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STUDIA IURIDICA LXXVII

Małgorzata Brulińska
Ministerstwo Finansów

ASPEKTY PRAWNE PRZECIWDZIAŁANIA
I ZWALCZANIA PRANIA PIENIĘDZY W POLSCE.
WYZWANIE DLA POLSKICH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH

1. CHARAKTERYSTYKA PROCEDERU PRANIA PIENIĘDZY
W POLSCE
Zjawisko prania pieniędzy należy do przestępstw gospodarczych i polega na
wprowadzeniu do obrotu finansowego dochodów uzyskanych z popełnionych
wcześniej czynów karalnych. W procederze tym uczestniczą zarówno podmioty
odpowiedzialne za produkcję brudnych środków pieniężnych, jak i osoby trzecie, które są świadomie lub też niewykorzystywane w tym celu. Największą rolę
odgrywają przy tym zorganizowane grupy przestępcze, które za pomocą różnych
technik legalizują swoje zyski.
Sformułowania „pranie pieniędzy” zaczęto powszechnie używać od drugiej
połowy lat 70. XX w., na skutek prowadzonego wówczas śledztwa dotyczącego
afery Watergate1. Powołany ówcześnie komitet (Comitte to Re-elect the President)
w celu gromadzenia funduszy na kampanię R. M. Nixona realizował transfery
nielegalnej gotówki do Meksyku, a następnie z powrotem do kraju. To właśnie
w nawiązaniu do tych działań brytyjski dziennik „The Guardian” użył terminu
„pranie” jako czynności polegającej na obracaniu majątkiem uzyskanym z nielegalnych źródeł. Z kolei na gruncie prawnym zwrot ten po raz pierwszy pojawił
się w 1982 r., również w Stanach Zjednoczonych, w wyniku procesu sądowego
z powództwa publicznego2.

1
M. Mazur, Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014, https://www.rpo.gov.pl/sites/
default/files/Penalizacja_prania_pieniedzy.pdf (dostęp: 26.06.2018 r.).
2
M. Filipowska, Istota prania brudnych pieniędzy w polskim prawie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2009, nr 24, s. 59–70, http://nkp.sjol.eu/preview/istota-prania-brudnychpieniedzy-w-polskim-prawie-karnym-1746 (dostęp: 26.06.2018 r.).
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W Polsce pranie pieniędzy jest zjawiskiem stosunkowo nowym, a jego pierwsze symptomy były zauważalne dopiero pod koniec lat 80. XX stulecia3. Proceder
ten jednak stosunkowo prężnie się rozwija, analizy zaś Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej4 pokazują, że w 2017 r. przekazano do prokuratury 340
zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy (tzw.
głównych i uzupełniających), obejmujących transakcje podejrzane na łączną
kwotę ok. 6,2 mld zł5. Nie jest to wygórowana suma, gdyż „produkujemy” ok. 60
mld brudnych pieniędzy. Właśnie dlatego zwalczanie prania pieniędzy to jeden
z najistotniejszych elementów w systemie walki z przestępczością, w tym z przestępczością zorganizowaną, której wpływy mogą doprowadzić do destabilizacji państwa, a tym samym oddziaływać na jego bezpieczeństwo i gospodarkę6.
Według ekspertów co roku na świecie pranych jest ok. 1,5 bln dolarów pochodzących z rozmaitych przestępstw.
Duża część zysków z nielegalnych i nieujawnionych źródeł jest prana poza
granicami kraju, szczególnie popularne są te kraje, gdzie dostęp do tajemnicy
bankowej jest ściśle ograniczony, a zapewnienie anonimowości w przypadku
zakładania lokat czy też przeprowadzanych operacji finansowych jest dosyć
łatwe. Kraje takie przyciągają i ułatwiają praktyki tego typu na swoich terytoriach. Najwięcej brudnych pieniędzy przynoszą przestępstwa podatkowe. Przestępcy głównie eksportują brudne pieniądze do tzw. rajów podatkowych. Duża
ich część trafia również do krajów wysoko rozwiniętych. Według danych ekspertów FATF (The Financial Action Task Force, franc. GAFI; Grupa Specjalna
ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) główne skupiska brudnych pieniędzy to
USA (prawie połowa światowego rynku prania pieniędzy), Włochy, Watykan,
Niemcy, Francja, Rosja i Chiny7, ostatnio zaś szczególnie popularna staje się
Malta.

