizowymi. 

O skali problemu związanego z praniem pieniędzy może chociażby świad-
czyć treść raportu opublikowanego w sierpniu 2020 roku przez firmę Deloitte 
szacuje się, że corocznie praniu pieniędzy podlegają kwoty między 715 mld  
a 1,87 bln euro co w przybliżeniu stanowi od 2 do 5% światowego PKB2.  
Co istotne skala tego zjawisko od lat nie maleje pomimo angażowanie wielo-
miliardowych środków pieniężnych, a także zmiany w prawodawstwie zarów-
no krajowym jak i międzynarodowym, które mają na celu stworzenie procedur, 
które we współczesnej rzeczywistości prawno-gospodarczej będą zapobiegać 
zjawiskowi prania pieniędzy.

Dla polskiej rzeczywistości gospodarczej i prawnej szczególnie doniosłą 
rolę będą mieć w tym zakresie regulacje wprowadzane przez Unię Europejską: 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/849 z 20 maja 2015r. 
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pie-
niędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE 3 
oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/673 z 23 paź-
dziernika 2018r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków 
prawnokarnych4, a na gruncie prawodawstwa krajowego ustawa z  01 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu5 , 

2 Deloitte, The global framework for fighting financial crime, s. 5, www2.deloitte.com/glo 
bal/en/pages/financial-services/articles/gx-global-framework-for-fighting-financial-crime.html, 
 (dostęp: 07.11.2021r.).
3 Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, dalej dyrektywa 2015/849.
4 Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 284, str. 22, dalej dyrektywa 2018/1673.
5 Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, dalej u.p.p.p..
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nie mniej nie można nie mieć na uwadze doniosłej roli prawodawstwa Amery-
kańskiego na kanwie którego wzorowano następnie część rozwiązań w innych 
krajach. 

Mając powyższe na uwadze, nie sposób nie zauważyć, że problematyka 
prania pieniędzy jest zjawiskiem aktualnym na zagrożenia którego wynikają  
z tego zjawiska zwrócono uwagę między innymi w jednym z motywów dy-
rektywy 2018/1673 „pranie pieniędzy i powiązane z nim finansowanie terro-
ryzmu i przestępczości zorganizowanej nadal stanowią poważny problem na 
szczeblu unijnym, szkodząc tym samym integralności, stabilności i reputacji 
sektora finansowego oraz zagrażając zarówno rynkowi wewnętrznemu, jak  
i bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii”. 

Biorąc pod uwagę tematykę niniejszego artykułu poniższe rozważania 
ograniczone zostaną do zjawiska prania brudnych pieniędzy oraz obowiązków 
jakie ciążą na podmiotach prowadzących działalność kantorową, w zakresie 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. 

PRANIE PIENIĘDZY JAKO ZAGROŻENIE  
DLA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

Pojęcie prania pieniędzy choć powszechnie używane zarówno w dyskusji 
publicznej jak i naukowej nie jest pojmowane jednolicie. Pewną propozycję 
definicji pojęcia zaproponował pod koniec lat. 90 W. Jasiński uznając, że pra-
nie pieniędzy to ogół czynności, mających na celu ukrycie prawdziwego źródła 
pochodzenia nielegalnych dochodów uzyskanych z przestępczej działalności 
i nadanie im znamion legalnego pochodzenia6. Przytoczona definicja zwraca 
szczególną uwagę na dwa aspekty. Pierwszy, że są to pewne czynności, które  
są ukierunkowane na ukrycie prawdziwego źródła dochodu. Na gruncie tego 
za zasadne wydaje się uznanie, że chodzi tu o różnego rodzaju czynności za-
równo faktyczne jak i prawne. Drugim zaś aspektem zjawiska prania pieniędzy 
na który zwrócił uwagę W. Jasiński jest to, że powszechnie zjawisko to zwią-
zane jest z działalnością przestępczą, która generuje dochody, które ze wzglę-
du na swoje nielegalne źródło nie mogą być bezpośrednio wprowadzone do 
obrotu gospodarczego, gdyż ułatwiałoby to wykrycie nielegalnego procederu. 
Na szeroką skalę proceder ten dotyczy przede wszystkim grup przestępczości 
zorganizowanej, których głównym przedmiotem działalności jest handel nar-
kotykami, bronią, a także między innymi kradzież i przemyt samochodów. 

6 Jasiński 1998, s. 12.



128

ROZDZIAŁ 2 SZYMON STASZAK

Na gruncie obowiązującego ustawodawstwa wydaje się sporne czy moż-
na mówić o istnieniu definicji legalnej pojęcia „pranie pieniędzy” zgodnie  
z art. 2 ust. 2 pkt 14 u.p.p. za pranie pieniędzy w rozumieniu tej ustawy uwa-
ża się czyn stypizowany w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny7. W przepisie tym wskazuje się pranie pieniędzy pochodzących z po-
pełnienia czynu zabronionego polega na ich przyjmowaniu, posiadaniu, uży-
waniu, przekazywaniu, wywożeniu poza granice kraju, ukrywaniu, konwersji 
lub dokonywaniu transferu, pomocnictwie w przenoszeniu własności lub ich 
posiadaniu, a także na innych czynnościach podejmowanych, których celem 
jest udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia ich nielegalnego pochodzenia. 
Dodatkowo w zakresie prania pieniędzy mieści się ich ukrywanie przed wykry-
ciem, zajęciem albo orzeczenie przepadku. Warto doprecyzować, że jest to ka-
talog otwarty i za tak zwane „inne czynności” mają cechować się zdolnością do 
udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępnego pocho-
dzenia lub miejsca umieszczenia wartości majątkowych8. W podobny opisowy 
sposób po przez wskazanie konkretnych zachowań przyjęto znaczenie prania 
pieniędzy w art. 1 ust. 3 dyrektywy 2015/849. Warto dodać, że przez wejściem 
w życie aktualnej ustawy, poprzednio obowiązująca ustawa 16 listopada 2000r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu9, zawierała 
definicję legalną prania pieniędzy w art. 2 pkt 9, która nie zawierała jednak ka-
talogu otwartego potencjalnych innych czynności na które wskazuje się w k.k. 
Taka decyzja prawodawcy może wynikać chociażby z tego, że definicja prania 
pieniędzy miała zastosowanie jedynie na gruncie poprzedniej ustawy i aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

 Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa finansowego pozostaje proceder 
prania pieniędzy, a także związana z nim działalność grup przestępczych.  Przy-
kładem tego jest Rosja, gdzie na skutek obowiązywania niejasnych i nieeg-
zekwowanych przepisów bankowych dochodziło do przejmowania, a także 
zakładania instytucji finansowych przez grupy przestępcze10. Należy dostrzec,  
że w skali makroekonomicznej kraju proceder prania pieniędzy może prowa-
dzić między innymi do: wzrostu cen towarów i usług, destabilizacji systemu 
bankowego, finansów publicznych, dewizowego, zaburzeń zjawisk wolnoryn-
kowych, naruszeń zasad uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, spo-
wolnienia rozwoju gospodarki, a także sprzyjać rozwojowi korupcji i dalszemu 

7 Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, dalej k.k..
8 Oczkowski 2020, lex.
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1049.
10 Smolak 2013, s. 297.
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rozwojowi przestępczości zorganizowanej. Nie ulega wątpliwości także to, że 
największym potencjalnym zagrożeniem obciążone są państwa ubogie i rozwi-
jające się, które nie wykształciły jeszcze odpowiednich mechanizmów zapobie-
gających temu zjawisku.

Nie sposób w tym miejscu nie zgodzić się z E. Pływaczewskim, któ-
ry uznał, że zjawisko prania pieniędzy jest zjawiskiem ponadnarodowym  
i w okresie intensyfikacji procesów globalizacji systemów międzynarodowych 
wielu państw, stwarza potrzebę poszukiwań rozwiązań w ramach kooperacji 
międzynarodowej11. Mając na uwadze międzynarodowych charakter zjawisko 
nie sposób pominąć istotnego faktu, że wraz z rozwojem obrotu gospodarcze-
go zwiększa się obrót różnego rodzajami środkami płatniczymi w szczególności 
różnymi walutami. 

DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA

Należy zwrócić uwagę na istotną rolę podmiotów prowadzących działal-
ność kantorową, która zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2000r. prawo dewizo-
we12, jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 
r. prawo przedsiębiorców13, która wymaga wpisu do rejestru działalności kan-
torowej, który jest prowadzony przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
Działalność kantorowa polega zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19 u.p.d. na kupnie 
i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich kupnie i sprzedaży, 
przy czym za wartości dewizowe uznawać należy zagraniczne środki płatnicze, 
złoto dewizowe oraz platynę dewizową14. Przyjmuje się, że na gruncie obowią-
zującego prawodawstwa kantory wykonują specyficzną działalność związaną  
z finansami przy czym nie jest to działalność na rynku finansowym, ponie-
waż ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym15 
nie obejmuje zakresem swojego zastosowania podmiotów wykonujących dzia-
łalność kantorową16. W Kwestii zaś regulacji dotyczących działalności nale-
ży wskazać, że regulacje prawne odnoszące się do podmiotów prowadzących 

11 Pływaczewski 2002, s. 43.
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 1708, dalej „u.p.d..
13 Dz. U. z 2021 r. poz. 162.
14 art. 2 ust. 1 pkt 8 u.p.d.
15 Dz. U. z 2022 r. poz. 660 ze zm.
16 Aktualnie nadzór nad kantorami sprawuje Narodowy Bank Polski, przy czy w literaturze 
przedmiotu coraz częściej podnosi się, że uzasadniona byłaby zmiana istniejących regulacji  
w taki sposób, że podmioty wykonujące działalność kantorową zostałyby objęte zakresem za-
stosowania ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowych, a ich działalność będzie nadzorowana 
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
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działalność kantorową zostały zawarte w dwóch odrębnych ustawach, czyli 
u.p.d. i u.p.p.p.17 Obie ustawy regulują istotne kwestie prawno-organizacyjne 
działalności kantorowej, jednakże u.p.d. w głównej mierze reguluje obowiąz-
ki organizacyjne związane z kryteriami jakie musi spełnić podmiot, aby pod-
jąć działalność kantorową, za to u.p.p.p. zawiera w sobie głównie obowiązki 
nakładane już na prowadzoną działalność w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy. Nie można także zapominać, podmioty prowadzące działalność 
kantorową są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 u.p.p., których głównym 
zadaniem jest prowadzenie działalności gospodarczej, przy czym jako działal-
ność regulowana muszą wypełniać restrykcyjne obowiązki zawarte w u.p.d., 
u.p.p.p. oraz u.p.p.

Działalność kantorowa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 u.p.p.p. jest kla-
syfikowana do grupy tak zwanych instytucji obowiązanych, a to prowadzi  
w konsekwencji do uznania, że działalność ta objęta jest zakresem podmioto-
wym u.p.p.p. Zakresem podmiotowym co warto dodać objęte są także przed-
siębiorcy zajmujący się pośrednictwem w wymianie walut, którzy prowadzą 
działalność wyłącznie w Internecie, a wskazuje na to treść art. 2 ust. 1 pkt 11  
u.p.p.p we fragmencie: inni przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut 
lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi instytucjami 
obowiązanymi - dyskusyjne jest jednak czy tacy przedsiębiorcy objęci są regu-
lacjami ustawy u.p.d.18 

Na gruncie ustawy u.p.p.p. instytucje obowiązane wskazane są poprzez 
ich enumeratywne wyliczenie w art. 2 ust. 1. Warto dodać, że w doktrynie 
wskazuje się na dwa rodzaje instytucji obowiązanych, czyli: instytucje obo-
wiązane statycznie oraz instytucje obowiązane dynamicznie19. Rozróżnienie do 
wynika ze sposobu regulacji wskazanej w ustawie. W przypadku instytucje 
obowiązane statycznie związane jest z posiadaniem przez pewnych permanent-
nych cech oraz wymienienie ich w ustawie. Z uwagi na te przypisane im cechy 
i wskazanie wprost w ustawie instytucje te zobligowane do stosowania prze-
pisów ustawy. Instytucje obowiązane dynamicznie za to stają się takimi insty-
tucjami na skutek wystąpienia określonej przygodnej okoliczności. Jednocze-
śnie brak wystąpienia tej okoliczności powoduje, że dany podmiot nie spełnia 
kryterium instytucji obowiązanych20. Mając powyższe rozważania na uwadze 
należy dla ścisłości wskazać, że podmioty prowadzące działalność kantorową 

17 Kowalewska 2019, s. 81.
18 Kowalewska 2019, s. 93-94.
19 Królikowski 2021, legalis.
20 Królikowski 2021, legalis.
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są instytucjami obowiązanymi, ponieważ są wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 11 
u.p.p.p., a także posiadają cechy wskazane w u.p.d.

USTAWOWE OBOWIĄZKI Z ZAKRESU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY PRZEZ 
PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ KANTORĄ

Na instytucjach obowiązanych wskazanych przez ustawodawcę w różnym 
zakresie ciążą obowiązki realizacji przepisów u.p.p.p., a wynika to chociażby  
z faktu oceny potencjalnego zagrożenia związanego z wykorzystaniem insty-
tucji obowiązanej w procederze prania pieniędzy. W tym zakresie w toku ba-
dań wydaje się zasadne podzielenie tych obowiązków wynikających z ustaw 
na dwie kategorie: obowiązki bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem zja-
wisku prania pieniędzy, a także drugą kategorie obowiązków, czyli obowiązki 
związane częściowo, których rolą jest stworzenie warunków, umożliwiające 
skuteczną realizację obowiązków bezpośrednio związanych. 

Najważniejszymi obowiązkami bezpośrednio zmierzającymi do przeciw-
działania praniu pieniędzy w kontekście działalności kantowej są między inny-
mi: sporządzenie oceny ryzyka21, stosowanie odpowiednich środków bezpie-
czeństwa22, gromadzenie i zgłaszanie Generalnemu Inspektorowi Informacji 
Finansowej23 informacji o transakcjach w przypadku spełnienia przesłanek 
ustawowych, a także przekazywanie GIIF informacji o okolicznościach, które 
mogą wskazywać podejrzenie prania pieniędzy, o okolicznościach mogących 
wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.

Pierwszym obowiązkiem bezpośrednio związanym z zapobieganiem pra-
niu pieniędzy jest zgodnie z art. 27 u.p.p.p. sporządzenie przez instytucje obo-
wiązaną i aktualizacja nie rzadziej niż raz na 2 lata tak zwanej „oceny ryzyka 
związanej z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu”. Sporządzenie 
oceny ryzyka stanowi swoiste novum ustawowe zarówno na gruncie prawa 
europejskiego jak i krajowego, ponieważ wcześniej w obu porządkach praw-
nych nie występowała instytucja podobna. W literaturze można spotkać się ze 
słusznym poglądem, że jest to jest to fundament zmian wprowadzonych na 
poziomie europejskim, bez którego trudno wyobrazić sobie prawidłową reali-
zację innych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

21 art. 27 u.p.p.p..
22 art. 33 i następne.
23 Generalny Inspektor Informacji Finansowej zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.p.p., jest organem 
administracji właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu ter-
roryzmu, dalej GIIF.
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finansowaniu terroryzmu24. Obowiązek ten może zostać zrealizowany przez 
sporządzenie oceny zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej25, przy czy 
instytucja obowiązana musi uwzględnić wskazane przez prawodawcę czynniki 
w ust. 1 czyli: ryzyko dotyczące klientów, państw lub obszarów geograficz-
nego, produktów, usług, a także transakcji i kanałów ich dostaw. Za zasadne 
należy uznać, że wskazane przez prawodawcę kwestie, które należy uwzględnić  
w ocenie ryzyka stanowią minimalny katalog czynników ryzyka, które insty-
tucja obowiązana musi uwzględnić podczas przygotowywania oceny ryzyka26, 
nie ma więc przeszkód do tego, aby uwzględnić inne niewskazane w ust. 1 
czynniki ryzyka, a za tym przemawia także literalna treść ust. 2, który umożli-
wia przy przygotowaniach oceny ryzyka uwzględnić krajową ocenę ryzyka, jak 
i sprawozdanie Komisji Europejskiej. Ocenić należy, że powyższy obowiązek 
jest bezpośrednio związany z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy 
ponieważ ocena ryzyka stanowi najważniejsze zadanie przygotowawcze, któ-
re umożliwia ocenę jakie procedury bezpieczeństwa należy w danej instytucji 
obowiązanej stosować, a także stanowi asumpt do budowy wewnętrznych pro-
cesów związanych z tym zagadnieniem27.

Drugim najważniejszym obowiązkiem nakładanym przez ustawodawcę 
na instytucje obowiązane w tym kantory jest rozpoznawanie ryzyka prania 
pieniędzy i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w przypad-
ku wystąpienia przesłanek wskazanych w ustawie28. Zgodnie z treścią art. 33 
ust. 1 u.p.p.p. instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów29 środ-
ki bezpieczeństwa finansowego, gdzie w tożsamy sposób jak w poprzedniej 
ustawie uregulowano zasadę bezwzględnego stosowania środków bezpieczeń-
stwa finansowego, które są enumeratywnie wymienione w art. 34 u.p.p.p.30.  
Na gruncie działalności kantorowej w praktyce gospodarczej najistotniejsze 
będzie stosowanie środków bezpieczeństwa w przypadku transakcji kupna lub 
sprzedaży wartości dewizowych przy transakcjach okazjonalnych czyli takich, 
które nie są przeprowadzane w ramach stosunków gospodarczych31 na kwotę 

24 Obczyński 2018, s. 57.
25 art. 27 ust. 3 u.p.p.p..
26 Krzykwa 2021 s. 167-170.
27 Krzykwa 2021 s. 163.
28 art. 33 i następne.
29 Definicja klienta instytucji obowiązanej znajduje się w art. 2 ust. 2 pkt 10 u.p.p.p.
30 W literaturze podnosi się pewne wątpliwości czy jest to katalog zamknięty czy też katalog 
otwarty, a to ze względu na występowanie uproszczonych jak i wzmożonych środków bezpie-
czeństwa (art. 42 i 43 u.p.p.p.), wydaje się jednak, że intencją prawodawcy było uregulowanie 
środków bezpieczeństwa finansowego w katalogu zamkniętym o czym świadczy użycie frazy 

„obejmują”.
31 Art. 2 ust. 2 pkt 22 u.p.p.p.
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o równowartości 15 000 euro 32 albo wyższej. Powyższa kwota nie obejmuje 
tylko jednej operacji, a może obejmować kilka, jeżeli wydają się z sobą powią-
zane. W praktyce gospodarczej jednak stosowanie tego przepisu jest utrudnio-
ne ponieważ kantory bardzo często odmawiają dokonania transakcji na kwo-
tę 15 000 euro lub wyższą, ponieważ wiąże się to z obowiązkiem zgłoszenia 
takiej transakcji do GIIF co stanowi obciążenie dla pracowników, a także w 
procederze prania pieniędzy grupy przestępcze często dywersyfikują warto-
ści dewizowe na kwoty mniejsze i dokonują ich wymiany w kilku punktach 
znacznie utrudniając powiązanie transakcji ze sobą, a w konsekwencji omijają 
środki bezpieczeństwa. Należy także pamiętać o obowiązkach współdziałania 
z organami państwowymi w celu przeciwdziałania zjawisku prania pieniędzy.  
W kontekście prowadzonej działalności kantorowej jest to o tyle istotne,  
że zgodnie z art. 72 ust. 1 u.p.p.p. kantory choć są instytucjami obowiąza-
nymi, to stanowią wyjątek od zasady dotyczącej przekazywania informacji 
wskazanych w ust. 1, niemniej nadal są one zobowiązane poinformować GIIF  
w przypadku transakcji kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, której rów-
nowartość przekracza 15 000 euro obejmuje to także sytuację, gdy kantor po-
średniczy w takiej transakcji. Dodatkowo po stronie kantoru ciąży obowiązek 
denuncjacji transakcji w przypadku powzięcia przekonania, że określona trans-
akcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pienię-
dzy33. Co do kantorów nie mają zastosowania przepisy o tajemnicy bankowej, 
gdyż są to dwie odrębne od siebie instytucje obowiązane, a także działalność 
banków jest regulowana przez inne ustawy.

Za obowiązki pośrednio związane w toku badań uznano między innymi: 
obowiązek wyznaczenia odpowiednich pracowników do realizacji obowiązków 
zawartych w ustawie34, przechowywanie dokumentacji 35, wprowadzenia pro-
cedur wewnętrznych i szkoleń dla pracowników36, zachowania tajemnicy37. 

Wyznaczenie odpowiednich pracowników w ramach struktur kadrowych 
instytucji obowiązanej ma na celu zapewnienie odpowiedniej realizacji przepi-
sów u.p.p.p., a także innych czynności, do których potrzebna jest zgoda tychże 
osób. Najbardziej prominentnym przykładem jest art. 6 u.p.p.p., który jest 

32 Kwoty wyrażone w euro w ustawie zgodnie z art. 5 u.p.p.p. należy ustalić na podstawie śred-
niego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji, 
w dniu zlecenia przeprowadzenia transakcji lub w dniu wydania decyzji o nałożeniu kary pie-
niężnej; (art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.p.p.).
33 art. 86 ust. 1 i 89 ust. 1 u.p.p.p..
34 art. 6 – 9 u.p.p.p..
35 art. 49 u.p.p.p..
36 art. 50 – 53a u.p.p.p..
37 art. 54 u.p.p.p.)
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transpozycją art. 8 ust. 4 lit. b dyrektywy 2015/84938, zgodnie z którym na 
instytucji obowiązanej ciąży obowiązek wyznaczenia kadry kierowniczej wyż-
szego szczebla39, która będzie odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków 
określonych w ustawie. Podobne rozwiązanie zostało przewidziane w art. 7 
u.p.p.p. który jest transpozycją art. 46 ust. 4 dyrektywy 2015/849 z tym, że 
głównym ratio legis nadanie właściwej rangi obszarowi przeciwdziałania pra-
niu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej poprzez 
zaangażowanie członka organu zarządzającego. Wyznaczona w taki sposób 
osoba będzie reprezentować ten obszar i sprawozdawać przed całym organem 
zarządzającym40. W art. 8 u.p.p.p., który jest transpozycją art. 8 ust. 4 lit.  
a dyrektywy 2015/849 wskazuje się obowiązek powołania pracownika zajmu-
jącego stanowisko kierownicze, którego zadaniem jest zapewnienie zgodnego  
z przepisami u.p.p.p. działania instytucji obowiązanej, a także jej pracowników 
i innych osób wykonującej czynności na rzecz instytucji obowiązanej. Niedo-
pełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyj-
nej na podstawie art. 147 pkt 1 u.p.p.p., w tym jednak miejscu pojawia się 
istotna wątpliwość czy niepowołanie osoby zobowiązanej z kadry kierowniczej 
wyższego szczebla może skutkować nałożeniem kary administracyjnej, gdyż 
ustawa wskazuje, że karę administracyjną można nałożyć za niewyznaczenie 
osób o których mowa w art. 7 i 8 u.p.p.p.41

Istotną kwestią w zakresie procedur zapobiegania praniu pieniędzy są 
procedury wewnętrzne obowiązujące wewnątrz instytucji obowiązanej, któ-
re określą między innymi42: czynności lub działania podejmowane w celu 
ograniczenia ryzyka prania pieniędzy, zasad przechowywania dokumentów, 
czy też zasad zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych 

38 Warto nadmienić, że dyrektywa wskazuje w art. 8 ust. 4 lit. b, że powołanie osoby pełniące 
obowiązki kadry kierowniczej wyższego szczebla jest uzasadnione o ile z uwagi na wielkość i cha-
rakter działalności - zapewnienie niezależnej funkcji audytu jest konieczne, jednak prawodawca 
krajowy wprowadził taki obowiązek w art. 6 u.p.p.p.
39 Za kadrę kierowniczą wyższego szczebla uznaje się członka zarządu, dyrektora lub pracowni-
ka instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finanso-
wania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje 
mające wpływ na to ryzyko art. 2 ust. 2 pkt 9 u.p.p.p.
40 Stolarczyk 2019, lex..
41 Zgodnie z przyjmowanym w doktrynie zgodnym stanowiskiem przepisów przewidują-
cych odpowiedzialność karną czy też administracyjną nie można interpretować rozszerzająco.  
Niemniej zgodzić się należy ze stanowiskiem wyrażonym przez M. Królikowskiego że samo nie-
powołanie takiej osoby nie jest obciążone sankcją administracyjną, niemniej brak wyznaczenia 
kadry kierowniczej wyższego szczebla może skutkować tym, że instytucja obowiązana nie będzie 
mogła zrealizować ciążących na niej obowiązków ustawowych, a w konsekwencji będzie można 
nałożyć na nią karę administracyjną na podstawie art. 147 pkt 4 u.p.p.p.
42 Ustawodawca w art. 50 ust. 2 u.p.p.p. pozostawił katalog otwarty spraw jakie muszą być 
określone w procedurach wewnętrznych instytucji obowiązanej. 
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naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finanso-
waniu terroryzmu. Z ostatnim z punktów bezpośrednio związany jest obowią-
zek wskazany w art. 53-53a u.p.p.p. przewidujący konieczność opracowania  
i wdrożenia wewnętrznych procedur anonimowego zgłaszania przez pracow-
ników lub inne osoby rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia przepisów  
z zakresu ustawy. Dodatkowo ustawodawca w celu ochrony osób zgłaszających 
zobowiązał instytucję obowiązaną, do objęcia tych osób ochroną przed podej-
mowaniem wobec tych osób działań o charakterze represyjnym lub wpływa-
jących na pogorszenie ich sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegających 
na kierowaniu gróźb43. Powyższe rozwiązania ustawowe mają na celu przede 
wszystkim ukształtowanie skutecznych procedur wewnętrznych z zakresu prze-
ciwdziałania praniu pieniędzy, a ich realizacja w głównej mierze spoczywa na 
podmiotach wskazanych w art. 6-8 u.p.p.p., co może nastąpić w różny sposób 
chociażby przez prowadzenie szkoleń o których mowa w art. 52 ust. 1 u.p.p.p. 
W tym miejscu należy też zwrócić uwagę na ratio legis obowiązków z zakre-
su ochrony osoby zgłaszającej ryzyko nieprzestrzegania procedur. Intencją 
ustawodawcy zapewne było to, aby osoby sygnalizujące takie działania objęte 
były jak najszerszą ochroną i nie obawiały się wyciągnięcia względem nich 
jakichkolwiek negatywnych skutków w związku ze zgłoszeniem potencjalnych 
naruszeń przepisów ustawy. Warto jednak zauważyć, że w praktyce przepisy 
wewnętrzne dotyczące ochrony sygnalistów często są nieprecyzyjne, nieznane 
pracownikom, a w konsekwencji niewykorzystywane. 

