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WSTĘP

Przedmiotem zainteresowań autorów niniejszej publikacji są wyzwania 
na gruncie aspektów gospodarczych, prawnych, pedagogicznych, psycholo-
gicznych, ekonomicznych czy administracyjnych. 

Wielość tematów zaskakuje ze względu na to, że człowiek XXI wieku jest 
niejako zobligowany do tego, aby radzić sobie z tak dużą ilością materiałów, 
doświadczeń oraz wiedzy specjalistycznej. 

Współczesny człowiek kreuje i podporządkowuje sobie otoczenie, które 
często niszczy, nie bacząc na konsekwencje, jakie z tym się wiążą. Podejmo-
wane często decyzje są złymi, a w swym zasięgu wywierają nieodzowny wpływ 
na jakość i sens życia ludzi. Wyzwania współczesnego świata związane są  
z indywidualnym poczuciem życiowej satysfakcji, wyrażonej możliwościami 
kształtowania własnego wielowymiarowego rozwoju i autokreacji, realizacją 
aspiracji i celów życiowych zgodnie z przyjętymi wartościami, oczekiwaniami, 
z uwzględnieniem materialnych warunków społecznych. 

Co więcej, pisząc o wyzwaniach współczesnego świata w obszarach spo-
łecznych czy edukacyjnych, najczęściej przywoływany jest personalistyczny 
obraz i wizja człowieka usytuowanego w określonej przestrzeni społecznej, 
który ma możliwość i prawo do wykorzystania zasobów intelektualnych w za-
spokojeniu własnych potrzeb i potrzeb innych przedstawicieli społeczeństwa. 

Na opracowanie składają się teksty autorów reprezentujących m.in. Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 
czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Co ciekawe autorzy związa-
ni są nie tylko z uczelniami w Polsce, ale też z innymi placówkami czy funda-
cjami, gdzie realizują swoje cele osobiste czy zawodowe. Stanowi to ogromny 
wkład w przygotowanie niniejszej publikacji, gdyż oprócz wiedzy teoretycznej 
możliwe jest zapoznanie się z komentarzem praktyków. 
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Niniejszą publikację otwiera Wstęp, w którym opisane zostały ogólne 
informacje dotyczące założeń pracy oraz poszczególne aspekty istotne do 
stworzenia tego zbioru. Praca stanowi kolejny zbiór wartościowych tekstów 
dotyczących interdyscyplinarnego rozumienia trudności i problemów współ-
czesnego świata. 

Przechodząc do kwestii technicznych warto zaznaczyć, że książka składa 
się z siedmiu rozdziałów. Pierwszym tekstem w pracy jest publikacja autor-
stwa Kamila Porowskiego i Stanisława Sochy pt. Dobrostan bydła mlecznego, 
w którym autorzy zawarli istotne aspekty dotyczące dobrostanu zwierząt go-
spodarskich. Zwrócono uwagę na to, że dobrostan bardzo często jest zależ-
ny od mikroklimatu oraz odpowiedniego zachowania stanu fizjologicznego 
zwierzęcia. Niniejsze działania są po to, aby nie doprowadzać do dyskomfortu 
psychicznego oraz fizycznego. Zwrócono uwagę na kwestie związane z utrzy-
maniem odpowiedniej temperatury, oświetlenia budynku, w którym prze-
bywa bydło czy odpowiednią wentylację m.in. w budynkach inwentarskich. 
Zagadnieniem znaczącym jest wymienienie sposobów przyczyniających się do 
łagodzenia objawów stresu cieplnego u zwierząt. Zagadnienie to jest istotne  
w szczególności w obecnych czasach – kiedy toczy się dyskusja nad optymali-
zacją procesów związanych z gospodarką. 

W kolejnym rozdziale pod tytułem Glosa aprobująca do wyroku Sądu Naj-
wyższego z dnia 11 stycznia 2019 r., v csk 551/17 autorka Małgorzata Dąbrow-
ska zajęła się szczegółowym opisem niniejszego tematu. Autorka niniejszego 
tekstu skupiła się na przesłankach decydujących o ważności udzielonego przez 
poręczyciela poręczenia wekslowego, a przez to zgodnego z obowiązującymi 
przepisami prawa sposobu połączenia weksla z przedłużkiem. W pracy Mał-
gorzaty Dąbrowskiej ukazany został ścisły związek omawianej figury z umiesz-
czeniem awalu na wekslu lub przedłużku w sposób rodzący formalnoprawną 
odpowiedzialność poręczyciela wekslowego. 

Natomiast w rozdziale III autorki Emilia Wieczorek oraz Marlena Stra-
domska opisują znaczenie nowoczesnej edukacji z uwzględnieniem podejmo-
wania homeschoolingu. Zagadnienie jest istotne w XXI wieku, a w szczegól-
ności w okresie pandemii, kiedy standardy związane z edukacją zmieniły się,  
a człowiek miał przyzwyczaić się do zupełnie innych wyzwań. W artykule  
pt. An alternative to modern education – home education – analysis of oppor-
tunities and threats próbowano wyróżnić zalety oraz wady takiej możliwości 
edukacyjnej. Do ważnych aspektów można zaliczyć te związane z tworzeniem 
działań merytorycznych, które pozwalają na prawidłowo określony cel działań. 
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W rozdziale IV pod tytułem Stres przed wystąpieniami publicznymi 
wśród studentów oraz uczniów liceum autorka Klaudia Orlicka porusza pro-
blematykę związaną z funkcjonowaniem człowieka, a także jego trudnościami  
i deficytami pojawiającymi się m.in. w aspekcie trudności podczas wystąpień 
publicznych. Okazuje się, że są sprawdzone sposoby, które mogą przyczynić 
się do zmniejszenia oporu. Autorka podejmuje temat dotyczący stresu, który 
traktuje jako nieodłączną część ludzkiego życia, której nie warto też jednak 
bagatelizować, aby nie doprowadzić do destabilizacji własnego zdrowia psy-
chicznego. Stres jest jednym z mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo. 
Stres może wywoływać emocje pozytywne, takie jak mobilizacja, pobudzenie 
organizmu, lub negatywne – reakcja obronna, demobilizacja organizmu. Stres 
poprzez produkcję adrenaliny przygotowuje ciało i umysł do reakcji na zagro-
żenie. Uznaje także, że stres lub stres przewlekły ma swoje odzwierciedlenie 
w patogenezie chorób cywilizacyjnych, takich jak: depresja, nowotwór czy 
nadciśnienie tętnicze. Autorka za pośrednictwem mediów społecznościowych 
przeprowadziła anonimową ankietę wśród studentów oraz uczniów liceum, 
której tematyką fundamentalną jest stres przed wystąpieniami publicznymi. 
Zapytano ankietowanych o metody radzenia sobie z tak wielokroć występu-
jącym problemem o czynniki stresogenne mające wpływ na wystąpienie, to-
warzyszące im symptomy. Okazało się, że przeważająca część respondentów 
wieku od 18 do 25 lat doświadczyła stresu przed przemówieniami obejmują-
cymi szerszą publikę odbiorców. Ponadto większość ankietowanych dąży do 
unikania wystąpień publicznych. 

W kolejnej części monografii pt. Współczesne wyzwania prawa podatko-
wego. O problemie opodatkowania dochodów pochodzących z przestępstwa na 
przykładzie doświadczeń polskich i niemieckich autorka Jadwiga Kopieć-Ja-
kimiec podjęła się próby przeanalizowania wskazanych zagadnień. Przedmio-
tem opracowania jest analiza polskiej i niemieckiej regulacji prawnej dotyczą-
cej opodatkowania dochodów pochodzących z przestępstwa. Problematyka 
ta jest tematem relatywnie rzadko podejmowanym przez teoretyków oraz 
badaczy. Tekst jest podsumowaniem dostępnej obecnie polskiej i niemieckiej 
literatury przedmiotu. Istotnymi elementami zawartymi w pracy jest podatek 
dochodowy, dochody z przestępstwa, opodatkowanie, niemieckie prawo po-
datkowe oraz ordynacja podatkowa.

W następnym rozdziale przygotowanym przez Tomasza Słapczyńskie-
go zwrócona została uwaga na Problem opodatkowania usługi ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu w Polsce. Autor zwraca on uwagę na kwestie prawne  
i ekonomiczne. Przedmiotem analizy przygotowanej przez autora jest wyrok 
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o sygnaturze C-224/11. Wyrok 
został wydany w 2011 roku, jednak jest przedmiotem dalszej dyskusji wśród 
podmiotów zajmujących się zagadnieniami podatkowymi, w szczególności 
podatkiem VAT. Wyrok został wydany w odpowiedzi na wniosek Naczel-
nego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym. Złożony wniosek dotyczył podatku VAT za usługę ubezpie-
czenia przedmiotu leasingu. 

Ostatnia część monografii poświęcona jest aspektom psychologicznym, 
pedagogicznym oraz profilaktycznym. Autorki Marlena Stradomska oraz 
Emilia Wieczorek zajęły się próbą podsumowania rozważań skupiających się 
na psychologiczno-pedagogicznym aspekcie wsparcia udzielanego podczas 
pandemii. W artykule Psychological well-being and preventive activity in terms 
of psychology and pedagogy – a case study of the Maria Curie-Skłodowska Uni-
versity in Lublin helpline opisano działania podejmowane podczas konsulta-
cji psychologicznych. Osoby, które skorzystały z konsultacji doraźnych, były  
w wieku 18–50 lat. Inicjatywa skierowana była głównie do osób związanych 
z Uczelnią, ale także absolwentów i rodziców studentów, którzy potrzebowali 
wsparcia. Praca zawiera wybrane case study, które ilustrują kwestie postrzega-
nia swojej obecnej sytuacji życiowej przez osoby badane. W pracy przytoczo-
no także implikacje praktyczne związane z niniejszym zagadnieniem.

Redaktor pragnie serdecznie podziękować Recenzentom dr hab. Elżbie-
cie Bombik, prof. uczelni, dr Agnieszce Małek, dr. Kamili Matthies LL.M.  
za cenne i życzliwe wskazówki merytoryczne (uwagi), dzięki którym publika-
cja przybrała ostateczny kształt.

Marlena Stradomska  
Redaktor Naukowy
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UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

DOBROSTAN BYDŁA MLECZNEGO

WELFARE OF DAIRY CATTLE

WSTĘP

Dobrostan zwierząt gospodarskich jest zależny od mikroklimatu oraz 
systemu utrzymania zwierząt w oborze. Pod pojęciem dobrostanu należy ro-
zumieć zachowanie stanu fizjologicznego zwierzęcia wolnego od dyskomfortu 
psychicznego oraz fizycznego. Stworzenie warunków, w których bydło jest 
wolne od pragnienia, głodu, chorób i urazów, dyskomfortu, stresu, strachu 
oraz jest zdolne do normalnego zachowania, jest gwarancją prawidłowego do-
brostanu (Solan i Józwik 2009, s. 25–29). Obora jest to miejsce, w którym 
bydło spędza większość swojego życia, stanowi ona ochronę przed niekorzyst-
nym wpływem klimatu. Minimalne warunki utrzymania bydła określono  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca  
2010 roku. W dokumencie tym zawarto minimalne parametry mikroklimatu 
w oborze, to znaczy obiegu powietrza, wilgotności względnej powietrza, stę-
żenia gazów, temperatury oraz oświetlenia. Dokument ten określa również 
sposób utrzymania bydła, w tym minimalną powierzchnię pomieszczeń i sta-
nowisk, w których przebywają zwierzęta. Bydło powinno być utrzymywane 
w warunkach odpowiednich dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów 
lub innych cierpień, a także mieć swobodę ruchu (możliwość kładzenia się, 
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wstawania i leżenia). Wymaga się, aby bydło miało kontakt wzrokowy z in-
nymi zwierzętami tego samego gatunku (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi 2010). Nieodpowiednie warunki bytowania zwierząt mają 
duży wpływ na zdrowie i produkcję mleczną bydła. 

WPŁYW TEMPERATURY NA BYTOWANIE ZWIERZĄT

Ważnym czynnikiem wpływającym na ich dobrostan jest temperatura 
oraz wilgotność otocznia. W ciągu roku amplituda temperatur w oborze bar-
dzo się waha w zależności od pory roku. Zimą powinna być o 10o C wyższa 
niż na zewnątrz (nie może spaść jednak poniżej zera), latem zaś o 10o C niż-
sza. Bydło mleczne najlepiej czuje się przy wilgotności powietrza w zakresie 
50–80% oraz temperaturze w przedziale 8–15o C. Wysoka temperatura przy 
jednoczesnej niskiej wilgotności powietrza może wywołać stres cieplny (Bana-
szkiewicz 2016, s. 2). 

Długotrwały wzrost temperatury powietrza powyżej 25–27o C może do-
prowadzić do takich objawów, jak: 

− wzmożone pragnienie, unikanie słońca;
− obniżenie aktywności ruchowej, spadek produkcji mleka, zmniejsze-

nie aktywności rujowej;
− wytwarzanie zwiększonej ilości potu i śliny, podwyższona temperatu-

ra skóry oraz wzrost liczby oddechów;
− kwasica oddechowa, odwodnienie;
− utrata mikroelementów poprzez zwiększone pocenie się;
− spowolniona przemiana materii, biegunka, pienista ślina, sapanie, 

niepokój, wysunięty język, agresja;
− zaczerwienie błon śluzowych, słabe tętno (Angrecka i Herbut 2012,  

s. 99–105).

Stres cieplny ma wpływ na bydło w każdej kategorii wiekowej, rozpo-
czynając od najmłodszych cieląt aż po dojrzałe krowy. Najmłodsze cielęta są 
najbardziej narażone na skutki zbyt wysokich temperatur, co rzutuje na ich 
dalszy rozwój. Krowy poddane stresowi cieplnemu w okresie zasuszenia rodzą 
cielęta o niższej masie urodzeniowej nawet do kilku kilogramów oraz wyższej 
temperaturze ciała. Ponadto takie cielęta słabiej przyswajają z mleka matki 
potrzebne składniki odżywcze, co prowadzi w dalszym rozwoju do gorszego 
przybierania na wadze. Z powodu wysokiej temperatury otoczenia młode, tak 
samo jak dorosłe osobniki, w czasie upałów pobierają mniejsze ilości paszy na 
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rzecz zwiększonego poboru wody, co dodatkowo negatywnie wpływa na ich 
przyrosty. Działanie układu immunologicznego takich cieląt jest zaburzone, 
co prowadzi do większego ryzyka wystąpienia biegunek oraz różnych infekcji, 
dodatkowo osłabiając zwierzęta i często przyczyniając się do większej liczby 
upadków cieląt w okresie letnim (Chmielewski 2019). Wielu autorów publi-
kacji naukowych podaje stres cieplny także jako jedną z głównych przyczyn 
problemów w zacieleniu bydła. Efektywność inseminacji w okresie letnim jest 
od 20 do 30% niższa niż zimą. Bydło w czasie upałów często słabiej mani-
festuje ruję i trwa ona krócej. Ponadto wyższa temperatura ciała zwierzęcia 
i związane z tym procesy metaboliczne prowadzą do pogorszenia warunków 
w środowisku macicy i trudności w inplantacji zarodka oraz większe ryzyko 
obumarcia zarodka (Max 2015, s. 67–70). 

SPOSOBY ŁAGODZENIA  
OBJAWÓW STRESU CIEPLNEGO

Pełne zapobieganie wystąpieniu stresu cieplnego nie jest niestety obecnie 
możliwe. Jednak by polepszyć warunki bytowania zwierząt w okresie upałów, 
bydło powinno mieć stały dostęp do wody oraz lizawek uzupełniających nie-
dobory witamin i soli mineralnych. Z uwagi na zmniejszony apetyt zwierząt 
pasza powinna mieć wyższy indeks energetyczny, by mniejsze spożywane por-
cje zapewniały odpowiednie odżywienie. Jeżeli zwierzęta latem przebywają na 
pastwisku, to poza stałym dostępem do wody powinny mieć też możliwość 
schronienia się w cieniu wśród drzew lub pod zadaszeniem. W nowoczesnych 
oborach, gdzie bydło spędza całą dobę, wskazanym byłoby utrzymanie mniej-
szej obsady by, zwierzęta nie gromadziły się. Poza tym powinna być zapew-
niona odpowiednia wentylacja oraz kurtyny wodne dodatkowo obniżające 
temperaturę w oborze (Solan i Józwik 2009, s. 25–29). 

WENTYLACJA W BUDYNKACH INWENTARSKICH

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na mikroklimat 
w oborze jest odpowiednia wentylacja pomieszczeń inwentarskich, czyli wy-
miana powietrza zanieczyszczonego na świeże. Zwierzęta emitują dużo pary 
wodnej, ciepła oraz szkodliwych gazów, takich jak dwutlenek węgla, tlenek 
azot czy metan. Praca przy zwierzętach generuje hałas i zapylenie (ścielenie, 
zadawania paszy, porządkowanie stanowisk). Zadaniem wentylacji jest usu-
nięcie powietrza zużytego i dostarczenie świeżego w odpowiedniej ilości, tak 
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by zapewnić bydłu właściwy mikroklimat w oborze. Wymianę powietrza 
można podzielić na naturalną i wymuszoną. Naturalna wentylacja do wymu-
szania ruchu powietrza wykorzystuje dwa zjawiska – deflekcję oraz grawitację 
(Ngwabie, Jeppsson, Gustafsson i Nimmermark 2011, s. 760–768). Wydy-
chane powietrze dzięki dużej ilości dwutlenku węgla i parze wodnej jest cie-
plejsze od otoczenia, więc dzięki grawitacji unosi się do góry i wydostaje przez 
otwory w suficie, a na jego miejsce świeże powietrze napływa przez otwory 
nawiewne. Deflekcja to inaczej podciśnienie tworzone przez wiejący wiatr, 
który przy pomocy próżni usuwa zużyte powietrze z budynku poprzez otwory 
wystające ponad dach budynku inwentarskiego (Myczko 2006, s. 135–142).

Na skuteczność naturalnego obiegu powierza ma wpływ wiele czynni-
ków, takich jak różnica temperatur w oborze i na zewnątrz (by wentylacja 
działa prawidłowo, powinno być to co najmniej 5o C), kształt dachu obory, 
stosunek powierzchni otworów wywiewnych do nawiewnych (powinien wy-
nosić 1:1), ukształtowanie terenu, odległość pomiędzy wylotem a wlotem po-
wierza (im większa, tym szybszy obieg powietrza). Rekomendowana prędkość 
ruchu powietrza w oborze to 0,5 metra na sekundę latem oraz 0,3 metra na 
sekundę zimą. W przypadku zastoju powietrza przy braku różnicy temperatur 
w budynku inwentarskim i na zewnątrz używa się nawiewów (Myczko 2006, 
s. 135–142). 

Nawiew może przebiegać przez otwory po opuszczonych kurtynach lub 
przez otwory okienne. Okna muszą mieć regulację powierzchni otwarcia 
kurtyny z możliwością przesuwania lub zwijania. Wywiewy w oborach wol-
nostanowiskowych najczęściej znajdują się w otworach kalenicy (szczelinach 
kalenicowych). Wielkość szczelin można regulować ręcznie lub automatycz-
nie przy użyciu czujników wilgotności i temperatury powietrza w oborze. W 
przypadku obór uwięzionych starego typu poddasze w oborze często pełni 
funkcje użytkowe, wtedy też wywiewy mają postać pionowych kanałów o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym nie mniejszym niż 40 cm i muszą wy-
stawać ponad kalenicę przynajmniej  20 cm. Kanały wywiewów powinny być 
drożne 7i ocieplone, by zapobiec różnicy temperatur w oborze i na poddaszu. 
Zaleca się równomierne rozmieszczenie w budynku kanałów wentylacyjnych 
z możliwością regulacji i zamknięcia w okresie zimowym. 

Wentylacja mechaniczna opiera się na wymuszonym obiegu powietrza  
w budynkach inwentarskich. Wyróżniamy wentylację:

− podciśnieniową, gdzie wentylatory umieszczone są w otworach 
wylotowych;
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− nadciśnieniową, gdzie wentylatory mieszczone są w otworach 
wlotowych;

− zrównoważoną, gdzie wentylatory umieszczone są w otworach wylo-
towych i wlotowych.

Wentylacje mechaniczną stosuje się w przypadku, gdy nie jest możliwe 
utrzymanie właściwego mikroklimatu w oborze przy użyciu wentylacji na-
turalnej (Rzeźnik i Szulc 2008). Konieczna jest do tego sprawnie działająca 
wentylacja. 

OŚWIETLENIE BUDYNKU,  
W KTÓRYM PRZEBYWA BYDŁO

W budynkach inwentarskich przy ich projektowaniu należy zwrócić 
uwagę na właściwe oświetlenie. Prawidłowe oświetlenie ma dobry wpływ za-
równo na zwierzęta, jak i na ludzi przy nich pracujących. W nowoczesnych 
oborach często umieszcza się dodatkowe oświetlenie w połaciach dachowych. 
Świetliki kalenicowe nie tylko zapewniają dopływ światłą, ale też poprawiają 
wentylację obory. Oświetlenie takie powinno być równomierne. Zaleca się 
zastosowanie świetlików kalenicowych w wartości od 3 do 5% powierzchni 
podłogi. Okna stanowią główny dopływ światła naturalnego i powinny mieć 
powierzchnię 18–20 razy mniejszą od powierzchni podłogi. W oborze stosuje 
się także oświetlenie uzupełniające sztuczne, przy którym zwierzęta powinny 
mieć możliwość wzrokowej orientacji. Optymalny poziom natężenia światła 
dla dorosłego bydła to od 20 do 30 luksów (Nowak 2013, s. 16). Krowy 
preferują miejsca dobrze oświetlone, unikają kontrastów pomiędzy cieniem 
a słońcem. W oborach wolnostanowiskowych chętnie przechodzą z miejsc 
słabiej oświetlonych do jaśniejszych (Boćkowski [b.d.]). 

UWIĘZIOWY SYSTEM UTRZYMANIA BYDŁA

Kolejnym elementem mającym zasadniczy wpływ na dobrostan bydła 
jest system utrzymania i powierzchnia życiowa zwierząt. Bydło utrzymywane 
w systemie uwięzionym zależnie od wieku i wielkości wymaga innych wiel-
kości stanowisk. Wyróżnia się trzy podstawowe typy stanowisk uwięzionych: 
stanowiska długie, krótkie i średnie. Krawędź żłobu powinna być umiejsco-
wiona od 25 do 30 cm nad stanowiskiem w zależności od wielkości zwierzę-
cia. Stanowiska krótkie są najłatwiejsze w utrzymaniu czystości, stanowiska 
długie i średnie wymagają większej ilości ściółki i nakładów pracy przy ich 
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porządkowaniu. Danuta Nowak w swojej pracy z 2013 r. przedstawiła tabe-
lę obrazującą minimalne wymagania co do wielkości stanowisk dla różnych 
grup wiekowych w świetle obowiązującego prawa. 

Tabela 1. Minimalne wymiary stanowisk wymagane przy uwięzionym systemie 
utrzymywania bydła

Kategorie zwierząt

Wymiary stanowiska  
w cm

Długość Szerokość

Krowy i jałówki powyżej 7 miesiąca cielności 160 110

Jałówki powyżej 6 miesiąca życia  
do 7 miesiąca cielności

150 100

Bydło opasowe o masie ciała do 300 kg 130 80

Bydło opasowe o masie ciała powyżej 300 kg 145 95

Buchaj dorosły 240 140

Źródło: Nowak D., Warunki utrzymania bydła w świetle obowiązujących przepisów,  
Poznań 2013.