3
Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack, Raport. Pranie pieniędzy, 2014,
https://bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pranie_Pieniedzy_RAPORT_2014.
pdf (dostęp: 26.08.2018 r.).
4
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) – centralny element krajowego systemu
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1049, z późn. zm.) GIIF – będący podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Finansów – jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw instytucji finansowych.
5
Ministerstwo Finansów, Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w 2017 roku, Warszawa 2018, https://www.mf.gov.pl/documents/764034/1223641/
Sprawozdanie+2017 (dostęp: 26.08.2018 r.).
6
Ministerstwo Finansów, 15 lat funkcjonowania Polskiej Jednostki Analityki Finansowej,
Warszawa 2016, s. 5.
7
D. Tokarz, Brudny pieniądz w potrzasku, Puls Biznesu, Warszawa 2006, s. 2–3.
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2. ZMIANY JAKIE WPROWADZA W PRAWIE POLSKIM USTAWA
Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU
PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
Uchwalenie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu8 – która została podpisana przez Prezydenta
RP 28 marca 2018 r. – rozpoczęło nowy etap walki z procederem prania pieniędzy.
Ustawa stanowi dostosowanie do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012
i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz
dyrektywę Komisji 2006/70/WE (tzw. AML IV)9 oraz Rekomendacji FATF10.
Przepisy ustawy weszły w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia,
tj. 13 lipca 2018 r. Przepisy dotyczące rejestru beneficjentów rzeczywistych
wejdą w życie po 18 miesiącach po dniu ogłoszenia ustawy11, czyli 13 października 2019 r. Należy pamiętać, że niedopełnienie przez państwa członkowskie Unii
Europejskiej obowiązku zgłoszenia środków transpozycji dyrektywy Unii może
Polskę kosztować. W dniu 26 czerwca 2017 r. upłynął termin, w którym państwa
członkowskie powinny wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania
dyrektywy 2015/84912. Komisja Europejska nie wycofa skargi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nawet w przypadku, gdy państwo zakończy transpozycję dyrektywy w trakcie postępowania sądowego i TSUE będzie
mógł nałożyć obowiązek zapłaty ryczałtowej kary finansowej (w przypadku Polski, to min. 4,24 mln euro – czyli ok. 1% PKB).
Doprecyzowaniu uległ katalog czynności adwokatów i radców prawnych
(art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Wcześniejsza regulacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, tj. ustawa z dnia
25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawDz.U. z 2018 r., poz. 723, z późn. zm. (dalej: ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).
Dz.Urz. UE L 141 z 5.06.2015 r., s. 73 (dalej: dyrektywa 2015/849).
10
FATF, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of
Terrorism & Proliferation, Paryż 2018, FATF, http://www.fatf-gafi.org/recommendations.html
(dostęp: 05.03.2018 r.).
11
Ministerstwo Finansów, Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/
wiadomosci/komunikaty (dostęp: 26.06.2018 r.).
12
M. Ordyk, M. Kazana-Jaroniec, AML IV ‒ 3 miesiące na dostosowanie się do nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/aml-iv-3-miesiace-na-dostosowanie-do-nowej-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniupieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.html (dostęp: 26.06.2018 r.).
8
9
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nionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie
niektórych innych ustaw13 wymieniała te podmioty jako instytucje obowiązane,
nie uwzględniła jednak ich szczegółowego zakresu, który obejmuje kupno lub
sprzedaż nieruchomości, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zarządzanie środkami pieniężnymi, instrumentami finansowymi lub
innymi aktywami klienta, zawierania umowy o prowadzenie rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków, wnoszenie wkładu do spółki kapitałowej
lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej oraz tworzenie, prowadzenie działalności lub zarządzanie spółkami kapitałowymi lub trustami.
Podobnie stało się z katalogiem czynność, jakie mają być raportowane przez
notariuszy (art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. uznawała notariuszy za instytucje obowiązane jedynie w zakresie czynności notarialnych dotyczących obrotu wartościami
majątkowymi. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. szczegółowo wymienia każdy z komponentów, do których należą: przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę lub darowiznę ruchomości
lub nieruchomości, zawarcie umowy działu spadku, zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie własności, nieruchomości oraz
o podział majątku wspólnego, przeniesienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, prawa użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej
własności lokalu, wniesienie wkładu niepieniężnego po założeniu spółki, zawarcie umowy dokumentującej wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki
albo wniesienie lub podwyższenie kapitału zakładowego, przekształcenie lub
połączenie spółek, zbycie przedsiębiorstwa, zbycie udziałów w spółce.