Obowiązkiem związanym częściowo z zapobieganie procederowi prania 
pieniędzy jest zgodnie z art. 54 u.p.p.p. obowiązek zachowania tajemnicy przez 
instytucje obowiązane, pracowników tych instytucji i inne osoby działające 
na rzecz tej instytucji, że przekazały Generalnemu Inspektorowi lub innym 
właściwym informacji wskazanych w rozdziałach 7 i 8. Zakresem tajemnicy 
objęte są także informacje o planowaniu wszczęcia i o prowadzeniu analizy do-
tyczącej prania pieniędzy. Wydaje się, że powyższy obowiązek należy zakwali-
fikować jako związany częściowo z zapobieganiem w zakresie prania pieniędzy, 
ponieważ sam z siebie nie wpływa na zapobiegnięciu takiego procederu, nie-
mniej nieobjęcie tych informacji tajemnicą mogłoby spowodować, że podmio-
ty zajmujące się praniem pieniędzy powziąć wiedzę o czynnościach organów,  
co istotnie utrudni działania podejmowane przez kompetentne organy pań-
stwa oraz utrudni przerwanie procederu prania pieniędzy.

43 Art. 53a ust. 1 u.p.p.p.
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PODSUMOWANIE

Zjawisko prania pieniędzy występuje powszechnie i na skalę międzyna-
rodową, a wraz z rozwojem gospodarki i informatyzacją sektorów gospodarki 
problem ten będzie tylko się nasilał. Działania podejmowane przez ustawo-
dawcę unijnego jak i krajowego są słuszne i idą w dobrym kierunki, niemniej 
przeprowadzona analiza obowiązującego ustawodawstwa i literatury pozwa-
la przyjąć wniosek, że działania te są niewystarczające, aby skutecznie prze-
ciwdziałać procederowi prania pieniędzy, który jak wskazuje się w literaturze 
jest problemem globalnym i powinien być zwalczany w ramach współpracy 
międzynarodowej. Istotna jest w tym wszystkim rola kantorów, które jako in-
stytucje obowiązane spełniają szereg obowiązków ustawowych, a o istotności 
roli tych podmiotów może chociażby świadczyć, że wykorzystywanie walut 
obcych do prania pieniędzy jest zjawiskiem częstym, co implikuje zagroże-
nie dla bezpieczeństwa finansowego i szczególną rolę procedur bezpieczeństwa,  
i obowiązków, które zostały w niniejszej pracy omówione. Dotychczasowe 
regulacje unijne miały na celu ujednolicenie regulacji krajów członkowskich 
oraz stworzenie podstaw do skutecznego, międzynarodowego przeciwdzia-
łaniu groźnemu zjawisku jakim jest prawnie pieniędzy. Niewątpliwie pozy-
tywnie należy ocenić zmiany prawne w kwestii ujednolicenia regulacji w po-
szczególnych krajach członkowskich, przy czym należy zauważyć, że regulacje  
te w dalszej mierze są niewystarczające, a także trudność w ich stosowaniu, któ-
ra wynika między innymi z trudnych i wieloznacznych w wykładni przepisów 
zawartych w Dyrektywach i ustawach istotnie ogranicza skuteczność istnie-
jących regulacji prawnych. Zasadnym byłoby, więc rozważenie, czy możliwe 
jest w przyszłości zmiana przypisów, w celu lepszego realizowania głównych 
założeń Dyrektyw, a w konsekwencji skuteczniejsze przeciwdziałanie zjawisku 
prania brudnych pieniędzy. Należy także dodać, że niniejsza tematyka może 
stanowić dalszy przedmiot badań w szczególności w zakresie działalności kan-
torów internetowych, kantorów wymiany kryptowalut, w szczególności mając 
na uwadze specyfikę danego rynku i procesy technologiczne, które występują 
w obrocie bezgotówkowym. 
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MONEY LAUNDERING AS A THREAT TO FINANCIAL 
SECURITY AND THE LEGAL OBLIGATIONS  

OF CHANNELS AGAINST MONEY LAUNDERING

Abstract: Objective – the objective article is to be investigated money laun-
dering process as danger for financial money security and duties curremcy 
activities in prevention this process. Additionally article is attempt to analy-
ze resolve legal issues which are patterned for solutions from other countries 
and UE. Reserch methodology – during the research used mainly dogmatic-legal 
methody consisting in interpretation a domestic law and secondary legislation 
UE. Additionally used theoretical-legal metody and historical-legal metody and 
analyzed subject literature and reports related to the article topic. Results – 
the conducted analysis of legal acts, subject literature and reports allows us to 
conclude that money laundering process is for many years a growing threat for 
the financial system and in addition, the scale of the practice is developing in 
connection with the development of the economy and the computerization of 
its sectors. additionally new solution in running money changers are insuffi-
cient for effective prevention this process. Originality/added value – the main 
added value this article is a analisis the obligation imposed at exchange offices 
in the field of prevention money laundering process which is to ensure greater 
financial security.

Keyword: currency activities, money laundering, financial money security, ob-
liged institution.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO  

I JEGO ROLA W ZAKRESIE 
POLITYKI PIENIĘŻNEJ

Streszczenie: Cel – Bieżący poziom inflacji oddziałuje na codzienne życie oby-
wateli Polski, a stabilność finansowa zbliża się do granicy ryzyka systemowe-
go. W obawie i z pamięcią o ostatnim kryzysie w kraju, coraz więcej dyskusji 
zajmuje temat ograniczników hamujących destabilizacje rynku finansowego. 
Celem tego artykułu jest próba wykazania istnienia formalnej i konstytucyj-
nej odpowiedzialności NBP i jego organów w ramach prowadzonej przez dane 
instytucje polityki pieniężnej oraz ukazanie użyteczności mechanizmów i stra-
tegii obranych przez bank centralny w walce z inflacją i innymi problemami 
sektora bankowego. Wykorzystane metody badawcze – Podstawową metoda 
badawczą wykorzystaną w niniejszym opracowaniu jest metoda dogmatyczno-

-prawna. Szczegółową analizą objęto obowiązujące ustawodawstwo i literaturę 
przedmiotu. Wynik – Artykuł wyjaśnia sytuacje prawną NBP i instrumentów 
stosowanych przez dany organ. Jest on też próbą zdefiniowania wielu pojęć 
nieustanowionych w ustawodawstwie, aczkolwiek występujących w literaturze. 
Wskazano w nim także rzeczywisty wpływ na system finansowy na terenie kraju. 
Oryginalność/wartość – Wskazanie istniejących strategii i instrumentów stoso-
wanych do ich wdrażania. Ukazanie, z perspektywy aktów prawnych, pozycji  
i odpowiedzialności NBP oraz jego organów. Polemika z literaturą w kontek-
ście definiowania pojęć z zakresu tematycznego danego artykułu.

Słowa kluczowe: Narodowy Bank Polski, rynek finansowy, stabilność finanso-
wa, stabilność monetarna, polityka pieniężna, Rada Polityki Pieniężnej,  instru-
menty rynkowe, stopy procentowe.

1 student IV roku SSP Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek 
Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS
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Wprowadzenie

Polską historie banków centralnych rozpoczęto od założenia Banku 
Polskiego Spółki Akcyjnej 15 kwietnia 1924 r. Już wtedy, na mocy ustawy  
o naprawie Skarbu Państwa i reformy walutowej2. Władysława Grabskiego 

– ówczesnego Ministra Skarbu, wywnioskowano, że głównymi celami ban-
ku centralnego było współdziałanie w realizowaniu polityki pieniężnej oraz 
prawo do emitowania znaków pieniężnych. Narodowy Bank Polski (zwany 
dalej NBP) był bankiem centralnym zastępującym opisaną wyżej instytucję, 
której założenie datuje się na 1945 r. Rola tego banku znacząco się różniła 
od współczesnego podmiotu o tej samej nazwie. Pierwsze założenia dotyczące 
tego banku dotyczyły jedynie jego roli emisyjnej, nieangażującej się w bezpo-
średnie finansowanie przedsiębiorstw. Jednak już w 1946 r. powierzono NBP 
kontrolę finansową i finansowanie w sektorach takich jak górnictwo, przemysł 
włókienniczy i hutnictwo3. Stopniowa zmiana NBP w monopolistę w dziedzi-
nie emisji pieniądza i innych należących do niego funkcji powodowała coraz 
silniejszą pozycje banku centralnego, którą w 1997 r. zagwarantowała Nowa 
Konstytucja, wiążąc politykę pieniężną z nowym organem NBP – Radą Poli-
tyki Pieniężnej.

Współczesny bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje trzy pod-
stawowe funkcje: banku emisyjnego, centralnego banku państwa oraz ban-
ku banków. Realizacja wskazanych funkcji jest zagwarantowana ustawowo,  
w obowiązujących aktach prawnych którymi są głównie Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej (zwana dalej Konstytucją RP)4 i Ustawa o Narodowym Ban-
ku Polskim (zwana dalej NBPU)5, oraz szereg innych aktów z zakresu prawa 
bankowego i finansowego takich jak ustawa prawo dewizowe6 czy też ustawa 
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 
kryzysowym w systemie finansowym7. Regulacje związane z tymi funkcjami  
są konieczne do prowadzenia autonomicznych działań w zakresie wielu 
aspektów polityki pieniężnej, co czyni bank centralnym szczególną instytucją  
w utrzymaniu stabilności rynku finansowego w państwie polskim.

2 Dz.U. 1924 nr 4 poz. 28.
3 Leszczyńska 2010, s.42.
4 poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.
5  Dz.U. z 2022 r. poz. 492.
6 Dz.U. z 2022 r. poz. 309.
7 Dz.U. z 2022 r. poz. 963.
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Stabilność finansowa i stabilność monetarna –  
rozróżnienie

Przed przejściem do dalszych rozważań należy wyjaśnić problematykę 
terminu stabilności finansowej. W ustawodawstwie brak jest definicji tego 
pojęcia, aczkolwiek w literaturze przedmiotu autorzy wielokrotnie próbowali 
wskazać, czym jest stabilność finansowa. Można dla przykładu mówić o niej 
jako pewnym pożądanym stanie. Jest to szczególnego rodzaju dobro publiczne 
warunkujące funkcjonowanie systemu finansowego8. W środowiskach nauki 
ekonomicznej najczęściej występuje określenie stabilności finansowej rozumia-
nej jako odporności na niespodziewane wahania, spowodowane negatywny-
mi zjawiskami w gospodarce9. Wszystkie definicje doktrynalne mają wspólną 
cechę, która sprowadza się do tego, że system musi wypełniać prawidłowo 
swoje kluczowe funkcje. Ważnym jest przy tym, że może on funkcjonować 
stabilnie, niezależnie od problemów pojedynczych organów, a nawet całości 
danej instytucji, o ile nie prowadzi to do poważnego zaburzenia w ciągłym 
świadczeniu usług finansowych w systemie gospodarczym, przy czym istot-
ne jest, aby uniknąć urzeczywistniania się ryzyka systemowego definiowanego 
jako dane zdarzenie, które spowodować może utratę wartości ekonomicznej 
lub zaufania, a także wzrost niepewności w znacznej części systemu finanso-
wego, a stan ten jest na tyle poważny by mieć znaczący negatywny wpływ na 
realną gospodarkę10. Należy zgodzić się z poglądem, że utrzymanie stabilności 
systemu finansowego jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wzrostu 
gospodarczego, w którego centrum znajduje się kondycja sektora bankowego 
odgrywając kluczową rolę w całym systemie finansowym wielu państw, w tym 
i naszego11.

Zauważyć warto, że inne pojęcie tj. „stabilność monetarna”  jest już 
dokładniej zdefiniowana w literaturze przedmiotu. Dotyczy ono również 
stabilności cen, co przekłada się wprost na konieczność niskiej inflacji. Jako  
że stabilność cen jest statutowym celem wszystkich banków centralnych,  
w przeciwieństwie do stabilności finansowej, której formalnie nie ma wpisa-
nej prawnie jako zadanie, przykładowo, Europejskiego Banku Centralnego,  
to z formalnego punktu widzenia czyni ją to wyższą priorytetowo niż sama sta-
bilność finansowa. Relacja ta sprawia, że banki centralne jako odpowiedzialne 

8 Puławski 2012, s.118-121.
9 Crockett 1997, s.6.
10 Jajuga i in. 2017, s.35.
11 Chmielewski i in. 2013, s.20.
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formalnie za utrzymanie stabilnego poziomu cen są zobowiązane używać dostęp-
nych instrumentów do zapewnienia sprawnego działania systemu finansowego.  
Z powyższego wynika, że pojęcia „stabilność finansowa” i „stabilność monetar-
na” są ze sobą mocno związane.

Ponadto w literaturze przedmiotu różnie można pojmować związek po-
między pojęciami „stabilność finansowa” i „stabilność cen”. Występujący po-
między nimi związek jest tematem wielu dyskusji, w których dominują dwa 
nurty poglądu na temat zależności pomiędzy nimi12:

1. nurt konwencjonalny (tradycyjny);
2. nurt  new environment.

Nurt konwencjonalny polega na uznaniu stabilności finansowej i stabil-
ności cen jako komplementarnych celów banków centralnych. Zbyt wysoka 
inflacja, jako jeden z najważniejszych czynników prowadzących do niestabil-
ności finansowej, ma ogromny wpływ na całą sieć instrumentów zabezpiecze-
nia stabilizacji cen i zmniejszenia ryzyka systemowego.  Konstrukcja polega na 
uznaniu stabilności cen jako warunku sprzyjającego stabilności finansowej, ale 
nie gwarantujący jej poprzez ten jeden czynnik. Z kolei w nurcie new environ-
ment założeniem jest, że utrzymująca się przez długi czas stabilna i niska in-
flacja może tworzyć warunki do dynamicznego wzrostu cen aktywów, czyli 
sytuację nazywaną bąblami spekulacyjnymi13. Bardzo ważne przy tym są dzia-
łania NBP i jego organów, które zapewniają stabilność cen, ale i mają wpływ 
na stabilność finansową państwa. Kluczowymi w odbiorze tych regulacji jest 
stanowisko, które przyjął ustawodawca, zawierając w Konstytucji RP przepisy 
dotyczące roli i struktury NBP.

Narodowy Bank Polski w świetle przepisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak wiele ustaw zasadniczych 
państw europejskich, zawiera regulacje dotyczącą pozycji banku central-
nego, co jest bezpośrednią konsekwencją wpływu postanowień Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany dalej TFUE) dotyczących Euro-
pejskiego Systemu Banków Centralnych. Narodowe banki centralne państw,  
które nie postanowiły o przystąpieniu do strefy euro, mają nadal prawo  
 

12 Kraś 2013, s.189.
13 Szczepańska 2008, s.82.
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do samodzielnej emisji pieniądza (która wynika wprost z suwerenności mone-
tarnej) i prowadzenia polityki pieniężnej14. 

Zgodnie z Art. 227 ust. 1 Konstytucji RP Narodowy Bank Polski jest 
centralnym bankiem państwa i przysługuje mu wyłączne prawo emisji pie-
niądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Oznacza to, że jest on 
jedyną instytucją z możliwością emitowania znaków pieniężnych (banknotów 
i monet) będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce, które później 
NBP wprowadza do systemu gospodarczego oraz do wycofywania z obiegu 
prawnych środków pieniężnych (np. zniszczonych banknotów i uszkodzonych 
monet). Warto zadać pytanie czy NBP może w takim razie prowadzić inną 
politykę pieniężną niż tą, którą chce prowadzić rząd? Sądząc po trybie wybo-
ru składu RPP oraz prezesa centralnego banku sytuacja taka jest raczej mało 
prawdopodobna, ale artykuł ten rodzi taką wątpliwość. W doktrynie istnieje 
dominujący pogląd, że wykładnia gramatyczna art. 227 ust. 1 Konstytucji RP 
nie daje podstaw do wniosku, że NBP i rząd kreują dwie, niezależne od sie-
bie polityki gospodarcze15. Ponadto z art. 146 Konstytucji RP wynika, że to 
na Radę Ministrów nałożony został obowiązek prowadzenia polityki państwa,  
w tym również polityki gospodarczej. Uznać należy, że polityka pieniężna nie 
może być kreowana oddzielnie przez rząd i NBP, bo doprowadziło by to do 
rozpadu państwowego systemu pieniężnego i gospodarczego kończącego się 
atrofią państwa16. Bank centralny i Rada Ministrów powinni współdziałać  
w ramach ustalania polityki gospodarczej, której elementem jest polityka pie-
niężna, co znalazło odzwierciedlenie w art. 21 NBPU. 

Komentowane przepisy nie określają dokładniej pojęcia polityki pienięż-
nej. Także NPBU, pomimo rozdziałowi poświęconemu polityce pieniężnej, 
nie określa dokładnie tego pojęcia, zostając przy ukazaniu środków jej pro-
wadzenia oraz celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen przez NBP. W tym 
momencie warto przedstawić trzecie zdanie wspomnianego wyżej przepisu 
Konstytucji RP, które ustanawia NBP jako podmiot odpowiedzialny za war-
tość polskiego pieniądza. Trafnym zdaje się być pogląd z orzecznictwa17, że od-
powiedzialność ta „nie jest utożsamiana z nakazem dążenia do wzrostu tej war-
tości lub jedynie do jej utrzymania nas stałym poziomie, lecz bywa rozumiana 
jako przypisanie NBP powinności prowadzenia polityki pieniężnej w sposób 
sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi gospodarczemu i podnoszeniu stopy 

14 Góral i in. 2016, s.216-227.
15 Ofiarski 2011.
16 Ofiarski 2011.
17 zgodnie z wyrokiem TK z 24.11.2003 r. sygn. akt K26/03.
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życiowej obywateli” tym sposobem zakreślając poprawne zrozumienie konkret-
nego zdania w komentowanym przepisie. Ustawodawca wskazuje, że NBP po-
nosi odpowiedzialność konstytucyjną względem wartości polskiego pieniądza. 

Ważną częścią konstytucyjnych unormowań zawartych w art. 227 pkt 
2-5 Konstytucji RP jest określenie zasad struktur i funkcjonowania organów 
banku centralnego. Jest to pewien wyraz niezależności personalnej NBP i służy 
to eliminacji formalnego wpływu ze strony rządu na obsadę organów NBP. 
Długi okres kadencji Prezesa NBP ma za to inną rolę polegającą na gwaranto-
waniu stabilności niezbędnej do działania i realizacji celów długofalowych co 
do polityki pieniężnej. To samo tyczy się wymogu apolityczności Prezesa NBP. 
Ustrojodawca nie uregulował za to apolityczności pozostałych organów NBP, 
tj. Rady Polityki Pieniężnej i Zarządu NBP. Reguluje je za to NPBU w art. 14 
i art. 18, w których jest kategoryczny zakaz zajmowania się inną działalnością 
w okresie kadencji organów banku centralnego.

Szczególnie ważnym organem jest Rada Polityki Pieniężnej. Ustrojo-
dawca podziela ten pogląd, regulując skład i rolę RPP w art. 227 pkt 5 i 6 
Konstytucji RP. Jest to organ realizujący wyłączne prawo NBP do ustalania  
i realizowania polityki pieniężnej. Zadania wymienione w przepisie – coroczne 
ustalenie założeń polityki pieniężnej; przedkładanie założeń polityki pienięż-
nej do wiadomości Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej (zwany dalej Sejmem) 
równocześnie z przedłożeniem Radzie Ministrów (zwana dalej RM) projektu 
ustawy budżetowej; przedłożenie Sejmowi w ciągu pięciu miesięcy od zakoń-
czenia roku budżetowego sprawozdania z wykonania założeń polityki pie-
niężnej – uzasadniają pogląd o współpracy RM z NBP w zakresie tej polityki. 
Trudny do zdefiniowania dla ustrojodawcy okazał się termin „założenia polity-
ki pieniężnej”. W konstytucji RP, czy w NBPU nie znajduję się definicja, ani 
konkretne wytłumaczenie tego pojęcia. Trafnym zdaje się pogląd, w którym 
uznamy, że założenia polityki pieniężnej mają tylko probabilistyczny charakter 
i nie mają żadnego waloru prawnego18.  Kierując się tymi założeniami, RPP 
ustala podstawowe parametry obiegu pieniężnego, co znajduje swoje odbicie 
przede wszystkim w wysokości stóp procentowych ustalanych przez NBP.