Podłoga stanowiska powinna być pochylona o około 2% ku tyłowi. 
Uwięź powinna nie ograniczać naturalnej pozycji wypoczynkowej stojącej 
oraz leżącej, możliwości swobodnego kładzenia się i wstawania. Powinna 
umożliwić wylizywanie się, bezproblemowe pobieranie paszy i cofnięcie się 
podczas wstawania, by nie zanieczyszczać odchodami stanowiska. Krowa przy 
każdym stanowisku powinna mieć nieograniczony dostęp do wody. Żłób  
w oborze stanowiskowej należy umieścić 15 cm ponad poziomem stanowiska, 
zaś jego tylną krawędź – ok. 25 cm (Romaniuk, Łukaszuk i Karbowy 2005, 
s. 175–182).

W oborze o systemie utrzymania uwięzionym krowy z definicji spędzają 
całe dnie w swoim stanowisku, nie mają możliwości swobodnego chodzenia, 
dlatego, by poprawić dobrostan tych zwierząt, wprowadzono program dzia-
łania „Dobrostan zwierząt” kampanii z  2020 r. W jednym z punktów tego 
programu zachęca się rolników do wypuszczania bydła na pastwisko. Aby 
skorzystać z programu dofinansowania dobrostanu bydła mlecznego wariant 
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2.1. – wypas, w wysokości 185 zł rocznie na jedna krowę mleczną, rolnik 
zobowiązuje się do wypuszczania wszystkich krów na pastwisko bez uwięzi 
przynajmniej przez 120 dni w roku na 6 godzin dziennie. Zwierzęta muszą 
być wypasane na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych, na któ-
rych są zielone rośliny pastewne lub trawa. Gospodarz musi prowadzić rejestr, 
zaznaczając dni, w których dana sztuka nie była wypasana i powód niewypa-
sania. Jeśli dane zwierzę było wypasane krócej niż 120 dni w roku bez uspra-
wiedliwienia w rejestrze z przyczyn niezależnych od rolnika, wtedy dopłata 
obniża się o 1% za każdy dzień nieuzasadnionego braku wypasu danej sztuki. 
Wypasane powinny być wówczas wszystkie krowy i jałowice, które ukończyły 
24 miesiące życia. Jałowice po ukończeniu 24 miesiąca życia oraz nowo za-
kupione sztuki powinny mieć rozpoczęty rejestr wypasu z dniem ukończenia 
wymaganego wieku lub w dniu zakupu zwierzęcia. Wypuszczanie krów na pa-
stwisko ma bardzo dobry wpływ na poprawę ich dobrostanu, ponieważ nawet 
najlepsza obora nie zastąpi krowom przebywania pośród natury.

WOLNOSTANOWISKOWY SYSTEM  
UTRZYMANIA BYDŁA

Innym systemem utrzymania zwierząt jest obora wolnostanowisko-
wa. Obecnie właśnie ten typ obór jest najczęściej budowany. Pozwala on na 
większą koncentrację zwierząt w jednym gospodarstwie. W oborach uwięzio-
wych zazwyczaj utrzymuje się około 30 sztuk krów mlecznych, zaś w oborze 
wolnostanowiskowej jest to średnio 100 sztuk. Obora wolnostanowiskowa 
pozwala zapewnić większy komfort zwierzętom, mają one większą swobodę 
ruchu. Krowy przemieszczają się ze strefy wypoczynku (legowisk) do stołu 
paszowego oraz do hali udojowej lub robota udojowego. Dobrostan zwierząt  
w oborze wolnostanowiskowej w bardzo dużym stopniu jest zależny od pod-
łoża, po którym bydło się przemieszcza. Zbyt śliskie i nierówne może powo-
dować urazy, a co za tym idzie problemy z poruszaniem się, a w konsekwencji 
może nawet doprowadzić do upadku zwierzęcia. Zaleca się, aby podłoga była 
twarda, stabilna i równa, ale nie śliska. Powinna też być łatwa w czyszczeniu 
oraz zapewniać zwierzętom bezpieczeństwo poruszania się. Szczególnym ro-
dzajem podłogi stosowanej w oborze wolnostanowiskowej jest podłoga szcze-
linowa oraz rusztowa. Tę pierwszą stosuje się w ciągach komunikacyjnych lub 
jako stałą posadzkę dla młodego bydła opasowego. Podłoga rusztowa nato-
miast użytkowana jest w wąskich kanałach (mniej niż 1 m) za stanowiskami 
krów, na których bydło stale nie przebywa (Nowak 2013, s. 10).
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Legowisko w oborze to najważniejsze miejsce dla krowy. Zwierzęta te 
spędzają przeciętnie od 12 do 14 godzin w pozycji leżącej. Stosunek ilości 
boksów do ilości zwierząt powinien wynosić jeden do jednego, w innym 
przypadku nie wszystkie zwierzęta będą miały nieograniczony dostęp do 
wypoczynku. W pozycji leżącej ciśnienie krwi u krów wzrasta przeciętnie  
o 2 litry na minutę, co sprzyja produkcji mleka. Im większy przepływ krwi 
przez wymiona, tym wyższa wydajność mleczna. Na wyprodukowanie jedne-
go litra mleka przez gruczoł mlekowy musi przepłynąć około 500 litrów krwi. 
Ponadto w pozycji leżącej bydło przeżuwa i odpoczywa. Racice w naturalny 
sposób suszą się i odpoczywają. Krótszy czas leżenia obciąża kończyny i racice, 
które mając dłuższy czas styczność z obornikiem, rozmiękają i łatwiej ulegają 
kontuzjom. Krótki czas leżenia krów może wskazywać na niewygodne stano-
wiska (Mikołajczyk 2015, s. 10).

Powierzchnia legowiska powinna być wygodna i miękka oraz dawać do-
bre oparcie dla racic. Boksy wyściełane są zazwyczaj materiałami organicz-
nymi, takimi jak wióry trocin, słoma, suchy nawóz, lub nieorganicznymi, 
takimi jak cement, materace, piasek, guma. Badania wykazały, że zwierzęta 
najbardziej preferują piasek. Materiał ten doskonale dostosowuje się do kształ-
tu zwierzęcia, co zapewnia komfort leżenia. Świetnie amortyzuje ciężar ciała 
przy wstawaniu i kładzeniu się, co pozwala odciążać stawy. Piasek ma niestety 
tę wadę, że bardzo trudno utrzymać go w czystości. Proces odseparowania 
piasku od odchodów zwierząt jest kosztowny, a sam piasek nie wszędzie jest 
dostępny. Na drugim miejscu krowy wybrały do leżenia materace. Materace 
są łatwiejsze w utrzymaniu. Zapewniają czystość oraz suchość stanowiska, co 
ogranicza stany zapalne wymion (Mikołajczyk 2015, s. 11). 

Wygodne stanowisko do leżenia dla krowy powinno mieć też odpowied-
nią wielkość przystosowaną do wieku oraz wielkości zwierzęcia. Boksy nie-
ograniczone ścianą powinny mieć długość co najmniej 210 cm dla krów i jałó-
wek powyżej 7 miesiąca ciąży i szerokość 110 cm. Młodsze zwierzęta powyżej 
6 miesiąca życia ale do 7 miesiąca cielności mogą mieć nieco mniejsze boksy o 
długości 190 cm i szerokości 90 cm. Boksy ograniczone ścianą powinny być o 
20–30 cm większe, by krowy swobodnie mogły kłaść się i wstawać. Zbyt małe 
boksy nie pozwalają na swobodę ruchu zwierzęcia, co w konsekwencji może 
doprowadzić do powstawania kontuzji oraz obniżonej wydajności mlecznej 
(Dobkowski 2000).
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PODSUMOWANIE

Podsumowując rozważania, na dobrostan bydła mlecznego ma 
wypływ bardzo wiele czynników, a wszystkie z nich składają się na ogól-
ny stan zwierząt. W powyższym artykule zostały wymienione jedynie 
niektóre z tych aspektów, takie jak wentylacja budynków, temperatura 
pomieszczeń gospodarskich, przestrzeń życiowa w różnych systemach 
utrzymania, oświetlenie. Jeżeli nie zapewnimy któregoś ze składowej 
dobrostanu zwierząt, może się to odbić na zdrowiu i samopoczuciu by-
dła, a co za tym idzie, na jego wydajności.
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STRESZCZENIE

Dobrostan bydła mlecznego jest uzależniony od systemu utrzymania zwierząt  
w oborze oraz jej mikroklimatu. Zapewnienie warunków bytowania, w którym by-
dło będzie dobrze się czuło jest równoznaczne z dobrostanem zwierząt. Minimalne 
warunki utrzymania krów zawarto w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 28 czerwca 2010 roku. W dokumencie tym opisano minimalne parametry 
mikroklimatu w oborze, to znaczy obiegu powietrza, wilgotności względnej powie-
trza, stężenia gazów, temperatury oraz oświetlenia, które w poniższej pracy zostały 
omówione. 

Słowa kluczowe: bydło mleczne, dobrostan zwierząt, warunki utrzymania 

ABSTRACT

The welfare of dairy cattle depends on the control system of their animals in the 
barn and the climate. Providing the living conditions in which the cattle feel good is 
synonymous with the welfare of the animals. The minimum conditions for the pro-
vision of cows are included in the agriculture and rural development management of 
June 28, 2010. This document describes the minimum parameters of microclimate  
in a barn, that is, air circulation, relative humidity, gas concentration, temperature, 
and lighting, which are discussed in the following paper.

Keywords: dairy cattle, animal welfare, living conditions
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UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU 
SĄDU NAJWYŻSZEGO Z DNIA 11 
STYCZNIA 2019 R., V CSK 551/171

Teza:

Dla ważności poręczenia wekslowego wymagane jest jego umieszczenie 
na wekslu lub na przedłużku, przy czym weksel i przedłużek muszą być 
ze sobą połączone w sposób trwały.

WSTĘP

Jedną z istotnych instytucji prawa wekslowego stanowi bez wątpienia 
poręczenie wekslowe. Sposób umieszczenia awalu na wekslu lub przedłuż-
ku oraz połączenia przedłużka z wekslem określić można jako zagadnienia 
budzące zainteresowanie judykatury i doktryny2. W glosowanym orzeczeniu 
Sąd Najwyższy odniósł się do przesłanek niezbędnych dla uznania ważności 

1  Zob. wyrok SN z dnia 11.01.2019 r., LEX nr 2618559.
2  Zob. wyrok SN z 23.10 1986 r., IV PR 320/86, LEX nr 55; wyrok SN z 5.9.1997r., 
III CKN 158/97, OSN 1998, Nr 2, poz. 25; M.H. Koziński, J. Dybiński, Forma poręczenia 
wekslowego w: Prawo papierów wartościowych. System Prawa Prywatnego. t. 18, M. Dr Dra-
gun-Gertner, J. Łopuski, M. Orlicki, W. Pyzioł, M. Romanowski, Warszawa 2016, s. 284;  
A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego, Warszawa 1994, s. 89; A. Szpu-
nar, M. Kaliński, Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2014, s. 152, 153; 
glosa M.H. Kozińskiego, NP 1990, Nr 1-3, s. 128 i n. Zob. J. Rosenbluth, Prawo wekslowe  
i czekowe. Komentarz, Tom 1, Kraków 1936 r., s. 380.
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udzielonego dodatkowego zobowiązania wekslowego3. Z racji ważkich impli-
kacji rzeczonego zagadnienia na praktyczny obrót cywilnoprawny, niezbęd-
nym jest szersze omówienie problematyki.

I.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco. Powód wystąpił  
z roszczeniem przeciwko pozwanemu o zapłatę z weksla kwoty 977 282, 35 zł 
wraz z ustawowymi odsetkami. Podstawa faktyczna żądania oparta była na po-
ręczeniu wekslowym udzielonym przez awalistę na przedłużku. Wątpliwości 
jednakże budził fakt, iż na pierwszej stronie weksla, prócz niezbędnego sfor-
mułowania „poręczam”, wpisano jedynie imię i nazwisko pozwanego wraz  
z jego miejscem zamieszkania. Na odrębnej kartce „stanowiącej załącznik do 
weksla wpisano numer dowodu osobistego, datę wydania i organ wystawiają-
cy, pod którym czytelny podpis złożył” awalista.

Sąd Okręgowy utrzymał w mocy nakaz zapłaty dochodzonej roszcze-
niem sumy pieniężnej. Od powyższego rozstrzygnięcia wniesiono środek 
odwoławczy. Sąd Apelacyjny uchylił nakaz zapłaty wskazanych w orzeczeniu 
Sądu Okręgowego kwot, a także oddalił powództwo. W toku rozpoznania 
sprawy zwrócił uwagę na niemożność udzielenia poręczenia wekslowego na 
odrębnym dokumencie, co w świetle jego oceny miało miejsce. Dodatkowo 
zwrócił uwagę na potrzebę odróżnienia wspomnianej instytucji od poręcze-
nia cywilnego, choćby ze względu na możliwość zmiany podstawy prawnej 
roszczenia przez powoda i zakaz wyrokowania przez sąd ponad jego żąda-
nie. Sąd Najwyższy wskazał, że istotą sporu jest ocena ważności poręczenia 
wekslowego, a więc wykładni art. 31 prawa wekslowego4. Podkreślił wymóg 
połączenia weksla z przedłużkiem w sposób trwały, tak by tworzyły jeden swo-
isty dokument, niedający się rozdzielić w przystępny sposób. Co więcej uznał,  
iż w przypadku braku spełnienia powyższych przesłanek, należy rozpatrywać 
możliwość ponoszenia przez awalistę odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

3  Zob. M.H. Koziński, J. Dybiński, Forma poręczenia wekslowego, w: Prawo papie-
rów wartościowych. System Prawa Prywatnego, Tom 18, M. Dr Dragun-Gertner, J. Łopuski,  
M. Orlicki, W. Pyzioł, M. Romanowski, 2016, s. 284.; Zob. wyrok SN z dnia 23.10. 1986 r., 
IV PR 320/86, LEX nr 55; PUG 1987, nr 5 z dnia 5 września 1997 r., wyrok SN z dnia  
5 sierpnia 2005 r., III CKN 158/97, OSNC 1998, Nr 2, poz. 25.
4  Zob. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r., Prawo wekslowe, Dz. U. 1936 nr 37 poz. 
282, Legalis online.
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II.

W pierwszej kolejności należy wyeksponować, iż zgodnie z brzemieniem 
przepisu art. 31 prawa wekslowego awal umieszcza się na wekslu albo na prze-
dłużku. W związku ze spójnym i klarownym wymogiem sformułowanym 
przez ustawodawcę, kwestia ta nie budzi wątpliwości. A contrario, zamiesz-
czenie poręczenia wekslowego na odrębnym dokumencie jest niedopuszczal-
ne. Jak podkreśla się w literaturze, aneksja do konwencji genewskiej z 1930 
r. stworzyła możliwość względem niektórych państw na dodanie przepisu 
umożliwiającego jego umieszczenie w dokumencie niebędącym wekslem lub 
kartą dodatkową5. Polska jednakże z tego zastrzeżenia nie skorzystała, wobec 
czego niezbędnym jest ścisłe przestrzeganie uprzednio wspomnianej dyspozy-
cji. Sformułowana przez Sąd Najwyższy w wydanym rozstrzygnięciu z dnia  
23 października 1986 r. teza, iż „poręczenie udzielone w odrębnym doku-
mencie dołączonym do weksla nie ma charakteru poręczenia wekslowego  
w rozumieniu art. 31 prawa wekslowego”6, słusznie uzyskała aprobatę dok-
tryny7. Należy również zwrócić uwagę na to, że w stosunku do weksla istnieje 
możliwość jego umiejscowienia nie tylko na przedniej stronie, lecz również 
na odwrotnej, gdyż regulacje prawne nie wyszczególniają konkretnego miej-
sca na wekslu, w którym awal miałby się znajdować8. W żadnym jednak wy-
padku dopuszczalnej opcję nie stanowi samoistny, niepowiązany z wekslem 
dokument. Wobec tak uregulowanej kwestii rodzi się uzasadnione pytanie  
o sposób połączenia, powiązania weksla z przedłużkiem.

III. 

Najistotniejsza kwestia wyłaniająca się z glosowanego orzeczenia prowa-
dzi do wskazania braku przepisu prawnego prawa wekslowego, który to okre-
ślałby jednoznacznie sposób połączenia weksla z przedłużkiem. Podkreślana  

5  Zob. A. Szpunar, Komentarz do prawa wekslowego i prawa czekowego, Warszawa 
1994, s. 89; R. Woźniak, Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych, 2019 r., s. 64.
6  Wyrok SN z 23.10 1986 r., IV PR 320/86, LEX nr 55.
7  Zob. M. Kaliński, Poręczenie wekslowe, w: Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, 
J. Jastrzębski, 2014, str. 300; B. Łój, T. Sojka, B. Włodarczak, Prawo wekslowe i czekowe. Ko-
mentarz, orzecznictwo, przepisy. Zielona Góra, 1991 r., s. 31; A. Szumański, Prawo papierów 
wartościowych, w: System Prawa Prywatnego, t. 18, 2010 r., Legalis online.
8  Zob. M. Kaliński Poręczenie wekslowe w: Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz,  
J. Jastrzębski, 2014, str. 299; I. Heropolitańska, Prawo wekslowe i czekowe. Praktyczny komen-
tarz, 2011, s. 184; M. Czarnecki, L. Bagińska, Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz., Warsza-
wa 2018 r., art.31, Legalis online.
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w orzecznictwie teza, iż musi on odznaczać się trwałością9, wiąże się bezpo-
średnio z uwzględnieniem surowości zobowiązania wekslowego, a także akce-
soryjnością formalną odpowiedzialności poręczyciela wekslowego.

To właśnie ze względu na formalizm poręczenia wekslowego, jak już 
wcześniej zauważono, niemożliwym jest jego umieszczenie, uzależniające 
zresztą odpowiedzialność prawną awalisty z tytułu udzielonego zabezpiecze-
nia zapłaty sumy wekslowej w stosunku do posiadacza weksla, na odrębnym 
dokumencie10. Działanie takie bowiem prowadzi do niemożności dochodze-
nia zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej w ramach awalu przez posiadacza 
weksla, co nie stanowi przecież celu, dla którego stosuje się tę figurę. Ponad-
to należy wskazać, iż ze względu na akcesoryjność zobowiązania poręczyciela 
wekslowego11 niezbędnym jest dokładne ustalenie przesłanek ważności połą-
czenia weksla z przedłużkiem.

W omawianej sprawie problem nie zaistniałby, gdyby nie umieszczenie 
przez pozwanego podpisu stanowiącego de facto samoistny sposób stworzenia 
zobowiązania poręczyciela, gdy znajduje się on na przedniej stronie weksla12 
(z zastrzeżeniem podpisu uczynionego przez wystawcę lub trasata), na odręb-
nej kartce, połączonej z wekslem w sposób niejasny. Złożenie własnoręcznego 
podpisu pod zwrotem „poręczam” lub innym równoznacznym sformułowa-
niem powoduje poważne konsekwencje prawne, a w szczególności doprowa-
dzenie do ustanowienia zabezpieczenia zapłaty konkretnego zobowiązania 
pieniężnego13. Aby rozstrzygnąć kwestię odpowiedzialności pozwanego, nie-
zbędnym było ustalenie, czy skoro własnoręczny podpis nie został złożony 
na wekslu, tylko na przedłużku, to czy został spełniony wymóg połączenia 
rzeczonych dokumentów w sposób trwały, oraz określenie jej przesłanek.

9  Zob. wyrok SN z dnia 23.10. 1986 r., IV PR 320/86, LEX nr 55; PUG 1987, nr 5 
z dnia 5 września 1997 r., wyrok SN z dnia 5 sierpnia 2005 r., III CKN 158/97, OSNC 1998, 
Nr 2, poz. 25.
10  Zob. K. Piasecki, Prawo wekslowe, Rozdział 4 w: Prawo papierów wartościowych. 
Pod redakcją Stanisława Włodyki, t. 4, M. Bączyk, A. Kostecki, M. Michalski, W. Popiołek,  
L. Sobolewski, M. Stec, F. Zoll, Warszawa 2004 r., s. 556
11  M.H. Koziński, J. Dybiński, Poręczenie wekslowe, w: Prawo papierów wartościo-
wych. System Prawa Prywatnego, 3 wydanie, t. 18, M. Dr Dragun-Gertner, J. Łopuski, M. Or-
licki, W. Pyzioł, M. Romanowski, Warszawa 2016, s. 287; Wyrok SN z dnia 5.5.2005 r., III 
CK 520/04, OSN 2006, Nr 4, poz. 67.
12  Zob. M. Kaliński, Poręczenie wekslowe, w: Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, 
J. Jastrzębski, 2014, s. 300; B. Łój, T. Sojka, B. Włodarczak, Prawo wekslowe i czekowe. Ko-
mentarz, orzecznictwo, przepisy. Zielona Góra, 1991 r., s. 31; A. Szumański, Prawo papierów 
wartościowych, w: System Prawa Prywatnego, t. 18, 2010 r., Legalis online.
13  Zob. M.H. Koziński, J. Dybiński, Forma poręczenia wekslowego, w: Prawo pa-
pierów wartościowych. System Prawa Prywatnego, t. 18 , M. Dr Dragun-Gertner, J. Łopuski,  
M. Orlicki, W. Pyzioł, M. Romanowski, Warszawa 2016, s. 283.
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Określenie konieczności „połączenia dokumentów w taki sposób, by sta-
nowiły w istocie jeden dokument, a więc przez ich zszycie, zlepienie lub za-
stosowanie środków nie pozwalających na ich rozdzielenie za pomocą rozpro-
stowania środków typu spinacz lub zszywka”, z jednoczesnym wykluczeniem 
połączenia dokonanego przy zastosowaniu jednej zszywki, stanowi skuteczne 
zabezpieczenie interesów wszystkich podmiotów związanych analizowanym 
stosunkiem prawnym. Wyłania się z tego wyraźnie dążenie Sądu Najwyższego 
do zastosowania kryterium niepozwalającego na niestabilność obrotu wekslo-
wego, a co za tym idzie, obrotu prawnego. Dlatego też z całą mocą trzeba 
zaakcentować prawidłowość spostrzeżenia uczynionego przez Sąd Najwyższy 
w glosowanej sprawie, dotyczącego praktycznych implikacji sformułowanego 
stanowiska. Zagwarantowanie bezpieczeństwa, a także ochrony obiegu papie-
rów wartościowych, a poprzez to interesów stron stosunków zobowiązanio-
wych, winno być uwzględnianie jako nadrzędna powinność.

Co więcej, trudno oprzeć się jest spostrzeżeniu, iż omawiana instytucja 
przejawia pewną zbieżność z zasadą wiarygodności ksiąg wieczystych, która to 
jako fundamentalny cel przyjmuje zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieru-
chomościami14. I tak, wymóg połączenia w sposób trwały weksla z przedłuż-
kiem również ma zapewnić ochronę oraz gwarancję, z tym że obiegowości 
weksla, a nade wszystko pewności udzielonego poręczenia wekslowego.