W ustawie (art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy)
wprowadzono definicję grupy, przez którą rozumie się jednostkę dominującą wraz
z jej jednostkami podporządkowanymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości14.
W ustawie (art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy)
wprowadzono nową definicję PEP, czyli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Instytucje obowiązane będą musiały „wziąć pod lupę” relacje oraz transakcje z takimi klientami, a także ich bliskimi współpracownikami
i członkami rodzin. W zestawieniu z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. nowa
definicja poszerza katalog o: członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów, członków organów zarządzających
partii politycznych, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów
organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych
organizacjach, dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych
13
14

Dz.U. z 2009 r., nr 166, poz. 1317 (dalej: ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.).
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395, z późn. zm.
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organach państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz
kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej,
członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz
członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych
państwowych osób prawnych. Aby sprostać tym postulatom, instytucje będą
musiały śledzić na bieżąco zmiany na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej.
Na mocy przepisów ustawy (art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy) obniżono próg raportowania transakcji gotówkowych z 15 tys.
euro do 10 tys. euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako
pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Wobec tego szczególnie obserwowane będą wszystkie przedsiębiorstwa, w których można płacić transzami. Jeżeli przykładowo klient wpłaci 20 tys. zł jako
zaliczkę, a następnie wpłaci pozostałe 20 tys. zł, kwota ta przekracza 10 tys. euro
i transakcja będzie musiała być raportowana15.
Zmianie uległ również katalog tzw. instytucji obowiązanych. Pozbawiono
statusu instytucji obowiązanych przedsiębiorców prowadzących domy aukcyjne,
antykwariaty, działalność w zakresie obrotu kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi. W katalogu znalazły się podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
polegającą na świadczeniu usług w zakresie wymiany walut wirtualnych. Ponadto
działalność polegającą na raportowaniu o transakcjach podejrzanych zobowiązani
są wypełniać przedsiębiorcy, którzy w zakresie swoich usług świadczą działalność
polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych (art. 2 ust. 1 pkt 24 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) oraz usługi na rzecz spółek i trustów.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadza wiele nowych pojęć,
m.in. definicje waluty wirtualnej (art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy). Dopiero od niedawna mamy w polskim prawie karnym spenalizowanie popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży pieniądza z konta
bankowego. Pieniądz przez wiele lat w prawie karnym musiał być pieniądzem
„namacalnym”16. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy walutą
wirtualną jest „cyfrowe odwzorowanie wartości”, które nie jest (tutaj wprowadzona została negacja enumeratywna) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji
publicznej, międzynarodową jednostkę rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej
15
Legality, Adwokaci i Radcowie Prawni, AML IV – Kto będzie zobowiązany do stosowania
nowych przepisów...
16
Konferencja Przyszłość pieniądza, kryptowaluty, fintech, totalne systemy oceny obywateli,
http://klubabsolwentow.uw.edu.pl/dzieje-sie-w-klubie/przyszlosc-pieniadza-kryptowalutyfintech-totalne-systemy-oceny-obywateli/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
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organizacji lub z nią współpracujące, pieniądzem elektronicznym w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych17, instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi18, ani wekslem lub czekiem. Ponadto ustawa (art. 2 ust. 1 pkt 12
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy) zakłada m.in. obowiązek określania
ryzyka prania pieniędzy przez prowadzących giełdy kryptowalut. Oznacza to,
że giełdy walut wirtualnych oraz podmioty, które prowadzą portfele tych walut,
będą musiały stosować wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego zgodnie z ustawą, podobnie jak robią to inne instytucje obowiązane19.
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy z 2018 r. (art. 2 ust. 2 pkt 24)
zdefiniowała pojęcie trustu, które po raz pierwszy pojawiło się w polskich aktach
prawnych. Przez to pojęcie rozumie się „regulowany przepisami prawa obcego
stosunek prawny wynikający ze zdarzenia prawnego, umowy lub porozumienia,
w tym zespołu takich zdarzeń lub czynności prawnych, na podstawie którego
dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych na
powiernika w celu sprawowania zarządu powierniczego oraz udostępniania tych
wartości beneficjentom tego stosunku”.