18 Góral i in. 2016, s.216-227.
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STRATEGIE MONETARNE A POLITYKA PIENIĘŻNA 
PRZYJĘTA PRZEZ NBP

Narodowy Bank Polski realizuje założenia polityki pieniężnej stanowione 
przez Radę Polityki Pieniężnej. Podstawowym zadaniem tej polityki jest utrzy-
mywanie stabilnego poziomu cen. Stabilność ta jest rozumiana współcześnie 
przez banki centralne jako niska i stabilna inflacja, która umożliwia efektywną 
alokację zasobów w gospodarce, wspierając podejmowanie właściwych decyzji 
ekonomicznych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Inflacja, któ-
ra jest stabilna i niska, warunkuje długofalowy wzrost gospodarczy i ogranicza 
ryzyko pogorszenia koniunktory oraz wzrostu bezrobocia w razie pojawienia 
się nagłych, negatywnych wstrząsów gospodarczych.

Utrzymanie stabilności ogólnego poziomu cen można osiągnąć za pomo-
cą różnych strategii monetarnych. W literaturze przedmiotu często pojawiają 
się cztery ich podstawowe rodzaje19:

1. strategia kontroli podaży pieniądza (monetary targeting strategy, mo-
ney growth targeting): bank centralny stosując tą strategie realizuje 
publicznie ogłoszony cel odnoszący się do tempa wzrostu wybranego 
agregatu monetarnego (lub kilku agregatów). Baza monetarna staje się 
wówczas celem operacyjnym i pozwala na stabilizowanie poziomu cen.

2. strategia bezpośredniego celu inflacyjnego (direct inflation targeting stra-
tegy): polega ona na założonej stopie inflacyjnej i odrzuceniu pośrednich 
celów, co oznacza pracę banku centralnego wyłącznie nad zmienny-
mi ekonomicznymi, za pomocą których będzie dążyć do danego celu. 
Zmiennymi w tej strategii nie są podaż pieniądza ani kurs walutowy.

3. strategia kontroli kursu walutowego (exchange rate targeting strate-
gy): polega na częściowym lub całkowitym ograniczeniu przez bank 
centralny wahań kursu waluty krajowej względem wybranej waluty 
zagranicznej (lub koszyka walut obcych). Wiąże się ona z rezygnacją 
banku centralnego z autonomii w zakresie ustalania stóp procento-
wych i wyeliminowaniem (lub znacznym ograniczeniem) możliwości 
dostosowań kursowych20.

4. strategia stabilizowania nominalnego PKB (nominal GDP targeting 
strategy, NGDP): Zakłada ona stabilizacje dynamiki nominalnego 
PKB dostosowując go do założonego celu lub poziomu nominalnego 
PKB wokół z góry wyznaczonej ścieżki.

19 Grostal i in. 2016, s. 50.
20 Grostal i in. 2016, s. 17.
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Strategia mieszana (posiadająca cechy łączone idei wymienionych wy-
żej) też jest często stosowana w ramach różnych banków centralnych innych 
państw. Rozróżnienie to jest konieczne z powodu wykazania znacznych roz-
bieżności w możliwych strategiach i omówieniu instrumentów w obrębie stra-
tegii stosowanej przez NBP.

Bank centralny w Polsce od 1999 r. stosuje strategię bezpośredniego 
celu inflacyjnego. Od początku 2004 r. ciągły cel inflacyjny wynosi 2.5 proc.  
Z możliwością odchylenia do 1 punktu procentowego w górę lub w dół. Ozna-
cza to, że wskaźnik CPI (Consumer Price Index - wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych) powinien w każdym miesiącu znajdować się jak najbliżej 
2.5%. Narodowy Bank Polski wykorzystuje do tego celu wiele instrumentów, 
ale przede wszystkim jest to określenie oficjalnych stóp procentowych, które 
wyznaczają rentowności instrumentów polityki pieniężnej. Stopy te są według 
Art. 12 ust.2 pkt 1 NBPU ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Aktualna 
sytuacja jest idealnym przykładem zastosowania tego ogranicznika. W paź-
dzierniku 2021 roku wskaźnik CPI, w porównaniu do analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku wzrósł o 6.8%, co jest następstwem istotnego wzrostu świato-
wych cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, a także przedłużających 
się globalnych zaburzeń podażowych. RPP, zgodnie z informacją po swoim 
posiedzeniu w dniu 3 listopada 2021 r., próbując przeciwdziałać negatywnym 
skutkom, podjęła decyzje o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0.75 pkt 
proc., tj. do poziomu 1.25% i ustaliła jednocześnie określone poziomy pozo-
stałych stóp procentowych. Jest to w teorii sposób na zaskoczenie rynku i zapo-
biegnięcie utrwaleniu się inflacji w średnim okresie, czyli umocnienia złotego  
i zahamowania wzrostu inflacji.

INSTRUMENTY POLITYKI PIENIĘŻNEJ A 
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROCENTOWE

W celu kształtowania krótkoterminowych stóp procentowych, gdzie w li-
teraturze definiuje się te stopy jako dotyczące lokat i kredytów na okres nie prze-
kraczający jednego roku, ulegające częstym wahaniom z poziomem nierzadko 
kształtującym się poniżej poziomu inflacji21, które są kolejnym czynnikiem 
wpływającym na zjawisko inflacji, na rynku pieniężnym NBP wykorzystuje 
kolejne instrumenty polityki pieniężnej. Warto zwrócić uwagę na regulacje  
 

21 Bień 1999, s. 40.
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odnoszące się do takich instrumentów polityki pieniężnej jak: operacje otwar-
tego rynku, operacje depozytowo-kredytowe i rezerwę obowiązkową. 

Pierwszy wymieniony instrument, jako podstawowa forma interwen-
cjonizmu banku centralnego, polega na aktywnym oddziaływaniu na system 
bankowy. Znajdują one wyraz w regulacji art. 12 ust. 2 pkt 6 NBPU, która 
tworzy kompetencje RPP w zakresie ustalania zasad operacji otwartego rynku.  
Za pomocą tych operacji NBP oddziałuje na wysokość krótkoterminowych 
stóp procentowych na rynku międzybankowym. W większości przypad-
ków stosuje się podział tych działań na trzy grupy w zależności od ich celów  
i regularności22:

1. Podstawowe, stosowane w standardowej sytuacji płynnościowej na 
obszarze monetarnym. Przy niedoborze płynności operacje podsta-
wowe zasilają rynek w płynność, a w przypadku nadpłynności ab-
sorbuję ten nadmiar. Mają one stały termin zapadalności oraz mogą 
przybierać formę transakcji warunkowej, depozytowej czy bezwarun-
kowej (stosowanej w Polsce).

2. Dostrajające, stosowane w razie krótkookresowych niespodziewanych 
zaburzeń płynności. Mogą one być absorbujące jak i zasilające. Spo-
śród nich można wymienić: emitowanie bonów pieniężnych NBP 
na okresy zapewnienia równowagi płynnościowej, przeprowadzanie 
transakcji REPO ( udzielanie bankom komercyjnym krótkotermino-
wej pożyczki pod zastaw papierów wartościowych) i Reverse REPO 
(sprzedawanie  emitowanych przez NBP papierów wartościowych 
bankom komercyjnym) oraz przedterminowy wykup bonów pienięż-
nych NBP. Warto wspomnieć, że w czasie spowolnienia gospodar-
czego wywołanego pandemią, Narodowy Bank Polski 16 marca 2020 
roku uruchomił operacje REPO, co miało na celu poprawę płynności 
finansowej banków komercyjnych, mogące dzięki temu uzupełniać 
zwiększone zapotrzebowanie na pieniądz w sektorze przedsiębiorstw 
i gospodarstw domowych.

3. Strukturalne, stosowane w celu zmiany struktury wspomnianej 
płynności sektora bankowego. NBP może w tym celu przedtermi-
nowo wykupić własne obligacje, wyemitować obligacje lub kupować  
i sprzedawać papiery wartościowe na rynku wtórnym. 

22 Antos i Łabiński, 2014, s. 172.
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Drugi instrument, czyli operacje depozytowo – kredytowe, stanowią istot-
ne uzupełnienie idei operacji otwartego rynku przeprowadzonych z inicjatywy 
banku centralnego. Zmniejszają one ryzyko nie wyeliminowania wahań ryn-
kowych stóp procentowych na rynku międzybankowym poprzez zastosowanie, 
od dołu, stopy jednodniowego depozytu, zaś od góry w wyniku istnienia sto-
py jednodniowego kredytu23. W art. 42 ust. 4 NBPU przewidziano trzy for-
my udzielenia kredytu refinansowego. Są to udzielenie kredytu do określonej 
kwoty w rachunku, udzielenie kredytu pod zastaw papierów wartościowych –  
do wysokości równej określonej części nominalnej wartości papierów (tzw. kre-
dyt lombardowy), udzielenie kredytu w innej formie, określonej przez Zarząd 
NBP. Kredyt jest, zgodnie z art. 42 ust. 1 NBPU udzielany w złotych, a instru-
ment ten ma charakter zautomatyzowany – bank centralny udziela kredytu, 
o ile bank komercyjny spełnia warunki określone w aktach prawnych banku 
centralnego, w szczególności dotyczące ustanowienia zabezpieczenia kredytu24. 

Kredyt lombardowy, jako najczęściej wykorzystywana forma refinanso-
wania się banków komercyjnych w banku centralnym, umożliwia pokrywanie 
krótkotrwałych problemów z płynnością. Jest on oprocentowywany według 
obowiązującej stopy lombardowej, której wysokość, zgodnie z art. 12 ust. 2 
pkt 1 NBPU, ustala Rada Polityki Pieniężnej. Art. 43a NBPU ustanawia za 
to strukturę zabezpieczenia kredytów i przelewu wierzytelności. W ramach 
realizacji polityki pieniężnej NBP oferuje też bankom możliwość składania 
krótkookresowego (jednodniowego) depozytu w banku centralnym. Lokaty 
przyjmowane są do końca dnia operacyjnego, a zwrot kwoty depozytu wraz  
z należnymi odsetkami następuje w kolejnym dniu operacyjnym. Stopa depo-
zytowa ustalana przez RPP oprocentowuje wyżej wspomniane lokaty.

Trzeci wymieniony w tym rozdziale instrument to rezerwa obowiązkowa. 
Ma ona na celu łagodzenie wpływu bieżących zmian płynności sektora banko-
wego na stopy procentowe na rynku międzybankowym. Obowiązek utrzymy-
wania takiej rezerwy ogranicza też nadpłynność banków. Zgodnie z art. 38 ust. 
1 NBPU w celu kształtowania podaży pieniądza i działalności kredytowej NBP 
gromadzi rezerwy obowiązkowe banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-

-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. 
Rezerwę tą stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w złotych 
i w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, środków 
uzyskanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych oraz innych 

23 Szpunar 2000, s 108.
24 Pietrzak i in. 2008, s.141.
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środków przyjętych przez bank podlegających zwrotowi, z wyłączeniem środ-
ków wypisanych enumeratywnie w art. 38 ust. 2 NBPU. Suma rezerw obo-
wiązkowych nie może przekroczyć 30% sumy środków pieniężnych od wkła-
dów na żądanie i 20% sumy środków pieniężnych od wkładów terminowych. 
Warto wspomnieć, że w przypadku wdrażania planu naprawy banku zarząd 
NBP może zwolnić bank z obowiązku utrzymywania tej rezerwy.  

PODSUMOWANIE

Narodowy Bank Polski jako bank centralny ma wiele środków zapobiega-
jących kryzysowi z perspektywy finansowej i gospodarczej. Wymienione stra-
tegie i instrumenty nie tylko są teoretycznie trafnymi założeniami wykształ-
conymi przez lata pracy naukowej w sektorze finansowym, ale i faktycznie 
oddziaływującymi na życie każdego polskiego obywatela (patrząc na przykła-
dowe działania wykorzystywane w sektorze bankowym). Próba definiowania 
i rozróżniania różnych aspektów stabilności finansowej i monetarnej poka-
zuje, jak trudnym procesem jest tego zapewnienie. Ustanowiona w aktach 
prawnych pozycja NBP daje mu ważną i główną rolę w kształtowaniu po-
lityki pieniężnej oraz zabezpieczaniu siatki finansowej państwa. Dominujący  
w doktrynie pogląd o stabilizacji pieniądza jako warunku trwałego, wysokie-
go i zrównoważonego wzrostu gospodarczego potwierdza i znajduje spójność  
z aktami prawnymi, które dowodzą szczególnej roli banku centralnego w po-
lityce gospodarczej Polski.

NATIONAL BANK OF POLAND AS A GUARANTOR  
OF  FINANCIAL MARKET STABILITY IN POLAND

Summary: Goal – Current inflation level is affecting daily life of every polish 
citizen and financial stability is coming closer to dangerous border of systemic 
risk. In apprehension and with memory of last financial crisis in Poland, the 
topic of limiters braking destabilization of financial market is more often seen. 
The goal of this article is an attempt of demonstration of existing formal and 
constitutional responsibility NBP together with his authorities within insti-
tutions of monetary policy conducted by them. It is also an attempt to show 
the effectiveness and utility of mechanism and strategies which were chosen 
by central bank to battle with inflation and other problems of financial sector. 
Research methodology – In article researcher used domestic and foreign litera-
ture from discussed topic and legal acts from polish country. The method of 
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analysis was used in the process of research. Result – This article explains the le-
gal situation of NBP and his financial instruments used by the given authority.  
It is also a trial of defining many concepts undetermined in legislation, altho-
ugh occurring in the literature. Article is indicating that NBP has real impact 
on financial system on a territory in Poland. Originality/value – Indication of 
existing strategies and financial instruments used to implementing them. Artic-
le is also revealing, from the perspective of legal acts, position and responsibility 
of NBP and his authorities. The continuation of discussion about defining the 
concepts  from the thematic field in this article.

Key words: National Bank of Poland, financial market, financial stability, mo-
netary stability, monetary policy, The Monetary Policy Council, financial in-
struments, interest rates.
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Wiktor Gnych-Pietrzak1

Ochrona nabywcy  
na rynku deweloperskim

Streszczenie: Podstawowy cel badawczy niniejszego artykułu sprowadza  
się do oceny obecnie obowiązujących oraz będących w mocy przepisów praw-
nych w zakresie dotyczącym ochrony nabywcy na rynku deweloperskim. Dru-
gim celem badawczym jest ocena przyjętych w ustawodawstwie krajowym 
zasad dotyczących ochrony środków nabywcy zgromadzonych na mieszkanio-
wym rachunku powierniczym. Trzecim celem badawczym jest ocena wpływu 
tych rozwiązań na stabilność rynku deweloperskiego. Na potrzeby badań 
przyjęto jako podstawową metodę dogmatyczno-prawną oraz metodę anali-
tyczną. Analizie poddano przede wszystkim obecnie obowiązujące oraz będące  
w mocy przepisy prawne, a także przepisy prawne, które wejdą w życie 01 lip-
ca 2022 r, które odnoszą się do ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego. Ponadto, analizie poddano raport przedstawiony 
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej UOKiK) z bada-
nia rynku budownictwa mieszkaniowego – rynku pierwotnego. W oparciu  
o tak skonstruowane problemy badawcze postawiono tezę główną prowadzo-
nych badań, w myśl której obecny stan prawny nie gwarantuje wystarczającej 
ochrony nabywcy, co negatywnie wpływa na stabilność rynku deweloperskiego. 
Druga, uzupełniająca teza badawcza wskazuje na korzystną zmianę w postaci 
wprowadzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (dalej DFG), któ-
rego funkcjonowanie wpłynie pozytywnie na poprawę stabilności oraz zwięk-
szy ochronę nabywców na rynku deweloperskim. W wyniku badań ustalono, 
że obecna praktyka wynikająca ze stosowania przepisów dotyczących umowy 
deweloperskiej osłabia ochronę nabywców na rynku deweloperskim co nega-
tywnie przekłada się na jego stabilność. Jednakże z uwagi na zauważenie tego 
problemu przez ustawodawcę i wprowadzenie DFG  jako gwaranta środków 
zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym, ochro-
na nabywcy powinna przybrać charakter kompleksowy, co powinno przełożyć 
się na poprawę stabilności rynku deweloperskiego. Przeprowadzone badanie  
z uwagi na jego zakres, w szczególności rozważenie wpływu DFG na ochro-
nę nabywcy na rynku deweloperskim oraz stabilność rynku deweloperskiego 
ma charakter oryginalny. W literaturze przedmiotu do tej pory nie podjęto 
badań nad regulacjami dotyczącymi mieszkaniowego rachunku powiernicze-
go oraz DFG w korelacji ze stanem ochrony nabywcy rynku deweloperskim  
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oraz stabilnością rynku deweloperskiego co sprawia, że przeprowadzone bada-
nie może stanowić przyczynek do dalszych badań w zakresie funkcjonowania 
DFG.

Słowa kluczowe: umowa deweloperska, ochrona nabywcy, deweloperski fundusz 
gwarancyjny, stabilność

Wprowadzenie

Uwolnienie gospodarki nieruchomościami spod reguł gospodarki cen-
tralnie planowanej poprzez wprowadzenie zasad rynkowych oraz przemiany 
ekonomiczno-prawne następujące w Polsce po 1989 roku, w szczególności 
poprzez konstytucyjnie zagwarantowane prawo własności2 doprowadziło do 
wykształcenia rynku nieruchomości. Z uwagi na różnorodność podmiotów 
przeprowadzające inwestycje budowlane na rynku nieruchomości można wy-
różnić podkategorię „rynku deweloperskiego”3, do którego to ma zastosowanie 
ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego4.

Specyfika ustawy deweloperskiej ujawnia się już w zakresie podmioto-
wym, deweloperem jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. - Kodeks cywilny5 (dalej jako KC), który w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się 
do: 

1. ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia 
własności tego lokalu na nabywcę albo

2. przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej do-
mem jednorodzinnym lub

3. przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej  
i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowią-
cego odrębną nieruchomość.

Drugim niezwykle ważnym podmiotem jest nabywca, którego ustawo-
dawca określił jako osobę fizyczną, która na podstawie umowy deweloperskiej 
jest uprawniona do przeniesienia na nią wyżej wymienionego prawa, a także 

2 art. 19, 20, 64 Ustawy z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. 
Nr 78 poz. 483 ze zm.
3 Lalowicz 2011, s. 24-25.
4 Dz. U. z 2021 r. poz. 1445, dalej jako ustawa deweloperska.
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.
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zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera 
na poczet ceny nabycia tego prawa. Charakter nabywcy nie jest jednorodny, 
gdyż z uwagi na tak ogólnie zakreśloną definicję podmiotową można wyodręb-
nić dwie grupy podmiotów objętych szczególną ochroną wynikającą z ustawy 
deweloperskiej:

1. osoby fizyczne będące konsumentami;
2. osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu KC6.

Na potrzeby niniejszego opracowania należy rozważyć następującą hipo-
tetyczną sytuację, która powoduje problemy na rynku deweloperskim: Na-
bywca, jako strona umowy deweloperskiej, wpłaca środki na jeden z typów 
mieszkaniowego rachunku powierniczego (MRP) – przy czym wskazać należy, 
że preferowanym przez Deweloperów7 rodzajem MRP jest otwarty mieszka-
niowy rachunek powierniczy (OMRP)8. Deweloper uzyskuje część środków 
po zakończeniu danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego. 
Jednakże przed zakończeniem całej inwestycji dochodzi do upadłości przed-
siębiorcy. Ponadto, deweloper uzyskał część finansowania przedsięwzięcia 
deweloperskiego z kredytu pochodzącego z banku, a wierzytelność ta została 
zabezpieczona hipoteką. O ile kwota na OMRP jest możliwa do odzyskania 
przez nabywcę bez większych problemów, o tyle w przypadku części wykorzy-
stanej przez dewelopera na przedsięwzięcie (inwestycję) deweloperskie, sytu-
acja jest utrudniona. Nabywca może uzyskać pozostałą część z podziału sumy 
uzyskanej z likwidacji nieruchomości, jednakże sumy te podlegają podziałowi 
na zasadach ogólnych.

Mając na uwadze powyższe, przeprowadzona analiza przepisów prawnych 
pozwoliła na postawienie problemu badawczego, który odnosi się do statusu 
obecnie obowiązującej ochrony nabywcy na rynku deweloperskim. Dokona-
nie ustaleń w tym zakresie nastąpiło w oparciu o postawione cele badawcze, 
które odnoszą się do obecnie obowiązujących instytucji prawnych przewidują-
cych ochronę nabywcy na rynku deweloperskim, rozwiązań mieszkaniowego 
rachunku powierniczego oraz stabilności rynku deweloperskiego.

Tak określony problem badawczy pozwolił postawić główną tezę badaw-
czą, w myśl której obecnie obowiązujące instrumenty ochrony nabywcy nie 
są wystarczające, co negatywnie wpływa na stabilność rynku deweloperskiego. 

6 Tymiec 2015; Gliniecki 2021a.
7 Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny, Warszawa 2014, 
s. 159 – 160.
8 O typologii oraz specyfice MRP jako rachunku powierniczego zob. rozdziały następne.
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Ponadto, przeprowadzone badanie pozwoliło wysunąć drugą, uzupełnia-
jącą tezę badawczą, w myśl której wprowadzenie DFG wpłynie pozytywnie 
na poprawę stabilności oraz zwiększy ochronę uczestników polskiego rynku 
deweloperskiego.

Umowa rachunku powierniczego

Rachunek powierniczy jest szczególnym rodzajem rachunku bankowe-
go, którego istota polega na tym, że na  rachunku powierniczym gromadzone  
są środki pieniężne, które osoba trzecia na podstawie odrębnej umowy po-
wierza stronie umowy rachunku powierniczego tj. posiadaczowi rachunku  
(powiernik)9. Tak skonstruowana umowa pojawiła się w odpowiedzi na po-
trzebę obsługi innych umów, w których świadczenia nie następują jednocze-
śnie lub istnieje pewna obawa co do spełnienia świadczenia w przyszłości10. 
Jednakże sama umowa pierwotnie była oferowana przez banki na zasadzie swo-
body umów, a dopiero w wyniku działań ustawodawcy od 1 maja 2004 roku 
została uregulowana w przepisach prawa bankowego11. Podkreślenia wymaga 
fakt, że do momentu wejścia w życie ustawy deweloperskiej istniała pewna 
luka prawna, która polegała na braku gwarancji i ochrony środków nabywcy 
przekazywanych deweloperowi12.

Na gruncie omawianej ustawy deweloperskiej, ustawodawca postanowił 
o wyodrębnieniu szczególnego typu umowy rachunku powierniczego jakim 
jest mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ustawodawca nie ograniczył za-
kresu zastosowania rachunku powierniczego z art. 59 Prawa bankowego, lecz 
jasno wskazał, że ową instytucję należy interpretować w zgodzie z Prawem 
bankowym, na co wskazuje art. 3 pkt 7-8 ustawy deweloperskiej. Oznacza to,  
że do MRP należy stosować wszelkie „wentyle” bezpieczeństwa przewidziane 
w owej jednostce redakcyjnej. W tym miejscu wydaje się właściwym omówie-
nie owych zabezpieczeń środków pieniężnych znajdujących się na rachunku 
powierniczym.

Po pierwsze, w przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego prze-
ciwko posiadaczowi rachunku powierniczego (w omawianej materii jest to de-
weloper), środki które znajdują się na mieszkaniowym rachunku powierniczym 
nie podlegają zajęciu.

9 art. 59 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe Dz. U. z 2020 poz. 1896 ze zm.
10 Kociucki 2020.
11 Ofiarski 2013, s. 431-434.
12 Postanowienie sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2.08.2010 r., sygn. akt S 3/10.
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Po drugie, w sytuacji ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powier-
niczego (dewelopera), zgromadzone środki pieniężne podlegają wyłączeniu  
z masy upadłości.

Po trzecie, w razie śmierci posiadacza rachunku powierniczego (dewelo-
pera), przekazane przez nabywcę środki znajdujące się na tym rachunku podle-
gają wyłączeniu z masy spadkowej po posiadaczu rachunku.