Nie wywołuje zastrzeżeń zatem stanowisko Sądu Najwyższego o potrze-
bie takiego połączenia wspomnianych dokumentów, by udzielnie awalu nie 
budziło wątpliwości. Połączenie cechujące się nietrwałością, niestabilnością 
oraz stwarzające możliwość łatwego podważenia zdecydowanie nie zasługują 
na walor zgodnych w obowiązującymi regulacjami prawnymi.

WNIOSKI

Konkluzja uczynionych spostrzeżeń prowadzi do wskazania, iż poręcze-
nie wekslowe można umieścić na wekslu lub przedłużku. W tym względzie 
obowiązuje swoboda wyboru. Jeżeli jednak awalista umiejscowi sformuło-
wanie „poręczam” lub inny zwrot równoznaczny, opatrzony własnoręcz-
nym podpisem na odrębnym dokumencie, to należy połączyć go z wekslem  
w sposób trwały. Oznacza to połączenie w taki sposób, by stanowiły w istocie 

14  Zob. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2018, s. 340.
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jeden dokument15. Niedopuszczalnym jest więc zastosowanie połączenia, któ-
re kwestionowałoby jego trwałość, a także w sposób przystępny prowadziło do 
jej unicestwienia, przykładowo poprzez rozprostowanie środków typu spinacz. 
Utrzymanie surowości zobowiązania wekslowego, akcesoryjności formalnej, 
odpowiedzialności formalnej poręczyciela wekslowego czy też zapewnienie 
bezpieczeństwa obrotu prawnego stanowi nadrzędny cel. Z tych powodów 
glosowane orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje na aprobatę.
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STRESZCZENIE

Autor w podjętych rozważaniach skupił się na przesłankach decydujących o ważności 
udzielonego przez poręczyciela poręczenia wekslowego, a przez to zgodnego z obowią-
zującymi przepisami prawa sposobu połączenia weksla z przedłużkiem. Ukazany zo-
stał ścisły związek omawianej figury z umieszczeniem awalu na wekslu lub przedłużku 
w sposób rodzący formalnoprawną odpowiedzialność poręczyciela wekslowego. 

Słowa kluczowe: poręczenie wekslowe, weksel, przedłużek

ABSTRACT

In his considerations, the author focused on the premises determining the validity of 
the promissory note surety granted by the guarantor, and thus the method of combi-
ning a promissory note with an extension in accordance with applicable law. The clo-
se connection of the discussed figure with the placement of the aval on a promissory 
note or extension in a way that gives rise to formal and legal liability of the promissory 
note guarantor has been shown.

Keywords: promissory note guarantee, bill of exchange, extension 
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AN ALTERNATIVE  
TO MODERN EDUCATION –  

HOME EDUCATION. 
ANALYSIS OF OPPORTUNITIES 

AND THREATS 

ADMISSION

Although home education is not a relatively new phenomenon and has 
been shaped over many centuries, the literature on this type of education 
indicates the need for permanent exploration of this phenomenon. Howe-
ver, it is worth locating it in such a time frame that will indicate the period  
of its development. Home education has been encountered and is still pre-
sent in many cultures. In the last centuries of Western civilization we can 
find numerous examples of its presence. Edward and Elaine Gordon present 
the position that home education was in the lead of education until the se-
cond half of the 19th century (Rayzacher-Majewska 2016). Before the in-
troduction of formal compulsory education, this type of education was very 
common. It was voluntary education, the activities of which focused on lite-
racy (Budajczak 2004, s. 99–100). The words of the historian David Tyack  
are also important for the discussed topic, as he emphasizes that the nine-
teenth century is a period of voluntary and incidental education within the 
walls of the school. What’s more, the number of children in the classes depen-
ded on the season of the year and remained undetermined. School education 
itself constituted only a fraction of the knowledge acquired by children and 
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youth. Most of them were purchased from the local community, parents or 
family (Ray 2011, s. 20). Home education, largely, over the years, was giving 
way to institutional education. However, there is no doubt that in today’s 
society, which experiences many turbulent and permanent transformations, 
home education seems to be reviving anew (cf. Budajczak 2004; Kucharska 
2014; Jakubiak 2017; Minczanowska 2018).

Home education in the 21st century may be a very important area rela-
ted to the possibility of implementing educational aspects to a different extent. 
In order to systematize these considerations, it is worth making a definitio-
nal exemplification (cf. Jakubiak 2017). The first of the explored definitions 
comes from the Act on the Education System of September 7, 1991. This 
regulation presents not only the definition, but also the legal regulations for 
home education. Based on the provision in this Act, it can be indicated that 
home education is perceived as teaching children and adolescents, which  
is the responsibility of parents or tutors. It takes place at the accommodation, 
outside the institutional school. Against the background of this Act, the belief 
that home education is an informal type of upbringing, care and education 
(Journal of Laws of 2016, item 1943) has also become widely used. Another 
definition that has been established in the educational market for over ten 
years is that of Brian Ray. In order to explain this type of education, the 
author originally answered the leading question about the area of home edu-
cation activity. The multi-stage research work allowed the author to develop 
six answers which, in his opinion, create a comprehensive picture of the phe-
nomenon in question. As the author points out, first of all, home education 
is a commitment on the part of parents that they will raise and educate the-
ir offspring. Secondly, it sees the family home as the base and base for the 
education and training of children under the supervision of parents. Third,  
it emphasizes the advantage of the flexible curriculum in relation to the cur-
rent needs and possibilities. Fourthly, it indicates that competence develop-
ment takes place in the home environment, not in the classroom. Fifthly,  
it shows the advantage which is the increased participation of the family  
in the undertakings and everyday life of the local community. Finally, sixthly, 
it emphasizes the use of generally available teaching aids in educational work 
with children (Ray 2011, s. 18). It should be emphasized here that the lite-
rature on the subject abounds in various examples of the definition of home 
education. Over the past decade, the definition of Aniela Szycówna enjoyed 
great popularity. The author presents the discussed form of education as the 
oldest. I even refer to the fate and development of the primitive man, who had 
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limited knowledge in the field of educational work. However, human educa-
tion in those days proceeded in a very specific way. The mother was a teacher 
for female children, while fathers passed on knowledge to their sons. Instinct 
was the basic determinant of decision-making in the education of children, 
including the development of humanity. Parents tried to pass on to their chil-
dren all their knowledge, skills and experience to this end they involved them 
in various activities and actions. The author points out that they were mainly 
responsible for passing on the historical tradition, teaching folk legends, songs 
and wisdom (Zakrzewska 2012, s. 198–199). When concluding definitio-
nal considerations regarding home education, one should clearly emphasize 
the one developed by Marek Budajczak, a precursor of home education on 
the contemporary educational market and an activist for the popularization  
of this form of education. In his considerations, home education is presen-
ted as one of the educational forms. The pedagogical, educational and care 
activities undertaken within it take place at home. It has a broad community 
understanding. It takes place on the physical and social level. The main par-
ticipants in the home education process are children and their educators – 
parents. It should be noted that they are also supported by other family mem-
bers or the local community (Budajczak 2004, s. 27).

HOME EDUCATION – COMPARATIVE CONTEXT 

The analysis of the literature on the subject allows us to conclude with 
full conviction that home education offers an opportunity to choose educa-
tion. It is the parents who make the decision about the education of their 
children. Practical forms of home education vary from family to family. Some 
parents themselves take the trouble to educate their children, while others 
rely on the knowledge and skills of third parties – friends, extended family or 
specialists. Education does not have to take place at home – there are many 
options and places available which may be appropriate to the needs of the 
child in question. Each place or environment may interest a young person 
with something new, so an important element is to look for solutions based 
on individual differences and criteria adequate for a specific child or social cell. 
This way of learning can be good for acquiring knowledge or consolidating 
previously acquired skills. Thus, home education seems to provide an optimal 
opportunity to choose the form, time and circumstances in which learning 
takes place (Giercarz-Borkowska 2016, s. 53–54).
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An important aspect is the fact that educating children and young people 
outside the school institution includes certain obligatory requirements. Ac-
cording to Polish legal regulations, compulsory education is imposed on every 
child (from 1 September 2014) from the age of 6. Article 15 of the Act proves 
that this obligation lasts until the age of 18. It is worth mentioning here, ho-
wever, as Magdalena Giercarz-Borkowska (2016, s. 55) points out: “The Act, 
however, provides for the possibility of home education, which was expressed 
in Art. 16 sec. 8 as an opportunity to fulfill compulsory education outside 
school”. As indicated by the above-mentioned author, an important formal 
aspect in order to start home education is the need to obtain the consent  
of the head of the school, both public and private. The legal regulation that 
determines this has been functioning continuously since 2009. At that time, 
there was a change in the Act on the Education System, regarding the fact that 
only the head of the district school in which the child resides may consent to 
home education. Additionally, in order to obtain consent for a child’s home 
education, it is the parents’ responsibility to submit a complete set of the 
required documentation (by May 31 of the year preceding the school year). 
We can include the following: an application, a declaration on providing the 
child with appropriate conditions that will enable the implementation of the 
curriculum, an obligation for the child to take annual classification, exami-
nations and the presentation of an opinion from Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna (Giercarz-Borkowska 2016, s. 55).

When referring to home education, it is worth exploring from a global 
perspective. Because in the countries of Europe there is an ambiguous appro-
ach to it. The perception of home education depends on the country and its 
education system. For example, in Germany home education is not a popular 
option. It is possible only in exceptional cases concerning the student’s he-
alth condition (cf. Budajczak 2004; Kucharska 2014). The history of German 
home education includes cases related to the student’s disability, long-term 
treatment or rehabilitation. The authorities then have a responsibility to pro-
vide education outside of school. Permits for home education are very rare in 
this country. Health certificates issued by the health service, which are subject 
to control, are required (Kolasińska, Kuźmicka i Smoczyńska 2007, s. 8–9).

A different approach can be distinguished in countries such as Gre-
at Britain, Hungary or Latvia, where home education is treated as one of 
the leading forms of fulfilling the obligation to study. On the other hand,  
in Slovakia there has been an increase in interest in other forms of education, 
including home education, for some time, which affects the changes in the 
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applicable law on the education system (Kolasińska, Kuźmicka i Smoczyńska 
2007, s. 2).

Great Britain is undoubtedly a leader in home education. The 1996 law, 
which is in force there permanently, stipulates that children can study both 
inside and outside school. However, parents must ensure that their children 
undertake full-time education, based on the applicable curriculum. It is also 
important that the education will be effective, adapted to the age, abilities and 
possibilities of the child, or possibly to special learning needs. It is compulsory 
that home education is approved by the local authority. However, home edu-
cation in the UK is in a specific way controlled. In the event of irregularities 
in the course of the education process, a letter is sent to parents, requesting 
them to provide adequate education in a given period of time. When eviden-
ce is not provided from the parents that supports the appropriate education 
system, the authorities may request the child to attend the school. During 
informal contacts between authorities and parents, parents are required to 
present documentation of their children’s education in various forms, e.g.  
a report, their children’s works, meetings, certificates (Kolasińska, Kuźmicka 
i Smoczyńska 2007, s. 3).

According to studies by Ewa Kolasińska, Joanna Kuźmicka and Anna 
Smoczyńska (2007, s. 4), the vast majority of parents educating their children 
are teachers (13.5%), people who work in the field of art (11.7%), manual 
workers (10.2%). Moreover, only about half of them have higher education 
(Kolasińska, Kuźmicka i Smoczyńska 2007, s. 15). Research by Rothermal 
has shown that home schooled children do well in exams – the highest scores 
were recorded in the math test and in literacy scores (16% of school students, 
52% to 96% for home school students). It can be assumed that the factor that 
particularly influenced the high marks were parents involved in the teaching 
process (Kolasińska, Kuźmicka i Smoczyńska 2007, s. 4). From 1985 to 1990, 
studying the effectiveness of home education was a popular trend and was  
of interest to many researchers and scientists. A specific type of presentation 
of the collected research results was made by Budajczak. Based on the work  
of the said author, it can be seen that the Washington State Superintendent  
of Public Education in 1985 obtained results that the children’s average gra-
des in home education in mathematics were 53 percentiles and 62 percentiles 
in reading. In contrast, the Alaska State Department of Education from 1984 
to 1986 obtained results that children in home education in math, reading, 
language, and science scored 78 percentile. In 1986, Socgoin’s study of home 
school students achieved better educational results in general, and the results 
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were as follows: 9% of students in home education mastered reading skills 
better than their peers in school, and 21% in mathematics. J.F. Rakestraw  
in his research in the years 1987–1988 in the state of Alabama stated that the 
results at every level of education are on a higher or secondary level. J. War-
tes, conducting research in 1987–1990, obtained the results that the average 
result of children in home education is 67% (Budajczak 2004, s. 69–74; see 
also Budajczak 2010, 2017).

OWN RESEARCH – CASE STUDY

As part of the planned research procedure, an interview was conducted 
with the respondent who decided to have home education for 4 of her chil-
dren (the first child was born in 1999, the second in 2004, the third in 2009 
and the fourth in 2012). The respondent, aged 45, she has been educating at 
home since 2017, has a university degree, is a geography teacher, graduated 
from the Jagiellonian University in Kraków. She took home education for  
3 of her sons and one daughter: in junior high school, and now high school, 
children attended traditional school. The respondent comes from a city with 
slightly less than 100,000 inhabitants, creates a complete family and lives 
together in a single-family house on the outskirts. The woman is not profes-
sionally active, but helps with work related to the farm domestic, husband is 
a farmer. Interview was conducted 2 March to 5, 2021 via Skype. The study 
was developed using a structured interview. The list of instructions for the 
interview included areas related to the specificity of home education, oppor-
tunities and threats resulting from this form of education, as well as benefits 
and difficulties. The aim of this study was to develop practical implications in 
the field of home education in Poland. The structured interview scenario was 
developed after reading the literature on the subject and in cooperation with 
specialists in the field of home education.

After thorough analyzes of the research material and consultation with 
specialists in the field of home education, the following analysis of the collec-
ted research material can be indicated:

Factors determining the implementation of home education

In her statement, the respondent indicated that the modern educational 
system has significant limitations. The participants of the educational process,  
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according to the respondent, encounter negative situations in mass schools. 
The respondent points out: 

[...] from the experiences of many colleagues, I knew that school often 
promotes violence and depression. I wanted to do everything to give 
my children a good start, and additionally I had the time and pre-
dispositions related to my learned profession – geography teacher [...]. 

She also points to her competences, which determined her decision to 
start home education: “[...] I read a lot about home education, I knew what 
could happen to me and what I should provide my children so that this edu-
cation would bring them more benefits than harm [...]”.

Advantages of home education

According to the respondent, the main advantages include:
− “more opportunities for psychological development for a child than 

in the traditional model”;
− “developing the possibility of independent learning, because it is nec-

essary for the child to pass the exams”;
− “education of opportunities to learn things that are interesting for 

students (focusing on aspects that are interesting and important in terms of 
further professional career)”;

− “the ability to independently plan time for learning, acquiring knowl-
edge or methods for effective learning of a given content”;

− “adaptation to didactic tasks typically related to education, e.g. in-
terrogations, small tests, tests, in order to prepare the child to pass the core 
curriculum”;

− “more time devoted to a specific child compared to mass school”;
− “the possibility of inviting tutors or people with more resources than 

the parent, when the talents of the child who wants to develop are discovered”.

Disadvantages of home education

According to the respondent, the key disadvantages include:
− “in some aspects there may be a disproportion on the parent–child 

and teacher–student basis, not every family is prepared to take over educa-
tional tasks full-time”;
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− “in the absence of appropriate substantive preparation, it may lead to 
intra-family difficulties”;

− “the inability to teach everything due to the teacher’s limitations (not 
all subjects are equally developed in the parent, there may be disproportions)”;

− “dedication to home education of at least one of the parents, because 
the process is complicated and requires appropriate preparation and logistics”;

− “the need to provide children with meetings with peers, elements 
that will allow them to create healthy relationships with their peers (the dis-
advantage is that in addition to traditional learning, it is necessary to find time 
for sports, passions, which involves commuting, additional costs)”.

Home education benefits

In her statements, the respondent indicates that an appropriate approach 
to learning is conducive to teaching, instilling the so-called good habits such 
as diligence or responsibility for your preparation for classes. In her opinion, 
home education creates a platform for implementing an appropriate educatio-
nal approach. The respondent indicates that: 

the important elements were that the child knew that the basic things 
in the learning process include, for example, a book, a textbook, an 
exercise book and was ready to implement issues on many levels. For 
me, it is great that the child does a lot of work on their own, and the 
fact that they learned to talk to me at home only favors education, the 
possibility of expressing themselves in classes later in secondary schools 
or at university, and that was what I meant. 

It is also worth mentioning here the statement of the respondent regar-
ding educational responsibility: 

An important issue is that the child should be treated as a person  
responsible for its education. Important elements include the fact that 
the child could be heard and his opinion could be taken into account 
when he wanted to establish a specific action plan.

Difficulties in the field of home education

The respondent’s statements clearly show that many difficulties, incl. for 
a parent teaching a child / children at home, one can count the reaction of 
society, which very often turns out to be harmful both for the parent (teacher) 
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and the child. As the respondent points out: 

It happened that there was also a stigma related to the fact that home 
education should be intended for a terminally ill child, and my deci-
sion was treated as a whim and additionally an aspect that should hurt 
the child. 

It should be emphasized here that, according to the respondent, in the 
area of difficulties, the socialization aspect should be indicated. As the respon-
dent points out: “[...] the challenge is to provide the child with the opportu-
nity to interact with peers, which is possible during sports activities, during 
extra-curricular activities or when the child has a passion in which he wants 
to fulfill himself”.

CONCLUSION

There is no doubt that home education is an extremely dynamic process. 
Over the years, in the face of many changes, new problems and opportu-
nities, it is constantly transformed. Thanks to this, it becomes available to al-
most every person, taking into account the individual abilities, predisposition 
and limitations of each participant. The modern world is an opportunity for  
a number of educational opportunities. It is important to draw on new tech-
nologies and boldly attempt to improve the education system. Undoubtedly, 
home education requires the support, acceptance and cooperation of people 
who are involved in passing knowledge to the next generations every day.  
It is worth remembering that it should be done in a responsible and reflective 
manner, because the mistakes made may have irreversible negative consequ-
ences that may decide about the multifaceted functioning of the individual. 
The exploration of the literature on the subject and the implementation of 
the research allows to indicate the following practical implications in the field  
of home education in Poland:

1. There is a need to read the documentation and the requirements for 
the core curriculum;

2. There is a noticeable need to create a space for the exchange of expe-
riences in the field of home education, both in the field of Polish education 
and globally;
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3. It is up to the parent / legal guardian who decides to undertake remote 
education to verify whether there are foundations, associations or other places 
in a given area where the activities carried out by them can be consulted;

4. An important aspect is the perception of the child’s individual deve-
lopment through the prism of his peers’ development as a specific point of 
reference;

5. It is necessary to undertake activities aimed at increasing public awa-
reness of the issue of home education;

6. Making people interested in home education aware of the specificity 
of working with a child with special educational needs – implementation of 
the position of a regional / provincial consultant.
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ABSTRACT

Nowadays, interest in home education is large, both in the research and prac-
tical areas. It is a popular form of completing compulsory schooling. Therefore,  
it is a topic that requires constant research exploration. Due to the changes taking 
place in Polish education, home education becomes more accessible. Therefore, there 
is an increased interest in this form of education. The publication consists of two 
key parts. First, there are terminological findings and a historical outline. Secondly,  
it presents the authors’ own research on home education. The priority aim of the 
publication is to present the practical implications.

Keywords: homeschooling, education, case study, Poland 
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

STRES PRZED WYSTĄPIENIAMI 
PUBLICZNYMI WŚRÓD STUDENTÓW 

ORAZ UCZNIÓW LICEUM

STRESS BEFORE PUBLIC SPEECHES AMONG STUDENTS  

AND HIGH SCHOOL COLLEGUE

WSTĘP

Pojęcie stresu jest wykorzystywane bardzo często do analizowania w roz-
prawach naukowych czy popularnonaukowych. Czym jest trema towarzyszą-
ca oratorom podczas wystąpień publicznych oraz jak się objawia? We współ-
czesnym świecie zjawisko tremy jest powszechne. Każdy człowiek w większym 
lub mniejszym stopniu przeżywa tremę. Trema jest zjawiskiem nadzwyczaj 
powszechnym i towarzyszy ona każdemu w zależności od sytuacji stresowej. 
Jest to uzależnione od takich zmiennych, jak wiek, płeć, bądź cele życiowe. 
Nie jest powiedziane, że stres odczuwają tylko nowicjusze, ale także adepci 
w każdej dziedzinie, m.in. w sporcie, muzyce, kinie. Trema jest skumulo-
waniem kilku emocji jednocześnie, zarówno podekscytowania, jak i obawy, 
lęku. Odczuwają ją muzycy, aktorzy, uczniowie, dziennikarze, czyli osoby, 
które prezentują swój wizerunek przed audytorium. Są ocenianie nie tylko 
ich możliwości i umiejętności, ale także postawa ciała, ubiór i zachowanie 
(Kowolik 2008). Trema podczas wystąpień publicznych jest zjawiskiem wy-
stępującym z natężoną częstotliwością. Pojawia się u większości w zależności 
od sytuacji, ilości przemówień (Chodkiewicz i Miniszewska 2015). Jest ona 
porównywalna do lęku. Często początkujący mówcy nie potrafią ocenić swo-
ich własnych wystąpień i pamiętają tylko o potknięciach towarzyszących im 
podczas wystąpień. Zarówno trema, jak i lęk są przeszkodami w adekwatnej 
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ocenie samego siebie i swoich własnych przemówień (Wojtanowska-Janusz 
2017; za: Lubrańska i Noremberg 2019). Trema jest także traktowana jako 
lęk społeczny, czyli unikanie wystąpień publicznych, spotkań towarzyskich 
i ogólnie mówiąc kontaktów interpersonalnych (Szulc i Olszak 2012). Nie 
jest ona trywialnym problemem i jest coraz częściej omawiana w środowisku 
artystycznym oraz muzycznym (Bissinger-Ćwierz 2016). 

Ludzie odczuwają lęk przed wystąpieniami publicznymi, ponieważ oba-
wiają się oceny innych. Nikt nie uczy w szkole, w pracy, w życiu codziennym, 
jak powinno zawierać się kontakty międzyludzkie i jak są one ważne dla zdro-
wia psychicznego człowieka. Z tego wynikają następujące odczucia, takie jak 
trema, stres, nieśmiałość, obawa (Leary i Kowalski 1995; Miller 1995). Brak 
kompetencji komunikacyjnych kreuje negatywne postrzeganie własnej osoby 
przez pewne sytuacje oraz wyobrażenie sobie własnego wizerunku w „kata-
strofalnych scenariuszach” (Schlenker 1980).