Rozdział 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy określa zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zasady współpracy z GIIF. Generalny
Inspektor ma otrzymać dodatkowe uprawnienia w postaci sporządzania krajowej
oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także wydawania
decyzji w sprawie spisu osób i podmiotów, „wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające”. Bardziej precyzyjnie zostały sformułowane zasady
współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem. W myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kandydat na Generalnego Inspektora będzie musiał się odznaczać m.in. „nieskazitelną postawą
patriotyczną”, nie będzie mógł też być w przeszłości pracownikiem lub współpracownikiem organów bezpieczeństwa PRL20. Generalny Inspektor Informacji
Finansowej będzie także administratorem systemu teleinformatycznego, mającego służyć przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
W rozdziale 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy uregulowano
zasady funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego jako ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym działającego przy Generalnym Inspektorze
Informacji Finansowej. Wymienione zostały w nim poszczególne obowiązki
Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2003, z późn. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.
19
B. Kubista, Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu
terroryzmu, http://www.glc.pl/blog/nowe-przepisy-o-przeciwdzialaniu-praniu-brudnych-pieniedzyi-przeciwdzialania-finansowaniu-terroryzmu/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
20
Obserwator Finansowy, Sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, https://
www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/sejm-uchwalil-ustawe-o-przeciwdzialaniu-praniupieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
17
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Komitetu, do którego zadań należeć będzie m.in.: opiniowanie krajowej oceny
ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; wydawanie opinii
w zakresie zasadności zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej oraz dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i co najważniejsze, wydawanie rekomendacji dotyczących zastosowania wobec danej osoby lub podmiotu szczególnych środków ograniczających i wprowadzenie mechanizmów dotyczących
przygotowania krajowej oceny ryzyka AML/FTR. Przewiduje się, że pierwsza
rekomendacja wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
W porównaniu do wcześniejszej ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. poszerzono również skład członków Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego o przedstawicieli ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra – członka Rady
Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych,
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
Komendanta Głównego Straży Granicznej, Prokuratora Krajowego oraz Szefów
Służb, w tym: Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, gdyż na podstawie nowej
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy GIIF zostanie formalnie oddzielony
od Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Komitet na posiedzeniach będą
reprezentować osoby mające kompetencje decyzjo-eksperckie, czyli w randze
dyrektorów departamentów/biur.
Rozdział 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zapowiada przygotowania tzw. krajowej oceny ryzyka oraz na jej podstawie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ona zawierać plan działań
mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz
finansowaniem terroryzmu w Polsce i jest to również nowość w porównaniu do
wcześniejszych regulacji prawnych, szczególnie jest istotną zmianą dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w których ocena ryzyka nie była tak wnikliwie
analizowana, a na pewno nie na tak dużą skalę jak w sektorze bankowym. Pierwsza krajowa ocena ryzyka ma zostać opracowana przez GIIF, zaopiniowana przez
Komitet Bezpieczeństwa Finansowego w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i aktualizowana przynajmniej co
2 lata. Wydział Ministerstwa Finansów zajmujący się przygotowaniem krajowej
oceny ryzyka ma uwzględniać m.in. opis zjawisk związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, wskazanie poziomu ryzyka, metodykę, opis
obowiązujących regulacji, wnioski wynikające z oceny ryzyka prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu21.
21
R. Obczyński, Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – perspektywa TFI, https://www.linkedin.com/pulse/nowe-regulacje-dotycz-
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Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego zgłoszenia naruszeń
(whistleblowing), czyli nagłośnianie działalności, która jest nieuczciwa bądź
nielegalna, zostało dokładnie opisane w rozdziale 5 ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i stanowi jedno z głównych wyzwań tej ustawy, w strukturze
instytucji obowiązanej. Jak mówi art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, po odebraniu anonimowego zgłoszenia przez pracowników instytucji
obowiązanych mają oni obowiązek przeprowadzenia w całości procedury anonimowego zgłaszania naruszeń. Obejmuje ona m.in. sposób odbierania zgłoszeń,
sposób zabezpieczenia osoby zgłaszającej, zapewniający co najmniej ochronę
przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania, jak również sposób ochrony danych osobowych osoby zgłaszającej i osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych22.
Kolejną ważną zmianą w stosunku do wcześniejszych przepisów jest zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego i modyfikacja obowiązków instytucji obowiązanych w tym zakresie i uzależnienie ich od stopnia rozpoznanego
ryzyka (patrz: rozdział 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Zakres
środków bezpieczeństwa finansowego zastosowanych w danym przypadku jest
uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją
okazjonalną. W tym celu wprowadzono minimalne wymogi w zakresie stosowania środka bezpieczeństwa finansowego oraz identyfikacji klienta. Ustawa
uwzględnia otwarty katalog elementów stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnych, obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.