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo wyłączenia środków zgromadzonych 
na MRP z masy upadłościowej to możliwość odzyskania pełnych środków 
wpłaconych przez nabywcę nie jest pewna. Środki zgromadzone na OMRP 
nigdy nie będą w stanie w pełni zaspokoić wierzytelności nabywcy, gdyż czę-
ściowo będą one wykorzystane w celu bieżącej obsługi przedsięwzięcia dewelo-
perskiego. Pozostałe kwoty nabywca może uzyskać z podziału sumy uzyskanej  
z likwidacji nieruchomości, jednakże sumy te podlegają podziałowi na zasa-
dach ogólnych. W przypadku procedury upadłościowej sytuacja Nabywcy jest 
analogiczna do sytuacji wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo, toteż przysłu-
guje mu pierwszeństwo w zaspokojeniu swojego żądania z przedmiotu zabez-
pieczenia przed pozostałymi wierzycielami osobistymi. 

De lege lata w przypadku, gdy deweloper prowadzi przedsięwzięcie dewe-
loperskie z udziałem środków pochodzących z kredytu, wierzyciel hipoteczny 
w postaci banku będzie miało pierwszeństwo przed zabezpieczeniem rzeczo-
wym nabywcy. Jednakże w przypadku, gdy bank udzielił zgody na bezobcią-
żeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego to nabywca ma pierwszeństwo 
przed bankiem w podziale sumy uzyskanej z likwidacji nieruchomości (w za-
kresie dokonanych wpłat na poczet umowy deweloperskiej). Zgoda taka ma 
charakter dobrowolny, a w obecnym stanie prawnym nie istnieje obowiązek, 
który zmuszałby bank do udzielenia takiej zgody. W przypadku braku owej 
zgody, nabywca będzie mógł uzyskać zaspokojenie z przedmiotu zabezpiecze-
nia – nieruchomości, dopiero gdy bank zaspokoi swoje roszczenia, toteż istnie-
je pewne ryzyko utraty środków wpłaconych na MRP.

Gwarancje bankowe  
i ubezpieczeniowe jako ochrona nabywcy

Ustawodawca wprowadził swoiście skonstruowaną regulację ochronną 
Nabywcy, w której to zobowiązał dewelopera do zapewniania co najmniej jed-
nego z następujących środków ochronnych:
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1. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję 

ubezpieczeniową;
3. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową;
4. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Przy czym należy wskazać na niedokładność uregulowań ustawodawcy, 
gdyż w rozdziale 4 ustawy deweloperskiej nakazał deweloperowi zapewnić 
nabywcy gwarancję bankową lub ubezpieczeniową. Warstwa deskryptywna 
art. 15 – 16 ustawy deweloperskiej sugeruje, że deweloper jest zobowiązany  
w każdym przypadku zapewnić owe zabezpieczenia nabywcy, jednakże z uwagi 
na art. 4 ustawy deweloperskiej obowiązek ten ciąży na deweloperze jedynie 
w przypadku wybrania otwartego MRP i gwarancji ubezpieczeniowej albo 
otwartego MRP i gwarancji bankowej13. 

Artykuł 40 ustawy deweloperskiej nałożył na Radę Ministrów obowią-
zek(?) dokonania analizy funkcjonowania ustawy oraz przedłożenia Sejmowi 
informacji o skutkach jej obowiązywania w terminie 2 lat od wejścia w życie. 
Termin ten rozpoczął bieg 29 kwietnia 2012 r. i skończył się 29 kwietnia 2014 r.  
Wykonanie owego obowiązku nastąpiło przez złożenie Informacji Rady Mi-
nistrów o skutkach obowiązywania ustawy z 16.09.2011 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego14 w dniu 30 maja 
2014 r. Niezwykle ważnym elementem owej Informacji Rady Ministrów jest 
Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego – rynek pierwotny 
opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niewątpliwie skorzystanie z gwarancji ubezpieczeniowej bądź gwarancji 
bankowej przy otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym zwiększy-
łoby ochronę nabywcy na rynku deweloperskim oraz samą stabilność owego 
rynku poprzez umożliwienie zaspokojenia roszczenia nabywcy w jak najwięk-
szym stopniu. Rzeczywistość jednak zweryfikowała owe mechanizmy bezpie-
czeństwa, gdyż w okresie od wejścia w życie ustawy deweloperskiej do trzeciego 
kwartału 2013 r. włącznie żaden z przedsiębiorców-deweloperów nie stoso-
wał OMRP z gwarancją ubezpieczeniową albo bankową15. Według danych 
według stanu na 30 listopada 2013 r., pochodzących ze wskazanego raportu, 
wynika że tylko jeden bank komercyjny oferował OMRP z gwarancją ban-
kową, zaś żaden z banków komercyjnych nie oferował OMRP z gwarancją 

13 Gliniecki  2021b.
14 Dz.U. Nr 232, poz. 1377.
15 Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny 2014, s. 160.
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ubezpieczeniową16. Oferta banków spółdzielczych prezentowała się podob-
nie, chociaż dwa banki spółdzielcze oferowały OMRP z gwarancją bankową,  
w tym jeden z gwarancją ubezpieczeniową17. Według badań przeprowadzo-
nych przez przedstawicieli doktryny, w okresie 5 lat obowiązywania przepi-
sów ustawy deweloperskiej żaden deweloper nie stosował OMRP z gwarancją 
ubezpieczeniową albo bankową18.

Przyczyny braku zainteresowania ze strony deweloperów w wybranie 
ochrony nabywców wynikającej z OMRP z gwarancją ubezpieczeniową albo 
bankową należy dopatrywać się w kosztach związanych z otwarciem i prowa-
dzeniem OMRP oraz udzielenia gwarancji przez bank albo zakład ubezpie-
czeń19, a także wymogiem spełnienia dodatkowych formalności a tym samym 
wydłużeniem procedury otwarcia OMRP20. W kontekście rynku nastawio-
nego na konkurencję, fakultatywne instytucje prowadzące do wytworzenia 
dodatkowych kosztów, które to będą niewątpliwie przerzucone na Nabywcę, 
jawią się nieefektywnie oraz jako swoiste atrapy prawne będące w systemie 
prawnym, lecz de facto derogowane za pomocą desuetudo21 .

Nowa ustawa – nowe rozwiązania

Wnioski płynące z Raportu przygotowanego przez UOKiK doprowadziły 
do sformułowania przez Prezesa UOKiK propozycji nowelizacji ustawy dewe-
loperskiej, jednakże w połowie 2015 r. prace zostały wstrzymane. W 2018 r. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po raz kolejny podjął się przygo-
towania nowelizacji ustawy deweloperskiej, przy czym po raz kolejny spotkał 
się z krytyką – szczególnie ze strony środowiska deweloperskiego i bankowe-
go, jednakże projekt ten został przyjęty przez Radę Ministrów22, a następnie 
przyjęty jako Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy loka-
lu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym 23. Ustawa ta wejdzie w życie 01 lipca 2022 r., przy czym nie-
które rozwiązania weszły w życie 30 lipca 2021 r.

Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy nowej ustawy deweloperskiej 
jest częściowo tożsamy z obecnie obowiązującą ustawą deweloperską. Jednakże 

16 Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny 2014, s. 311.
17 Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny 2014, s. 348.
18 Gliniecki  2017, s 156.
19 Raport z badania rynku budownictwa mieszkaniowego - rynek pierwotny, Warszawa 2014.
20 Tamże, s. 163.
21 Lang 1962, s. 251.
22 Gliniecki 2021c.
23 Dz.U. z 2021 r. poz. 1177, dalej jako nowa ustawa deweloperska.
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zakres przedmiotowy został rozszerzony w szczególności poprzez wskazanie,  
że nowa ustawa deweloperska reguluje m.in. kwestie związane z zasadami 
działania i zakresem odpowiedzialności DFG. Zakres podmiotowy w nowej 
ustawie deweloperskiej został ograniczony. Zawężenie zakresu zastosowania 
w odniesieniu do podmiotów nastąpiło przez określenie, że nabywcą może 
być tylko osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej dzia-
łalnością gospodarczą lub zawodową zawiera z przedsiębiorcą (będącym de-
weloperem albo innym) umowę przewidzianą w art. 5 pkt. 5 lit a-c nowej 
ustawy deweloperskiej. Oznacza to, że w nowym stanie prawnym, który będzie 
obowiązywać od 01 lipca 2022 r., nabywcą może być wyłącznie konsument  
w rozumieniu art. 221 KC.

Zakres podmiotowy pojęcia „deweloper” w nowej ustawie deweloper-
skiej jest zbliżony z pojęciem używanym przez ustawodawcę na gruncie ustawy 
deweloperskiej. Zgodnie z definicją legalną, deweloperem jest przedsiębiorca  
w rozumieniu art. 431 KC, który w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej realizuje przedsięwzięcie deweloperskie.

Ustawodawca dokonał istotnych zmian w odniesieniu do środków ochro-
ny wpłat dokonywanych przez nabywcę na MRP, które polegają na usunię-
ciu instytucji OMRP z gwarancją bankową albo gwarancją ubezpieczeniową.  
W ramach art. 6 nowej ustawy deweloperskiej zdecydowano się na wyodręb-
nienie 2 środków ochronnych, którymi są:

1. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
2. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Wydawałoby się, że rezygnacja z możliwości zapewnienia gwarancji ubez-
pieczeniowej albo gwarancji bankowej należy poczytać za negatywną zmianę 
legislacyjną oraz zmniejszenie ochrony nabywcy na rynku deweloperskim. Jed-
nakże z uwagi na art. 6 ust. 2 nowej ustawy deweloperskiej, który nakazuje 
deweloperowi dokonywanie wpłat na DFG, niezależnie od wybrania którego-
kolwiek środka ochrony, zmianę tę należy oceniać pozytywnie.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny  
gwarantem środków nabywcy

Na mocy art. 81 pkt 1 nowej ustawy deweloperskiej, z dniem 30.07.2021 r. 
weszły w życie niektóre regulacje związane z Deweloperskim Funduszem 
Gwarancyjnym. Omawiany Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek  
w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), który to zapewnia 
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obsługę Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Tak jak zostało to zasy-
gnalizowane w poprzednim rozdziale, jednym ze źródeł środków będących na 
rachunku DFG są składki płacone przez deweloperów w ustalonej ustawowo 
wysokości.

W tym miejscu warto przybliżyć źródła finansowania Deweloperskiego 
Funduszu Gwarancyjnego. Środki te pochodzą z następujących źródeł:

1. Ze składek należnych od Deweloperów odprowadzanych zgodnie  
z art. 49 nowej ustawy deweloperskiej.

2. Z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnio-
nym rachunku bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego oraz przychodów z lokat środków Funduszu.

3. Z roszczeń Nabywcy wobec Dewelopera lub banku o zwrot wypłaco-
nych Nabywcy kwot wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 
dnia dokonania przez DFG zwrotu wpłat lub kwot o których mowa 
w art. 48 ust. 1 lub 2.

4. Z wpływów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w przy-
padku upadłości dewelopera.

5. Ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu.

6. Z innych wpływów.

W świetle uregulowań nowej ustawy deweloperskiej, DFG dokonuje 
zwrotu wpłat nabywców na OMRP, co oznacza, że nabywca ma ustawowo 
zapewnioną pewność otrzymania zwrotu wszelkich środków wpłaconych na 
OMRP. Z całą pewnością takie rozwiązanie legislacyjne wpłynie pozytywnie 
na stabilność rynku deweloperskiego oraz bezpieczeństwo transakcji zawiera-
nych na tym rynku24.

Środki osób fizycznych, które w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich 
działalnością gospodarczą lub zawodową będą dokonywały wpłat na OMRP  
w związku z zawartą umową deweloperską będą zabezpieczone niezwykle sil-
nym gwarantem w postaci DFG oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwaran-
cyjnego. Artykuł 47 ust. 4 nowej ustawy deweloperskiej przewiduje możliwość 
udzielenia zwrotnego finansowania przez UFG w celu realizacji zadań DFG  
w zakresie zwrotu wpłat dokonanych przez nabywcę na OMRP.

Niezwykle ważnym, a zarazem podstawowym instrumentem wprowa-
dzonym przez nową ustawę deweloperską jest instytucja składki, którą to 

24 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - pełna ochrona klientów deweloperów od 1 lipca przy-
szłego roku.
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deweloper musi uiścić na rzecz DFG. Ustawa wskazuje, że wysokość składki 
jest iloczynem stawki procentowej określonej zgodnie z art. 49 ust. 7 i 8 no-
wej ustawy deweloperskiej oraz wartości wpłaty dokonanej przez nabywcę na 
mieszkaniowy rachunek powierniczy albo wartości wpłaty dokonanej przez 
dewelopera w odniesieniu do opłaty rezerwacyjnej. 

Wysokość maksymalnej stawki procentowej jest zależna od typu mieszka-
niowego rachunku powierniczego i tak dla OMRP wynosi 1%, a dla zamknię-
tego mieszkaniowego rachunku powierniczego wynosi 0,1%. Należy jednak 
wskazać, że środowisko deweloperskie wyraża pewną dezaprobatę dla wpro-
wadzonych rozwiązań, w szczególności podnosząc argument zwiększenia kosz-
tów dla nabywców25. Argumentacja taka wymaga krytyki, gdyż maksymalna 
stawka w wysokości 1% oraz 0,1% nie powinna mieć znaczącego wpływu na 
koszty ponoszone przez Deweloperów, w szczególności, że deklarowana marża 
brutto oscyluje na poziomie 25% (Sejm poparł niższą składkę na Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny).

Dokładna stawka zostaje określona w drodze rozporządzenia przez Mi-
nistra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. Przy czym, Minister ten musi mieć na uwadze zróżnicowanie wy-
sokości stawki z uwzględnieniem rodzaju MRP, uwzględnienie konieczności 
zapewnienia właściwej ochrony wpłat nabywców oraz potrzeby finansowe 
DFG związane z realizacją zadań wynikających z nowej ustawy deweloperskiej. 
Wymogi związane z określeniem stawek wskazują na brak pełnej dowolno-
ści, co do wyznaczania stawek procentowych. W ocenie Autora oznacza to,  
że o ile właściwy Minister ma swobodę określenia wysokości stawki to sytuacja, 
w której stawki właściwe dla OMRP i zamkniętego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego kształtują się na równi jest niedopuszczalna.

Zakończenie

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na rozbieżności między 
ochroną, którą ustawodawca ustalił dla nabywców na rynku deweloperskim  
a praktyką stosowania ustawy deweloperskiej. Ponadto, biorąc pod uwa-
gę prawie dekadę funkcjonowania rozwiązań przewidzianych w ustawie 

25 Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - jak wpłynie na ceny mieszkań?.
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deweloperskiej, wnioski płynące z badania można przedstawić następująco.  
Z uwagi na praktykę w stosowaniu instytucji przewidzianych w ustawie dewe-
loperskiej oraz preferencję dla OMRP, obecna ochrona nabywcy na rynku de-
weloperskim jest słaba oraz częściowo iluzoryczna. Brak odpowiedniej ochrony 
nabywcy przekłada się na osłabienie stabilności rynku deweloperskiego z uwagi 
na ryzyko utraty części środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym 
rachunku powierniczym.

Co zasługuje na szczególną aprobatę to zauważenie owego problemu 
przez ustawodawcę oraz decyzję o, jak się wydaje na ten moment, skutecznym 
wprowadzeniu mechanizmów gwarantujących kompleksowość ochrony Na-
bywcy oraz środków zgromadzonych na otwartym mieszkaniowym rachunku 
powierniczym.

Przeprowadzone badanie może być przyczynkiem do kontynuowania 
analizy praktyki na rynku deweloperskim. Z uwagi na art. 56 nowej ustawy 
deweloperskiej, która nakłada na UFG cykliczny obowiązek przekazywania 
informacji o stanie środków w Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym i ich 
wykorzystaniu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania  
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrowi właściwe-
mu do spraw instytucji finansowych oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów, informacje te stanowić będą niebagatelne źródło infor-
macji o stabilności rynku deweloperskiego.

O ile brak rozwiązań w nowej ustawie deweloperskiej nakładających obo-
wiązek przeglądu funkcjonowania przepisów nowej ustawy deweloperskiej,  
o tyle wydaje się, że ów cykliczny obowiązek będzie w sposób zadowalający 
dawał obraz praktyki oraz tego jaki rodzaj mieszkaniowego rachunku powier-
niczego jest preferowany przez Deweloperów.

Wskazać należy, że kontynuowanie badań w zakresie praktyki oraz oceny 
funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jest niezwykle 
pożądane z perspektywy stabilności rynku deweloperskiego oraz oceny  traf-
ności rozwiązań legislacyjnych wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę.
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Buyer Protection on the development market

Abstract: The main research objective of this article boils down to the evalu-
ation of the current and in force legal provisions in the field of protection of the 
Buyer on the property development market. The second research objective is to 
assess trends in national legislation regarding the protection of Buyer's funds 
accumulated on a housing escrow account. The third research objective is to 
assess the impact of these solutions on the stability of the development market. 
For the purposes of the research, the dogmatic-legal and analytical methods 
were adopted. The analysis covers mainly the current and in force legal pro-
visions, as well as the regulations, which will enter into force on 01/07/2022. 
Moreover, the scope of the study included the report presented by the Office 
of Competition and Consumer Protection on the survey of the housing market 

- the primary market. Based on the research, the main thesis was formulated, 
according to which the current legal status does not guarantee sufficient pro-
tection for the Buyer, which negatively affects the stability of the development 
market. The second, complementary research thesis indicates a positive change 
in the form of the introduction of the developer guarantee fund, which will 
positively affect the improvement of stability and increase the protection of 
Buyers on the development market. As a result of the research, it was found 
that the current practice resulting from the application of the provisions on the 
developer contract weakens the protection of Buyers on the property develop-
ment market, which has a negative impact on its stability. However, since this 
problem was noticed by the legislator and the Developer Guarantee Fund was 
introduced as a guarantor of funds accumulated on an open escrow account, 
the protection of the Buyer should be comprehensive, which should translate 
into an improvement in the stability of the development market. Due to re-
search’s scope that considered the impact of the Development Guarantee Fund 
on the protection of the Buyer and the stability of the development market, 
it has trait of being original. In the literature on the subject, no research has 
been undertaken so far on the regulations regarding the housing trust account 
and the Development Guarantee Fund in correlation with the Buyer's protec-
tion status and the stability of the development market, which makes the study 
unique and may constitute a contribution to further research on the function-
ing of the Development Fund Warranty.

Key words: developer agreement, buyer protection, developer guarantee fund, 
stability
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Piotr Myć1

Kontrola sądów 
administracyjnych w zakresie 

postępowań zawieszających 
bieg terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego

Streszczenie Cel: Przedmiotem badań i analiz niniejszego opracowania jest pro-
blematyka kontroli sądów administracyjnych postępowań, których skutkiem jest 
zawieszenie biegu terminu zobowiązania podatkowego. Zwrócono szczególną 
uwagę na dotychczasowe zdania judykatury w szczególności wskazując istotne 
orzeczenia sądowe rozstrzygające problem zawieszania biegu terminu przedaw-
nienia zobowiązania podatkowego. Przeanalizowano również normy prawne, 
regulujące instytucję przedawnienia zobowiązania podatkowego. Należy 
wskazać, że wspomniana instytucja ma istotne znaczenie dla zobowiązanego, 
ponieważ pozwala w ustawowych sytuacjach na uchylenie się od obowiązku 
wykonania zobowiązania podatkowego. Autor przeanalizował również działania 
organów w kontekście zasad podatkowych i administracyjnych. Metody badaw-
cze: Podstawowa metoda badawcza zastosowana w pracy oparta jest na kom-
pleksowej i wielopłaszczyznowej analizie materiału normatywnego oraz na ana-
lizie poglądów nauki prawa i orzecznictwa. Wynik: Autor doszedł do wniosków, 
że wśród organów podatkowych istnieje praktyka wszczynania postępowań kar-
noskarbowych, których celem nie jest ustalenie naruszenia normy kranoskarbo-
wej, lecz przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. 
Czego bezpośrednim skutkiem jest fakt, że zobowiązany nie może skorzystać  
z instytucji, która pozwalałby mu uchylić się od zobowiązania po upływie okre-
ślonego w ustawie terminu. Zdaniem autora, konieczność kontroli tak wszczy-
nanych postępowań jest sprzeczne z obowiązującym prawem i powinno być 
przedmiotem kontroli sądów administracyjnych. Ponieważ kontrola sądów 
administracyjnych jest podstawą do zachowania gwarancji obywatelskich za-
wartych w prawie. 

Słowa kluczowe: kontrola sądów administracyjnych, prawo procesowe admi-
nistracyjne, prawo podatkowe

1 Mgr, wykładowca w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Szczecińskiego, ORCID: 0000-0001-8459-2274, e-mail: piotr.myc@usz.edu.pl.
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Wprowadzenie

Sądy Administracyjne zostały powołane mocą ustaw, aby kontrolować 
działalność administracji publicznej oraz stosowanie przez organy administra-
cji publicznej prawa. Określając zakres właściwości sądów administracyjnych 
w pierwszej kolejności należy odwołać się do Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej.2 Ustrojodawca w art. 184 KRP stwierdza, iż sądy administracyjne wraz 
z Naczelnym Sądem Administracyjnym są właściwe w zakresie określonym 
w ustawie. Kontrola ta obejmuje zarówno orzekanie o zgodności z ustawami 
uchwał jednostek samorządu terytorialnego3 i aktów normatywnych tereno-
wych organów administracji rządowej. Kluczowe jest, że Konstytucja w aspek-
cie właściwości sądów administracyjnych odsyła do ustawy, gdzie „szczegółowe 
kwestie, m.in. jeśli chodzi o sądownictwo administracyjne, zostały na mocy upo-
ważnienia zawartego w art. 176 ust. 2 i art. 184 Konstytucji RP uregulowane  
w ustawach zwykłych”4. Wspomnianą ustawą zwykłą jest ustawa z dnia  
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi5. 
Artykuł 3 PPSA wskazuje zakres, w jakim sądy administracyjne sprawują swoją 
kontrolę oraz w jakim stopniu mogą kontrolować działalność administracji pu-
blicznej6. Inną ustawą związaną z działaniem organów administracji publicznej 
jest Kodeks postępowania administracyjnego7. Wspomniany kodeks wprowa-
dza legalną definicję organów administracji publicznej. Przez organy admini-
stracji publicznej rozumie się, ministrów zarówno resortowych jak i ministrów 
bez teki8, wojewodów, centralne organy administracji rządowej, działające  
w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej 
(zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego, oraz 
organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2 kpa. Jedną z ustrojowych zasad 
jest zasada praworządności w art. 7 KRP. Wspomniana zasada jest jedną z 
najważniejszych zasad systemowych i ustrojowych znanych w ustawie zasad-
niczej. Zasada z art. 7 KRP wyraża nakaz skierowany do organów władzy pu-
blicznej działania tylko na podstawie prawa i w jego granicach. Wspominana 

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r nr. 78. 
poz. 483) dalej jako KRP.
3 Zob. na ten temat zwł. Dolnicki 2020, Wprowadzenie.
4 Sawczyn 2016, s. 79.
5 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2325 z zm.) dalej jako PPSA. 
6 Zob. na ten temat zwł. Słapczyński, 2020. 
7 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 
z zm.) dalej jako kpa. 
8 Zob. na ten temat zwł. Czarny, art. 149. 
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zasada daje asumpt między innymi do prowadzenia kontroli przez sądy admi-
nistracyjne pod kątem zgodności działania organów z obowiązującym prawem.  
Kolejną zasadą jest zasada dostępu do sądu wyrażona w art. 45 ust. 1 oraz  
art. 184 KRP9. Zasadę tę należy rozumieć jako jedną z podstawowych elemen-
tów kontroli działań, bądź zaniechań przez organy administracji publicznej. 
Należy przyjąć iż „każdy podmiot ma prawo wystąpić do sądu administracyjnego 
przeciwko każdej formie działania administracji publicznej, jeżeli to działanie 
określa władczo pozycję prawną tego podmiotu”10. W systemie postępowania są-
dowo administracyjnego znajdziemy jej wyraz w art. 2 i 3 Prawa o Ustroju 
Sądów Administracyjnych z dnia  25 lipca 2002 roku11. Wprowadzone regu-
lacje prawne w wspomnianej ustawie, określają że sądami administracyjnymi 
są wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie 
w ramach pierwszej instancji występują wojewódzkie sądy administracyjne,  
a nadzór i niejako kontrole nad nimi sprawuje Naczelny Sąd Administracyjny. 
Należy w drodze podsumowania wskazać, iż kontrola działalności organów 
administracji publicznej ma istotne znaczenie dla potwierdzenia rzetelności, 
legalności, bezstronności organów administracji publicznej. Nie budzi wątpli-
wości, że kontrola sądów administracyjnych obejmuje również postępowania 
podatkowe. W artykule poruszona zostanie kwestia wpływ zwieszenia biegu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na prawa i obowiązki stro-
ny postępowania podatkowego, a także kontroli sądowej decyzji organów po-
datkowych mających wpływ na wspominanie prawa i obowiązki. Bowiem każ-
dy, wobec kogo wydana została decyzja niezgodna z obowiązującym prawem, 
ma prawo wystąpienia do sądu administracyjnego, w celu kontroli legalności 
wydania decyzji i żądaniem jej unieważnienia, jeżeli w trakcie postępowania 
sądowo-administracyjnego zostanie ustalone, iż organ wydał decyzję z naru-
szeniem prawa. 