Stres może być antycypacyjny, niekoniecznie musi mieć on odniesienie 
do zdrowia fizycznego. Jest on nieuniknioną częścią ludzkiego życia, może 
działać pozytywnie na ludzki organizm, jednakże należy pamiętać, aby go nie 
lekceważyć i nie uznawać za powszechnie występującą normę. Długotrwały 
bądź przewlekły stres może doprowadzić do poważnych chorób układu im-
munologicznego oraz rozwoju chorób cywilizacyjnych1. Tematyką niniejsze-
go artykułu jest stres, ale w związku z przeprowadzoną kwerendą autorską 
zdecydowałam się na to, że zajmę się głównie jednym z czynników stresu, 
czyli stresem przed wystąpieniami publicznymi pojawiającym u licealistów 
oraz studentów. Ta grupa społeczna jest w szczególności poddawana wielo-
krotnym wystąpieniom publicznym, poczynając od dyskusji na forum klaso-
wym, a kończąc na wystąpieniach obejmujących szerszą publikę odbiorców 
(np. immatrykulacja studencka, szkolne przedstawienie). Przeważająca część 
młodego społeczeństwa odczuwa stres psychiczny oddziałujący również na ich 
sferę fizyczną, niezależnie od tego, jak liczne jest audytorium. Bezapelacyjne 
jest więc odpowiednie sformułowanie pomocnych technik, które wpłyną na 
stopniowe niwelowanie stresu, wykorzystanie wiedzy pragmatycznej, która 
pozwoli na obycie się oraz utożsamienie z takimi wystąpieniami, znalezienie 
złotego środka, czyli: „Co tak naprawdę mnie stresuje, dlaczego tak bardzo 

1  Układ immunologiczny działa gorzej w stresie przewlekłym. Wolniej dzielą się 
limfocyty, osłabieniu ulega wytwarzanie immunoglobulin, co w efekcie może zwiększać 
częstość chorób zakaźnych i nowotworowych. Ponadto nadmierny stres prowadzi do rozwoju 
takich chorób, jak depresja, nadciśnienie tętnicze czy zawał serca. Choroby te określa się mia-
nem chorób cywilizacyjnych.
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obawiam się wystąpień publicznych?”. Istotną kwestią jest również proces 
kształtowania własnych przekonań o sobie, własnego „Ja”2.

METODA NAUKOWA

Przy wykorzystaniu środków masowego przekazu publicznych wśród 
uczniów liceum oraz studentów przeprowadzono anonimową ankietę podej-
mującą temat tego, jak radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicz-
nych (w ankiecie uczestniczyło 201 osób w przedziale wiekowym 18–25 lat).  
Najbardziej liczną grupą respondentów byli jednak studenci w wieku 20 lat. 
W ankiecie wzięły udział 164 kobiety i zaledwie 37 mężczyzn. Mimo dyspro-
porcji, obydwie płcie udzielały zbieżnych odpowiedzi. 

Zadano im następujące pytania:

1. Czy odczuwają stres/lęk przed wystąpieniami publicznymi?
2. Dlaczego ich zdaniem większość populacji unika wystąpień publicz-

nych (czynniki stresogenne)?
3. Jakie symptomy towarzyszą im przed ważnym przemówieniem?
4. Ich osobiste sposoby radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami 

publicznymi.

WYNIKI

Wyniki ankiety bazują na subiektywnych oraz urzeczywistnionych do-
świadczeniach każdego z ankietowanych. 

Podsumowując wyniki, aż 88% ankietowanych (zarówno kobiety, jak  
i mężczyźni) odczuwa lęk przed wystąpieniami publicznymi. Poniższy wykres 
przedstawia odpowiedzi uczestników. 

Przeważająca część młodego społeczeństwa odczuwa lęk i stres przed wy-
stąpieniami publicznymi. Symptomy towarzyszące ankietowanym to typowe 
reakcje organizmu na stres. Najczęściej odczuwalne oznaki stresu to: potliwość 
dłoni, ból brzucha, uczucie gorąca lub „zimne poty”. Emocje pozytywne, takie 
jak: radość (2% ankietowanych), adrenalina (11% ankietowanych), ekscyta-
cja (6% ankietowanych) doznaje tylko niewielki procent osób. Miller podaje, 
że wśród przebadanych przez niego studentów objawami tremy i zakłopotania 

2  W tym celu przeprowadzono ankietę za pośrednictwem mediów społecznościowych, 
do której umieszczę link w przypisach artykułu. Ponadto jest ona dostępna na portalu Facebo-
ok oraz została przeze mnie omówiona w niniejszym artykule.
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były najczęściej: wzmożona praca serca, odczuwalne napięcie mięśni i ścisk 
w żołądku oraz zaczerwienione policzki. Rumieńce – jedna z podstawowych 
oznak zakłopotania, stresu, tremy, są niezależne od świadomej kontroli, gdyż 
są automatyczną reakcją biologiczną znacznego ukrwienia naczyń w obrębie 
twarzy. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że się rumienią (Miller 1999).

Wykres 1. Przedstawienie wyników badań własnych

Źródło: Opracowanie własne.

Co jednak wpływa na obawy, dlaczego osoby badane boją się występo-
wać i unikają tego? Według ankietowanych oddziałują na to różnorakie bodź-
ce, jednakże do tych podstawowych możemy zaliczyć brak akceptacji siebie, 
lęk przed oceną innych, strach przed krytyką, hejtem.
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Wykres 2. Symptomy stresu doświadczanego przez osoby podczas wystąpień 
publicznych 

Źródło: Opracowanie własne.

Ponieważ przyczyny są ze sobą powiązane, omówię najważniejsze 
zagadnienia:

− brak akceptacji siebie (według 45% ankietowanych): Osoba  
o niskim poczuciu własnej wartości nie wierzy we własne możliwości, 
poddaje się negatywnym myślom: „Co jeżeli nie zostanę zaakceptowa-
ny/a, wyjdę na scenę i nie będę wiedział/a, co powiedzieć, zrobię się 
czerwony/a i zostanę obiektem żartu publiczności?”. Niesprzyjające 
myśli występującego skorelowane są jednocześnie z zaniżoną samooce-
ną wynikającą z potrzeby porównywania się do innych (w opinii orato-
ra lepszych osób), w wyniku czego kreuje ponowny, negatywny kom-
plet myśli: „Oni potrafią korzystnie wyglądać, wypowiadać się, więc ja 
na pewno nie podołam takiemu zadaniu, jestem od nich gorszy” (osoba 
ankietowana: Jakub, lat 20). Pojęcie spostrzeganej własnej skuteczności 
(perceived self-efficacy) wprowadził Albert Bandura (1977; za: Juczyński 
2000), który zajmował się modyfikacją zachowań ludzi. Okazało się, że 
„wyższe poczucie własnej skuteczności zwiększa motywacje do działania 
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i wiąże się z lepszymi osiągnięciami jednostki” (Juczyński 2000, s. 11). 
Akceptacja siebie jest kluczowa podczas wystąpień publicznych. Jeżeli 
sam występujący ma świadomość poczucia własnej wartości, pewnie się 
wypowiada, porusza bądź gestykuluje, to jego wystąpienie jest pozytyw-
nie odebrane przez audytorium. 

Wykres 3. Przyczyny stresu odczuwanego przez osoby występujące publicznie

Źródło: Opracowanie własne.

− lęk przed oceną innych (według 71% ankietowanych): Wiążący się  
z brakiem akceptacji siebie. Osoba unika przemówień, ponieważ nie potrafi 
przyjmować bądź wykazuje niechęć do słuchania jakichkolwiek opinii na swój 
temat. Należy pamiętać, że krytyka nie jest nagannym zachowaniem. Czasami 
krytykowanie może nawet pomóc w korygowaniu błędów, nieadekwatnych 
zachowań, o ile jest konstruktywna i nie obraża mówcy. Krytyka może mieć 
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także charakter ambiwalentny. Krytyk ceni mówcę, ale zauważa jego wady  
i w rezultacie kieruje słowa przeciw niemu. Samoocena jest skorelowana z opi-
nią innych. Człowiek jest istotą społeczną, więc w życiu jest na co dzień nara-
żony na opinie rówieśników, przyjaciół, rodziców, kolegów z pracy. Dlaczego 
jednak nie warto przejmować się opinią innych? Ponieważ najczęściej nikt nas 
nie ocenia i nie wysnuwa opinii na nasz temat. To prelegentowi wydaje się, że 
zostanie poddany krytyce bądź opinii. Jednakże, każdego człowieka interesują 
osobiste problemy, preferencje czy pragnienia, a to, co pomyśli o innych, zo-
stanie z nim przez krótką chwilę. Aby uwierzyć w te słowa, można spróbować 
następującej techniki – postawić się w roli widza: „Czy gdybym był widzem 
i zauważył/a, że występujący pomylił słowo, zaczerwienił się bądź przejęzy-
czył, pomyślałbym o nim negatywnie?”. Myślę, że w większości przypadków 
odpowiedź brzmiałaby nie, ponieważ to naturalne ludzkie błędy, które każdy 
popełnia w przeróżnych sytuacjach w życiu codziennym. Oczywiste jest, że 
odnosząc się do wystąpień publicznych mowa tutaj o popełnianiu pojedyn-
czych błędów, ponieważ nadmierne pomyłki językowe, leksykalne mogą od-
działywać negatywnie na odbiór wystąpienia, natomiast orator nie powinien 
przejaskrawiać swoich potknięć. 

Tabela 1. Charakterystyka osób o wysokim  
i niskim poczuciu własnej wartości

Osoby o wysokim  
poczuciu własnej wartości

Osoby o niskim  
poczuciu własnej wartości

1. Najczęściej dobrze myślą o innych. 1. Najczęściej odnoszą się do innych  
z dezaprobatą.

2. Oczekują akceptacji. 2. Nastawiają się na odrzucenie.

3. Pozytywna ocena własnych działań. 3. Negatywna ocena własnych działań.

4. Potrafią bronić się przed krytyką,  
negatywną opinią.

4. Mają trudność w obronie własnych 
racji.

Źródło: Opracowanie własne.
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− strach przed krytyką, bądź tzw. hejtem3 (według 68% ankietowanych): 
Odpowiednio uargumentowana krytyka nie jest niczym negatywnym, za to 
hejt jest przestępstwem, którego nie należy ignorować. Osoba występująca 
obawia się, że jej wizerunek (wygląd, ubiór, zachowanie) zostanie upublicz-
niony w Internecie lub w rzeczywistości i stanie się obiektem szyderstwa. Na-
leży pamiętać, aby odróżniać hejt od krytyki. Mimo iż obydwa zjawiska są po-
dobne poprzez swój pejoratywny wydźwięk, stanowią zupełnie inny problem, 
powszechnie występujący na forach internetowych. 

Według Gerstmanna do specyficznych warunków pojawienia się tremy 
należy zaliczyć:

− obecność świadków zachowania się – osoba, która ma wykonać jakieś 
czynności wobec otoczenia, liczy się z oceną; 

− postawy ambicyjne – osoba boi się, aby w oczach uznanych przez 
siebie ludzi nie okazała się mniej wartościowa;

− odmienny układ stosunków – z pewnych powodów osobie zależy na 
opinii, jaka ustali się po występie. Wśród osób oceniających mogą być osoby 
nieżyczliwe, negatywnie nastawione do osoby, a ponadto mogą one wpłynąć 
na świadków i nastawić ich wrogo przeciw osobie prezentującej się. Z drugiej 
zaś strony osoba prezentująca się zasługuje w pełni na wyróżnienie;

− negatywne nastawienie środowiska;
− brak wiary w siebie;
− nadmierna wrażliwość na krytykę (osoby takie bardzo przeżywają 

każdą drobną uwagę);
− przechowywanie w pamięci wcześniejszych potknięć i niepowodzeń 

(Gerstmann 1963; za: Kowolik 2008).

Owe wewnętrzne poczucie niepewności i dyskomfortu jest charaktery-
styczne dla modelu dramaturgicznego opartego na teorii Goffmana, który na 
plan pierwszy wysuwa bardziej lęk niepewności swego położenia interakcyj-
nego niż strach przed oceną publiczności. „Konsekwencją tego podejścia jest 
behawioralna terapia treningu umiejętności społecznych. Inna perspektywa, 
tzw. model ocen społecznych, podkreśla podstawowe dążenie do tego, by pu-
bliczność nie uznała danej prezentacji za nieudaną” (Manstad i Semin 1981; 
Edelman 1987; za: Nowicka 2015).

3  Hejt jest zjawiskiem obecnym nie tylko w Internecie, ale i w rzeczywistości. Opiera 
się na negatywnych, agresywnych, często nieuzasadnionych komentarzach w mediach społecz-
nościowych lub antagonistycznym odnoszeniu się do danych treści, poglądów lub osób.
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Następny model opisany w badaniach Modiglianiego (1971; za: No-
wicka 2015, s. 53) za przyczynę zakłopotania uznaje utratę sytuacyjnego po-
czucia własnej wartości, gdzie nie sama negatywna ocena otoczenia, ale jej 
konsekwencja – spadek poziomu poczucia samooceny – jest przyczyną od-
czuwanego dyskomfortu interakcyjnego. Jeśli poziom samooceny jest wysoki, 
nawet silnie negatywny odbiór nie spowoduje wycofania na podłożu tremy 
czy zakłopotania.

Wszystkie te powody związane są z negatywną kreacją własnego obrazu, 
subiektywnego mniemania o sobie. Występujący boi się oceny innych, więc 
preferuje być odbiorcą wystąpienia aniżeli być w centrum uwagi. W dzisiej-
szych czasach problem ten występuje coraz częściej, szczególnie u osób mło-
dych, które pragną akceptacji rówieśników. Jest to jeden z głównych powo-
dów paraliżujących przed wystąpieniem początkujących oratorów.

Jak więc walczyć ze stresem bądź lękiem przed wystąpieniami publicz-
nymi? Julia Kaleńska-Rodzaj (2017) rekomenduje techniki, które sprzyjają 
redukowaniu tremy oraz stresu, m.in. ćwiczenia oddechowe, treningi relaksa-
cyjne, analizowanie i świadomość własnych umiejętności, ćwiczenia przygoto-
wujące do występu. Według niej należy:

1. Ćwiczyć przemówienia oraz przygotować się merytorycznie – „Trening 
czyni mistrza”. Orator jest zobligowany do pamiętania o tej zasadzie. Prak-
tycznie każdy prelegent walczy z tremą. Aby się jej pozbyć – częściowo ogra-
niczyć – powinno się starannie przygotować merytorycznie i przeprowadzić 
próbę, nawet kilkukrotną, podczas której należy zwracać uwagę na intonację 
oraz naturalność głosu, tempo i płynność prezentacji oraz wyeliminowanie 
niekorzystnych nawyków i odruchów (Kopczewski 2012; za: Kaleńska-Ro-
dzaj 2017, s. 94). „Nie ma nic trudniejszego, niż przekazywanie istotnych 
myśli w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego” (Schopenhauer 1991, 
s. 209). Zalecane jest także trenowanie przemówień przed lustrem, ponieważ 
mówca widzi, tak jak widzą go inni. Tak więc może ćwiczyć odpowiednio 
wyprostowaną postawę, gestykulację, ruchy ciała. 

2. Walczyć ze stresem, tremą – im częstotliwość przemówień będzie 
większa, tym mówca szybciej wdroży się w kontakt ze sceną oraz widzami. 
Wpłynie na to doświadczenie. Orator początkowo może rozpocząć od prze-
ćwiczenia w domu prezentacji trudniejszych punktów mowy – dobrze jest 
wygłosić mowę wobec życzliwych sobie osób i poprosić je o uwagi. „Może 
też zarejestrować swoje wystąpienie w postaci pliku filmowego lub dźwięko-
wego i dokonać analizy samemu” (Morschitzky 2008; za: Cieśla 2014, s. 93). 
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Mówca powinien zacząć od wystąpień przed mniejszą publiką odbiorców, aby 
stopniowo przełamywać swój lęk.

3. Nastawić się na powodzenie i skupić uwagę na przemówieniu – wystą-
pienie jest uzależnione od nastawienia. Lęk powoduje, że orator traci samo-
kontrolę, poddaje się negatywnym emocjom. Odpowiedni mówca akceptuje 
swoje potknięcia. Zamiast skupiać uwagę na pogrążającej samoobserwacji 
i na tym, „co robi źle”, wyciąga wnioski. „Adepci oratorstwa tendencyjnie 
wyolbrzymiają pomyłki i nieustannie myślą wyłącznie o nich, wykluczając 
dotychczasowe pozytywne sceniczne doświadczenia” (Cieśla 2014, s. 91).  
W teorii nastawienie się na powodzenie brzmi trywialnie, natomiast w prakty-
ce to zadanie nie należy do najłatwiejszych. W jaki sposób można więc lepiej 
myśleć o sobie? Istnieje technika afirmacji, która polega na przekonywaniu 
siebie w myślach na swój własny temat. Afirmacja to zazwyczaj powtarzanie 
pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identy-
fikacji z ich treścią. 

4. Techniki relaksacyjne – lęk można przezwyciężyć również poprzez ćwi-
czenia relaksacyjne. Przydatny w walce z lękiem może być progresywny tre-
ning relaksacji mięśni Jacobsona bądź trening autogenny Schulza polegający 
na medytacji. Ponadto, aby zrelaksować swoje ciało, czasami wystarczy jedy-
nie odpoczynek w dogodnym dla nas miejscu, pomieszczeniu, do którego nie 
dochodzą hałasy ze świata zewnętrznego. Cisza to też sposób na regenerację.

5. Nagrywać swoje wystąpienia – metoda pozwoli występującemu kon-
trolować gesty, ruchy, postawę ciała, ton głosu. Dzięki temu może on kory-
gować nieścisłości związane z nim samym bądź widzieć to, co ma pozytywny 
wydźwięk i powielać dobre schematy. Takim pozytywnym schematem może 
być na przykład wyprostowana postawa ciała. Częstym błędem popełnianym 
przez prelegentów jest robienie przerw w postaci kilku samogłosek „yyy”, 

„aaa”. Jest to odruch występujący u przeważającej części ludzi, ponieważ po-
maga ona zagłuszyć ciszę oraz zastanowić się nad tym, co mówca chce prze-
kazać w kolejnym wypowiedzianym zdaniu. Nieustanne powtarzanie tego 
błędu prowadzi do zakłócenia wystąpienia, a widz może odnosić wrażenie, 
że mówca nie posiada odpowiedniej wiedzy na dany temat. W takiej sytuacji 
najlepszym sposobem jest zrobienie 2–3 sekundowej przerwy w mówieniu 
po to, aby zestawić własne myśli. Chwilowa cisza zostanie lepiej odebrana 
niż niepotrzebne przerywniki, a orator pokaże, że potrafi kontrolować swoje 
przemówienie i jest pewien przedstawianych przez niego treści. 

6. Naoczne wystąpienia – sam mówca może dokonać zamiany ról i po-
stawić się w roli widza. Może on przekonwertować pozytywne zachowania 
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mówcy na swoje przemówienie lub w sposób kongruentny nie odwzorowy-
wać tego, co negatywnie wpłynęło na niego jako widza, na przykład: zgarbio-
na postawa ciała, skrzyżowane ręce bądź nogi – to schematy, których nale-
ży unikać podczas wystąpień. Może być on więc uczestnikiem przemówień  
w rzeczywistości bądź online. 

Istnieje również organizacja Toastmasters4, której celem jest szerzenie 
umiejętności komunikacji, przemawiania i przewodzenia. Na chwilę obecną 
zrzesza ona ok. 358 000 członków na świecie w 143 krajach. W Polsce można 
dołączyć do takich klubów w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, 
Krakowie oraz we Wrocławiu. 

Jakie korzyści można zyskać dzięki członkostwu?
− wzbogacenie słownictwa, nauczenie się efektywnej komunikacji, co 

oddziałuje na poprawę relacji z rodziną, pracownikami, przyjaciółmi;
− umiejętność przemawiania / przywództwa, które pomagają w osiąga-

niu celów zarówno osobistych, jak i grupowych, odpowiednim zarządzaniu 
czasem, budowaniu zespołów;

− obserwację odpowiednich postaw, ruchów oraz gestykulacji ciała;
− rozwój językowy (organizowane są spotkania anglojęzyczne, niemiec-

kojęzyczne) oraz szlifowanie języka polskiego (poprawność gramatyczna);
− poszerzenie wiedzy o świecie (Toasmastersi organizują spotkania  

w dziedzinach biznesu, psychologii);
− wzrost poczucia własnej wartości oraz opanowanie zasad networkin-

gu5, które przekładają się na przełamanie swojej nieśmiałości;
− nowe doświadczenie to także zawieranie nowych znajomości.
7. Terapia – w przypadkach zaawansowanego lęku pomocna jest terapia 

behawioralno-poznawcza. Pomoże zrozumieć pojęcie lęku i strategie walki  
z nim. Czasami występuje w połączeniu z leczeniem farmakologicznym. 
Przed ważnym dla mówcy wystąpieniem publicznym rekomenduje się leki 
bez recepty, na przykład leki o działaniu kojącym, uspokajającym. Natomiast 

4  Toastmasters – międzynarodowa organizacja typu non-profit, której celem jest 
szerzenie umiejętności komunikacji, przemawiania (ang. speaking) i przewodzenia (ang.  
leadership). Organizacja wyewoluowała z pojedynczego klubu, założonego 22 października  
1924 roku przez Ralpha C. Smedleya w ramach YMCA w Santa Ana w stanie Kalifornia, wzo-
rowanego na formule spotkań organizowanych od 1903 roku.
5  Networking to pielęgnowanie kontaktów, nawiązywane znajomości z jak najszer-
szymi kręgami przedsiębiorców z różnych branż, sprzyja efektywnej wymianie informacji oraz 
życzliwej atmosferze biznesu. Działania networkingowe polegają na obopólnym rekomen-
dowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu pomocy jeśli jest ona potrzebna. 
Kontakty networkingowe opierają się na wzajemnym zaufaniu i poparciu. Dla networkingu 
kluczowe jest budowanie długotrwałych relacji opartych na obustronnych korzyściach.
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medykamenty, do których zakupu potrzebna jest recepta, należy dawkować 
według odpowiednich zasad narzuconych przed lekarza. 

8. Kontakt wzrokowy podczas przemówień – początkujący mówcy mają 
tendencję do patrzenia w sufit, w podłogę lub w jeden punkt. Takie zacho-
wanie może być interpretowane jako lekceważenie widzów. Zalecane jest więc 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego w sposób obejmujący całe audytorium, 
rozpoczynając od krótkotrwałej wymiany spojrzeń lub utrzymywania kilkuse-
kundowego kontaktu wzrokowego.

9. Odpowiedni ubiór – ubiór podczas wystąpień publicznych jest bardzo 
istotny. Jest to wyznacznik szacunku wobec audytorium. Najlepiej założyć 
coś w stonowanych kolorach. Koszula, marynarka, eleganckie spodnie czy 
spódnica za kolano to odpowiedni strój, który zostanie pozytywnie odebrany 
przez widzów. Mając na uwadze damskie obuwie, najlepiej zrezygnować z bu-
tów na wysokim obcasie, ponieważ mogą one sprawiać dyskomfort i szybsze 
zmęczenie.