Ponadto określono zasady dotyczące momentu, w którym środki bezpieczeństwa finansowego powinny być zastosowane i wprowadzono przykładowy ich
katalog. Ustalono, że na instytucji obowiązanej ciąży obowiązek identyfikacji
beneficjenta rzeczywistego oraz dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. Wprowadzono zasadę, zgodnie z którą środki bezpieczeństwa finansowego związane z identyfikacją i weryfikacją tożsamości klienta
oraz beneficjenta rzeczywistego powinny zostać zastosowane przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej,
ponadto określono dokumenty cechujące się odpowiednim walorem wiarygodności, w oparciu o które powinna nastąpić weryfikacja.
Największym wyzwaniem będzie implementacja rozdziału 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czyli powstanie tzw. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który będzie jawny i będzie służył ochronie uczestników
%C4%85ce-przeciwdzia%C5%82ania-praniu-oraz-obczynski?articleId=6357642430736670720#
comments-6357642430736670720&trk=prof-post (dostęp: 27.06.2018 r.).
22
K. Łukasik-Gogol, Whistleblowing w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
https://www.blog.ey.pl/audytsledczy/whistleblowing-w-przepisach-o-przeciwdzialaniu-praniupieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
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obrotu gospodarczego – dzięki nowelizacji będziemy wiedzieli, która osoba
fizyczna faktycznie sprawuje kontrolę nad spółką. Do zgłaszania informacji
o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: spółki jawne,
spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niektóre spółki akcyjne. Będą one miały obowiązek informować,
kto jest beneficjentem rzeczywistym w terminie 7 dni od wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym. Domniemanie prawdziwości wpisu jest obwarowane karalnością. Dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji zadań
w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Za prowadzenie rejestru odpowiedzialny będzie minister właściwy do spraw finansów
publicznych. Zgodnie z ustawą rejestr ma zacząć funkcjonować od dnia 13 października 2019 r.23.
Rozdział 8 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy zmienia wcześniejsze
przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków/działań
analitycznych GIIF. Zapewnia m.in. możliwość nałożenia blokady do określonej
wysokości środków. Wydłuża również terminy: do podjęcia decyzji przez prokuratora w sprawie podtrzymania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji
do 96 godzin oraz termin dla prokuratora do wydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym lub postanowienia w przedmiocie dowodów rzeczowych do
6 miesięcy. Przedmiotem żądania wystosowanego przez Generalnego Inspektora
mogą być również objęte adresy IP oraz czas logowań (GIIF uprawniony jest do
przetwarzania informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną)24.
Artykuł 114 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy określa zasady
współpracy GIIF z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej. Na wniosek zagranicznej jednostki analityki finansowej lub z własnej inicjatywy udostępniane są informacje, wykorzystując zasadę wzajemności. GIIF może zażądać
blokady rachunku lub wstrzymania transakcji na wniosek zagranicznej FIU25.
Natomiast art. 115 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy szczegółowo definiuje zasady współpracy Generalnego Inspektora z Agencją Unii Europejskiej
ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), która może odbywać się zarówno
bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Jednostki Krajowej Europolu.
Rozdział 10 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy informuje o szczególnych środkach ograniczających, które mają charakter administracyjny i preM. Kolus, Implementacja IV dyrektywy AML: nowa ustawa i spore zmiany dla
przedsiębiorców, https://www.blog.ey.pl/taxweb/implementacja-iv-dyrektywy-aml-nowa-ustawaspore-zmiany-dla-przedsiebiorcow (dostęp: 27.06.2018 r.).
24
M. Wójcik-Czarnecka, J. Florek, Znowelizowany projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy, na jakie zmiany muszą się przygotować instytucje finansowe, http://forensic-blog.deloitte.pl/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
25
FIU (Financial Intelligence Unit) – Jednostka Wywiadu Finansowego, służy jako krajowe
centrum odbioru i analizy: raportów podejrzanych transakcji oraz innych informacji związanych
z praniem pieniędzy, powiązanymi przestępstwami źródłowymi i finansowaniem terroryzmu, jej
zadaniem jest również upowszechnianie wyników tej analizy.