Zawieszanie biegu przedawnienia terminu 
zobowiązania podatkowego 

Ustawodawca reguluje terminy przedawnienia w odniesieniu do zobo-
wiązań podatkowych w rozdziale VIII w dziale III Ordynacji podatkowej.  
W dziale III wskazanej ustawy znajdziemy art. 21 w którym określono 

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r nr. 78. 
poz. 483)
10 Tarno 2016, s. 217.
11 Prawo o Ustroju Sądów Administracyjnych z dnia 25 lipca 2002 roku. (DZ. U. z 2021 r. poz. 
137) dalej jako PUSA.
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moment powstania zobowiązania podatkowego. Ustalenie w konkretnym 
przypadku momentu powstania zobowiązania podatkowego, jest kluczowe dla 
ustalenia daty, w którym następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego. 
Fakt przedawnienia zobowiązania podatkowego skutkuje wygaśnięciem 
zobowiązania podatkowego. Zatem  „więź łącząca podatnika i organ podatkowy 
może także ustać, gdy cel jego zawiązania nie został osiągnięty – zobowiązania nie 
wykonano (lub wykonano tylko częściowo), a wierzyciel nie został zaspokojony”12. 
Podsumowując gdy ziści się termin przedawnienia zobowiązania podatkowe-
go, organ podatkowy nie może wezwać podatnika do spełnienia zobowiązania 
podatkowego. Ponadto nie może w tej sprawie prowadzić już czynności kon-
trolnych czy sprawdzających. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upły-
wem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności 
podatku. „Organ podatkowy ma najpierw 3 lata lub 5 lat na wydanie decyzji 
ustalającej, a następnie 5 lat na pobór podatku”13. Należy przyjąć iż co do zasady, 
każde zobowiązanie podatkowe przedawni się z upływem lat pięciu, chyba że 
spełnią się szczególne przypadki określone w ordynacji podatkowej. 

W art. 70 op ustawodawca określa również przesłanki, w których termin 
przedawnienia zobowiązania podatkowego ulega przerwaniu na skutek jednej 
z przesłanek, albo na skutek tychże przesłanek nie rozpoczyna się a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu. Przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego określa również art. 70 par. 3 i 4. Natomiast za-
wieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego określa art. 
70 par 2, 6, art. 70a, art. 70e ordynacji podatkowej. Gdy mamy do czynienia 
z zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego klu-
czowe jest określenie daty albo zdarzenia, które zawiesza przedawnienie zo-
bowiązania podatkowego oraz określenie daty w skutek, której wspomniane 
zawieszenie się kończy i rozpoczyna się ponownie bieg terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. Ten element jest istotny z punktu widzenia po-
datnika, jako strony postępowania podatkowego. Otóż podatnik ma prawo 
wiedzieć, że po pierwsze doszło do zawieszenia biegu terminu podatkowego, 
w związku z spełnieniem się jednej z przesłanek wskazanych w ordynacji po-
datkowej, a po drugie mieć możliwość do prawidłowego obliczenia terminu 
przedawnienia, po upływie którego jest wolny od obowiązku spełnienia zo-
bowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 216 OP organy podatkowe w toku 
postępowania wydają postanowienia. „Postanowienia – podobnie jak decyzje 

12 Rotter, 2018 s.12.
13 Mariański 2021. s.287.
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– mają charakter indywidualno-konkretny, jednak dotyczą wyłącznie poszczegól-
nych kwestii wynikających w toku procedury stosowania prawa podatkowego”14. 
Prawodawca regulując kwestię postanowień w prawie podatkowym, ustala 
dwie kluczowe kwestie. Pierwszą z nich jest fakt, że postanowienia mogą być 
wydawane tylko w toku postępowania podatkowego. Oznacza to, że nie ma 
możliwości wydania takiego postanowienia przed wszczęciem postępowania 
podatkowego i co do zasady po jego zakończeniu. Nie mniej jednak „sformu-
łowanie zawarte w treści art. 216 § 1, że w toku postępowania organ podatkowy 
wydaje postanowienia, należy rozumieć jednak w ten sposób, iż chodzi tu również 
o postępowania incydentalne, które mogą być wszczęte już po dacie wydania decy-
zji” 15. Ponadto wspomniane postanowienia nie będą rozstrzygać sprawy co do 
jej istoty. Wyjątkiem jest tutaj na przykład art. 14b par. 5b op. Ustawodawca 
zatem nie ogranicza katalogu spraw w jakich organ podatkowy ma możliwość 
wydania postanowień. „Postanowienia w toku postępowania mają ułatwić jego 
przebieg, uporządkować go i zapewnić przejrzystość”16. Na uznanie zasługuje fakt, 
iż wspomniane postanowienia wydawane przez organy podatkowe stanowią 
podstawę do kontroli legalności i prawidłowości wydawanych postanowień 
przez organy wyższej instancji a finalnie również przez sądy administracyjne. 
(art. 3 par 2. Pkt 2. Ppsa). Pozostaje zatem wątpliwość czy w zakresie zawiesze-
nia terminów postępowań podatkowych, organ podatkowy jest zobowiązany 
do wydania w tym przedmiocie postanowienia. Jednakże analizując przesłanki 
zawieszenia przedawnienia zobowiązania podatkowego, mamy w nich sytuacje 
zależne od organu podatkowego, są to określone w art. 70 par. 6 op doręcze-
nia zawiadomień określonych w pkt. 4 i 5. W takiej sytuacji zawieszenie bie-
gu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje przez samo 
doręczenie. Zatem wskazana data doręczenia, będzie datą zawieszenia biegu 
terminu do przedawnienia takiego zobowiązania. Inną przesłanką zawieszenia 
wynikającą z pkt. 6 tj.: sytuacji wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej (na wniosek strony) do Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu 
Opodatkowania, datą zawieszenia terminu przedawnienia w takiej sytuacji bę-
dzie data wystąpienia z odpowiednim pismem do wspomnianej Rady. W przy-
padku pkt. 2 i 3 datą zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatkowego będzie odpowiednio: dzień wniesienia skargi do sądu admini-
stracyjnego zgodnie z przyjętymi regulacjami oraz dzień wniesienia żądania  
 

14 Mariański 2021 s. 950.
15 Dzwonkowski 2021 s. 1260.
16 Mariański 2021 s. 950.
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do ustalenia przez sąd powszechny istnienia bądź nieistnienia stosunku praw-
nego lub określonego prawa. 

Kontrola sądowoadministracyjna zawieszenia 
postępowania podatkowego wskutek wszczęcia 
postępowania karnoskarbowego. 

Przesłanka określona w art. 70 par. 6 pkt. 1 op dotyczy wszczęcia po-
stępowania karnoskarbowego, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, będzie wiązało się z niewykonaniem zobowiązania podatkowe-
go. Do wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wy-
kroczenie skarbowe, niezbędne jest wydanie odpowiedniego postanowienia  
o wszczęciu wspomnianego postępowania. Organy właściwe do wszczęcia po-
stępowania przygotowawczego zostały określone w art. 133 Kodeksu Karnego 
Skarbowego z dnia 10 września 1999 roku17. A zatem dniem zawieszenia bie-
gu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, będzie data wydania 
postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania karnoskarbowego. Fakt 
ten będzie implikował zawieszenie biegu terminu zobowiązania podatkowego 
w rozumieniu art. 70 par. 6 pkt. 1 op. Problemem jaki pojawia się obecnie  
w doktrynie i orzecznictwie jest fakt, wykorzystania w sposób instrumentalny 
oraz sprzeczny z zasadami postępowania podatkowego, inicjowania pozor-
nych postępowań karnoskarbowych dla celów przerywania biegu terminu 
zobowiązania podatkowego. Najsampierw w orzecznictwie pojawiła się wąt-
pliwość, co do oceny zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego 
przez sądy administracyjne. Otóż część sądów przyjęła, że „Sąd administracyjny 
nie jest władny, aby oceniać zasadność działań organów podatkowych w zakresie 
prawidłowości prowadzenia postępowań karnoskarbowych, nie ma kompetencji, 
aby dokonywać w tej sprawie oceny materiału dowodowego zebranego w postępo-
waniu karnoskarbowym w zakresie wystąpienia przesłanek do umorzenia tegoż 
postępowania”18. Podobnie WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 lipca 2020 r.  
o sygn. akt. SA/Go 103/20 czy WSA w Poznaniu z dnia 15 października 2019 r.  
o sygn. akt. III SA/Po 450/19. Przyjęcie owego stanowiska, oznacza że we-
ryfikacja rozstrzygnięć organów prowadzących postępowanie karnoskar-
bowe wykracza poza zakres sądów administracyjnych spowoduje, że oce-
na tych postępowań możliwa byłaby wyłącznie na podstawie przesłanek 

17 Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 408) dalej jako kks.
18 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Szczecinie z dnia 2020-06-17 
o sygnaturze: I SA/Sz 177/20 (legalis numer 2422720)
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określonych w kodeksie karnym skarbowym i kodeksie karnym. Odmienne zda-
nie przyjął Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale o sygnaturze I FPS 1/21  
z 24 maja 2021 r. W świetle art. 1 Prawa o ustroju sądów administracyjnych oraz 
art. 1–3 i art. 134 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji 
podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c Ordynacji podatkowej mieści się  
w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji19. Podobnie wyrok 
NSA z dnia 19 kwietnia 2018 r. o sygn. akt. II FSK 889/16 i WSA we Wrocła-
wiu z dnia 22 lipca 2019 r. o sygn. akt. I SA/Wr 365/19. Podatnicy, składając 
skargi na decyzję podatkowe, które wydane zostały po czasie przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. Które jednak nie nastąpiło w skutek wszczęcia 
pozornego postępowania karnoskarbowego, podnoszą zarzut że wszczęcie po-
stępowania miało na celu wyłącznie przerwanie biegu terminu przedawnienia 
zobowiązania podatkowego. Uchwała NSA I FPS 1/21, rozwiązuje owy pro-
blem w sposób korzystny dla podatników podkreślając że,  art. 70 § 6 pkt 1 
Ordynacji podatkowej nie może być tak odczytywany, że stanowi on podstawę 
do zawieszenia biegu terminu przedawnienia podatkowego w związku z każdym 
wszczęciem postępowania karnoskarbowego, jeżeli odwołanie się do wszczęcia 
postępowania karnoskarbowego, ze względu na okoliczności sprawy podatkowej, 
nastąpiło z przekroczeniem zasady zaufania do organów podatkowych, o której 
mowa w art. 121 Ordynacji podatkowej20. Na uznanie zasługuje wspomnia-
na teza Naczelnego Sądu Administracyjnego jakoby wszczynanie postępowań 
karnoskarbowych, bez względu na okoliczności postępowania podatkowego  
i karnoskarbowego jest niedopuszczalne. Ponadto zaznaczyć należy, że każde 
instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowego, nie wywoła skut-
ków w postaci zawieszenia21 biegu terminu przedawnienia zobowiązania po-
datkowego. Poprzez instrumentalne wszczęcie postępowania karnoskarbowe-
go należy rozumieć „działanie organu podatkowego, który posługuje się w sposób 
czysto instrumentalny, wyłącznie w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, 
wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i utrzymuje w ten 
sposób stan wymagalności zobowiązania”22. Brak jedności orzeczniczej pojawia 

19 Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r. o sygnaturze I FPS 
1/21, Legalis: numer 2576683).
20 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2020 roku o sygnaturze I FSK 
1062/20, LEX nr 3110162.
21 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 08 maja 2020 r.  
o sygnaturze I SA/Bk 465/20 (Legalis numer 2478589)
22 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 roku 
o sygnaturze III SA/WA 3823/16, LEX nr 2596328.
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się również w sprawie, gdzie organ właściwy ma obowiązek zawiadomić podat-
nika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu zobowiązania podatko-
wego w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Ustawodawca 
nie określa formy i elementów składowych wspomnianego zawiadomienia.  
W doktrynie zarysowały się dwie linie orzecznicze, znajdziemy orzeczenia  
w których prezentowany jest pogląd, że dla zawieszenia biegu terminu prze-
dawnienia zobowiązania podatkowego konieczne jest, aby zawiadomienie  
o wszczęciu postępowania zawierało informację: 

1. że dotyczy to czynu zabronionego na podstawie przepisów kodeksu 
karnego skarbowego 

2. co najmniej wskazanie normy prawnych, których uchybienie się 
zarzuca, 

3. o związaniu tego postępowania z niewykonaniem zobowiązania któ-
rego bieg terminu ulega zawieszeniu23.

 Drugi pogląd orzeczniczy wskazuje, że dla skutecznego zawieszenia biegu 
terminu przedawnienia należy zawiadomić podatnika. Zawiadomienie powin-
no zawierać jedynie informacje o wszczęciu postępowania karnoskarbowego24. 
Znaleźć można również orzeczenia, które wskazują iż organ prowadzący po-
stępowanie podatkowe, w jego ramach, nie jest uprawniony do wszczęcia takiego 
postępowania, czyli w konsekwencji nie ma możliwości zawiadomienia podatni-
ka o jego wszczęciu25. Mając na uwadze, iż postępowanie podatkowe nie jest 
postępowaniem w ramach którego występuję równość stron, „Dzieje się tak, 
ponieważ stosunek podatkowoprawny charakteryzujący się tzw. władztwem ad-
ministracyjnym” 26. Należy ponad wszelką wątpliwość stosować przyjęte zasady 
postępowania i gwarancje oraz instytucje prawne, do których przestrzegania 
organ podatkowy jest zobowiązany. Oznacza to że jako prawdziwe należy 
przyjąć iż organ podatkowy ma obowiązek pełnego zawiadomienia strony  
w postępowaniu podatkowym lub jej pełnomocnika, jeżeli ta działa przez peł-
nomocnika, o wszczęciu postępowania z kodeksu  karnego skarbowego. Owe 

23 Zob. na ten temat zwł. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 luty 2015 roku 
o sygnaturze I FSK 2017/13 ( legalis numer 1310615) oraz Wyrok Naczelnego Sadu Admini-
stracyjnego z dnia 20 września 2017 roku o sygnaturze I FSK 58/26 (legalis numer 1690464)
24 Zob. na ten temat zwł. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 
14 września 2017 roku o sygnaturze I SA/Po 293/17 (legalis numer 1688300) oraz Wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2017 roku o sygnaturze II FSK 2140/15 
(legalis numer 1690438)
25 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2016 roku o sygnaturze II FSK 
710/14 (legalis numer 1485379.
26 Piasecka 2021, s. 34.
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zawiadomienie ma istotne znaczenie wobec możliwości podjęcia skutecznej 
obrony swoich praw przez podatnika, w szczególności jeżeli mamy do czy-
nienia z pozornym wszczęciem postępowania karnoskarbowego. Wspomniany 
obowiązek zawiadomienia należy traktować jako czynność materialno-tech-
niczną, zatem skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zo-
bowiązania wystąpi z chwilą wydania postanowienia o wszczęciu postępowania 
karnoskarbowego.  

Podsumowanie

Reasumując naruszanie gwarancji podatnika do uchylenia się od obo-
wiązku świadczenia zobowiązania podatkowego, w skutek nieprzedawnienia 
terminu zobowiązania podatkowego, w związku z wszczęciem pozornego po-
stępowania karnoskarbowego należy traktować jako naruszenie prawa. W tym 
zakresie sądy administracyjne mają obowiązek kontroli, czy w ramach wszczę-
cia postępowania karnoskarbowego nie doszło do naruszenia wspomnianych 
gwarancji podatnika, a w konsekwencji w sposób bezprawny ukształtowano 
pozycję podatnika na jego niekorzyść. Sądy administracyjne będą właściwe 
pod warunkiem, że będziemy mieli do czynienia z organami administracji pu-
blicznej, nie budzi wątpliwości takimi organami administracji publicznej są 
organy podatkowe. Zatem sądy administracyjne będą obowiązane do kontroli 
decyzji organów o wszczęciu postępowania karnoskarbowego i weryfikacji, czy 
wszczęcie nie nastąpiło poprzez instrumentalne wykorzystanie prawa organu 
do zawieszenia biegu terminu postępowania podatkowego. Wymaga pod-
kreślenia, że każde wszczęcie postępowania podatkowego w sposób sprzeczny  
z prawem, bądź wszczęcie wspomnianego postępowania wyłącznie w celu za-
wieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie 
czynnością bezskuteczną prawnie. Zatem owe decyzję winny być uchylane  
w drodze postępowania przed sądami administracyjnymi. Ponadto wspomnia-
na kontrola powinna obejmować również kwestię zawiadomienia podatnika  
o wszczęciu wobec niego postępowania karnoskarbowego a brak wspomniane-
go zawiadomienia stanowi naruszenie prawa. 
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Control of administrative courts  
in the scope of proceedings suspending  

the running of the limitation period  
for a tax liability

Summary: Purpose: The subject of research and analyzes of this study is the 
issues of administrative courts' control of proceedings, the effect of which is 
the suspension of the tax liability deadline. Particular attention has been paid 
to the judgments' sentences to date, in particular, indicating significant co-
urt decisions resolving the problem of suspending the limitation period for  
a tax liability. The legal norms regulating the limitation period for tax liabilities 
were also analyzed. It should be pointed out that the mentioned institution 
is of significant importance for the obligated person, as it allows, in statutory 
situations, to evade the obligation to fulfill the tax obligation. The author also 
analyzed the activities of the authorities in the context of tax and administrative 
rules. Research methods: The basic research method used in the work is based 
on a comprehensive and multifaceted analysis of the normative material and 
on the analysis of the views of the science of law and jurisprudence. Result: 
The author concluded that there is a practice among tax authorities to initiate 
penal fiscal proceedings, the purpose of which is not to establish a breach of the 
banking fiscal norm, but to interrupt the limitation period for a tax liability. 
The direct effect of which is that the obligated entity cannot use it from an 
institution that would allow him to evade the obligation after the expiry of the 
deadline specified in the act. In the author's opinion, the necessity to control 
such initiated proceedings is contrary to applicable law and should be subject 
to review by administrative courts. Because the control of administrative courts 
is the basis for maintaining the civil guarantees contained in the law.

Keywords: control of administrative courts, administrative procedural law,  
tax law
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Bartosz Namieciński1

Umowa depozytu nieprawidłowego  
u jednostki samorządu terytorialnego 

jako instrument zarządzania 
wolnymi środkami oraz stosunki 

prawne z niej wynikające

Streszczenie: Cel: Przedmiotem badań i analiz podjętych na potrzeby niniej-
szego opracowania jest problematyka lokowania wolnych środków finansowych 
w formie depozytu u jednostek samorządu terytorialnego. Kwestia ta właśnie 
dlatego, że nie została dokładnie zbadana przez doktrynę stanowi źródło in-
teresujących analiz i wniosków. Z uwagi na złożony zakres rozważań należa-
ło także uwzględnić zagadnienia, które pozwolą ocenić tytułowy instrument  
w sposób kompleksowy. W związku z tym w niniejszej pracy, w pierwszej kolej-
ności zostaną przedstawione ogólne elementy konstrukcyjne umowy depozytu 
nieprawidłowego, a następnie wybrane zagadnienia problemowe. W szczegól-
ności rozważania dotyczyć będą takich aspektów jak pojęcie „wolne środki” na 
gruncie przepisów ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, geneza  
i motywy wprowadzenia możliwości lokowania wolnych środków przez sa-
morządowe jednostki sektora finansów publicznych, jednostki organizacyjne 
uprawnione do lokowania wolnych środków u jednostki samorządu teryto-
rialnego, istota depozytu jako formy lokowania wolnych środków, korzyści 
osiągane przez podmioty tego stosunku prawnego oraz warunki koniecznie dla 
powstania tytułowego depozytu. Celem opracowania jest nie tylko usystema-
tyzowanie tytułowych zagadnień, ale przede wszystkim próba oceny obowią-
zujących w tym zakresie rozwiązań prawnych oraz wskazanie ich praktycznych 
konsekwencji. Metodologia badań: Na potrzeby podjętych badań wykorzystano 
przede wszystkim historyczną, dogmatyczno – prawną oraz analityczną metodę 
badawczą. Analizą objęto ustawodawstwo, orzecznictwo oraz literaturę przed-
miotu, a także rządowe i sejmowe materiały związane z procesem legislacyj-
nym. Opisane wyniki mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych 
badań prowadzonych przez autora w tym przedmiocie. Wynik: Wprowadzo-
na przez ustawodawcę w 2014 r. „nowa” forma lokowania wolnych środków 
posiada wystarczające ramy prawne dla zapewnienia płynności i stabilności  
w finansach niektórych samorządowych jednostek sektora finansów 

1 Student V roku SSP Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes 
Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, Nr ORCID: 0000-0002-6066-6635, e-mail: 
bnamiecinski@gmail.com



184

ROZDZIAŁ 3 BARTOSZ NAMIECIŃSKI

publicznych. Instrument ten jest w stanie zapewnić efektywne zarządzanie fi-
nansami oraz zmniejszenie potrzeb pożyczkowych jednostek samorządu tery-
torialnego, a przez to sprzyja obniżeniu długu publicznego i minimalizowaniu 
kosztów jego obsługi. Oryginalność/wartość: W literaturze przedmiotu bra-
kuje pogłębionych badań nad analizowanymi zagadnieniami. Dlatego potrzeb-
ne jest wskazanie na potencjalne korzyści oraz negatywne skutki jakie jednostki 
sektora finansów publicznych mogą uzyskać korzystając z tej formy lokowania 
wolnych środków. Ocena obowiązujących w tym zakresie rozwiązań prawnych 
oraz wskazanie ich praktycznych konsekwencji, a także zwrócenie uwagi na 
możliwość ewentualnych zmian mających na celu optymalizację tytułowego 
instrumentu finansowego również legły u podstaw prowadzonych badań.