Zgodnie z dostępną literaturą wartościową kwestią w aspekcie zwal-
czania tremy może być to, aby nauczyć się kontrolować stopień związany  
z napięciem emocjonalnym, szukać możliwości, które mogą zmotywować 
do działania, skupić się na swoich pozytywnych i mocnych stronach. Nie-
wątpliwie wymienione kwestie mogą przyczynić się do możliwości zadbania  
o prawidłowe nastawienie na sukces. Dużym zasobem może być także to, aby 
korzystać z opinii otoczenia, które może w życzliwy sposób przyczynić się do 
rozwoju. Wartościowe jest, aby spróbować znaleźć dystans i zwrócić uwagę na 
swoje reakcje fizjologiczne, które determinują pojawienie się uczucia tremy.  
W XXI wieku można wyróżnić szereg możliwości, które mogą być pomocne 
w poradzeniu sobie z trudnościami psychologicznymi, w tym z tremą. Wy-
korzystać można do tego takie zabiegi, jak akupresura6, akupunktura, tech-
niki oddechowe, ćwiczenia fizyczne, ziołolecznictwo, homeopatia7. Dodat-
kowo pomocne może okazać się w perspektywie odpowiednie odżywianie  
i zmiana myślenia w kierunku szukania pozytywnych aspektów rzeczywistości  
i koncentrowania się na nich. Niekiedy jednak, mimo zastosowanych 

6  Akupresura – jest alternatywną metodą leczenia wywodzącą się z Azji. Pochodzi  
z Chin, gdzie istnieją wzmianki, że już 7 tysięcy lat temu była znaną i uznawaną metodą leczni-
czą. Często mylona jest z akupunkturą, z którą to ma wspólny przedrostek nazwy, pochodzący 
od łacińskiego słowa acus, czyli igła. Wbijanie igieł w różne punkty na ciele stosuje się w aku-
punkturze, podczas gdy akupresura opiera się na nacisku (ucisku) przede wszystkim palcami  
i w ten sposób prowadzi do osiągnięcia efektu leczniczego.
7  Homeopatia to forma medycyny niekonwencjonalnej, w zastosowaniu której chory 
otrzymuje bardzo małą dawkę leku, jaka u zdrowej osoby wywołałaby objawy choroby.
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pomysłów i możliwości, nic nie zmienia sytuacji, wtedy warto zastanowić się 
nad skorzystaniem z konsultacji ekspertów od zdrowia psychicznego, do któ-
rych może należeć psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra (Kowolik 2008).

OMÓWIENIE

Sukces życiowy człowieka w większym lub mniejszym stopniu jest zależ-
ny od tego, jak inni o nim myślą i go postrzegają. Najczęściej w sposób nie-
świadomy osoba wykonuje pewien wysiłek, aby osiągnąć właściwy wizerunek. 
Do takich zachowań zalicza się: ubiór, sposób poruszania się oraz gestykulo-
wania, kultura osobista i zachowywanie się wedle obowiązujących norm, jak 
najlepsza prezentacja nabytego słownictwa oraz wiedzy. 

Wymienione nieliczne elementy zachowań autoprezentacyjnych mogą 
zostać zniszczone wskutek dysfunkcji odczuwanych emocji, które za-
kłócają harmonię odbywającego się wystąpienia, w którym prelegent 
gra rolę pierwszoplanową. Trema, niepewność, zakłopotanie, zogni-
skowane są wokół pojęcia tzw. lęku społecznego. Charakterystycznym 
jest, że zdarzenia wywołujące ów lęk rzadko są niespodziewane. Można 
je podzielić na antycypacyjne (gdy odczuwany niepokój wystąpi przed 
zdarzeniem go wywołującym) oraz reaktywne (objawiające się w mo-
mencie konkretnego zdarzenia)” (Miller 2000; za: Nowicka 2015,  
s. 61). 

Wystąpienia publicznie dla przeważającej części młodego pokolenia to 
niełatwe zadanie, ale z pomocą powyższych strategii adepci wystąpień mogą 
stopniowo niwelować lęk. Finalnie emocja związana z tremą zneutralizuje się. 
Samokontrola i wewnętrzny spokój stanowią meritum udanego wystąpienia 
publicznego. Nie warto bagatelizować lęk, jednakże poprzez konfrontowanie 
się z nim można odnieść sukces. Należy pamiętać, że „nie rzecz w tym, żeby 
żyć bez strachu. To niemożliwe. To nauka, jak kontrolować strach i jak być 
od niego wolnym, w tym sęk” (Veronica Roth). 
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STRES PRZED WYSTĄPIENIAMI PUBLICZNYMI ...

STRESZCZENIE

Stres towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Może mieć wielorakie podłoże, utrud-
niać funkcjonowanie, wywoływać uczucie smutku i drażliwości. Stres to pojęcie, któ-
re ma zazwyczaj negatywny wydźwięk, jednak jest on nieodłączną częścią ludzkiego 
życia, nie warto go też jednak bagatelizować, aby nie doprowadzić do destabilizacji 
własnego zdrowia psychicznego. Stres jest jednym z mechanizmów zapewniających 
bezpieczeństwo. Stres może wywoływać emocje pozytywne, takie jak mobilizacja, 
pobudzenie organizmu lub negatywne – reakcja obronna, demobilizacja organizmu. 
Stres poprzez produkcję adrenaliny przygotowuje ciało i umysł do reakcji na zagro-
żenie. Umiarkowany poziom stresu, który nie utrzymuje się zbyt długo, jest człowie-
kowi niezbędnie potrzebny do funkcjonowania i nazywa się eustresem (tzw. stresem 
dobrym). Przewlekły stan występowania adrenaliny na wysokim poziomie jest dla or-
ganizmu wycieńczający i nosi nazwę dystresu. Sam stres lub stres przewlekły ma swoje 
odzwierciedlenie w patogenezie chorób cywilizacyjnych, takich jak: depresja, nowo-
twór czy nadciśnienie tętnicze. Skupiając jednak uwagę na przemówieniach publicz-
nych, tego typu stresor można stopniowo niwelować i to właśnie temu problemowi 
jest poświęcony ten artykuł. Czym jednak są wystąpienia publiczne? Jest to wygłosze-
nie mowy przed publiką, najczęściej na żywo, jednakże zdarzają się także konferen-
cje oraz spotkania online, które również można uznawać za wystąpienia publiczne. 
Metoda: za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprowadzono anonimową 
ankietę wśród studentów oraz uczniów liceum, której tematyką fundamentalną jest 
stres przed wystąpieniami publicznymi. Zapytano ankietowanych o metody radze-
nia sobie z tak wielokroć występującym problemem, o czynniki stresogenne mają-
ce wpływ na wystąpienie, towarzyszące im symptomy oraz o to, czy kwestia takich 
wystąpień jest dla nich trywialnym bądź awykonalnym zadaniem. Wyniki: jak się 
okazuje, przeważająca część respondentów wieku od 18 do 25 lat doświadczyła stresu 
przed przemówieniami obejmującym szerszą publikę odbiorców. Ponadto większość 
ankietowanych dąży do unikania wystąpień publicznych. 

Słowa kluczowe: stres, wystąpienia publiczne, stresor

ABSTRACT 

Stress accompanies a person throughout his life. It can have many causes, make  
it difficult to function, and cause a feeling of sadness and irritability. Stress is a con-
cept that is usually negative. You should not be afraid of it, because it is an integral 
part of human life, but it should not be underestimated, so as not to destabilize your 
own mental health. Stress is one of the mechanisms that ensure safety. By producing 
adrenaline, it prepares the body and mind to respond to threats. A moderate level 
of stress that does not last long is needed by humans and is known as eustress (good 
stress). Chronic high-level adrenaline (even when it manifests itself in non-depressive 
and euphoric behavior) is debilitating for the body and is called distress. Stress itself 
or chronic stress is reflected in the pathogenesis of civilization diseases such as depres-
sion, cancer or arterial hypertension. However, by focusing on public speeches, this 
type of stressor can be gradually eliminated and this is the problem that this article  
is devoted to. But what are public speaking? This is a face-to-face speech in front  
of the audience, most often live, however, there are also conferences and online 
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meetings, which we can also consider as public appearances. Method: An anonymo-
us survey of students and pupils was conducted via social media, the main topic of 
which is stress before public speaking. They were asked about the methods of coping 
with such a problem that occurs many times, about the stressors that affect the oc-
currence, the accompanying symptoms and whether the issue of such occurrences 
 is a trivial or impossible task for them. Results: As it turns out, the vast majority of 
young society experienced stress before speaking to a wider audience. In addition, 
most respondents tend to avoid public appearances.

Keywords: stress, public speaking, stressor

Link do ankiety: 

https://docs.google.com/forms/d/1I5uWq1DyC6wLtbPCchuNrv5SL56gPA 
XXfa05UJk17eA/edit

Link do wyników ankiety: 

https://docs.google.com/presentation/d/1SYMzHtMhHAKI5sEqM4AvlI8Uekac 
T4Yv/edit?usp=drive_web&ouid=115629898536354945750&rtpof=true
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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA 
PRAWA PODATKOWEGO.  

O PROBLEMIE OPODATKOWANIA 
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH 

Z PRZESTĘPSTWA NA 
PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ 

POLSKICH I NIEMIECKICH

CONTEMPORARY CHALLENGES OF TAX LAW.  

ON THE PROBLEM OF TAXATION OF PROCEEDS FROM CRIME 

ON THE EXAMPLE OF POLISH AND GERMAN EXPERIENCE

WSTĘP

W związku z trwającą pandemią wirusa SARS-CoV-2 i wywołanym 
przez nią kryzysem gospodarczym wiele państw podejmuje wzmożone dzia-
łania mające na celu uszczelnianie systemów podatkowych, co ma prowadzić 
do zwiększenia wpływów budżetowych z tytułu podatków. Ponadto wielu 
prawodawców decyduje się albo rozważa wprowadzanie nowych obciążeń  
i danin, które mają przynieść kolejne wpływy do Skarbu Państwa. Biorąc pod 
uwagę skalę wydatków ponoszonych przez państwa i ilość przekazywanych 
środków finansowych służących ratowaniu poszczególnych gałęzi gospodarki, 
takie działania nie wywołują większego zaskoczenia. Wręcz przeciwnie, są to 
kwestie, które w ostatnich miesiącach stają się coraz częściej tematem dyskusji 
zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i społecznej oraz prawnej.
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Jednym z elementów uszczelniania niemieckiego systemu podatkowego 
jest wzmożona aktywność urzędów skarbowych w kierunku wykrywania do-
chodów pochodzących z przestępstw i opodatkowywania ich zgodnie z obo-
wiązującymi od wielu lat przepisami. Z drugiej strony mamy do czynienia  
z doświadczeniami polskimi, gdzie co prawda na chwilę obecną dochody po-
chodzące z przestępstwa co do zasady nie podlegają opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych, jednak co jakiś czas wraca dyskusja 
nad słusznością takiego rozwiązania. Pojawia się ona najczęściej przy okazji 
wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych albo orzeczeń sądów 
administracyjnych w sprawach związanych z opodatkowaniem dochodów po-
chodzących z przestępstwa. 

Omawiana problematyka wiąże się przede wszystkim z próbą odpowie-
dzi na pytanie, czy państwo powinno czerpać korzyści w postaci podatków 
od dochodów uzyskanych przez jednostkę z przestępstwa. Pytanie to skłania 
również do refleksji, gdzie tak właściwie znajdują się granice działalności pań-
stwa, które dąży do uzyskiwania jak największych wpływów podatkowych do 
budżetu.

Przedmiotem niniejszej pracy jest dokonanie analizy prawnoporównaw-
czej w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z przestępstwa. Ce-
lem tych rozważań będzie ukazanie różnic normatywnych pomiędzy polskim 
i niemieckim porządkiem prawnym oraz zaprezentowanie prawnych, spo-
łecznych i politycznych argumentów przemawiających za opodatkowaniem 
dochodów pochodzących z przestępstwa w Niemczech i brakiem takiego opo-
datkowania w Polsce. Taki sposób prezentacji tematu pozwoli nie tylko na 
zapoznanie się z przyjętym w prawie niemieckim modelem opodatkowania 
tych dochodów, ale umożliwi również przedstawienie szeregu argumentów: 
zarówno o słuszności, jak i o braku słuszności czerpania przez państwo docho-
dów podatkowych z działalności przestępczej.

Cele niniejszej pracy wymagają zastosowania przede wszystkim dwóch 
metod badawczych: dogmatycznoprawnej oraz analizy komparatystycznej. 
Podstawowe znaczenie pełni metoda dogmatycznoprawna, umożliwiająca 
wykładnię przepisów regulujących kwestię opodatkowania dochodów po-
chodzących z przestępstwa w Polsce i w Niemczech. Za pomocą tej metody 
możliwe jest również zbadanie charakteru norm odsyłających i zakresu ich 
odesłania do innych przepisów na gruncie prawa podatkowego i prawa kar-
nego-skarbowego. Metoda dogmatycznoprawna jest ponadto środkiem nie-
zbędnym do dokonania analizy orzeczeń sądów polskich i niemieckich. Dru-
ga metoda to analiza komparatystyczna. Posłużenie się tą metodą uzasadnia 
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prawnoporównawczy charakter niniejszej pracy. Poszerzenie spektrum roz-
ważań o rozwiązania prawne przyjęte w Niemczech pozwoli na ukazanie od-
mienności polskich regulacji dotyczących nieopodatkowywania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych korzyści pochodzących z przestępstwa.

Ze względu na ograniczone ramy artykułu w pracy przedstawione zo-
staną najistotniejsze z punktu widzenia omawianej problematyki zagadnienia 
oraz omówione zostaną najważniejsze przepisy prawa podatkowego, istotne 
dla przeprowadzenia analizy prawnoporównawczej. Poza zakresem artykułu 
pozostają konsekwencje prawnokarne związane z popełnieniem przestępstwa, 
w tym instytucje przepadku czy konfiskaty rozszerzonej. 

PODATKI I ICH FUNKCJE – ZARYS PROBLEMATYKI 

Podatki to daniny publicznoprawne, których geneza sięga początków 
kształtowania się pierwszych form organizacyjnych państwa. We współczesnej 
literaturze podkreśla się, że rodowód podatku jest równie stary, jak rodowód 
państwa, dlatego pojęcie państwa jest jedną z podstaw zrozumienia tego, czym 
jest podatek (Gomułowicz i Małecki 2006, s. 101). Podatek definiowany jest 
jako jednostronne, przymusowe, nieodpłatne, nieekwiwalentne i bezzwrotne 
świadczenie pieniężne na rzecz państwa lub określonego związku publiczno-
prawnego (Jaszczyński 2017, s. 218). 

Funkcje podatków ulegają zmianom wraz z rozwojem sektora publiczne-
go. Współcześnie – zarówno w Polsce jak i w Niemczech – podatkom przypi-
suje się wiele funkcji, które z reguły dzieli się na funkcje fiskalne i pozafiskalne 
(Jaszczyński 2017, s. 218). Do katalogu funkcji pozafiskalnych można zali-
czyć m.in. funkcję redystrybucyjną, stabilizacyjną, alokacyjną, społeczną, po-
lityczną czy informacyjno-kontrolną (por. Gajl 1992, s. 138; Zbroińska 2008,  
s. 92; von Stein 1885; Wagner 1877). 

Najstarszą funkcją podatków jest jednak funkcja fiskalna, która zwana jest 
również funkcją skarbową bądź dochodową (Majchrzycka-Guzowska 2011,  
s. 99), co niejako wprost określa jej znaczenie. Państwo nie może prawidło-
wo funkcjonować bez dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, 
z których może pokrywać wydatki publiczne. Wraz z rozwojem społecznym  
i gospodarczym wzrasta ilość zadań publicznych finansowanych przez państwo, 
co wiąże się z koniecznością prowadzenia polityki fiskalnej w taki sposób, by 
zapewnić coraz większe wpływy do budżetu (Smoleń 2019, s. 1). Wskazuje 
się, że niezależnie od epoki historycznej trwałymi cechami charakterystyczny-
mi podatków są ich ścisłe związki z gospodarką oraz ze stosunkiem władzy do 
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jednostek, na które jednostronnie nakłada się zobowiązania publicznoprawne 
(Mastalski 2019, s. 4). Pobór podatku towarzyszy bowiem niezmiennie każdej 
działalności zarobkowej człowieka i każdemu procesowi gospodarczemu (Go-
mułowicz i Małecki 2006, s. 101–102). 

Globalny kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawiru-
sa wywarł – podobnie jak kryzys finansowy zapoczątkowany w 2008 roku – 
istotny wpływ na stan finansów publicznych wielu krajów (Ciżkowicz, Opala 
i Rzońca 2012, s. 125). Należy się spodziewać, że przechodzenie przez kolejne 
fazy kryzysu oraz widoczne już obecnie zmiany uwarunkowań gospodarczych 
mogą wywołać dyskusję o ewentualnych zmianach w zakresie stosowanych 
narzędzi polityki fiskalnej (Ciżkowicz, Opala i Rzońca 2012, s. 125). Taka 
dyskusja umożliwiłaby dokonanie oceny skuteczności stosowanych dotych-
czas w prawie polskim i niemieckim rozwiązań prawnych pod kątem optymal-
nego wykorzystania ich potencjału (fiskalnego oraz pozafiskalnego). 

Jednym z elementów polityki fiskalnej Polski i Niemiec, który został ure-
gulowany w znacząco różny sposób, jest opodatkowanie korzyści uzyskanych 
z przestępstwa. Warto zatem przyjrzeć się obowiązującym w Polsce i w Niem-
czech regulacjom prawnym oraz przeanalizować argumenty prawne, społecz-
ne i polityczne przemawiające za takim ich ukształtowaniem. 

PROBLEMATY OPODATKOWANIA DOCHODÓW 
POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA  
W PRAWIE POLSKIM

Na gruncie prawa polskiego dochody pochodzące z przestępstwa co do 
zasady nie podlegają obecnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, jednak co jakiś czas wraca dyskusja nad słusznością takiego 
rozwiązania. W toczącej się dyskusji przeważają głosy o niemożności czerpa-
nia przez państwo dochodów z korzyści uzyskiwanych na skutek popełnienia 
przestępstwa. Zdaniem prof. Rozmaryna zgoda na opodatkowanie działań 
sprzecznych z prawem byłaby równoznaczna z zajęciem następującego stano-
wiska: „Ukradłeś, to niedobrze, ale skoro masz ukradzione, to dawaj, podzieli-
my się. Niech sobie łamią o to głowę inni (policja, sądy), a ja (Skarb Państwa) 
biorę, bo pieniądze są mi potrzebne, a ty pieniądze masz” (por. Rozmaryn 
1939).

Ponadto istotne znaczenie w dyskusji mają argumenty o ochronie mo-
ralnej wartości prawa (por. Przesławski 2015). Gdyby bowiem system podat-
kowy opierał się wyłącznie na wartościach prawnych, to nie uwzględniałby 
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takich aspektów jak etyka, moralność czy sprawiedliwość. Opodatkowanie 
nie powinno być zatem neutralne pod względem moralnym, ponieważ wy-
paczałoby to ustrojowe podwaliny systemu podatkowego (por. wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2020 r., 
sygn. akt III SA/Wa 1982/19). Poza tym można rozważać, czy opodatkowa-
nie podatkiem dochodowym korzyści uzyskanych z przestępstw nie byłoby 
przypadkiem cichym przyzwoleniem na ich popełnianie i swego rodzaju lega-
lizacją ich konsekwencji.

Istotne znaczenie mają również argumenty polityczne, które dotyczą za-
równo władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej. Władza nie chce podejmo-
wać decyzji o uregulowaniu, a w dalszej kolejności stosowaniu ewentualnych 
przepisów nakładających na jednostkę obowiązek płacenia podatku docho-
dowego od korzyści uzyskanych z przestępstwa, ponieważ nie chce narazić 
się na zarzut prania brudnych pieniędzy. Takie wątpliwości mogłyby się bo-
wiem pojawić w sytuacji, gdyby organy państwa mimo wiedzy o nielegalnym 
pochodzeniu korzyści godziłyby się na wprowadzenie do budżetu wpływów  
z podatków, które stanowiłyby część tych korzyści. 

Można również przypuszczać, że istotnym argumentem polskiego pra-
wodawcy przemawiającym za nieopodatkowaniem korzyści uzyskanych  
z przestępstwa są uzasadnione wątpliwości, czy ewentualny nowy przedmiot 
opodatkowania nie przyniósłby mniejszych korzyści dla budżetu niż aktualne 
regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Kluczowym przepisem w zakresie problematyki (braku) opodatkowania 
dochodów pochodzących z przestępstwa w Polsce jest art. 2 ust. 1 pkt 4 Usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1426 t.j.), zgodnie z którym „przepisów ustawy nie stosuje się 
do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem 
prawnie skutecznej umowy”. W doktrynie prawa podatkowego nie ma jed-
nak pełnej zgodności poglądów, co do zakresu wyłączenia z opodatkowania 
dochodów w oparciu o tę podstawę prawną. Również w judykaturze można 
znaleźć orzeczenia w różny sposób rozstrzygające tę kwestię (por. Marciniuk 
2017).

Część przedstawicieli piśmiennictwa proponuje, aby zakres zastosowa-
nia art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
rozciągnąć na wszelkie sytuacje, w których zawarcie umowy nie wywołuje 
skutków prawnych ze względu na nieważność czynności prawnej z jakichkol-
wiek przyczyn, argumentując, że prawo podatkowe jest częścią systemu prawa,  
w związku z czym brak skutków przewidzianych na gruncie prawa prywatnego 
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pociąga za sobą brak skutków określonych na gruncie prawa publicznego (tak 
np. Kubacki 2008, s. 80 i nast.). Przykładowo opodatkowaniu nie podlega-
łyby przychody z nieważnej umowy pożyczki, jeżeli zostałaby ona zawarta  
z naruszeniem zasad reprezentacji spółki. 

Takie stanowisko jest jednak odrzucane przez przeważającą część przed-
stawicieli doktryny oraz orzecznictwa. Naczelny Sąd Administracyjny w wy-
roku z dnia 12.04.2011 r., sygn. akt II FSK 2022/09 stwierdził, iż art. 2 ust. 
1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajduje zasto-
sowanie do przychodów będących wynikiem czynności, które ze względu na 
swój charakter nigdy nie będą mogły stanowić przedmiotu prawnie skutecz-
nej umowy. Chodzi zatem o przychody będące wynikiem czynności, które – 
z uwagi na swoją naturę – nigdy, nawet hipotetycznie, nie będą mogły stano-
wić przedmiotu prawnie skutecznej umowy. Będą to zatem przede wszystkim 
czynności, które są prawnie zakazane, np. przemyt, płatne protekcje, stręczy-
cielstwo (por. Marciniuk 2017). Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny 
we Wrocławiu w wyroku z dnia 13.10.2006 r., sygn. akt I SA/Wr 1512/05 
podkreślił, że nie chodzi tu o czynności, które są prawnie dozwolone, stąd 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą podlegać 
przychody z nieważnej umowy pożyczki. Stanowisko to zostało potwierdzone 
również w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26.02.2008 r., 
sygn. akt II FSK 1715/06 oraz w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Łodzi z dnia 26.1.2010 r., sygn. akt I SA/Łd 655/09, w którym 
stwierdzono, że: 

nawet fakt zawarcia nieważnej w świetle prawa cywilnego umowy nie 
oznacza, iż ewentualne przychody z niej wynikające nie podlegają usta-
wie. Jeżeli bowiem przyczyna nieważności umowy nie tkwi w istocie 
zachowania się (czynności) podatnika, z którego wynikają przychody, 
a korzyść otrzymana w wyniku wykonania nieważnej umowy może 
zostać uznana za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodo-
wym, to przychód ten podlega tej ustawie. 

Interpretacja pojęcia „czynności, które nie mogą być przedmiotem praw-
nie skutecznej umowy” zmierza zatem w kierunku zachowań, które ze swej 
istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia spo-
łecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej  
i wywołującej zamierzone skutki umowy (por. np. wyroki NSA: z 17.5.2013 
r., sygn. akt II FSK 1801/11; z 12.4.2011 r., sygn. akt II FSK 2022/09). 
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Należy jednak podkreślić, iż polski prawodawca w 2016 roku dodał do 
art. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustęp 6, który sta-
nowi, że „w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że przycho-
dy pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej 
umowy”. Do 2016 roku podatnicy, których wydatki przewyższały zgłoszone 
dochody, mieli możliwość powołania się na to, że niezgłoszony dochód po-
chodzi z przestępstwa, a na organie skarbowym spoczywał obowiązek wyja-
śnienia, tj. potwierdzenia albo zaprzeczenia tej okoliczności. Omawiana zmia-
na wprowadziła jednak przeciwne domniemanie, zgodnie z którym przyjmuje 
się, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem praw-
nie skutecznej umowy, a zatem mogą zostać opodatkowane, o ile podatnik nie 
wykaże, że pochodziły one z przestępstwa. Gdy to na organie podatkowym 
spoczywał obowiązek ustalenia, czy zadeklarowane dochody faktycznie po-
chodzą z przestępstwa prowadzone postępowania trwały bardzo długo, były 
uciążliwe, a ponadto nie zawsze pozwalały na jednoznaczne ustalenie stanu 
faktycznego (por. Marciniuk 2017).

Zmiana ta niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Domniema-
nie to ma bowiem istotne znaczenie w zakresie opodatkowania dochodów 
ze źródeł nieujawnionych (por. Modzelewski 2021). Prawodawca przerzuca-
jąc na podatnika ciężar wykazania pochodzenia przychodów, co do których 
pojawiają się wątpliwości, z jednej strony zdjął z organu podatkowego część 
odpowiedzialności za wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, a z drugiej strony 
w bardzo surowy sposób uregulował skutki nieobalenia przez podatnika tego 
domniemania. Jeżeli bowiem podatnik nie przedstawi dowodów obalających 
domniemanie z art. 2 ust. 6 ustawy, to organ podatkowy będzie mógł przyjąć, 
że dochód pochodzi z legalnych źródeł i może zostać opodatkowany 75% 
stawką.

Taką konsekwencję zawiera art. 25e. Ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, który stanowi, że „od przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, z za-
strzeżeniem art. 25g ust. 7, zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% 
podstawy opodatkowania”. Bardzo wysoka stawka podatku ma charakter pre-
wencyjny – ma odstraszać podatników od nieujawniania źródeł przychodów, 
a ponadto ma za zadanie zrekompensować ubytek dochodów budżetowych 
(por. Modzelewski 2021). 

Ponadto zgodnie z art. 25g Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych to na podatniku spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania 
przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) 
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nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku. Podatnik jest więc zo-
bowiązany do wykazania źródła finansowania wydatków, co nie ogranicza się 
jedynie do wskazania mienia, którym potencjalnie mógłby on pokryć wydatki 
poniesione w danym roku podatkowym, lecz wykazania, że faktycznie wydat-
ki te zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z określonych źródeł.

PROBLEMATYKA OPODATKOWANIA DOCHODÓW 
POCHODZĄCYCH Z PRZESTĘPSTWA  
W PRAWIE NIEMIECKIM 

Na gruncie prawa niemieckiego podstawowym aktem federalnym nor-
mującym postępowanie podatkowe jest Ordynacja Podatkowa (niem. Abga-
benordnung – AO, BGBl. I S. 3866 [ze zm.]). Służy ona realizacji obowiąz-
ków i uprawnień określonych w prawie materialnym, które normują stosunki 
prawnopodatkowe między określonymi podmiotami.

Kluczowym przepisem w zakresie problematyki opodatkowania docho-
dów pochodzących z przestępstwa w Niemczech jest § 40 AO, który stano-
wi, że „dla opodatkowania nie jest istotne, czy zachowanie, które realizuje  
w całości albo w części znamiona ustawy podatkowej jest niezgodne z ustawo-
wymi nakazami albo zakazami albo z dobrymi obyczajami”. Jak wskazuje się  
w doktrynie, przepis ten podkreśla neutralność opodatkowania pod względem 
wartości (por. postanowienie Federalnego Trybunału Finansowego z 28.11. 
1977 r., sygn. akt: GrS 2-3/77.), łączy je z aspektami ekonomicznymi i fiskal-
nymi (Klein i Ratschow 2020, § 40 nb. 1 i 2), oraz stanowi realizację zasady 
równości wobec prawa i powszechności opodatkowania. 

§ 40 AO dotyczy w zasadzie wszystkich rodzajów opodatkowania, chyba 
że szczególna ustawa podatkowa stanowi inaczej (Zugmaier, Nöcker i Vogt, 
§ 40 nb. 2). Oznacza to, że zarówno opodatkowanie, jak i ewentualne ulgi 
podatkowe mają zastosowanie niezależnie od faktu bezprawnego lub niemo-
ralnego postępowania (Klein i Ratschow 2020, § 40 nb. 1 i 2). Jeżeli zatem 
dochód uzyskany z nielegalnego lub niemoralnego postępowania podlega 
opodatkowaniu, to również wydatki związane z tym dochodem podlegają od-
liczeniu i muszą być w razie potrzeby oszacowane (Klein i Ratschow 2020,  
§ 40 nb. 4).

§ 40 AO obejmuje zarówno zachowania zgodne, jak i niezgodne  
z prawem. Przepis ten stosuje się do wszystkich czynności prawnych,  
o ile naruszenie prawa lub dobrych obyczajów nie prowadzi do nieważności 
czynności prawnej. Jeżeli natomiast czynność prawna jest nieważna z powodu 
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naruszenia prawa lub dobrych obyczajów, to podstawę opodatkowania takiej 
czynności zawiera § 41 AO (Klein i Ratschow 2020, § 40 nb. 4).

§ 40 AO służy zachowaniu sprawiedliwości podatkowej, która polega na 
obciążeniu wszystkich obywateli w równym stopniu, zgodnie z ich osobistą 
zdolnością do uiszczania podatków. Na zdolność osoby do zapłaty podatku 
nie może mieć wpływu niemoralność lub nielegalność czynu (Koenig i Pahlke 
2009, § 40 nb. 1). Na budżet państwa powinni składać się wszyscy, bez wzglę-
du na ich cechę charakterystyczną, dlatego nie ma powodu, aby preferencyj-
nie traktować przestępców i nie opodatkowywać ich nielegalnych dochodów. 

Fiskalny charakter przepisu przejawia się zatem w dwóch aspektach:  
z jednej strony podatnik nie może skutecznie powoływać się na bezpraw-
ność lub niemoralność swoich działań w celu uniknięcia opodatkowania,  
z drugiej zaś strony naruszenie prawa lub dobrych obyczajów nie może pro-
wadzić do odmowy przyznania korzyści podatkowych (Koenig i Pahlke 2009,  
§ 40 nb. 2).

Niemiecki prawodawca wykorzystuje prawo podatkowe również jako 
instrument kierowania polityką społeczną i gospodarczą. Przepisy podatkowe 
często nie są tworzone wyłącznie ze względów fiskalnych, ale w celu sterowa-
nia zachowaniem zgodnie z pożądanymi społeczno-politycznymi kierunkami 
(Koenig i Pahlke 2009, § 40 nb. 3). § 40 AO pełni zatem również funkcję 
prewencyjną, ponieważ opodatkowanie korzyści uzyskanych z przestępstwa 
ma zniechęcać do ich popełniania.

Należy jednak podkreślić, że § 40 AO nie stanowi samodzielnej podstawy 
odpowiedzialności podatkowej za czyny sprzeczne z prawem i dobrymi oby-
czajami. Tym samym o opodatkowaniu podatkiem dochodowym bezpraw-
nie uzyskanych korzyści majątkowych decyduje to, czy dochody te powstają  
w ramach jednego z rodzajów dochodów w rozumieniu ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuergesetz – EStG, BGBl. 
I S. 3366 [ze zm.]) (Koenig i Pahlke 2009, § 40 nb. 15). W praktyce opodat-
kowaniu podlegają najczęściej korzyści uzyskane z kradzieży, przywłaszczenia, 
rozboju, pasterstwa, handlu narkotykami lub bronią czy z nielegalnych gier 
hazardowych (por. Rondorf 2005.).

Problematyka opodatkowania korzyści uzyskiwanych z przestępstwa 
była przedmiotem kontroli konstytucyjności. Federalny Sąd Konstytucyjny  
z wyroku z dnia 12.04.1996 r. (sygn. akt: 2 BvL 18/93) stwierdził, że § 40  
AO nie narusza niemieckiej ustawy zasadniczej (niem. Grundgesetz – GG, 
BGBl. 1949, S. 1 [ze zm.]). W szczególności Sąd Konstytucyjny nie do-
strzegł naruszenia zasady państwa prawa (art. 20 ust. 3 GG) i zasady równości  
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(art. 3 GG). Sąd uznał, że przepis ten jest wyrazem zasady opodatkowania 
zgodnie z zasadą zdolności płatniczej. Mianowicie z ogólnej zasady równości 
wynika, że opodatkowanie musi być dostosowane do możliwości ekonomicz-
nych podatnika. Dotyczy to w szczególności prawa o podatku dochodowym. 
W tym przypadku opodatkowanie jest ustalane na podstawie zdolności płat-
niczej podatnika wynikającej z osiągniętego dochodu. Sąd podkreślił również, 
że nie istnieje żadna dostrzegalna, słuszna przyczyna, dla której bezprawność 
lub niemoralność uzyskania dochodu miałaby uzasadniać zwolnienie z podat-
ku dochodowego. W każdym razie niewłaściwe lub niedozwolone postępowa-
nie nie powinno być traktowane w sposób uprzywilejowany pod względem 
podatkowym (Baum 2015, § 40 nb. 9).

Jeżeli zaś chodzi o procedurę związaną z pobieraniem podatku od korzy-
ści uzyskanych z przestępstwa, to warto zwrócić uwagę na § 116 ust. 1 zd. 1 
AO, zgodnie z którym 

sądy i organy federalne, organy krajów związkowych i komunalne 
organy administracji publicznej, które nie są organami podatkowymi 
powiadamiają Centralny Federalny Urząd Podatkowy albo – jeżeli jest 
im znany – właściwy do prowadzenia postępowania karnego-skarbo-
wego organ podatkowy o faktach, o których dowiedziały się w trakcie 
wykonywania swoich obowiązków i które wskazują na popełnienie 
przestępstwa skarbowego. 

Najczęściej powyższy obowiązek informacyjny łączy się ze stwierdzeniem 
przez niemieckie sądy lub organy, że osoba, której dotyczy prowadzone przez 
nie postępowanie, osiągnęła jakieś korzyści i w związku z tym należy spraw-
dzić, czy przypadkiem nie popełniła ona przestępstwa skarbowego (np. oszu-
stwa podatkowego) poprzez zatajenie tego faktu.

Z drugiej strony § 90 ust. 1 AO nakłada na strony postępowania po-
datkowego obowiązek współpracy w ustalaniu stanu faktycznego. Przepis 
ten stanowi, że strony przestrzegają tego obowiązku w szczególności poprzez 
ujawnianie pełnych i zgodnych z prawdą faktów mających znaczenie dla opo-
datkowania oraz poprzez przedstawianie znanych im dowodów. Zakres tych 
obowiązków zależy od okoliczności danego przypadku.

W przypadku korzyści uzyskanych z przestępstwa pojawia się jednak 
problem samoobciążania się podatnika (por. Leimkuhl-Schulz i Modrzejew-
ski 2015). Jednakże zgodnie z § 30 AO podatnicy, którzy osiągnęli dochód 
z przestępstwa i zadeklarowali go przed właściwym organem skarbowym, 
są w większości przypadków (ale nie we wszystkich! – por. § 30 ust. 4 AO) 
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chronieni przed ściganiem przez tajemnicę skarbową. Mimo to z reguły – 
wbrew obowiązkom podatkowym – nie deklarują oni nielegalnie osiągniętej 
sprzedaży i dochodu (Rondorf 2005, s. 2456).

W takiej sytuacji zastosowanie znajduje § 162 ust. 1 i 2 AO, zgodnie  
z którym: 

w zakresie, w jakim organ podatkowy nie może określić lub obliczyć 
podstaw opodatkowania – oszacuje ją, biorąc pod uwagę wszyst-
kie okoliczności istotne dla oszacowania. Oszacowania dokonuje się  
w szczególności, jeżeli podatnik nie jest w stanie dostatecznie wyja-
śnić zadeklarowanych przez siebie informacji albo odmawia udzielenia 
dalszych informacji lub złożenia przyrzeczenia albo narusza obowiązek 
współpracy [...]. 

Ponadto podatnik, który nie zadeklaruje dochodu uzyskanego z prze-
stępstwa, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną-skarbową za oszustwo 
podatkowe. Zgodnie bowiem z § 370 AO 

każdy, kto (1) składa organom podatkowym nieprawdziwe albo nie-
pełne informacje o podatkowo istotnych okolicznościach, (2) wbrew 
ciążącemu na nim obowiązku nie informuje właściwych organów po-
datkowych o faktach istotnych dla powstania obowiązku podatkowego 
[...]; i przez to uszczupli należny podatek albo uzyska niesłusznie ko-
rzyści podatkowe dla siebie lub innej osoby, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat pięciu albo karze grzywny.

PODSUMOWANIE

Przeprowadzona analiza prawnoporównawcza w zakresie opodatkowa-
nia dochodów pochodzących z przestępstwa pokazała, że problematyka ta nie 
bez powodu wywołuje szeroką dyskusję zarówno na gruncie prawnym, jak  
i społecznym czy politycznym.

Polski prawodawca wyłączył spod opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od osób fizycznych korzyści uzyskane z przestępstwa. Wśród przedsta-
wicieli doktryny i orzecznictwa przeważa stanowisko, iż państwo nie może 
czerpać dochodów podatkowych z naruszenia ustanowionych przez nie po-
wszechnie obowiązujących praw. Takie działanie byłoby ciosem w moralną 
wartość prawa i godziłoby w podstawy państwa prawnego. Mając jednak na 
uwadze zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych do-
mniemanie legalności uzyskanych przychodów i konieczność przełamania 
tego domniemania przez podatnika, aby skutecznie skorzystać z ustawowego 
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wyłączenia, pojawiają się wątpliwości, czy polski fiskus faktycznie nie pobie-
ra podatków od korzyści uzyskanych z przestępstwa. W przypadku bowiem, 
gdy podatnikowi nie uda się udowodnić, że uzyskane przez niego przychody 
pochodzą z działalności niezgodnej z prawem, to będzie musiał on zapłacić 
zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia 
w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, wyno-
szący 75% podstawy opodatkowania.

Niemiecki prawodawca przyjmuje zaś, że opodatkowanie jest neutralne 
pod względem wartości, a zatem opodatkowanie dochodów pochodzących  
z przestępstwa stanowi realizację zasady równości wobec prawa i powszechno-
ści opodatkowania. Ponadto nie godzi on się na sytuację, w której brak opodat-
kowania korzyści uzyskanych z przestępstwa zachęcałby do nielegalnych lub 
niemoralnych zachowań. Jego zdaniem nie może być tak, aby przepisy prawa 
podatkowego sprzyjały i zachęcały do niesprawiedliwości – wręcz przeciwnie, 
powinny one pełnić funkcję prewencyjną i odstraszać podatników od takich 
zachowań. Opodatkowanie korzyści uzyskanych z przestępstwa w Niemczech 
budzi jednak sporo wątpliwości – zarówno natury moralnej, etycznej, jak  
i prawnej. Nie bez znaczenia wydają się formułowane przez przeciwników 
tego rozwiązania zarzuty o dopuszczaniu się przez państwo „prania brudnych 
pieniędzy” oraz o legalizacji korzyści uzyskanych z przestępstwa. Dochody 
podatkowe są bowiem wykorzystywane w celu realizacji zadań państwa. 

Podsumowując, należy wskazać, że polityka fiskalna Polski i Niemiec  
w zakresie opodatkowania dochodów pochodzących z przestępstwa różni się  
w znaczący sposób. W odniesieniu do każdej z regulacji można jednak do-
strzec szereg argumentów, które uzasadniają takie ukształtowanie przepisów 
krajowych. Mając powyższe na uwadze, nie sposób nie zgodzić się ze stwier-
dzeniem, że opodatkowanie dochodów pochodzących z przestępstwa jest za-
gadnieniem mocno kontrowersyjnym. Uwzględniając jednak przeciwstawne 
interesy podatnika i państwa, wydaje się, że mimo wszystko uczciwszym wobec 
podatnika jest rozwiązanie prawne, z którego jasno wynika, że każdy dochód 
podlega opodatkowaniu niż rozwiązanie, które wprowadza opodatkowanie 

„tylnymi drzwiami”, przerzucające na podatnika ciężar przełamania domnie-
mania o legalności dochodów oraz nakładające na podatnika – w przypadku 
nieobalenia tego domniemania – konsekwencji w postaci konieczności zapła-
ty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących  
 
pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnio-
nych, wynoszącego 75% podstawy opodatkowania. 
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Polityka fiskalna w zakresie opodatkowania dochodów z działalności przestępczej 
różni się znacząco w poszczególnych krajach i jest kwestią wysoce kontrowersyjną. 
Ponadto problematyka ta jest tematem relatywnie rzadko podejmowanym przez teo-
retyków oraz badaczy. W niniejszym opracowaniu analizie poddano kwestię opodat-
kowania dochodów z działalności przestępczej w Polsce i w Niemczech. W artykule 
wyjaśniono treść i charakterystykę opodatkowania dochodów pochodzących z prze-
stępstwa, a także dokonano oceny najważniejszych aspektów polskiego i niemieckiego 
ustawodawstwa krajowego w tym zakresie. Celem rozważań jest również zaprezento-
wanie prawnych, społecznych i politycznych argumentów przemawiających za opo-
datkowaniem dochodów pochodzących z przestępstwa w Niemczech oraz brakiem 
takiego opodatkowania w Polsce. Tekst stanowi podsumowanie aktualnie dostępnej 
polskiej i niemieckiej literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, dochody z przestępstwa, opodatkowanie, nie-
mieckie prawo podatkowe, ordynacja podatkowa

ABSTRACT

The fiscal policies of taxation of criminal proceeds differ significantly across countries 
and is a highly controversial issue. Moreover this issue is a topic relatively rarely 
undertaken by theorists and researchers. The present paper analyses the question of 
taxation of criminal proceeds in Poland and in Germany. The article explains the 
content and characteristics of taxation of criminal proceeds, and assesses the most im-
portant aspects of Polish and German national legislations in this area. The aim of the 
discussion is also to present the legal, social and political arguments for the taxation 
of criminal proceeds in Germany and for the lack of such taxation in Poland. The text 
is a summary of the currently available Polish and German literature on the subject.

Keywords: income tax, taxation of criminal proceeds, taxation, German tax law, tax 
Ordinance Act
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UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

PROBLEM OPODATKOWANIA  
USŁUGI UBEZPIECZENIA 

PRZEDMIOTU LEASINGU W POLSCE

THE PROBLEM OF TAXATION OF THE LEASING 
SUBJECT INSURANCE SERVICE IN POLAND

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczył wy-
kładni art. 2 ust. 1 lit. c), art. 28 i art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 
2006/112/WE1. Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy 
BGŻ Leasing sp. z o.o. (zwaną dalej „BGŻ Leasing”) a Dyrektorem Izby Skar-
bowej w Warszawie, w przedmiocie odmowy przez tego ostatniego zwolnienia 
z podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „podatkiem VAT”) czynności 
polegającej na objęciu ubezpieczeniem towaru stanowiącego przedmiot le-
asingu, jeżeli jest ono połączone z usługą leasingu, samą w sobie objętą po-
datkiem VAT2. Należy zauważyć, iż we wniosku zadano dwa pytania w trybie 
prejudycjalnym. 

Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, czy wszystkie omawiane czynności, 
które składają się na usługi leasingu i ubezpieczenia, stanowią jedną 
usługę do celów podatku VAT. Pytanie drugie, zostało natomiast 
oparte na hipotezie, iż chodzi o dwa odrębne świadczenia, zasadniczo 
dotyczące czynności refakturowania kosztu ubezpieczenia, a w szcze-
gólności pytania, czy taką czynność należy zwolnić od podatku VAT 
na mocy art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy VAT3.

1  Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347, zwanej dalej „dyrektywą VAT”), s. 1.
2 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. 
C-224/11.
3  Tamże, pkt. 27.
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Zgodnie z artykułem 2, pkt. 1., „opodatkowaniu VAT podlegają […] 
odpłatne świadczenie usług na terytorium państwa członkowskiego przez 
podatnika działającego w takim charakterze”. Natomiast artykuł 28 stanowi,  
iż „w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz 
osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik 
ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi”. W związku z powyższym należy 
uznać, iż BGŻ Leasing był świadczeniodawcą usługi. Dodatkowo artykuł 135, 
punkt 1 stanowi, iż „państwa członkowskie zwalniają […] transakcje ubezpie-
czeniowe i reasekuracyjne, wraz z usługami pokrewnymi świadczonymi przez 
brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych”. Oznacza to, że 
usługi ubezpieczeniowe powinny być zwolnione z podatku VAT4.

BGŻ Leasing wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

Sąd ten uznał, że zgodnie z art. 78 dyrektywy VAT, podstawa opodat-
kowania usług obejmuje również dodatkowe koszty takie jak koszty 
ubezpieczenia wymagane przez dostawcę od nabywcy lub klienta. Pod-
kreślił także, że świadczenie obejmujące jedną usługę z ekonomicznego 
punktu widzenia nie powinno być sztucznie dzielone, by nie zakłócić 
funkcjonowania systemu podatku VAT. Dodatkowo, Sąd uznał, że 
w wypadku świadczenia usługi leasingu wraz z ubezpieczeniem przed-
miotu leasingu, należy zdefiniować to jako jedną usługę składającą się 
z usługi leasingu oraz usługi ubezpieczenia. Do podstawy opodatkowa-
nia takiego świadczenia usług, obok czynszu leasingu, należy włączyć 
również koszty ubezpieczenia i do tak ujętej całości świadczenia zasto-
sować jednolitą stawkę podatku VAT, właściwą dla usługi podstawo-
wej, czyli usługi leasingu5. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie jednoznacznie stwier-
dził, iż z różnych przyczyn należy te usługi traktować jako jedną. Natomiast 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE, 

usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu, co do zasa-
dy stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości 
dodanej. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w świetle szczegól-
nych okoliczności postępowania głównego dane czynności są w takim 
stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować, jako stanowiące 
jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne. Jeżeli 
leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym 

4 Dyrektywa VAT, art. 2 ust. 1 lit. c), art. 28 i art. 135 ust. 1 lit. a).
5 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. 
C-224/11. 
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kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach ta-
kich jak w postępowaniu głównym taka czynność stanowi transakcję 
ubezpieczeniową w rozumieniu art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 
2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego syste-
mu podatku od wartości dodanej6.