Słowa kluczowe: depozyt, wolne środki, jednostka sektora finansów publicz-
nych, samorząd terytorialny

Uwagi wstępne

Mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe gmin, po-
wiatów, województw oraz innych samorządowych osób prawnych. Ma ono 
istotne znaczenie, bowiem  pozwala bowiem uczestniczyć w obrocie cywilno-
prawnym i pełnić rolę władczą. Pod pojęciem tym należy rozumieć całokształt 
praw majątkowych przysługujących wybranemu podmiotowi. Przy czym nie 
dotyczy ono pasywów lecz odnosi się tylko do aktywów danej jednostki. Spo-
sób wykonywania prawa własności jest jednak nieco inny niż w przypadku 
podmiotów prywatnych, z tego względu, że podmioty komunalne kumulują 
w sobie sferę imperium ze sferą w dominum. Zaspokajanie potrzeb wspólno-
ty lokalnej stanowi tu cel nadrzędny. W zakresie tych instrumentów wystę-
pują zarówno instytucje charakterystyczne dla prawa cywilnego, jak i prawa 
finansowego i administracyjnego. Natomiast lokowanie wolnych środków  
finansowych jest jednym z najbardziej istotnych instrumentów finansowych 
w zakresie zarządzania finansami nie tylko wyżej wskazanych podmiotów,  
ale wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Artykuł 48 ustawy  
27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych2 dopuszcza możliwość dyspono-
wania tymi środkami w różny sposób. Ustawodawca, w zależności od typu 
danej jednostki zezwala na deponowanie wolnych środków w jednej lub kilku 
formach wymienionych w tym przepisie albo wprowadza nakaz skorzystania 
z jednego narzuconego przez siebie rozwiązania nie pozostawiając tej jednost-
ce możliwość wyboru optymalnego mechanizmu finansowego. Przedmiotem 

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm., dalej u.f.p.
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badań i analiz przeprowadzanych na potrzeby niniejszej pracy jest art. 48 u.f.p. 
ust. 1a. Zgodnie z normą wyrażoną w tym przepisie samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka 
samorządu terytorialnego samorządowe instytucje kultury oraz niektóre sa-
morządowe osoby prawne, wchodzące w skład sektora finansów publicznych, 
mogą dokonywać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzą-
cych z dotacji z budżetu, także w formie depozytu u jednostki samorządu te-
rytorialnego (dalej j.s.t.). Zanim jednak omówione zostaną poszczególne sto-
sunki prawne wynikające z zawarcia z daną j.s.t. umowy depozytu wolnych 
środków, przybliżyć należy ogólne elementy konstrukcyjne tego instrumentu 
finansowego.

Ze względu na omawianą problematykę zacząć należy od wskazania czym 
właściwie są tytułowe wolne środki. Zasadnicze znaczenie dla wyjaśnienia tego 
pojęcia będzie miał ust. 3 art. 48 u.f.p.. Zgodnie z normą wyrażoną w tym 
przepisie - wolne środki jednostki sektora finansów publicznych to środki znaj-
dujące się w jej dyspozycji, które nie są wydatkowane w określonym dniu na 
wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. Co prawda języ-
kowa wykładnia tego przepisu wskazuje na to, że użyte tam pojęcie wolnych 
środków odnosi się tylko do tych, które objęte są obowiązkiem dokonania lo-
katy w formie depozytu u Ministra Finansów (dalej: depozyt u MF). Niemniej 
jednak w doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym na pojęcie to należy 
patrzeć szeroko3. Tym samym definicję wolnych środków wskazaną w powyż-
szym przepisie należy stosować również do pozostałych form lokowania tych 
środków. Lokaty wolnych środków dotyczyć zatem będą nadwyżek znajdują-
cych się na rachunkach bankowych jednostek sektora finansów publicznych, 
środków pieniężnych niczym nieobciążonych i możliwych do zaangażowania 
przez dysponenta w sposób nieograniczony, w każdym momencie jego aktyw-
ności ekonomicznej4. Ponadto wolne środki, o których mowa w art. 48 u.f.p., 
nie obejmują dotacji z budżetu (zarówno budżetu państwa jak i budżetu j.s.t.) 
oraz z państwowych funduszy celowych, przy czym podkreśla się, że chodzi tu 
o dotacje otrzymane wyprzedzająco na realizacje określonych zadań publicz-
nych. (Zgodnie z treścią art. 126 u.f.p. dotacje są to podlegające szczególnym 
zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu 
terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na pod-
stawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na 

3 por. Kleszczewski i in. 2014, LEX el..
4 por. Bożek i in. 2020, s. 354-355.
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finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych). Ratio legis tej 
normy odnosi się do celu wskazanych dotacji. Niepożądana jest bowiem sytu-
acja, w której wykonanie określonego zadania publicznego będzie odwlekane  
z tego względu, że aktywa bezpośrednio przeznaczone na jego realizację zostały 
potraktowane jako wolne środki i objęte jednym z instrumentów lokowania. 
Nad wskazaną problematyką zastanawiał się także W. Misiąg, wskazując, że art. 
48 u.f.p. wyklucza możliwość lokowania przez jakąkolwiek jednostkę środków 
otrzymanych z dotacji. Zdaniem autora uzasadnienie tego ograniczenia nie 
jest jasne, bowiem z jednej strony, oczywiste jest dążenie do przekazywania 
dotacji w takim terminie, by była ona niezwłocznie wykorzystana, natomiast  
z drugiej – pozostawienie środków z dotacji na rachunku zmniejsza możliwe do 
uzyskania dochody. Jego zdaniem celowe wydaje się zatem rozważenie zniesie-
nia tego zakazu, z ewentualnym dodaniem przepisu nakazującego przekazanie 
na rzecz dotującego dochodów otrzymanych z lokat środków pochodzących 
z dotacji5. Nie mniej jednak należy zauważyć, że takie rozwiązanie mogłoby 
prowadzić sytuacji, kiedy to dana jednostka celowo zwleka z realizacją jakiegoś 
zadania tylko po to, aby uzyskać większe wpływy z oprocentowania. Dlatego 
też należałoby rozważyć czy w tym przypadku korzystniejsze dla ogółu będzie 
uzyskanie większych wpływów pieniężnych z lokowania wolnych środków, czy 
też eliminacja potencjalnego ryzyka opóźnień w realizacji zadań publicznych. 

Aspekt podmiotowy tytułowego instrumentu finansowego dotyczy 
dwóch zasadniczych kwestii. Po pierwsze zakres podmiotów uprawnionych 
uregulowany został w art. 48 u.f.p. ust. 3. Zgodnie z normą wyrażoną w tym 
przepisie tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których 
podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, samorządowe 
instytucje kultury oraz niektóre samorządowe osoby prawne, mogą dokony-
wać lokat wolnych środków, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji  
z budżetu, także w formie depozytu u jednostki samorządu terytorialnego.  
(Ze względu otwarty katalog samorządowych osób prawnych innych niż 
SSPZOZ i SIK niemożliwa jest wyczerpujące wyliczenie wszystkich tych 
podmiotów. Z katalogu podmiotów tych wykluczyć można jednak przedsię-
biorstwa, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej 
Łukasiewicz, banki oraz spółki prawa handlowego, ponieważ nie tworzą one 
sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami u.f.p. Możliwe jest tyl-
ko przykładowe wyliczenie takich podmiotów, w szczególności będą to róż-
nego rodzaju stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie). Oznacza to, że zakres 

5 por. Misiąg i in. 2019, Legalis el.
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podmiotówuprawnionych do lokowania wolnych środków ustawodawca 
ograniczył tylko do trzech kategorii. Dokonując analizy sytuacji prawo-finan-
sowej ww. podmiotów można dojść do następujących wniosków: mają one 
silny związek z j.s.t. ,w tym znaczeniu, że są one przez te jednostki tworzone 
i nadzorowane, posiadają one osobowość prawną, ich gospodarka finansowa 
nie funkcjonuje tylko i wyłącznie w oparciu o u.f.p. lecz znajdą tu zastoso-
wanie także przepisy innych ustaw regulujących ich ustrój finansowy6, oraz 
fakt, że powoływane są one do realizacji zadań o szczególnym znaczeniu (są to 
w zadania o charakterze publicznym dotyczące ochrony zdrowia, działalności 
kulturalnej, a także innych sposobów zaspakajania różnego rodzaju potrzeb 
społeczności lokalnych). Wydaje się, że to właśnie ze względu na wymienione 
czynniki ustawodawca zdecydował się na ograniczenie zakresu podmiotowego. 

Po drugie należy wskazać na podmioty, które mogą zgodnie z wolą usta-
wodawcy przyjmować wolne środki w depozyt. Jak wskazuje nazwa omawia-
nej konstrukcji prawnej są to jednostki samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli. Zatem każda gmina, powiat czy województwo wyposażona została 
w kompetencję do przyjmowania w depozyt wolnych środków. Istotne jest 
jednak to, że ustawodawca nie ogranicza jednak tego upoważnienia obszarowo 
tzn. tylko do samorządowych jednostek sektora finansów publicznych (dalej 
s.j.s.f.p.), nad którymi dane j.s.t. sprawują bezpośrednie zwierzchnictwo. Jak 
bowiem wskazano w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy wprowadzającej 
możliwość lokowania wolnych środków w formie depozytu u j.s.t.: na wnio-
sek przedstawicieli samorządów terytorialnych zgłoszony w ramach Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego jednostki samorządu terytorial-
nego będą mogły przyjmować depozyty od ww. jednostek, które są podległe 
(nadzorowane) danej jednostce samorządu, ale także od podmiotów podle-
głych (nadzorowanych) innym j.s.t. Zaznaczono, że takie rozwiązanie miało 
zwiększyć elastyczność w stosowaniu tego instrumentu, a także dać poszcze-
gólnym jednostkom samorządu terytorialnego możliwość pozyskiwania dodat-
kowych środków w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania, wykraczające-
go poza wolne środki podległych (nadzorowanych) jednostek. Ponadto takie 
rozwiązanie zdaniem projektodawcy wydaje się być korzystne dla podmiotów  
 
 

6 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. z 2021 r. poz. 711, ustawa 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 
z 2020 r. poz. 194 ze zm., natomiast w przypadku pozostałych samorządowych osób prawnych, 
katalog ustaw na podstawie których są one tworzone i funkcjonują ma charakter otwarty
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lokujących wolne środki, które będą mogły uzyskać wyższe oprocentowanie 
niż to proponowane na ich obszarze działania7.

Uchwała organu stanowiącego jako jeden  
z warunków koniecznych zawarcia umowy 
depozytu

Z omówionym wyżej art. 48 u.f.p. niewątpliwie funkcjonalnie związa-
ny jest art. 91a tej ustawy. Przepis ten określa aspekt celowościowy tytuło-
wego instrumentu finansowego, wskazując, że w celu sfinansowania środków 
niezbędnych na pokrycie deficytu lub rozchodów budżetu j.s.t., jednostka  
ta może przyjmować w depozyt wolne środki. Depozyty, o których mowa  
w tym przepisie, należy potraktować jako instytucję wynikającą z przepisów 
u.f.p, a umowa wiążąca strony ma charakter umowy o cechach depozytu nie-
prawidłowego. Ponadto ustawodawca określił dwa warunki konieczne dla sku-
tecznego zawiązania stosunku prawnego depozytu u j.s.t. Zgodnie z art. 91a 
ust. 2 u.f.p przyjmowanie wolnych środków w depozyt następuje na podstawie 
uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego wyrażają-
cej zgodę na przyjmowanie w depozyt wolnych środków, podjętej na wniosek 
zarządu, oraz umowy. W pierwszej kolejności szerszej analizie należy poddać 
warunek sine qua non w postaci uchwały organu stanowiącego. Z powyższych 
przepisów wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
może podjąć uchwałę wyrażającą jedynie zgodę na przyjęcie w depozyt środ-
ków. Oznacza to, że w przypadku braku takiej uchwały, a zatem braku zgody 
organu stanowiącego skorzystanie z tego instrumentu finansowego jest bez-
względnie wyłączone. 

Zastanawiający jest fakt, że regulacje odnoszące się do tego typu uchwał 
nie znalazły odzwierciedlanie w samorządowych ustawach ustrojowych8.  
W przypadku tych ustaw występują bowiem przepisy prawne dotyczące zasad 
podejmowania uchwał w sprawach majątkowych gminy9, powiatu oraz wo-
jewództwa przekraczających zakres zwykłego zarządu. Artykuł 18 ust. 2 u.s.g. 
zawiera wyliczenie spraw, które pozostają w wyłącznej właściwości rady gminy. 

7 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz nie-
których innych ustaw z dnia 18.06.2014., druk nr 2509, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII 
kadencja.
8 (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm., 
dalej: u.s.g. lub ustawa o samorządzie gminnym,  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym, Dz.U. z 2021 r. poz. 920 ze zm., dalej: u.s.p.,  ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa, Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm., dalej u.s.w.)
9 Dolnicki 2019, s. 485-492.
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Istotny przy tym wydaje się pkt 9 omawianego przepisu, zgodnie z którym do 
katalogu tego zaliczyć należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 
gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w niektórych enumeratyw-
nie wyliczonych sprawach. Przy czym krytycznie należy odnieść się do braku w 
tym przepisie nawiązań do przyjmowania wolnych środków w depozyt mimo 
przekazania takiej kompetencji radzie gminy na podstawie przepisów u.f.p. 
W zakresie zarządzania płynnością finansową ustawodawca odnosi się tylko 
do emitowania obligacji określania zasad ich zbywania, nabywania i wyku-
pu przez wójta (co stanowi odrębną formę lokowania wolnych środków), za-
ciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania maksymalnej 
wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta 
w roku budżetowym. Pozostaje zatem pytania czy jest to przeoczenie ustawo-
dawcy? Wydaje się, że odpowiedź powinna być twierdząca, ponieważ mimo, 
że przyjmowanie wolnych środków w depozyt ma charakter krótkoterminowy 
oraz stosuje się do niego odpowiednio przepisy o pożyczce, to nie należy go 
utożsamiać z ww. tytułami dłużnymi. W tym przypadku brak normy prawnej 
(przepisu prawa) dla danej kwestii prawnej potraktować należy jako lukę extra 
legem10. W przypadku pozostałych ustaw samorządowych sytuacja ta wygląd 
podobnie. Odpowiednikami art. 18 ust. 2 u.s.g. jest art. 12 u.s.p. oraz art. 18 
u.s.w. Należy podkreślić, iż katalog kompetencji zastrzeżonych do wyłącznej 
właściwości rady powiatu jest zasadniczo bardzo zbliżony do katalogu zawarte-
go w ustawie o samorządzie gminnym. Różnice mają najczęściej charakter re-
dakcyjny (zarówno w zakresie sformułowań, jak i kolejności kompetencji oraz 
przyporządkowania ich do poszczególnych punktów). Ewentualne odmien-
ności wynikają z różnic w zakresie zadań samorządu powiatowego wojewódz-
kiego oraz gminnego, a także określonych odmienności zasad regulujących 
relacje pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi11. Niemniej jednak 
na gruncie wszystkich ustrojowych ustaw samorządowych kwestia depozytu  
u j.s.t. pozostaje nierozstrzygnięta.

W zakresie samego sposobu wyrażenia omawianej zgody należy wskazać, 
że możliwe są co najmniej trzy konfigurację. Po pierwsze właściwa rada czy 
też sejmik mogą udzielić jednorazowej i konkretnej zgody na przyjmowanie 
wolnych środków od imiennie nazwanego podmiotu. Takie rozwiązanie nie 
jest jednak efektywne z punktu widzenia zarządzania finansami samorządu te-
rytorialnego i samorządowych osób prawnych, z tego względu że wyrażona 

10 zob. Koszowski 2013, s.111-113.
11 por. Złakowski i in. 2011, LEX el.; Dańczak i in. 2019 LEX el.; Drembkowski i in. 2020, 
LEX el.
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zgoda podlega niemal natychmiastowej konsumpcji i w przypadku ponownej 
próby skorzystania z tego instrumentu finansowego przez tą samą lub też inną 
s.j.s.f.p. niezbędne jest podjęcie kolejnej uchwały. W tym przypadku powo-
duje to nieuzasadnione wydłużenie procesu decyzyjnego. Konieczne jest bo-
wiem przygotowanie i wysłanie stosownych informacji do członków organu 
stanowiącego oraz jego ponowne zwołanie w celu podjęcia stosownej uchwały. 
Powoduje to co najmniej kilkudniowe opóźnienie zawarcia umowy z zainte-
resowanym podmiotem, w praktyce rzadko zdarza się bowiem aby organ sta-
nowiący j.s.t. był zwoływany z dnia na dzień w celu podjęcia uchwały. Może 
to zniechęcać zainteresowany podmiot, ponieważ w przypadku lokat wolnych 
środków każdy dzień ma wpływ na wysokość wynagrodzenia. Poza tym takie 
oczekiwanie jest nieefektywne z punktu widzenia lokującego, który w tym cza-
sie może znaleźć już inną korzystniejszą dla siebie formę wykorzystania wolne-
go kapitału. Kolejną możliwością jest decyzja , że dana j.s.t. przyjmować będzie 
mogła wolne środki po uzyskanie zgody czy też pozytywnej opinii organu we-
wnętrznego rady lub sejmiku. W takim przypadku organ stanowiący powinien 
w swojej uchwale wskazać taki organ wewnętrzny oraz tryb w jakim udziela-
na jest taka zgoda. W rzeczywistości najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje 
się być wskazanie do tej roli komisji rewizyjnej czy też komisji zajmującej się 
finansami i planowaniem budżetu. W przypadku przyjęcia tego rozwiązania 
z całą pewności usprawni ono proces decyzyjny, w porównaniu z wcześniej 
opisanym sposobem. Niemniej jednak także w tym przypadku potrzebny jest 
czas na zebranie się odpowiedniego organu i wyrażenie przez niego zgody.  
W reszcie rada/sejmik może wyrazić zgodę in futuro, przyznając organowi wy-
konawczemu generalną kompetencję do zawierania takich umów, jednocze-
śnie określając warunki jakie powinna spełniać umowa oraz tryb jej zawarcia. 
W tym przypadku umocowanie organu wykonawczego pozwala na sprawne 
działanie tytułowego instrumentu przy jednoczesnym zachowaniu kontro-
li rady nad finansami danej j.s.t. Precyzyjne wskazanie zasad przyjmowania 
wolnych środków w depozyt ma istotne znaczenie także z punktu widzenia 
przyszłego kontrahenta. Depozytariusz może odpowiednio wcześniej przeana-
lizować proponowany instrument i podjąć optymalną dla siebie decyzję. Dla-
tego też taka zgoda „na przyszłość” wydaje się być rozwiązaniem zapewniają-
cym efektywne zarządzania finansami w stopniu największym, w porównaniu  
w wcześniej zaprezentowanymi możliwościami. Ustawodawca nie wskazuje tu 
na konkretną większość czy też quorum jakie jest wymagane dla podjęcia ta-
kiej uchwały, dlatego też należy skorzystać tu z ogólnych przepisów zawartych  
w ustrojowych ustawach samorządowych. Tym samym uchwała taka wymaga 
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zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego skła-
du organu stanowiącego.

Przechodząc do treści uchwały należy wskazać, że powinna ona zawie-
rać ogólne uregulowania dotyczące wszystkich podmiotów mogących lokować 
wolne środki. Przy czym z art. 91 ust. 2 u.f.p. wynika, że jedynym warun-
kiem skorzystania przez jednostkę samorządu terytorialnego z tego sposobu 
regulowania płynności finansowej jest podjęcie uchwały organu stanowiącego 
jednostki samorządu terytorialnego (na wniosek zarządu) wyrażającej zgodę 
na przyjmowanie w depozyt wolnych środków. Natomiast czynność przyjmo-
wania wolnych środków od konkretnej jednostki będzie odbywać się po pod-
pisaniu umowy pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a tą jednostką 
właśnie na podstawie uchwały organu stanowiącego wyrażającej zgodę. Mając 
na uwadze powyższe jednym obligatoryjnym elementem takiej uchwały jest 
samo wyrażenie przez radę/ sejmik zgody, pozostałe kwestie powinny zostać 
doprecyzowane w umowie pomiędzy daną j.s.t, a deponentem. Niemniej jed-
nak ustawodawca zwraca także uwagę na postanowienia jakie uchwała ta może 
w szczególności określać. Są to po pierwsze warunki przyjmowania wolnych 
środków w depozyt przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po drugie 
wysokość lub sposób obliczania oprocentowania środków przyjętych w depo-
zyt przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku podjęcia uchwały 
także w ww. zakresie zarówno organ wykonawczy jak i samorządowa osoba 
prawna będąca deponentem związani są tymi postanowieniami. W praktyce 
oznacza to więc mniejszą elastyczność w procesie negocjacji warunków umo-
wy o zarządzanie wolnymi środkami. Dlatego też rozwiązaniem bardziej efek-
tywnym byłoby tylko samo wyrażenie zgody na przyjęcie wolnych środków 
w depozyt przez organ stanowiący ,ewentualnie tylko ogólne określenie tych 
warunków, pozostawiając pewien luz decyzyjny organowi wykonawczemu (na 
przykład poprzez wskazanie tylko maksymalnego bądź minimalnego oprocen-
towania czy też terminu na jaki środki są przyjmowane, albo wskazanie tych 
czynników za pomocą odpowiednich „widełek”). 

Umowa depozytu nieprawidłowego  
i stosunki prawne z niej wynikające

Kolejnym etapem jest zawarcie umowy depozytu pomiędzy daną j.s.t, 
a zainteresowanym podmiotem. W tym przypadku mamy do czynienia  
z umową cywilną w postaci depozytu nieprawidłowego. Konstrukcja ta została 
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uregulowana w art. 845 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny12. 
Zgodnie z przywołanym przepisem jeżeli z przepisów szczególnych albo z 
umowy lub okoliczności wynika, że przechowawca może rozporządzać odda-
nymi na przechowanie pieniędzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko 
co do gatunku, stosuje się odpowiednio przepisy o pożyczce (depozyt niepra-
widłowy). Istota tej konstrukcji prawnej polega na połączeniu pewnych ele-
mentów umowy przechowania (depozytu prawidłowego) i umowy pożyczki. 
Przedmiotem umowy są nie tu jak w przypadku umowy przechowania rze-
czy oznaczone co do tożsamości (przedmiotem umowy przechowania mogą 
być też rzeczy oznaczone co do gatunku, pod warunkiem ich odpowiedniego 
wyodrębnienia np. pieniądze w zamkniętej kopercie, owoce w oznaczonych 
pojemnikach itp.), lecz pieniądze albo inne rzeczy oznaczone tylko co do ga-
tunku (przy czym podkreślić należy, że w przypadku depozytu u j.s.t. przed-
miotem umowy mogą być tylko wolne środki pieniężne). Przechowawca, z 
chwilą zawarcia umowy staje się właścicielem tych rzeczy, oznacza to że może 
nimi rozporządzać i używać ich według własnego uznania. Natomiast obowią-
zek zwrotu dotyczy nie rzeczy tych samych, lecz takich samych – w tej samej 
liczbie (ilości) i jakości13. W doktrynie zawiązał się spór co do charakteru de-
pozytu nieprawidłowego, i wyodrębnione zostały dwa zasadnicze stanowiska 
w tej kwestii. Według pierwszego poglądu jest to samoistny stosunek zobowią-
zaniowy, odrębny od przechowania14. Funkcjonuje także pogląd, że depozyt 
nieprawidłowy stanowi swoistą konstrukcję normatywną regulującą sytuacje, 
w których doszło do powierzenia kontrahentowi pieniędzy (rzeczy oznaczo-
nych co do gatunku), z zastrzeżeniem ich zwrotu15. Zgodzić należałoby się z 
poglądem traktującym depozyt nieprawidłowy jako szczególny rodzaj umowy 
przechowania. Powyższe potwierdza także orzecznictwo sądowe, gdzie trafnie 
zauważa się, że umieszczenie przepisów o depozycie nieprawidłowym w tytule 
poświęconym umowie przechowania i wskazanie w treści art. 845 k.c. na od-
danie na przechowanie oraz określenie strony umowy mianem przechowawcy 
wskazuje na zamiar ustawodawcy potraktowania depozytu nieprawidłowego, 
jako pewnej szczególnej odmiany umowy przechowania. Jednakże odmien-
ny jest cel gospodarczy tej umowy w porównaniu z klasycznym przechowa-
niem. Przechowanie bowiem wykonywane jest w interesie składającego, ma na 
celu zaspokojenie jego interesu. Natomiast w przechowaniu nieprawidłowym 

12 Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm., dalej k.c.
13 por. Górecki i in. 2021, Legalis el.
14 Grzybowski i in. 1976, s. 727.
15 por. Pyzioł i in. 2011, s. 463.
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równomiernie zostaje zaspokojony interes obu stron. Składający, oddając rze-
czy czy pieniądze na przechowanie, nie ponosi ryzyka ich utraty czy uszkodze-
nia, nawet przypadkowej, natomiast przechowawca uzyskuje prawo rozporzą-
dzania tymi rzeczami bądź pieniędzmi według swojego uznania16. 