Oznacza to jednoznacznie, że jeżeli leasingobiorca, w tym wypadku BGŻ 
Leasing, jest klientem ostatecznym, niezarabiającym na usłudze ubezpieczenia, 
tylko refakturującym je po cenie, za jaką ją nabył na leasingobiorcę, należy 
taką usługę traktować jako oddzielną usługę ubezpieczeniową. 

BGŻ Leasing wymaga ubezpieczenia przedmiotów oddawanych w le-
asing. W tym celu BGŻ Leasing oferuje swoim klientom możliwość 
zapewnienia im ubezpieczenia. Jeśli zechcą oni skorzystać z owej moż-
liwości, BGŻ Leasing zawiera umowę odpowiedniego ubezpieczenia 
z ubezpieczycielem i refakturuje na nich jego koszt7. 

Należy zauważyć także, iż BGŻ Leasing wymagał od leasingobiorców 
obowiązkowego ubezpieczenia przedmiotów leasingowanych, jednak nie na-
rzucał wyboru ubezpieczenia oferowanego za swoim pośrednictwem. Wykład-
nię Trybunału Sprawiedliwości potwierdza sam cel dyrektywy VAT. Zwalnia 
ona wszystkie transakcje ubezpieczeniowe, przyznając państwom członkow-
skim w art. 401 TWE możliwość utrzymywania lub wprowadzania podatków 
od umów ubezpieczeniowych. W konsekwencji, jeśli wyrażenie „transakcja 
ubezpieczeniowa” obejmuje wyłącznie czynności dokonane przez samych 
ubezpieczycieli, konsumentów końcowych, tak jak leasingobiorcy w tym wy-
padku, usługa ta jest zwolniona z podatku8. 

Dodatkowo należy podkreślić, iż bezpośrednio, w nawiązaniu do powyż-
szego wyroku, Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację dotyczą-
cą podatku VAT związanego z usługami ubezpieczeniowymi przedmiotów 
leasingowanych. 

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej (TSUE) z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ 
Leasing sp. z o.o., dotyczącym interpretacji przepisów dyrektywy 
Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347  

6 Tamże, pkt. 27.
7 Tamże, pkt. 19. 
8 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr PT3/033/ 
1/101/AEW/13/63224.



78

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

z 11.12.2006, str. 1), w kontekście uregulowań ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie 
zwolnienia z podatku od towarów i usług (zwanego dalej „podatkiem 
VAT”) czynności polegającej na objęciu ubezpieczeniem towaru sta-
nowiącego przedmiot leasingu, jeżeli jest ono połączone z usługą le-
asingu, samą w sobie objętą podatkiem VAT – działając na podstawie 
art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) […] należy uznać, że usłu-
ga ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu, co do zasady 
stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podat-
kiem VAT. Należy przy tym wskazać, że rozstrzygnięcie podejmowane 
w zakresie ustalenia, czy dane czynności są w takim stopniu powiązane 
ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też 
przeciwnie – stanowią one usługi odrębne w świetle przepisów usta-
wy o VAT, wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy 
stanu faktycznego konkretnej sprawy. Jeżeli leasingodawca ubezpiecza 
przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpiecze-
nia leasingobiorcę, a analiza okoliczności stanu faktycznego sprawy, 
dokonana przy uwzględnieniu wskazówek wynikających z wyroku 
TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, prowadzi do 
konkluzji, iż są to usługi odrębne w świetle przepisów ustawy o VAT, 
czynność ta stanowi transakcję ubezpieczeniową w rozumieniu art. 43 
ust. 1 pkt. 37 ustawy o VAT. 

Skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości w zakresie uprzedniego rozli-
czenia podatku należnego przez leasingodawców są następujące9:

− „w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasin-
godawca wystawił fakturę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy 
uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., opodatkowując usługę ubezpiecze-
nia leasingu tak jak usługę leasingu i wynikający z tej korekty dodatkowy cię-
żar podatku VAT został przerzucony na leasingobiorcę, leasingodawca może 
ponownie wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej 
deklaracji podatkowej, pod warunkiem jednakże uprzedniego zwrotu leasin-
gobiorcy części ceny odpowiadającej kwocie doliczonego mu wcześniej podat-
ku VAT;

− w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasingo-
dawca wystawił fakturę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy uchwały 
NSA z dnia 8 listopada 2010 r., opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu 
tak jak usługę leasingu i faktura korygująca uwzględniała kwotę brutto, czyli 

9 Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr PT3/ 
033/1/101/AEW/13/63224.
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cena pozostała bez zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar 
podatku w korygowanej części, podatnik może wystawić fakturę korygującą 
oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej;

− natomiast w przypadku gdy, w wyniku zastosowania się do tezy 
uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., leasingodawca przejął na siebie ciężar 
podatku i uiścił podatek VAT (z tytułu opodatkowania usługi ubezpieczenia 
leasingu tak jak usługi leasingu) i nie udokumentował tej zmiany fakturą ko-
rygującą, może skorygować podatek VAT i rozliczyć tę korektę albo w bieżą-
cej deklaracji podatkowej, albo poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, 
w której ujął pierwotne rozliczenie”10.

Zgodnie z wyrokiem, w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku nali-
czonego przez leasingodawców, w odniesieniu do rozliczenia podatku naliczo-
nego u leasingodawców, mając na uwadze przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT, 
należy przyjąć za dopuszczalne skorygowanie podatku na bieżąco lub poprzez 
odpowiednie przyporządkowanie do sprzedaży z każdego roku, dokonując 
odpowiednich zmian w odliczeniach wynikających z właściwego skorygowa-
nia współczynnika proporcji. Wybór metod należy do leasingodawcy. Skutki 
wyroku Trybunału w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego 
przez leasingobiorców będą uzależnione od faktu otrzymania przez niego fak-
tury korygującej, wystawionej przez leasingodawcę. W przypadku otrzymania 
faktury korygującej leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania korekty 
odliczonego podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej. Jednocze-
śnie należy podkreślić, iż podatnika obowiązują pozostałe wymogi w zakresie 
dokonywania odliczenia podatku. Należy jednak podkreślić, że leasingodaw-
cy, spełniający warunki dla dokonania korekty rozliczenia mogą, lecz nie są 
zobowiązani do jej wykonywania.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału, usługa ubezpieczenia przedmiotu le-
asingu i usługa leasingu stanowią usługi odrębne i niezależne do celów po-
datku VAT. Należy to odnieść zarówno do rozliczeń podatku VAT sprzed 
uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r. skorygowanych w związku z uchwałą, 
jak i dokonanych po wydaniu tej uchwały, uwzględniających dokonaną przez 
NSA wykładnię11.

10 Do wystawienia faktur korygujących oraz obniżania o wartość z nich wynikającą 
obrotu leasingodawcy zastosowanie znajdą zasady wskazane w art. 29 ust. 4-4c ustawy o VAT 
oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy 
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).
11  Interpretacja ogólna Ministra Finansów....
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Należy podkreślić, iż w przypadku leasingobiorców Ministerstwo Finan-
sów uznało, iż działania uzależnione będą od otrzymania faktury korygującej 
wystawionej przez leasingodawcę. Leasingobiorca, który otrzymał taką korek-
tę, musi poprawić odliczony podatek naliczony w bieżącej deklaracji podat-
kowej. Obowiązują go także pozostałe wymogi w zakresie odliczenia podatku 
(Leśniak 2013).

Podsumowując, po latach sporów z organami podatkowymi podmioty 
świadczące usługi leasingowe nie muszą odprowadzać podatku VAT od usług 
ubezpieczania przedmiotów oddawanych w leasing, bowiem usługa ubezpie-
czenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu są, co do zasady, usługami od-
rębnymi. Ma to ten zasadniczy skutek, że usługa ubezpieczenia traktowana 
samodzielnie jest zwolniona z VAT. Natomiast gdy była ona traktowana jako 
część złożonego świadczenia (razem z usługą) leasingu, jak uważały polskie 
organy podatkowe, była opodatkowana stawką podstawową VAT 23%.

Według opinii Instytutu Studiów Podatkowych, zgodnie z art. 241 § 1 
pkt. 2 Ordynacji podatkowej, w sprawach zakończonych decyzją osta-
teczną, przedmiotowy wyrok TSUE stanowi podstawę do wznowienia 
postępowania na żądanie strony w terminie miesiąca od dnia publi-
kacji sentencji orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zdaniem TSUE zasadą jest, że do celów podatku VAT każde świadcze-
nie powinno być uznawane za odrębne i niezależne. Tak wynika z art. 1 ust. 2 
akapit drugi dyrektywy VAT. Oczywiście w pewnych okolicznościach formal-
nie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, czyli które 
mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać 
za jedną transakcję, jeżeli nie są one od siebie niezależne.

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, aby ustalić, czy świadczenia sta-
nowią kilka niezależnych świadczeń czy jedno świadczenie, należy poszukiwać 
elementów charakterystycznych dla rozpatrywanej transakcji. Jednak TSUE 
przypomina, że brak jest bezwzględnej zasady dotyczącej ustalania zakre-
su danego świadczenia z punktu widzenia podatku VAT, a co za tym idzie,  
w celu ustalenia zakresu danego świadczenia należy wziąć pod uwagę ogół 
okoliczności, w jakich ma miejsce dana transakcja. Na sądach krajowych spo-
czywa obowiązek określenia, czy w konkretnej sprawie podatnik dokonuje 
jednego świadczenia, jak też przeprowadzenia całościowej ostatecznej oceny 
stanu faktycznego w tym zakresie. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, gdy 
umowa leasingu nie przewiduje przeniesienia własności przedmiotu leasingu 
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na leasingobiorcę, należy zasadniczo kwalifikować ją jako świadczenie usług 
(zob. podobnie wyrok z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-118/11 Eon Aset 
Menidżmynt., pkt. 33). Z powyższego orzecznictwa wynika również, że takie 
usługi można w pewnych okolicznościach uważać za nabycie dobra inwesty-
cyjnego. Występuje tak zwłaszcza wtedy, gdy leasingobiorca posiada istotne 
atrybuty własności przedmiotu leasingu, w szczególności, kiedy przeniesiona 
zostaje na niego większość pożytków i ryzyka związanych z tytułem prawnym 
do niego, oraz wtedy, gdy zaktualizowana suma rat jest praktycznie taka sama 
jak wartość rynkowa12.

BIBLIOGRAFIA

Leśniak G. 

2013  Minister finansów wyjaśnia skutki wyroku w sprawie BGŻ Leasing, 
http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/715317,minister-finansow 

-wyjasnia-skutki-wyroku-w-sprawie-bgz-leasing.html, (dostęp: 02. 
06.2021).

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają 
zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 
68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).

Wyrok TSUE z 17.01.2013 r. C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko 
Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, https://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?num=C-224/11&language=PL, dostęp: 20.10.2020.

Wyrok TSUE z 16.03.2012 r., C-118/11 Eon Aset Menidżmynt, https://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120514& 
pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&par 
t=1&cid=2701663, dostęp: 20.10.2020.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2013 r.,  
Nr PT3/033/1/101/AEW/13/63224.

12  C-118/11 Eon Aset Menidžmunt.



82

TOMASZ SŁAPCZYŃSKI

STRESZCZENIE

Przedmiotem poniższej analizy jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej o sygnaturze C-224/11. Mimo że wyrok został wydany w roku 2011, nadal bu-
dzi ożywioną dyskusję wśród podmiotów zajmujących się zagadnieniami podatkowy-
mi, w szczególności podatkiem VAT. Wyrok został wydany w odpowiedzi na wniosek 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym. Złożony wniosek dotyczył podatku VAT za usługę ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu. Podatek VAT naliczono za usługę leasingu, połączoną z ubez-
pieczeniem przedmiotu leasingu, zawartym przez leasingodawcę z ubezpieczycie-
lem. Leasingodawca na to ubezpieczenie wystawił fakturę leasingobiorcy. Stronami  
w sporze były: leasingodawca, BGŻ Leasing sp. z o.o. oraz Dyrektor Izby Skarbowej 
w Warszawie. 

Słowa kluczowe: podatek VAT, wyrok TSUE C- 224/11, ubezpieczenie od usługi 
leasing, leasing, postępowanie administracyjne w Polsce

ABSTRACT

The subject of the following analysis is the judgment of the Court of Justice of the Eu-
ropean Union reference number C-224/11. Although the verdict was issued in 2011, 
it still raises lively discussion among entities dealing with tax issues, in particular VAT. 
The judgment was issued in response to the request of the Supreme Administrative 
Court in Warsaw for a preliminary ruling. The submitted application concerned VAT 
for the leasing subject insurance service. VAT was charged for the leasing service, 
combined with the insurance of the subject of the lease, concluded by the lessor with 
the insurer. The lessor issued an invoice to the lessee for this insurance. The parties to 
the dispute were: the lessor, BGŻ Leasing limited liability company (according polish 
law) and the Director of the Tax Chamber in Warsaw (Poland).

Keywords: VAT, judgment of the CJEU C- 224/11, insurance on leasing services, 
leasing, administrative proceedings in Poland
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INTRODUCTION

The issue of prevention, including pedagogical and psychological acti-
vities, is often undertaken in modern times. Feeling difficulties, negatively 
perceived reality and emerging crises may lead to the fact that an individual 
ceases to feel mental well-being. Additionally, in the literature on the subject, 
the concept of psychological well-being is used quite often interchangeably 
with “happiness”, “life satisfaction”, “quality of life”, “subjective well-being” 
or “mental health”. It is worth noting, however, that these terms differ from 
each other and cannot be treated in the same meaning as the others (Levin 
and Currie 2014).

Due to the growing awareness of the society in the field of mental health, 
an important issue in the perspective may be the improvement of the situ-
ation related to coping with the crisis and difficulties in various age groups 
(Stradomska 2021). It turns out that the lack of subjectively perceived psy-
chological well-being may in many cases turn out to be a risk factor leading to 
self-destructive acts, including those related to suicide (Stradomska, Wolińska 
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and Marczak 2016). Important issues are also how a person communicates  
in the immediate environment, as well as in a situation related to treatment  
or stay in a specialist facility, e.g. a hospital (Stradomska 2020).

Important elements include the fact that many people feel dissatisfied 
with life and their current achievements. Kluczyńska, Witkowska, Zabłoc-
ka-Żytka and Sokołowska (2019) believe that a number of risk factors can 
contribute to many negative aspects for mental health, also in the group  
of students, i.e. people who are only at the beginning of their adult life, with 
great prospects, and at the same time difficulties that may require specialist 
help. The aim of the work by Kluczyńska and others (2019) was to examine 
the mental health aspect of young adults – bearing in mind that mental health 
and mental disorders can be considered as two independent dimensions. The 
study takes into account both the negative and positive aspects of mental 
health. 533 students from eight public universities in Warsaw (309 women 
and 224 men) participated in the study. The average age of the respondents 
was 22 years. The study used a proprietary questionnaire containing 20 closed 
questions. The obtained results concerning the positive indicators of mental 
health show that the vast majority of the surveyed students like themselves, 
are able to enjoy life and have plans for the future. Interestingly, an import-
ant element was also to pay attention to cognitive issues, such as the ability  
to focus or achieve professional goals.

Over 75% of the surveyed students, both women and men, declare that 
they are easy to establish contacts and are open to the implementation of 
new issues. The most common negative mental health indicators among the 
respondents turned out to be fatigue, pain symptoms, sleep problems, irrita-
bility and anxiety, in many cases the respondents were not able to name the 
related dependencies. Addiction-related aspects were also analyzed during the 
research – 12% of the respondents admitted to losing control after a certain 
amount of alcohol consumed. Smokers accounted for 12% of respondents, 
while 9% admitted that they had tried drugs such as marijuana. 

Assessment of both negative and positive phenomena in the area of men-
tal health in this age group is necessary in order to take measures to reduce the 
risk of mental health disorders and to fully use the potential of young people 
(Kluczyńska, Witkowska, Zabłocka-Żytka and Sokołowska 2019).
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PSYCHOLOGICAL WELL-BEING – BASIC ISSUES 

Mental health and psychological well-being are issues so elaborated 
theoretically and in a practical way that an attempt to define these aspects  
is impossible in only one approach. It is worth noting that particular terms 
such as happiness, well-being, life satisfaction are defined as a global assess-
ment of one's own functioning. Importantly, it is often expressed in the belief 
that life is close to ideal. To other descriptions it can be added that researchers 
interpret it as a wonderful, satisfying life, and for an individual it may mean 
that from fate or life a specific person got what he wanted. An important ele-
ment for the perceived psychological well-being may be the fact that a specific 
individual does not want to change anything in life (Trzebińska 2012).

As mentioned earlier, there are many interpretations about happiness 
and psychological well-being. Nevertheless, the multitude of interpretations 
regarding psychological well-being is related to the fact that many people 
experience a crisis or difficulties related to everyday functioning or feeling  
satisfied. It is worth adding that one of the most widespread ideas was indi-
cated by Diener, Lucas and Oishi (2002), who assumed that understanding 
being happy may mean that a given individual enjoys his life. Searching for 
answers to the problem of looking for happiness is a topic often undertaken 
in the world of science or broadly understood art. However, this issue can still 
be interpreted completely differently by a specific person.

Undoubtedly, it is important that subjective happiness can be equated 
with subjective well-being (Vaillant 2012). On the other hand, it is worth 
noting that in research on happiness two main conceptual perspectives deri-
ved from different theoretical traditions are adopted: hedonistic and eudaimo-
nistic (Czapiński 2012; Dodge, Daly, Huyton and Sanders 2012; Trzebińska 
2012). The issue of eudaimonistic well-being is largely related to the sense  
of meaning by an individual and specific aspects that make up self-realization 
(Ryff et al. 2006). Important elements include the fact that the hedonistic 
concept focuses on the continuum of pleasure and distress, as well as fulfill-
ment and non-fulfillment (Czapiński 2012). On the other hand, researchers 
who adopt the described concept assume that well-being consists of a subjec-
tive feeling of happiness and concerns experiencing pleasure or dissatisfaction, 
including all judgments about good or bad elements of life (Ryan and Deci 
2001, p. 144). On the other hand, researchers who deal with hedonistic issues 
include, for example, Daniel Kahneman, Ed Diener or Michael Argyle, who 
include in their concepts both the balance of pleasure and unpleasantness,  
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as well as satisfaction with any goals pursued in any field (Czapiński 2012,  
p. 14).

However, in the analyzes of Baptista and colleagues (2016), this issue 
can be interpreted in the cognitive and emotional context. These can con-
tribute to welfare considerations (Baptista et al. 2016). An important aspect  
is that the considerations focus on the concept of subjective well-being, which 
covers a broad category of phenomena, relating both to the global assessment 
of life satisfaction and the assessment of satisfaction with specific areas of life. 
An additional determinant is that specific emotional reactions may indicate 
the perceived satisfaction of people (Diener, Oishi and Lucas 2003).

Interestingly, despite the multiplicity of issues, it can be concluded that 
the subjective sense of well-being therefore includes three components. Indi-
viduals can include those related to life satisfaction, the presence of a positive 
mood, as well as the lack of negative mood that contributes to a specific 
perception of reality. Taken together, individual elements are often added 
together as happiness (Ryan and Deci 2001). Similar views can be seen in 
the studies by Argyle and Lu (1990) and Argyle and Martin (1991), which 
believe that happiness has at least three partially independent components. 
These include aspects such as: the frequency and degree of positive feelings  
or joy, satisfaction experienced over a period of time and lack of negative 
feelings, such as depressed state and anxiety (Argyle and Lu 1990; Argyle and 
Martin 1991).

The latter, namely negative feelings, included the state of depression and 
anxiety experienced to a certain extent. They believed that the occurrence of 
such categories in a given way could limit the feeling of even a subjective state 
of satisfaction or happiness.

The issue of helping other people is very difficult and complex. Even pro-
fessionals often have a problem with what to do to best help the patient. The 
task of both theorists and practitioners is to find out how to work with people 
who may be self-destructive. It is worth mentioning an important issue which 
is the so-called an emotional triad, which is a combination of three compo-
nents such as helplessness, hopelessness and despair. 

The following three conditions are most common: 

1. Ambivalence. Most suicidal patients feel ambivalent to the very end. 
There is a constant battle between the desire to live and the desire to die.  
If he uses this ambivalence to increase his desire to live, the risk of suicide 
may decrease. 
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2. Impulsivity. Suicide is an impulsive phenomenon, and an impulse  
is by its very nature momentary, transient. If the patient receives support at 
the moment of the impulse, the crisis can be averted. 

3. Stiffness. For people with suicidal tendencies, it is characteristic to 
narrow down their thinking, mood and actions, and their reasoning dichoto-
mizes. By considering several possible alternatives other than death with the 
patient, it is possible to gently educate the patient that there are alternatives, 
even if they are not ideal. Difficulties are not only caused by working with 
people with suicidal tendencies, but by the diagnosis itself, depending on the 
motivation of a person, because not always a person wants anyone to know 
about their mental state. However, there are several aspects that might indi-
cate that a person may need immediate help. Signs worth paying attention to 
in the interview include those related to the state of health, namely: withdra-
wal behavior, inability to establish close relationships with family and friends  
or with people from the immediate vicinity, mental illness, alcohol abuse, 
feeling anxiety or panic. 

CRISIS ASPECTS AND PSYCHOLOGICAL HELP

An important element is also a change in the personality of an individual, 
which is expressed in a pessimistic attitude towards the world, depression and 
apathy. Another symptom is the change in eating and sleeping habits, and 
there have been attempts in the past to commit suicide. Suicidal people may 
feel self-hatred, guilt and shame. Additionally, they may think that they are 
worthless and useless. The next elements are: recent, subjectively understood 
loss – death, divorce, separation, cases of suicide in the family, putting thin-
gs in order, a sense of loneliness, mention of death, poor physical health or 
writing a suicide note. 

Various psychological factors can be distinguished that may, in a sense, 
motivate an individual to engage in suicidal behavior. A desire for revenge 
can contribute to suicide by making your loved ones feel guilty, including  
in a loving situation. Often suicidal motives are associated with the desire to 
convince the other person to love romantic. Stress is the reason why people 
engage in self-destructive behavior. The motive is often to run away from 
mental or physical pain that results from many reasons. These include hand-
icap and unfortunate accidents. Additionally, suicide may be regarded as the 
only effective method that will help in solving life difficulties (Stradomska 
2020).
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The factors that are worth paying attention to when conducting emer-
gency interviews include, above all, elements such as: 

− the type of suicidal thoughts (controlled, intrusive); 
− stage of suicidal behavior related to thoughts;
− stage of suicidal behavior related to trends; 
− stage of suicidal behavior related to suicide attempts; 
− the size of the narrowing – was it an emotional or a situational narro-

wing etc. 
− type of possible suicide attempt (cry for help, real desire to take one’s 

life, impulsive behavior, planning); 
− identification of the strengths and personal resources of the indivi-

dual; they relate to those properties that enable coping with crises and life 
difficulties (one can distinguish an issue related to responsibility, reflectivity, 
professed values   or an individual’s world view);

− loss of significant people recently (death of relatives, separation, 
abandonment, betrayal etc.); 

− the attitude of the person in need to the person providing help  
(family, professional help, both medical and psychological), defined as a po-
sitive, ambivalent or rejecting attitude.

CASE STUDY – SELECTED ISSUES (I)

The person asked for help in order to conduct a telephone conversation 
in the field of pedagogical and psychological assistance on May 10, 2021, 
at 16.00 on May 13, 2021 at 16.00 on May 25, 2021 at 16.20. The person 
found out about the possibility of having a telephone conversation from the 
website of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She chose the 
therapist / psychologist / employee due to the range of scientific interests ava-
ilable on the UMCS website.

Gender: male 

Age: 26 

Scope of studies: legal sciences (Faculty of Law and Administration)

Reason for reporting: malaise, the need to talk to someone about their 
life experiences, sharing information about taking a psychotropic drug witho-
ut consulting a specialist doctor (psychiatrist). The patient stated: “[…] I wan-
ted to help myself, so without thinking it was a good time to take psychotro-
pic drugs. I felt that I was breaking into pieces and decided that it would be 
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a good solution. It turns out that the profession I want to do in the future is 
very responsible. My lecturers often say that we should have a perfect story, 
so a visit to a psychiatrist is unlikely to happen in my life. Fortunately, there 
are suitable sites from which you can order drugs yourself, even without con-
sulting a specialist. I used this option. I just didn't know that my body would 
behave in such a way that it would react so badly to it all”.

Suicide attempts in the past: one suicide attempt in the past, which did 
not involve hospitalization of the person: “[...] the parents are also lawyers, so 
my suicide attempt was very quickly hidden so that no one would find out 
that I might have some difficulties mental”. 

Attitude towards life: during the first aid interview, the person did not 
feel the sense of further existence, but only in a declarative sense: “[...] my 
problems appeared when my parents first stated that I must be someone per-
fect. They did not accept my girlfriends, friends with whom I spent time, or 
professional and personal choices. Living in constant fear and with people 
who are never accepting is very difficult and it can make life meaningless”. 
However, during the last conversation there was a visible change in the per-
ception of reality: “[...] it seems to me that a good option for me is to start in-
tensive treatment, both psychotherapy and work with a psychiatrist. It seems 
to me that changing my state of health can help me make difficult decisions 
for my future life”. 

Risk factors: risk factors include: lack of support in the family home, 
lack of acceptance by people significant in terms of their values, difficulties 
arising with the need to complete the study program and specialist intern-
ships in the on-line form, which is a significant difficulty –“[…] it is very 
difficult for me to spend time at home. Once, when I lived in Lublin, it was 
typically something fantastic for me, because I did not have to be dependent 
on my parents at home. They knew that I was leaving to learn and they didn't 
quite know what was happening in my life. I had more opportunities to meet 
friends or girlfriends. However, in the family home there is no such thing and 
it is not expected that this aspect will change”. 

Protective factors: willingness to change your current way of functio-
ning, looking for opportunities to improve your health condition, openness 
to new experiences, lack of stiffness of thinking, willingness to leave your 
comfort zone, the desire to have your own money and achieve financial 
independence.
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Understanding psychological well-being: “[…] for me, psychological 
well-being is to feel fulfilled in my professional and personal life. For me  
it would be an amazing experience to be accepted by my parents in my life.  
I have no idea if I will ever experience it from my loved ones, but I know that 
I will be a completely different parent for my own children”.

Plans for the next weeks / months: end the semester, pass all credits 
and exams, start psychological therapy, use psychiatric help.

Recommendations: contact a psychiatrist for consultation, initiation of 
cognitive-behavioral or psychodynamic therapy.

CASE STUDY – SELECTED ISSUES (II)

The person asked for help in order to conduct a telephone conversation 
in the field of pedagogical and psychological assistance on May 30, 2021, 
at 14.00 on June 01, 2021 at 14.00 on June 05, 2021 at 14.00. The person 
found out about the possibility of having a telephone conversation from the 
website of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She chose the 
therapist / psychologist / employee due to the range of scientific interests ava-
ilable on the UMCS website.

Gender: female 

Age: 21

Scope of studies: sociology

Reason for reporting: feeling anxious, difficulty falling asleep, night-
mares. The examined person noticed that her condition worsened during the 
last six months. A woman often had problems related to psychological issues: 

“[…] I stated that if I do not do anything with myself now, it will be even wor-
se in the future. It happened more than once that I would do well and every-
thing would be fine. Unfortunately, it is not so good, it probably all depends 
on the human psyche. And I have never had support in my loved ones, I have 
always felt hopeless, it was difficult for me in social contacts and I think that 
I will end up badly without medication”. The woman states that she would 
like to get help in order to be able to function better. She claims that she cares 
about having a youth like her friends – “I enjoy life and somehow deal with 
failures more easily”.

Suicide attempts in the past: in the past, one attempted suicide resul-
ting in hospitalization. However, the woman wanted to take her own life 
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several times, for example by taking painkillers and sedatives. Due to the fact 
that the amount of a specific substance was probably too small, the parents 
did not even notice the suicide attempt. Nobody supported her. However, 
the family believed that: “[...] psychiatric hospitals and drugs are for madmen, 
and it is better to invest these funds in buying some things for the house, such 
as new furniture. The family thinks that investing in mental health is hope-
less, because she will never see improvement anyway, because it is strange  
and there is probably no doctor or medicine that could be helpful”.

Attitude towards life: a person would like to change their life and 
take care of their psychological well-being. Sometimes she thinks her life 
is meaningless, but she is curious about what might happen in the future.  
She hopes to meet someone who will help her regain meaning in her life.  
She doesn't know who could help her yet. She adds: “[…] sometimes I want 
to end this pointless life, but looking at the fact that others can be happy, you 
want to change something. I have such an internal contradiction, on the one 
hand I do not feel like living, but on the other hand I am curious about what 
may be further in my functioning”.

Risk factors: the main aspects related to risk factors include low self-
-esteem, difficulties in accepting oneself, family difficulties, addiction, recur-
rent depression and lack of support from loved ones: “[…] I have been feeling 
very negative emotions for some time. I cannot be happy that someone has 
succeeded in life. Sometimes I envy everything, starting with the fact that so-
meone is smiling, and ending with the fact that someone has enough money 
to fulfill their dreams and desires”. Sometimes I even did such experiments  
if anyone in my family would notice any changes in me, even changes in ap-
pearance. It turned out, however, that dyeing the hair or additional earrings 
in the ears or nose did not make the family talk about it.

Protective factors: feeling curious about the world, willingness to chan-
ge the way of functioning so far, looking for opportunities to improve health, 
openness to new experiences, lack of stiffness of thinking, willingness to leave 
the comfort zone, desire to have own money and gain financial independence, 
feeling the need to start a family she was looking for a man through dating 
apps during the pandemic, she feels that she would like to get involved in 
an emotional relationship and try to pursue new life goals. In the future, she 
would like to be a wife and mother, and the ideas about this possibility are  
a big support factor for her.
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Understanding psychological well-being: for a person, well-being  
is a series of different qualities and opportunities that can contribute  
to a feeling of peace and fulfillment in life. She adds that “[...] mental well-

-being is my big dream. I would like to feel good and be noticed. It would 
be important for me to be accepted by my parents. For many years I felt like 
someone who did not belong to this family, and it will never belong because 
it is different and strange”. A person feels that they could fulfill themselves as 
a mother and wife, hence the great need for love and finding their space for 
development.

Plans for the next weeks / months: finish the semester, pass all credits 
and exams, apply for master’s studies in various cities in Poland, start psy-
chological therapy, use psychiatric help so as not to lead to another suicide 
attempt, sign up for a coaching meeting to work on personal goals and deve-
lopment your own, which may turn out to be crucial in the later stages of life. 

Recommendations: contact a psychiatrist for consultations, encoura-
ging the planned meeting with a coach, including a career coach, in order to 
make an adequate decision regarding the choice of university.

CASE STUDY – SELECTED ISSUES (III)

The person asked for help in order to conduct a telephone conversation 
in the field of pedagogical and psychological assistance on June 01, 2021,  
at 09.00 on June 06, 2021 at 09.00 on June 12, 2021 at 09.20. The person 
found out about the possibility of having a telephone conversation from the 
website of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She chose the 
therapist / psychologist / employee due to the range of scientific interests ava-
ilable on the UMCS website.

Gender: female 

Age: 20

Scope of studies: psychology (Faculty of Pedagogy and Psychology)

Reason for reporting: low self-esteem, lack of self-confidence, problems 
related to drugs (alcohol addiction). “[…] In my case, I know that there  
is something wrong with me. I don’t know how to deal with it. The worst part 
is that I feel worse every day than the day before. I believe that life is meanin-
gless. I guess that’s the way I feel because I have a low self-esteem. I feel like 
I should be doing a lot more, but it doesn’t work. Every day I try to write on 
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a piece of paper what I should do every day, but I don’t really cross anything 
out of this piece of paper every day. I really need help because I’m afraid that 
something bad will happen to me”. 

Suicide attempts in the past: there have been no suicide attempts in the 
past, however, mood changes, low self-esteem and lack of willingness to live 
may cause such behavior in the future. “[...] sometimes I feel that my life has 
failed completely and sometimes I think that the only option is it is to end 
with yourself, for there is no more joy”.

Attitude towards life: the examined person is very anxious to start the 
next stage of life, without the influence of his parents, who largely have a bad 
influence on her, if only because of the amount of alcohol consumed. The 
woman realizes that her ability to improve her life is contact with mental 
health specialists and an addiction expert. “[...] I feel that I want to improve 
my life situation, I slowly feel that I am ready for changes, but that the only 
option for me will be the help of specialists, and not only what I can do my-
self. I know perfectly well how it may end, because I have been trying to live  
in harmony with myself for many years, but it is extremely difficult”.

Risk factors: bad family situation, “inability to move away from my 
parents, financial difficulties, inability to run my own household due to dif-
ficulties, the need to take care of my parents, tendency to become addicted, 
in particular to alcohol. [...] I am very saddened by the fact that I am coping 
with problems as bad as my parents, sometimes I see that only alcohol under-
stands me and nothing else can help me. What I would like most is my own 
money and new development opportunities. Unfortunately, nowadays eve-
rything costs a lot and even for some time I couldn't get to a doctor without 
having to pay for it. Finding a job during a pandemic is quite a difficult topic, 
but I hope it gets better in my situation, although I often feel bad and more 
and more isolated from society”.

Protective factors: the examined person got a dream study in psycho-
logy, the woman studies psychology, it can be treated as a protective factor. 

“[...] I am glad that I can study psychology, I treat it as a dose of knowledge 
and new opportunities that can help me struggle with further life difficulties. 
Besides, in the future, I hope that I will be able to earn good money and never 
have to ask for money from my parents again”. The person examined someti-
mes does not see the positive aspects of his functioning due to his difficulties,  
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however, at the third meeting with the patient, it was noticed that she had  
a better approach to looking for positives in her life.

Understanding psychological well-being: the respondent at this point 
would not like to look for an answer to this question, because she is in a very 
difficult situation. “[...] it is difficult to talk about something positive as we 
are very sad in life. I wish this would all change to my advantage. I try to be 
content and sometimes it even works out, but I realize that I have many thin-
gs to do regarding my mental health. I would like to change my situation and 
start using what fate gives me”.

Plans for the next weeks / months: end the semester, pass all credits 
and exams, start psychological therapy, use psychiatric help.

Recommendations: contact a psychiatrist for consultation, contact  
a specialist in the field of counteracting addictions initiation of cognitive-be-
havioral or psychodynamic therapy.

SELECTED ISSUES CONCERNING AID ISSUES

An important issue in the provided pedagogical and psychological help 
is to choose the right time and place for such an interview. It is therefore 
important to plan the interview in a place where you can ensure your privacy 
and security. It is important to be honest, and it may not be possible to do 
so with your loved ones or roommates. Additionally, if the line is busy and, 
despite many attempts, it is not possible to get through, it is worth contacting 
e.g. by sending a message via the online form or calling on a different day  
or at a different time. 

In addition to selected helplines, including those available nationwide, 
there are websites that can significantly contribute to increasing knowledge 
and awareness of psychological, pedagogical and psychiatric issues. Examples 
include the following:

− Association Active Against Depression – conducting social  
and educational activities in the field of prevention, detection and treatment  
of mental disorders, in particular depressive disorders (depresja.org);

− Forum Against Depression – a social networking site run as part 
of a nationwide campaign, where you can find a compendium of knowledge  
on depression, where to seek help and a forum moderated by specialist doc-
tors, where patients and their relatives can get support (forumprzeddepresja.pl); 
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− Itaka Foundation – provides extensive support to people suffering 
from depression and their relatives (stopdepresja.pl);

− Support Center for people in a state of mental crisis – specialists 
are also on duty at the Center: psychiatrists, lawyers and social workers. Sup-
port can also be obtained via e-mail and chat with professionals (liniawsparcia.
pl);

− Empowering Children Foundation – offers free help for children 
and adolescents, as well as for parents and teachers by running a Helpline 
for Children and Youth (116 111) and a Helpline for Parents and Teachers 
on Child Safety (800 100 100), where young citizens have the opportunity 
to share troubles in difficult situations and get their relatives, among others 
information and support for difficulties resulting from depressive disorders 
noticed in children1;

− The Ombudsman for Patient’s Rights – provides information 
on the available forms of health care and professional activation for people 
with mental disorders in selected provinces, which contain lists of facilities 
providing psychiatric or drug addiction care and other forms of assistance  
and support for people with mental disorders (gov.pl);

− Crisis Intervention Centers – operating in larger poviat towns  
in each voivodeship. Centers where you can get free, quick psychological and 
social help in the case of violence, homelessness and other crisis situations, 
including depression. The help provided is ad hoc help in emergency situ-
ations, when we do not have the possibility of using the help of a psychologist 
or social worker in other institutions. In OIK, we can obtain information on 
where to go for help that will allow us to overcome the crisis and depression 
(interwencjakryzysowa.pl).

SOME OF THE PRACTICAL IMPLICATIONS INCLUDE:

− Helplines are free, and numbers are available on government websi-
tes or on the websites of non-governmental organizations;

− It is good option to use the telephone whenever you need to talk abo-
ut what is important and what may be troublesome (regardless of the topic);

− The topics discussed during the conversation on the helpline / help 
line may be a difficult situation in life, but also aspects related to friendship,  
 

1  Online contact via the website www.116111.pl and www.800100100.pl.
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love, maturation, contacts with relatives. These are not the only and relevant 
topics possible;

− It is a good option to use the helpline to interview a mental health 
professional or crisis intervention specialist;

− It is worth trying to talk when the problems and difficulties are so 
complicated that it is impossible to deal with them on your own (in a subjec-
tive opinion); 

− It is worth taking advantage of when a negative mood outweighs the 
positive things that may happen in life;

− Specialists working in aid institutions observe the ethics of the psy-
chologist profession, which is associated with the lack of evaluation, ridicule, 
commenting, etc.; 

− It is a good option to use the telephone when you experience violence 
and/or witness violence;

− People should talk about emotions that can be experienced or that 
are already experienced;

− It is worth using help lines or the help of mental health specialists  
if anxiety related to events in the immediate environment prevents you from 
functioning, as it has been until now.

SUMMARY

Summarizing these theoretical and practical considerations, the issue  
of mental well-being is a very interesting and complex topic. On the other 
hand, accepting one possibility of interpreting the phenomenon may be as-
sociated with the occurrence of many interpretation errors. It is worth noting 
that this publication is one of a series of considerations on the subject of the 
research project underway. The topic related to psychological and pedagogical 
help during a pandemic is definitely a complex aspect. Undoubtedly, the issue 
discussed in this text shows only to a small extent how complex the structu-
re of an individual can be. It is worth noting, however, that there are ways  
to maintain mental well-being. On the other hand, the issue of extended psy-
chological and educational support is a must, as sometimes many people have 
no one to turn to, especially in uncertain pandemic times. Researchers, who 
are considered to be among the outstanding researchers, define well-being 
as a cognitive and emotional evaluation of one's own life that includes both 
emotional reactions to events and cognitive judgments related to life satisfac-
tion. Moreover, it recognizes that an important element is also experiencing 
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pleasant aspects in such a person, including positive emotions and a low level 
of negative feelings (Diener, Lukas and Oishi 2002). As part of the conc-
lusions, it is also important whether the person is able to notice and feel 
something positive in his life. In cases where a person needs psychological 
help, it is important to recommend that the person contact a mental health 
professional. It is also important to present examples of case studies – this 
applies to qualitative methods, the results of which cannot be generalized. 
However, knowledge of the individual allows for increasing the knowledge, 
work opportunities and needs of people who in many cases decide to take 
their own life. Presuicidal prophylaxis is a huge challenge in the 21st century, 
not only for people who are suicidologists, psychologists or psychotherapists.
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STRESZCZENIE 

Niniejszy artykuł jest próbą podsumowania rozważań skupiających się na psycholo-
giczno-pedagogicznym aspekcie wsparcia udzielanego podczas pandemii. W związ-
ku z realizacją projektu obsługi telefonu alarmowego w ramach działalności UMCS  
w Lublinie postanowiono przywołać teoretyczne i praktyczne aspekty związane z od-
czuwalnym dobrostanem psychicznym. W okresie wsparcia (20.03.2020–07.06.2021) 
udzielono pomocy 106 osobom. W ramach konsultacji psychologicznych ze wsparcia 
skorzystano z co najmniej 3-krotną częstotliwością. Osoby, które skorzystały z kon-
sultacji doraźnych, były w wieku 18–50 lat. Inicjatywa skierowana była głównie do 
osób związanych z Uczelnią, ale także absolwentów i rodziców studentów, którzy 
potrzebowali wsparcia. Niniejsza praca zawiera szereg praktycznych implikacji oraz 
możliwości znalezienia pomocy na stronach internetowych czy przy wykorzystaniu 
innych telefonów pomocowych. 

Słowa kluczowe: pomoc, wsparcie, kwestie pedagogiczno-psychologiczne, telefon 
pomocowy, dobrostan psychologiczny 

ABSTRACT
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This article is an attempt to summarize considerations focusing on the psycho-
logical and pedagogical aspect of support provided during a pandemic. In con-
nection with the implementation of the emergency telephone service project as 
part of the activity of UMCS in Lublin, it was decided to recall theoretical and 
practical aspects related to perceived mental well-being. During the support pe-
riod (March 20, 2020–June 07, 2021), 125 people were provided with assistan-
ce. As part of psychological consultations, the support was used by at least three 
times the frequency. Persons who benefited from ad hoc consultations were aged 
18–50. The initiative was addressed mainly to people related to the University, but 
also to graduates and parents of students who needed support. This paper contains  
a number of practical implications and the possibility of finding help on websites or 
using other help telephones. 

Keywords: help, support, pedagogical and psychological issues, helpline, psycholo-
gical well-being
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W pracy pod tytułem Wymiar współczesnych zagrożeń człowieka w teorii  
i zagadnieniach praktycznych – ujęcie interdyscyplinarne. Tom III zostały za-
warte zagadnienia dotyczące wieloaspektowych problemów, z którymi może 
zmagać się człowiek w XXI wieku. 

Niniejsza praca jest jedynie zaczątkiem, mimo że stanowi już trzeci tom 
przyczyniający się do rozszerzania wiedzy na temat niniejszego zagadnienia. 
Ze względu na wieloaspektowość i złożoność zachodzących przemian na grun-
cie cywilizacyjnym, społecznościowym człowiek w XXI wieku zmuszony jest 
do dokonywania wyborów, których jedynie kilka przykładów zostało opisa-
nych w tym zbiorze. 

Autorzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i możliwości opisania 
implikacji praktycznych przyczynili się do zwiększenia wiedzy na kluczowy 
temat zawarty w monografii. Szczegółowe informacje o autorach niniejszej 
monografii zostały zawarte w części Noty o autorach.

Ważnym zagadnieniem podejmowanych działań jest to, że w stosun-
kowo krótkim czasie zainteresowani odbiorcy mogą poszerzyć swoją wiedzę  
w wielu aspektach. Szczególnie ważne jest wyróżnienie tak wielu aspektów,  
z różnych dziedzin. Do interesujących i nowatorskich aspektów można zali-
czyć to, że w jednej publikacji naukowej jest tak duża ilość tematów, które  
w wielu przypadkach mogą dotyczyć każdej jednostki.

Praca jest już trzecią z serii planowanych monografii naukowych doty-
czących zagrożeń XXI wieku w teorii i praktyce. Niemożliwe jest, aby wyczer-
pać wszystkie zagadnienia dotyczące aspektów współczesności nawet w trzech 
zbiorach. Autorzy oraz współpracownicy dążą do tego, aby nie był to ostat-
ni tom niniejszej serii. Z uwagi na rozwój społeczno-zawodowy naukowców  
i działaczy można mieć pewność, że nie są to jedyne ważne elementy, do wy-
korzystania w zagadnieniu praktycznym i teoretycznym. 
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Kolejny tom przynosi szereg zupełnie nowych tematów dotyczących 
tego, co aktualnie jest ważne w nowoczesnym świecie. W pracy znalazły 
się opracowania dotyczące dobrostanu bydła mlecznego – temat niezmier-
nie ważny z różnorodnej perspektywy dotyczącej aspektów gospodarczych, 
ekonomicznych czy ekologicznych. Wymienione niewątpliwie wpływają na 
jakość funkcjonowania nowoczesnego człowieka. W innych opracowaniach 
zawarte zostały akty prawne czy ekonomiczne dotyczące wyroku Sądu Admi-
nistracyjnego, współczesnych wyzwań prawa podatkowego w aspekcie docho-
dów pochodzących z przestępstwa z wyróżnieniem tych, które miały miejsce  
w Polsce czy Niemczech. Inspirujący może okazać się tekst, który związa-
ny jest z trudnościami związanymi z opodatkowaniem usług ubezpieczenia 
przedmiotu leasingu na przykładzie Polski. Niniejsza publikacja obfituje 
także w tematy psychologiczne i pedagogiczne, które są niewątpliwie istotne  
w przypadku tak trudnych doświadczeń dotyczących człowieka, który zma-
ga się z różnymi wyzwaniami w pandemii koronawirusa. Autorzy zajęli się 
tematem dotyczącym nowoczesnej edukacji i realizowaniu homeschoolingu 

– metoda ta choć dla wielu znana, dla innych jest zupełnie nową perspektywą 
realizowania edukacji, która może przyczynić się do wieloaspektowych zmian 
w stereotypowym rozumieniu nauczyciela, rodzica oraz ucznia w procesie po-
dejmowania edukacji. Tematem profilaktycznym, który został podjęty przez 
autorów niniejszej publikacji, jest ten związany z psychologicznym dobro-
stanem oraz metodami profilaktyki i prewencji z wykorzystaniem telefonu 
pomocowego na podstawie działań realizowanych w Uniwersytecie Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie. 

Podsumowując dywagację nad treścią i znaczeniem kolejnego tomu 
prezentowanej publikacji, warto zaznaczyć, że mimo ilości opracowań wy-
mienione tematy oraz idee stanowią jedynie inspirację do dalszych rozważań 
naukowych w interdyscyplinarnym ujęciu. Niewątpliwie jednak w publikacji 
zawarte zostały kolejne ważne tematy, które mogą pozwolić na zwiększenie 
wiedzy w wieloaspektowym wymiarze.
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