W zakresie treści stosunku prawnego depozytu nieprawidłowego odpo-
wiednie zastosowanie znajdą przepisy regulujące zarówno umowę przechowa-
nia jak i pożyczki. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że umowa depozy-
tu nieprawidłowego jest czynnością prawną realną, tym samym nie dochodzi 
ona do skutku na podstawie solo consensu stron umowy. Konstrukcja ta jest 
charakterystyczna także dla umowy przechowania prawidłowego, nie znajdą 
natomiast zastosowania art. 721 i 722 k.c., odpowiadające konsensualnemu 
charakterowi pożyczki17. Tym samym węzeł obligacyjny zawiązuje się dopiero 
po wręczeniu przechowawcy nieprawidłowemu znaków pieniężnych, a ściślej 
mówiąc w rozważanym przypadku w chwili dokonania rozliczenia pomiędzy 
rachunkiem bankowym lokującego, a rachunkiem bankowym j.s.t.. Zastana-
wiające jest przy tym, który moment należy brać pod uwagę przy określaniu 
czasu zawarcia umowy – czy moment odpisania kwoty (obciążenia) z rachun-
ku deponenta, czy też moment wpływu (księgowania) środków na rachunek 
bankowy j.s.t.. Różnice w czasie oczekiwania na realizację przelewu mogą nie-
kiedy wynosić nawet do dwóch dni roboczych, gdyż zależą one bowiem od ter-
minów sesji rozliczeń międzybankowych, które prowadzi Krajowa Izba Roz-
liczeniowa18. W tym przypadku słuszne wydaje się wskazanie na termin, od 
którego przyjmujący depozyt może faktycznie dysponować środkami, a wiec 
moment zaksięgowania środków na jego rachunku bankowym.

Po drugie jest to umowa dwustronnie zobowiązująca. Świadczenie stron 
powinny być zatem wzajemne i co do zasady ekwiwalentne, aby eliminować 
potencjalne ryzyko wyzysku jednej ze stron. Zarówno po stronie przyjmującego 
w depozyt jak i lokującego wolne środki powstaje szereg wzajemnych praw  
i obowiązków. W szczególności należy wskazać, że podstawowym obowiązkiem 
depozytariusza nieprawidłowego jest zwrot takiej samej ilości pieniędzy po 
upływie terminu na jaki wolne środki zostały przekazane. Zastanawiające 
jest natomiast, czy ciąży na nim obowiązek pieczy nad rzeczą, tak jak przy 

 (por. Górecki i in. 2021, Legalis el.).  (por. Pyzioł i in. 2011, s. 463). 

16 Zob. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2021 r., I ACa 1022/19, LEX 
nr 3167708; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 sierpnia 2020 r., II FSK 
1436/18, LEX nr 3058074; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 maja 2017 r. 
II FSK 952/15, LEX nr 2302164.
17 zob. Radwański i Panowicz Lipska 2019, s. 235.
18 por. Szelągowska 2017, s. 145-150.
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regularnym depozycie. W doktrynie wskazuje się, że nie jest to element obli-
gatoryjny tego stosunku prawnego, ze względu na odmienny przedmiot umo-
wy19. Przypomnieć należy bowiem, że w tym przypadku na depozytariuszu 
ciąży obowiązek zwrotu nie tych samych, konkretnie wskazanych rzeczy, lecz 
rzeczy tej samej jakości, wskazanych generalnie. Oznacza to, ze nawet utrata 
przedmiotu umowy nie powoduje zwolnienia przyjmującego depozyt z obo-
wiązku zwrotu20. Podstawowym uprawnieniem mu przysługującym jest nato-
miast możliwość korzystania z rzeczy, łącznie z prawem jej zużycia – tożsamość 
zwracanych rzeczy może być bowiem różna. Odnosząc się do obowiązków 
deponenta należy wskazać, że będzie to przede wszystkim przeniesienie wła-
sności określonej ilości środków pieniężnych (Sąd Apelacyjny w Lublinie  
w wyroku z dnia 16 lipca 2013 r,  I ACa 213/13. Legalis nr 739846, wska-
zał, że z przepisów art. 845 KC wynika, iż przechowawca, będąc właścicielem 
rzeczy może nimi rozporządzać w dowolny sposób. Jest jedynie zobowiązany 
do zwrotu tej samej ilości rzeczy oznaczonych co do gatunku, wg przepisów  
o zwrocie pożyczki). W depozycie prawidłowym będzie to także co do zasady 
zapłata wynagrodzenia przyjmującemu w depozyt – ze względu na domnie-
manie odpłatności umowy depozytu21. Problematyczne jest jednak zastosowa-
nie tej konstrukcji na gruncie depozytu nieprawidłowego. W tym przypadku 
wskazane domniemanie nie znajdzie raczej zastosowania, zamiast tego zastosu-
jemy odpowiednio przepisy o pożyczce - decydować będzie tu wola stron. Jeże-
li strony nie ustalą, że umowa zawarły umowę odpłatnie, takie wynagrodzenie 
nie będzie przysługiwać.

Po trzecie, jak już wyżej wskazano umowa depozytu nieprawidłowego 
może mieć charakter odpłatny bądź nieodpłatny. Obowiązek zapłaty wynagro-
dzenia może ciążyć na jednej albo na obu jej stronach. Możliwe jest bowiem 
zarówno zastrzeżenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez deponenta  
za przechowanie jak i obowiązku zapłaty odsetek przez przechowawcę. Obo-
wiązek zapłaty wynagrodzenia powinien jednak spoczywać na tym podmiocie, 
który ma interes prawny w zawiązaniu tego stosunku prawnego, a w przypad-
ku, kiedy umowa depozytu zawarta został w interesie obu stron należy porów-
nać wartość tych interesów. W zawarciu takiej umowy w zakresie lokowania 
wolnych środków co do zasady upatrywać należy interesu zarówno po stronie 

19 por. Ogieło i in. 2021, Legalis el.
20 Ibidem.
21 art. 836 k.c. stanowi, że jeżeli z treści umowy, ani z innych okoliczności nie wynika, że prze-
chowawca przyjął rzecz na przechowanie nieodpłatnie, to należy mu się wynagrodzenia - zob. 
Wyrzykowski 2018, LEX el.
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j.s.t. (możliwość wykorzystania kapitału na pokrycie własnych rozchodów oraz 
brak konieczności zaciągania krótkoterminowych pożyczek) jak i lokujących 
(wynagrodzenie). W praktyce jednak j.s.t. powinna zapłacić drugiej stronie za 
możliwość korzystania z jej kapitału – przeciwne rozwiązanie byłoby nieefek-
tywne z punktu widzenia prowadzenia gospodarki finansowej przez lokującego.

W zakresie formy umowy należy wskazać, że brak jest przepisów szcze-
gólnych, czy to na gruncie u.f.p. czy to w k.c. stawiających wymóg formy 
kwalifikowanej. Oznacza to, że umowa taka może przybrać dowolną formę. 
Przy czym w praktyce należałoby rozważyć zawarcie takiej umowy w formie 
pisemnej lub dokumentowej – chociażby ze względu na trudności dowodowe 
jakie mogą powstać w razie ewentualnych sporów pomiędzy stronami umowy. 
W szczególności zastanawiająca jest tu możliwość odpowiedniego stosowania 
przepisów o pożyczce. Z  art. 720 ust. 2  k.c. wynika bowiem, że umowa po-
życzki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy 
dokumentowej. Rozważania na gruncie tego przepisu nie są jednak istotne 
dla skuteczności zawartej umowy, ze względu na rygor ewentualnego nieza-
chowania tej formy – ad probationem. Niemniej jednak ze względu na zasadę 
jawności i przejrzystości finansów publicznych22powinno się postulować o za-
chowanie co najmniej formy dokumentu23.

Czas i miejsce zwrotu określają przepisy o przechowaniu, co oznacza  
w szczególności stosowanie art. 844 § 1 k.c., zgodnie, z którym składający 
może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. Środki te 
wraz z należnymi odsetkami winny być na każde żądanie zwrócone z rachunku 
depozytowego na rachunek bankowy podmiotu składającego w depozyt, jeżeli 
okaże się, że są one potrzebne do sfinansowania wydatków tego podmiotu. 
Podobna konstrukcja ma miejsce w przypadku depozytu nieprawidłowego  
w bankach komercyjnych, przyjmujące najczęściej formę krótkoterminowych 
lokat. W przypadku lokat bankowych żądanie zwrotu środków przed upływem 
terminu skutkować będzie najczęściej utratą oprocentowania. Rozwiązanie 
to strony mogą przyjąć także na gruncie depozytów u j.s.t. Niemniej jednak  
w celu zwiększenia konkurencyjności swojej oferty gminy, powiaty i woje-
wództwa nie powinny stosować takiego rozwiązania. Z pewnością stanowiło-
by to silny argument dla potencjalnych kontrahentów, rozważających właśnie  
tą formę lokowania wolnych środków. 

22 por. Gliniecka 2015, s. 155-175; Makowski i in. 2017; s. 51-56, Majchrzycka-Guzowska 
2019, s. 33-34.
23 zob. Mądel i in. 2020, s. 1630-1631.
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Rozważyć należy także możliwość różnicowania oprocentowania i innych 
postanowień umowy przez j.s.t., w zależności od podmiotu, który będzie lo-
kował wolne środki. Ustawodawca pozostawił dowolność w tym zakresie orga-
nom uchwałodawczym, a także organom wykonawczym, w przypadku pozo-
stawienia tej materii do uregulowania w umowie. Przy tym zwrócenia uwagi 
wymaga jednak, że w celu równego potraktowania podmiotów, które chcia-
łyby skorzystać z takiego sposobu lokowania wolnych środków zasadniejsze 
byłoby ustalenie jednakowych warunków, tak jak uczyniono to w przypadku 
depozytów obligatoryjnych.

Korzyści osiągane przez podmioty prawnego 
stosunku depozytu 

Pojęcie depozytu jako formy lokowania wolnych środków ma szersze 
znaczenie niż kodeksowe umowy depozytu. Jest to szczególny instrument  
finansowy zarezerwowany dla j.s.f.p. dla zarządzenia płynnością i stabilnością 
finansową. Jednym z najistotniejszych elementów są jednak skutki jakie niesie 
za sobą nawiązanie tego stosunku prawnego. W wyniku operacji finansowych 
dokonywanych w ramach tego instrumentu korzyści odnoszą nie tylko depo-
nenci czy depozytariusze jakimi są w omawianej problematyce j.s.t., lecz także 
cały sektor finansów publicznych, a w szczególności samorządowa część tego 
sektora. W rozdziale tym omówione zostaną krótko poszczególne pożytki jakie 
niesie ze sobą wykorzystanie tego instrumentu finansowego,

W pierwszej kolejności należy wskazać na korzyści jakie otrzymują depo-
nenci wolnych środków. Jest to przede wszystkim wynagrodzenie (oprocento-
wanie) jakie otrzymuje on za umożliwienie innym podmiotom korzystanie ze 
swojego kapitału. Wynagrodzenie to niewątpliwie powodować będzie wzrost 
wpływów pieniężnych danej jednostki, co przyczynić się może do efektowniej-
szego wykonywania przez nią swoich zadań.

Następnie rozważyć należy jakie korzyści odnoszą j.s.t. jako strony oma-
wianego stosunku prawnego. Otrzymują oni dodatkowe środki finansowe, 
którymi mogą dysponować wedle własnego uznania. Zgodnie z dyspozycją 
art. 91a u.f.p. mogą przeznaczyć je na finansowanie swoich bieżących rozcho-
dów oraz deficytu własnego budżetu. Ponadto w sytuacji, kiedy j.s.t. brakuje  
w danym momencie środków na sfinansowanie własnych zadań (ze wzglę-
du na proporcjonalne do skali roku osiąganie wpływów finansowych) nie są 
one zmuszone do sięgania po krótkoterminowe kredyty czy pożyczki ofero-
wane przez banki komercyjne. Dlatego też korzyścią dla j.s.t. będzie w tym 
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przypadku różnica pomiędzy oprocentowaniem przyjmowanych środków,  
a oprocentowaniem pożyczki bankowej. Rozważyć należy także możliwości 
j.s.t. w zakresie dalszego lokowania wolnych środków. W tym przypadku wol-
ne środki przyjęte w depozyt przez j.s.t. w sytuacji kiedy nie byłyby okresowo 
niezbędne dla prowadzenia ich gospodarki finansowej, stałyby się ich własny-
mi wolnymi środkami. W takiej sytuacji także j.s.t. mogłyby skorzystać z do-
puszczalnych dla nich form zarządzania wolnymi środkami. Środki te mogła-
by być zatem aktywnie wykorzystywane, co przyczyniłoby się do zwiększenia 
efektywności i płynności w zarządzaniu gospodarką finansową danej jednostki.

Wreszcie należy zwrócić uwagę na pożytki makroekonomiczne, które 
swoim zakresem obejmują cały sektor finansów publicznych, a nie tylko jego 
poszczególne jednostki. W tym zakresie wskazać należy na szansę znacznego 
obniżenia poziomu długu publicznego. Po pierwsze środki finansowe pozosta-
ją w obrocie wewnątrzsektorowym, tym samym ograniczamy wpływ jednostek 
z poza tego sektora, w szczególności banków. Po drugie zobowiązanie pomię-
dzy jednostki sektora finansów publicznych nie wpływają na wysokość pań-
stwowego długu publicznego (dalej: PDP). Jak bowiem wynika z u.f.p. PDP 
obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicz-
nych, ustalane z pominięciem wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami 
należącymi do tego sektora. W piśmiennictwie zjawisko to określane jest mia-
nem tzw. skonsolidowanego zadłużenia brutto24. Natomiast jako jednym z ty-
tułów dłużnych na jakie wskazuje art. 72 u.f.p. jest właśnie wartość przyjętych 
depozytów. Dlatego też należy uznać, ze wartość przyjętych w depozyt przez 
j.s.t. wolnych środków nie zostanie zaliczona jako tytuł zobowiązań sektora 
finansów publicznych tworzących PDP, tym samym nie wpłynie na poziom 
tego długu.

Uwagi końcowe

Mając na uwadze całokształt przedstawionych w niniejszym opracowaniu 
rozważań, przywołanych przepisów prawnych, poglądów doktryny i judykatu-
ry, a także wyrażonych wątpliwości należy stwierdzić, że depozyt u j.s.t. jako 
forma lokowania wolnych środków finansowych stanowi nie tylko skompliko-
waną lecz także interesującą instytucję prawną. Instrument ten pozwala j.s.t.  
i samorządowym osobom prawnym na uczestniczenie w obrocie cywilnopraw-
nym. Pojęcie depozytu jako formy lokowania wolnych środków ma jednak 

24 zob. np. Ofiarski 2010, s. 47-55; Poniatowicz, Salacha i Perło, 2010, s. 25-31.
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szersze znaczenie niż kodeksowe umowy depozytu. Pozwala ono na wykorzy-
stanie zarówno sfery imperium jak i dominium w procesie efektywnego zarzą-
dzania płynnością finansową ww. podmiotów. Instrument ten stanowi także 
wyraz idei samorządności – pozwalając j.s.t. i podmiotom przez nie nadzoro-
wanym na dostosowanie tego instrumentu do miejscowych potrzeb, w konse-
kwencji dążąc do realizacji postulatu niezależności finansowej. Dodatkowym 
elementem przemawiającym za samorządowym charakterem tej instytucji jest 
fakultatywność jej używania. Brak przymusu zarówno po stronie przyjmują-
cego w depozyt jak i lokującego niewątpliwie oddaje istotę funkcjonowania 
samorządu terytorialnego. Ponadto w zakresie efektywnego wykorzystania 
tego rozwiązania wymagana jest nie tylko współpraca pomiędzy zaintereso-
wanymi stornami, ale także pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym 
danej j.s.t. Tylko wówczas zapewnione będzie jej efektywne wykorzystanie. 
Wreszcie odnieść należy się do znaczenia omawianej instrukcji dla sektora 
finansów publicznych. Umożliwia ona bowiem zapewnianie płynności, sta-
bilności i efektywności wykorzystania środków publicznych. W konsekwencji 
jest wstanie wpłynąć na obniżenie poziomu PDP i zmniejszenie kosztów jego 
obsługi. Podkreślić należy także, że jest to stosunkowo nowe rozwiązanie, któ-
re ciągle się rozwija. Konstrukcja ta oparta jest na innej formie lokowania wol-
nych środków tj. depozycie u MF, który to niewątpliwe korzystnie wpłynął na 
sytuację sektora finansów publicznych. Tym samym zauważalny jest ogromny 
potencjał rozwiązania przyjętego także dla samorządów terytorialnych. 

Irregular deposit agreement  
with a local government unit as an instrument 

for managing free funds and legal relations 
resulting from it

Summary: Objective: The subject of research and analyzes undertaken for the 
purposes of this study is the issue of investing free funds in the form of a depo-
sit with local government units. Precisely because it has not been thoroughly 
investigated by doctrine, this issue provides a source of interesting analyzes 
and conclusions. Due to the compLex scope of the considerations, it was also 
necessary to take into account the issues that will allow to evaluate the title 
instrument in a comprehensive manner. Therefore, in this paper, first of all, the 
general structural elements of an irregular deposit agreement will be presented, 
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followed by selected problematic issues. In particular, considerations will con-
cern such aspects as the concept of "free funds" under the provisions of the Act 
of August 27, 2009 on public finance, the genesis and motives of introducing 
the possibility of investing free funds by local government units of the public 
finance sector, organizational units authorized to invest free funds in local go-
vernment units, the essence of the deposit as a form of investing free funds, the 
benefits achieved by the entities of this legal relationship, and the conditions 
necessary for the creation of the title deposit. The aim of the study is not only 
to systematize the title issues, but above all to try to evaluate the legal solutions 
in this area and to indicate their practical consequences. Research methodology: 
For the purposes of the undertaken research, the historical, dogmatic-legal and 
analytical research method was used mainly. The analysis covered legislation, 
jurisprudence and literature on the subject, as well as government and parlia-
mentary materials related to the legislative process. The described results are 
partial and constitute a part of a wider research conducted by the author on 
this subject. Result: An attempt to answer the question whether the "new" form 
of investing free funds introduced by the legislator in 2014 has a sufficient 
legal framework to ensure liquidity and stability in the finances of some local 
government units of the public finance sector. able to ensure effective finan-
cial management and reducing the borrowing needs of local government units, 
and thus helps to reduce public debt and minimize the costs of its servicing. 
Originality / value: The literature on the subject lacks in-depth research on the 
analyzed issues. Therefore, it is necessary to indicate the potential benefits and 
negative effects that units of the public finance sector may obtain by using this 
form of investing free funds. Assessment of the legal solutions in this area and 
indication of their practical consequences, as well as drawing attention to the 
possibility of possible changes aimed at optimizing the title financial instru-
ment, were also at the basis of the conducted research.

Keywords: deposit, free funds, public finance sector unit, local government
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O ODPOWIEDZIALNOŚCI  
ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY 

FINANSÓW PUBLICZNYCH

Streszczenie: Cel – Ustalenie metodyki przypisywania winy za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych oraz ustalenie jej relacji do aktualnie występu-
jących w doktrynie prawa karnego teorii winy. Metodologia badania – Analiza 
wybranych aktów prawnych, literatury krajowej oraz orzecznictwa. Wynik – 
Ustawodawca w DyscypFinPubU przyjął czysto normatywną teorię winy. Przy 
przypisywaniu obwinionemu winy należy skonstruować częściowo wyidealizo-
wany model osobowy, odpowiadający jego stanowisku. Jeżeli model osobowy 
nie mógł zachować się w sposób niebędący naruszeniem dyscypliny finansów 
publicznych, obwinionemu nie można przypisać winy. Oryginalność/wartość – 
Porównanie teorii prawa karnego z instrumentami odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych. 

Słowa kluczowe: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów pu-
blicznych, teorie winy, bezpieczeństwo finansów publicznych, wzorce osobowe.

WPROWADZENIE

Wina jest kategorią nastręczającą przedstawicielom nauki prawa znaczą-
cych i wieloaspektowych trudności, zarówno w próbach prawidłowego jej defi-
niowania, jak i skutecznego stosowania w praktyce. Problematyczny charakter 
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Szczecińskiego, członek Koła Naukowego Prawa Finansowego FiskUS, ORCID: 0000-0000-
0002-2816-7625, e-mail: szymonpokrywka11@gmail.com
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winy nie uzasadnia jednak, przynajmniej w opinii większości2, rezygnacji  
z tego konstruktu w systemie prawnym. Wręcz przeciwnie, nauka prawa na 
przestrzeni ostatnich lat prężnie tworzy oraz rozwija teorie winy, czego przy-
kładem jest chociażby najmłodsza jej koncepcja - diskursive Schuldbegriff, czyli 
tzw. dyskursywna teoria winy3. Zdaje się zasadnym stwierdzenie, że to naukę 
prawa karnego cechuje największe zainteresowanie pojęciem winy, ponieważ 
jest ona jedną z przesłanek przypisania odpowiedzialności karnej. Jak można 
wywnioskować ze słusznych rozważań Mariusza Zelka, to teorie wypracowane 
na gruncie prawa karnego stanowią swoisty punkt odniesienia dla ustalania 
szczególnych ujęć winy w innych gałęziach prawa.4 

W świetle powyższego, wyjątkowo ciekawym zagadnieniem jest wina jako 
podstawa odpowiedzialności za delikt finansowy, konkretnie zaś za narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych5: 
„Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi oso-
ba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Nie można 
przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia sta-
ranności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, któ-
rego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscy-
plinę finansów publicznych”. W przywołanym przepisie ustawodawca przyjął 
expressis verbis, że nie jest naruszeniem zawinionym takie zdarzenie, które wy-
stąpiłoby mimo dochowania przez sprawcę staranności charakterystycznej dla 
odpowiedniego wzorca osobowego. Obok naturalnie występującego pytania 
dotyczącego tego, jak z punktu widzenia treści art. 19 ust. 2 u.o.n.d.f.p. należy 
interpretować „winę”, równolegle powstaje wątpliwość kim jest „osoba odpo-
wiedzialna za wykonanie obowiązku”, oraz co rozumie się jako zachowanie 
przez nią „staranności”.

Niniejsze opracowanie stanowi próbę ustalenia metodyki przypisywania 
winy za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także określenia jej 
relacji do aktualnie występujących w nauce prawa karnego teorii winy. W tym 
celu odnieść się należy do orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem orze-
czeń sądów administracyjnych i komisji orzekających w sprawach o narusze-
nie dyscypliny finansów publicznych, aktów normatywnych oraz wypowiedzi 

2 Stomma 1947, s. 11-26.
3 Barczak-Oplustil 2005, s. 82.
4 Zelek 2019, s. 111.
5 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm., dalej: DyscypFinPubU)
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doktryny. Zważywszy na wartość dobra chronionego przez przepisy Dyscyp-
FinPubU. - bezpieczeństwa finansów publicznych - podjęcie rozważań wydaje 
się uzasadnione.

CZYSTO NORMATYWNA TEORIA WINY UŻYTA  
W ART. 19 UST. 2 USTAWY Z DNIA 17 GRUDNIA 2004 R.  
O ODPOWIEDŚCI ZA NARUSZENIE FINANSÓW 
PUBLICZNYCH

Zgodnie z poglądami doktryny, aktualna konstrukcja DyscypFinPubU 
kreuje proces przypisywania winy sprawcy deliktu finansowego w sposób 
niejako zgodny z tzw. czystą normatywną teorią winy.678 Przed omówieniem 
dlaczego takie stanowisko dominuje, należy wyjaśnić, jak w myśl tej teorii 
rozumie winę nauka prawa karnego. 

W czystej normatywnej teorii winy, wina jest czynionym sprawcy bez-
prawnego zachowania zarzutem, że mógł on i powinien zachować się w spo-
sób zgodny z normą postępowania. Przypisanie winy w tym ujęciu wolne jest 
od problemów umyślności i nieumyślności, ponieważ nie stanowią one jej 
elementów. Czysta normatywna koncepcja winy oparta jest na finalistycznej 
strukturze przestępstwa w której nieumyślność i umyślność stanowią znamiona 
podmiotowe czynu, nie są więc powiązane z winą. Mają one znaczenie na 
wcześniejszym etapie przypisywania odpowiedzialności.9 

Co jest kluczowe dla opracowywanego zagadnienia, sąd bazując na czysto 
normatywnej teorii winy bada, czy sytuacja w której czyn został popełniony 
umożliwia oraz uzasadnia sformułowanie zarzutu. Oznacza to, że w warun-
kach, które uzasadniają przypisanie winy czyn jest zawiniony od momentu 
jego popełnienia, rolą sądu jest zaś wyłącznie potwierdzenie tego faktu przez 
wydobycie okoliczności.10

Często podaje się, że czysto normatywna teoria winy, nazywana również 
teorią finalną11, jest aktualnie najpowszechniej przyjmowanym ujęciem tego 
pojęcia. Andrzej Zoll, będący zwolennikiem tej teorii, definiuje winę jako za-
rzut stawiany sprawcy w oparciu o jego dojrzałość, poczytalność oraz możliwość 

6 Lachowski 2020, s. 62.
7 Rotter 2015, s. 40-47.
8 Lipiec-Warzecha 2012.
9 Kowalewska-Łukuć 2019.
10 Pohl 2019, s. 331.
11 Bojarski, Giezek, Sienkiewicz 2020, s. 196.
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rozpoznania bezprawności czynu.12 Ustawodawca w art. 23 DyscypFinPubU. 
odnosi się do tych dwóch ostatnich okoliczności. O ile kwestia niemożliwo-
ści przypisania winy osobie niepoczytalnej, z wyjątkiem okoliczności ujętych  
w ust. 3 powyższego przepisu13, nie budzi istotnych wątpliwości, o tyle rozpo-
znanie bezprawności czynu przy ogromnym poziomie złożoności oraz szybkim 
tempie zmian przepisów dotyczących finansów publicznych może przysporzyć 
problemów nawet wzorowej osobie odpowiedzialnej. W takich sytuacjach na-
leżyta staranność polegać powinna na oparciu się w procesie decyzyjnym na 
opiniach profesjonalistów, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie 
umożliwiające poprawną interpretację przepisów. Ilość opinii powinna być 
proporcjonalna do zagrożenia na jakie ewentualne naruszenie może narazić 
finanse publiczne. Nie jest więc zasadnym podawane w orzecznictwie twier-
dzenie, że błąd co do prawa nie może stanowić okoliczności uniemożliwiającej 
przypisanie winy obwinionemu. Przy jednak prostych konstrukcjach praw-
nych, orzecznictwo słusznie przyjęło, że błędna opinia radcy prawnego zgod-
na z oczekiwaniami sprawcy nie zwalnia z odpowiedzialności za naruszenie14. 
Oczywistym jest, że od osób odpowiedzialnych za dysponowanie finansami 
publicznymi oczekuje się przynajmniej podstawowego rozumienia przepisów. 
O tym traktować będzie jednak inna część niniejszego opracowania. Wracając 
do wieku jako przesłanki przypisania odpowiedzialności za naruszenie, katalog 
podmiotów mogących ją ponosić określony jest w art.4 ust. 1 i art. 4a Dyscyp-
FinPubU. Każde z wymienionych w tych przepisach stanowisk może piasto-
wać wyłącznie osoba, która ukończyła 18. rok życia. Dojrzałość nie jest więc 
problemem dotyczącym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.

Za uznaniem, że ustawodawca w art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU. odniósł 
się do finalnej teorii winy świadczy drugie zdanie tego przepisu. Zostało ono 
dodane nowelizacją z 19 sierpnia 2011 r., w której to również ustawodawca 
uchylił definiujący umyślność i nieumyślność art. 22 DyscypFinPubU, oraz 
znacząco zmienił umożliwiający odstąpienie od kary za nieszkodliwe nieumyśl-
ne naruszenie art. 35 u.o.z.f.p15. Dystansowanie się od strefy podmiotowej  

12 Zoll 1982, s. 114-115.
13 Artykuł 23 ust. 3 przepisu ust. 2 nie stosuje się, gdy zakłócenie czynności psychicznych zos-
tało spowodowane wprawieniem się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w wyniku własnego 
działania.[skrytykować powyższy przepis można za pominięcie ogromnego problemu jakim jest 
tzw. psychoza alkoholowa - uwaga autora]
14 Wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2018 r., V SA/Wa 1230/17, LEX nr 2612708.
15 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz.1429). 
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w ustawie argumentowane było znaczącymi rozbieżnościami w interpretacji 
przepisów przez komisje orzekające. Część uznawała umyślność czy nieumyśl-
ność wyłącznie za sposób popełnienia naruszenia, inne zaś rozumiały je jako 
kluczowy element samej winy16. Ustawodawca opowiedział się za pierwszym 
z wyżej wskazanych stanowiskiem, kreując jednocześnie pewien wzorzec sta-
ranności, do którego sprawców naruszeń należy porównywać. Podkreślono 
tym samym element ocenny winy, charakterystyczny dla teorii normatywnych. 
Nie można przypisać winy jeżeli sprawca dochowując pewnego poziomu sta-
ranności nie mógł zachować się w sposób, który nie powodowałby naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych. Organ orzekający musi więc określić, co 
jest niejednokrotnie niezwykle trudne, jak sprawca powinien był się zacho-
wać, by deliktu nie popełnić17. Jest to szczególnie ważne również ze względu 
na funkcję prewencyjną odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. Sprawca ma wiedzieć jak powinien był się zachować, co umożli-
wi mu uniknięcie takiego naruszenia w przyszłości. Jak jednak pokazuje prak-
tyka orzecznicza, niemożliwość wskazania właściwego zachowania często nie 
stanowi dla komisji orzekających przeszkody w wymierzaniu kar za powstałe 
naruszenia18.

Reasumując, zgodnie z czystą normatywną teorią winy, wina na gruncie 
DyscypFinPubU. to zarzut stawiany osobie, której czyn wyczerpuje znamiona 
deliktu finansowego, że mogła ona i powinna zachować się w sposób niebędą-
cy naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

WZORZEC OSOBOWY I WYMAGANA STARANNOŚĆ

Jak wspomniano na wstępie, by ustalić winę sprawcy naruszenia należy 
jego zachowanie porównać z tym jak zachowałby się w takiej samej sytuacji 
określony wzorzec osobowy, będącym pewnego rodzaju wzorcem optymaliza-
cyjnym. Przez wzorzec optymalizacyjny rozumie się zespół cech oraz postaw 
odnoszących się do sfery powinności, przypisywanych pewnemu modelowi 
człowieka znajdującemu się w określonej sytuacji. W odróżnieniu od wzorca 
rekonstrukcyjnego, na podstawie którego określa się jaki sprawca w danym mo-
mencie był, model optymalizacyjny ustala jaki powinien on być19. Przykłado-
wo, za wzorzec optymalizacyjny można uznać „odpowiedzialnego architekta”, 

16 Lipiec-Warzecha 2012.
17 Wyrok NSA z dnia 28.05.2021 r., I GSK 1794/18, LEX nr 3197616.
18 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24.10.2017 r., V SA/Wa 3197/16, LEX nr 2431293.
19 Lipiński 2020, s. 41-47.
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„gospodarnego kierownika” czy „rzetelnego księgowego”. Jest nim więc rów-
nież „staranna osoba odpowiedzialna za wykonanie obowiązku”, w zakresie 
której mieszczą się wzorce osób odpowiedzialnych za dysponowanie finansami 
kreowane przez orzecznictwo i doktrynę. Co warto doprecyzować, przy usta-
laniu wzorców nie należy przeprowadzać uśredniania cech osób wchodzących 
w skład danej kategorii ludzi. Jeżeli większość kierowników okazałaby się nie-
gospodarna, wzorzec osobowy dalej posiadałby cechę gospodarności większej 
niż przeciętna, ponieważ bazuje on na częściowo wyidealizowanym systemie 
wartości, nie zaś na rzeczywistości20.

Mimo, że krytyka stosowania wzorców osobowych w prawie karnym nie 
jest przedmiotem niniejszego opracowania, pokrótce odnieść się należy do 
uwagi o nadmiernej obiektywizacji odpowiedzialności w przypadku ich stoso-
wania. Abstrahując od słusznych argumentów zbijających ten zarzut na gruncie 
prawa karnego, zauważyć trzeba, że większa niż w przypadku jej czysto karne-
go odpowiednika obiektywizacja odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych jest jak najbardziej właściwa. Zbyteczne jest nadmierne 
rozpatrywanie odpowiedzialności za naruszenie przez pryzmat sfery psychicz-
nej sprawcy. Zarówno nieumyślne, jak i umyślne popełnienie naruszenia zasłu-
guje na potępienie, ze względu na specyfikę dobra chronionego jakim są środki 
publiczne. Przy umyślności zarzucana jest celowość popełnianego czynu, przy 
nieumyślności niedostateczna znajomość prawa lub przeoczenie21. Szczegól-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansów publicznych stanowi nieświadoma 
nieumyślność sprawcy. Świadczy ona o braku kompetencji do pełnienia funk-
cji osoby odpowiedzialnej za dysponowanie środkami publicznymi22, a co za a 
tym idzie, o wadliwości systemu obsadzania stanowisk.

Wracając jednak do treści art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU., wzorzec osobo-
wy, do którego przyrównywane jest zachowanie sprawcy, odpowiada pełnio-
nemu przez niego stanowisku. Księgowego należy porównywać ze wzorcem 
osobowym „starannego księgowego”, kierownika ze wzorcem osobowym „sta-
rannego kierownika”. Jeżeli zachowanie określonego wzorca jest identyczne 
jak zachowanie sprawcy w czasie popełniania naruszenia, nie można sformuło-
wać zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Innymi słowy, ob-
winiony zachował się w danej sytuacji wzorcowo. Prócz staranności, której 

20 Lipiński 2018, s. 61-73.
21 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 maja 2019 r. 
sygn. akt DFP-RKO-540-24/10/18, Biuletyn orzecznictwa w sprawach o naruszenie finansów 
publicznych 2019, Główna komisja orzekająca w sprawach o naruszenie finansów publicznych
22 Lachowski 2020, s. 62.
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omówienie nastąpi w następnym akapicie, podane wyżej wzorce optymali-
zacyjne posiadają również inne cechy, których określenie ustalić można na 
podstawie analizy orzecznictwa. Niejako bezrefleksyjnie komisje orzecznicze 
przyjmują czasem - „Osoba taka winna m.in. posiadać odpowiednie wykształ-
cenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz indywidualne predyspozy-
cje, pozwalające na gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych oraz 
gospodarowanie mieniem w imieniu jednostki sektora finansów publicznych, 
w sposób zgodny z prawem”.2324 Wątpliwości może powodować szczególnie 
przypisanie wzorcowi osobowemu pierwszej z tych cech, tzn. posiadanie 
odpowiedniego wykształcenia. Podmiotami odpowiedzialności za naruszenie 
finansów publicznych są często osoby wybierane w wyborach powszechnych 
(wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast). Pełnienie tych funkcji nie jest i 
nie powinno być warunkowane posiadaniem jakiegokolwiek wykształcenia25, 
a jego posiadanie nie zmniejsza ryzyka naruszenia. Przyrównywanie sprawców 
naruszeń do tak ogólnego modelu uznać należy za błędne uproszczenie. Traf-
niej i precyzyjniej orzecznictwo wypowiada się natomiast o cechach rzetelne-
go kierownika jednostki. Kierownik taki powinien, między innymi, posiadać 
wysoką świadomość prawną i znajomość przepisów na poziomie wyższym niż 
podstawowy26, powinien cechować się zaradnością w radzeniu sobie z nor-
malnymi problemami jednostek budżetowych27 oraz uważnością w zakresie 
sprawozdawczości budżetowej28. Wymogi wobec kierowników jednostek bu-
dżetowych są więc wysokie, ale zważywszy na ogólne warunki ich pracy, rów-
nież dość oczywiste.

Za kluczową cechę wzorców przy wykazywaniu, że zachowanie sprawcy 
naruszenia nie odpowiada oczekiwaniom jest staranność. Podobnie do winy, 
również ona cechuje się brakiem definicji legalnej. Ustalając jej znaczenie 
odnieść się należy do doktryny prawa cywilnego, która wypowiada się o niej 

23 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2019 r. sygn. 
akt DB-0965/19/19
24 Orzeczenie GKO z 17.09.2018 r., BDF1.4800.60.2018, LEX nr 2614009.
25 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).
26 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2019 r. sygn. 
akt DB-0965/19/19
27 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. sygn. 
akt RIO.XII.53-8/2019
28 Orzeczenie Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 lutego 2016 r. sygn. 
akt RIO.XII.53-57/2015
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szczególnie często w kontekście prawa zobowiązań. Wywnioskować można, 
 że w zakres nazwy „staranny” wchodzą takie cechy jak: gorliwość, troskliwość, 
zapobiegliwość, ostrożność, przezorność, zdrowy rozsądek29. Za zachowanie 
staranne człowieka uznać należy więc takie, w którym wykazuje on powyższe 
przymioty. Staranność jako obiektywny standard stanowi podstawowe kryte-
rium przy przypisywaniu winy w prawie cywilnym, niedochowanie jej uznać 
należy za niedbałość, z którą może się wiązać szereg konsekwencji.30 Staranność 
jest kategorią stopniowalną, a każdy jej stopień odpowiada oczekiwaniom ja-
kie należy postawić osobie znajdującej się w danej sytuacji, czy jak w przypad-
ku odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, pełnią-
cej określone stanowisko. Wyróżnić można staranność minimalną, staranność 
należytą, staranność szczególną i staranność najwyższą. W odróżnieniu od art. 
355 ust. 1 Kodeksu cywilnego31 ustawodawca w art. 19 ust. 2 DyscypFinPu-
bU. nie precyzuje jakiego poziomu staranności od dysponentów środkami pu-
blicznymi oczekuje. Przyjmuje się, że „staranność wymagana” to staranność 
należyta, czyli taka której spełnienie wymaga określonych cech czy kwalifikacji, 
jednak nie mająca charakteru szczególnego32. Nie jest to w żadnym wypadku 
staranność wyjątkowa, specjalna czy nieprzeciętna - te cechy zarezerwowane 
są dla staranności szczególnej33. Należy przyjąć, że przez „staranność wyma-
ganą” rozumie się taką, której można spodziewać się od każdego racjonalnie 
myślącego i poważnie traktującego swoje obowiązki człowieka, wzbogaconą  
o zwiększone oczekiwania względem osób, którym powierzono dysponowanie 
środkami publicznymi.

Stosując wzorzec osobowy komisja orzekająca podąża więc schematem 
działania. Na początku powinna ustalić cechy jakie wzorzec odpowiedni dla 
danego stanowiska posiada, bazując na dotychczasowym dobytku orzecznic-
twa oraz własnej ekspertyzie. Następnie określić jakie zachowanie tego wzor-
ca w sytuacji będącej przedmiotem postępowania można by uznać za pewne 
minimum należytej staranności. Okolicznością uniemożliwiającą przypisanie 
winy sprawcy określoną w art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU jest brak możliwości 
wykazania przez organ, że sprawca mógł zachować się w wyznaczony tą meto-
dą sposób.

29 Kulesza, Słoniński 1974, s. 105-119.
30 Nazaruk 2019.
31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. 
zm.).
32 Lipiec-Warzecha 2012.
33 Postanowienie SN z 17.10.2002 r., sygn.akt IV KKN 634/99, „OSNKW 2003, nr 3-4, poz. 33.”
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INNE TEORIE WINY

Opisane wyżej mechanizmy oraz odniesienie się przez ustawodawcę 
do czysto normatywnej teorii winy tworzą, zdaniem autora, spójny system 
umożliwiający właściwe przypisywanie winy osobom odpowiedzialnym za na-
ruszenia dyscypliny finansów publicznych. Nie da się jednak nie zauważyć,  
że w przypadku dużej złożoności, której w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych nie brakuje, wykazanie jak sprawca powinien był się 
zachować jest niezwykle trudne i ma charakter mocno spekulacyjny. Wówczas 
organ rozpatrywać może sprawę w niejakim oderwaniu od realiów zawodo-
wych dysponentów środków publicznych34. Aby więc uznać aktualny kształt 
art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU. za słuszny, odnieść się należy również do in-
nych teorii winy występujących w nauce prawa karnego. 

Winą w rozumieniu teorii dyskursywnej jest naruszenie pewnej natural-
nie kreowanej przez członków społeczeństwa umowy społecznej, obligującej 
adresatów norm sankcjonowanych do zachowywania się odpowiedni sposób. 
Sprawca jest więc w myśl teorii dyskursywnej zarówno adresatem, jak i współ-
autorem normy, którą przekracza. Współautorem, ponieważ to społeczeństwo, 
którego sprawca jest częścią, tworzy system wartości na podstawie którego usta-
wodawca, bardziej lub mniej trafnie, formułuje prawo. Przenosząc więc teorię 
dyskursywną na grunt odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych zauważyć można, że osoby odpowiedzialne ustalają i akceptują 
pewną umowę ze społeczeństwem, zgadzając się na staranne i rzetelne dyspo-
nowanie środkami publicznymi. Winą nazwać można by więc niedochowanie 
wierności tej umowie, czyli celowy lub niecelowy delikt finansowy. Elemen-
ty teorii dyskursywnej można zauważyć w czysto normatywnym ujęciu winy 
zawartym w art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU. Nie da się sformułować zarzutu  
w sytuacji, w której osoba odpowiedzialna nie naruszyła niepisanej umowy 
łączącej ją ze społeczeństwem. W przeciwieństwie jednak do teorii normatyw-
nych, teoria dyskursywna milczy o przesłankach przypisania winy i okoliczno-
ściach ją wyłączających. Uznać więc ją należy, przynajmniej w aktualnym jej 
brzmieniu, za skrajnie niepraktyczną.35

Za nietrafną uznać należy również funkcjonalną teorię winy. Stosując to 
ujęcie samą istotę winy należy zignorować, koncentrując się przy jej „przypisy-
waniu” na społecznej celowości karania. Wynika to z założenia, że prawidłowe 
zdefiniowane winy jest zadaniem niezwykle trudnym, a nawet niewykonalnym. 

34 Wyrok NSA z 28.05.2021 r., syg.akt I GSK 1794/18, LEX nr 3197616.
35 Kowalewska-Łukuć 2019.
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W związku z tym organ nie powinien skupiać się na daremnym ustalaniu 
winy sprawcy, czegoś czego prawidłowo wykonać nie może, a raczej na usta-
leniu czy wymierzenie mu kary byłoby celowe ze względu na funkcje prawa,  
w szczególności funkcji prewencyjnej prawa karnego.36 Dostrzec można, że winę  
w ujęciu funkcjonalnym cechuje skrajny obiektywizm, niedopuszczalny nawet 
na gruncie DyscypFinPubU. i sprowadza ona cały proces represyjny do zdania 

„karzemy, bo zasadnym jest karać”, co cofa niejako rozwój prawa karnego.37

Winę w ujęciu relacyjnym, opracowanym przez W. Patryasa, przedsta-
wia się za pomocą nieklasycznej definicji równościowej: wina = df(X, C, t) 
(X zawinił C w okresie T). Wina w myśl tej teorii jest więc relacją łączącą 
sprawcę zachowania z czynem w danym okresie czasu. Nie jest jej celem wy-
jaśnienie jaka jest istota winy, buduje jednak pewną jednolitość w zakresie 
metodologii rozważań doktryny nad tym jaka ona jest. Również na gruncie  
DyscypFinPubU. zachodzi powyższa relacja, gdzie „X” to sprawca naruszenia, 

„C” to zachowanie wyczerpujące znamiona czynu określonego jako naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, a „t” to okres w którym obwiniony przyczy-
nił się do naruszenia.

Jak już wcześniej wspomniano, nadmierna skupienie się przy przypisy-
waniu winy na sferze psychologicznej sprawcy naruszenia jest na gruncie Dys-
cypFinPubU. niecelowe. W związku z tym teorie psychologiczne, a także tzw. 
kompleksową normatywna teoria winy, które w swoim założeniu skupiają się 
na stosunku intelektualno-wolicjonalnym sprawcy do czynu należy przy opra-
cowywaniu tytułowego zagadnienia odrzucić.

WNIOSKI

Słusznie przyjmuje się, że winę w art. 19 ust. 2 DyscypFinPubU.  
rozumieć należy w ujęciu czysto normatywnym. Zasadność tego zabiegu po-
twierdza niedostosowanie innych teorii do specyfiki odpowiedzialności za na-
ruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich szeroko pojęta wadliwość. 
Trafność zastosowania tej teorii nie może być jednak interpretowana jako jej 
absolutna słuszność. W przyszłości, wraz z dalszym rozwojem nauki prawa 
karnego, sformułowane zostaną nowe, być może odpowiedniejsze teorie winy, 
które będą miały swój wpływ również na inne gałęzie prawa, w tym w szcze-
gólności prawa quasi-karnego. 

36 Stomma 1947, s. 19.
37 Kowalewska-Łukuć 2019.
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Opisana wyżej metodyka przypisywania winy jest bez wątpienia złożo-
na, odpowiada jednak uwarunkowaniom tworzonym przez finanse publiczne.  
Nie jest to niestety system pozbawiony wad, co pokazują chociażby błędy po-
pełniane przez komisje orzecznicze w sprawach o naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych. Całościowa analiza zagadnienia wykracza jednak poza ramy  
niniejszego opracowania.

Fault (culpa) in art. 19 par. 2  
of Act of 17 December 2004 on liability for breach 

of public finance discipline

Summary: Goal - Establishing the methodology of assigning fault (culpa)  
for breaching the discipline of public finance and defining its relation to cur-
rently dominating theories developed by the science of criminal law. Research 
methodology - analysis of chosen legal acts, domestic literature and judicial de-
cisions. Result – The legislator in art. 19 par. 2 embraced the purely norma-
tive account of fault. To assign fault (culpa) to the perpetrator of the breach,  
it is necessary to first establish a certain, partially idealised personified model. 
 If the model could not act in a way that was not a breach of public finance discipline,  
it is impossible to assign fault(culpa) to the perpetrator. Originality/value –  
The comparison between the theories of the penal law science and the instru-
ments of liability for breach of public finance discipline.

Key words: liability for breach of public finance discipline, fault (culpa), secu-
rity of public finances, personified models.
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