23
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wencyjny. Przy tworzeniu tego rozdziału szczególne znaczenie miały rezolucje
Rady Bezpieczeństwa ONZ (podjęte na podstawie rozdziału 7 Karty Narodów
Zjednoczonych) oraz decyzje Rady Unii Europejskiej. Użycie „szczególnych
środków ograniczających” polega na zamrożeniu środków finansowych, dzięki
czemu wsparcie finansowe dla terrorystów jest niemożliwe. GIIF ma obowiązek umieścić na liście osoby i podmioty, przeciwko którym stosuje się szczególne środki ograniczające. Dodatkowo wydanie decyzji o umieszczeniu osoby
lub podmiotu na liście jest poprzedzone oceną międzyinstytucjonalną Komitetu
Bezpieczeństwa Finansowego. Następnie lista ta jest publikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw
finansów publicznych. Ponadto art. 125 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy informuje, że w przypadku potwierdzenia braku okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania szczególnych środków ograniczających wobec
osób lub podmiotów wpisanych na listę, istnieje możliwość usunięcia podmiotu
z listy i, co za tym idzie, zwolnienia z zamrożenia wartości majątkowych26.
Rozdział 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przewiduje kary
(administracyjne) pieniężne, które będą nakładane na instytucje zobowiązane,
niewywiązujące się z przestrzegania ustawy, kary mają być nakładane nie tylko
przez Ministerstwo Finansów, ale również NBP i KNF. Ponadto kary uległy podwyższeniu, jeszcze w 2009 r. wynosiły one 750 tys. zł, w 2018 r. wzrosły do 5 mln
euro lub 10% obrotu wykazanego w ostatnim sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy. Obok kar pieniężnych, zakazu pełnienia obowiązków na stanowisku
kierowniczym, kary pozbawienia wolności od lat 2 do 12, cofnięcia koncesji lub
zezwolenia pojawił się również nowy rodzaj kary: „publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych”27.
Zgodnie z zaleceniami FATF zostanie wprowadzona zasada risk-based approach, która będzie stanowić podstawę KYC (Know Your Customer)28. Odmienne
stanie się podejście do procesu identyfikacji i analizy ryzyka. Zostaną wzięte
pod uwagę czynniki istotne z perspektywy konkretnego klienta na trzech poziomach (instytucji obowiązanej, krajowym oraz ponadnarodowym), a następnie
Ministerstwo Finansów, Komunikat w sprawie nowych zasad stosowania szczególnych
środków ograniczających, https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/
komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/komunikat-w-sprawie-nowych-zasad-stosowaniaszczegolnych-srodkow-ograniczajacych-1/pop_up?_101_INSTANCE_8KnM_viewMode=print
(dostęp: 27.06.2018 r.).
27
R. Obczyński, Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu – praktyczne ujęcie, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Prezentacja%20
CEDUR%2018-05-2018_61911.pdf (dostęp: 26.06.2018 r.).
28
KYC to proces firmy, która sprawdza tożsamość swoich klientów i ocenia potencjalne
ryzyko nielegalnych intencji w relacjach biznesowych.
26
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zostanie przygotowana ocena ryzyka29. Należy przy tym podkreślić problematykę outsourcingu czynności AML30/KYC. Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nakłada więcej obowiązków na instytucje obowiązane, a co za tym
idzie, które będą musiały zatrudnić więcej pracowników w celu realizacji swoich
zadań. Dotyczy to w szczególności obowiązku aktywnego wprowadzania zmian
dotyczących klientów. Nowe przepisy umożliwiają jednak wykorzystanie tzw.
outsourcingu31.

3. DŁUGOTERMINOWE WYZWANIA
W kolejnej części artykułu zaprezentowano długoterminowe wyzwania,
przed jakimi staną polskie instytucje finansowe. Najważniejsze z nich to stworzenie organu opartego na funkcjonowaniu komórki organizacyjnej ministerstwa, rozważa się również utworzenie odrębnego urzędu, który będzie posiadał
niezależność finansową oraz zamkniętą bazę danych pozyskiwanych informacji. Zakłada się rozwinięcie pionu analitycznego Jednostki Analityki Finansowej
oraz bliższą współpracę z prokuraturą. Prokuratorzy będą współpracować z jednostkami analitycznymi, a niektórzy z nich zostaną tam czasowo oddelegowani.
W konkretnych przypadkach zostaną zastosowane wzmożone środki bezpieczeństwa, zostanie rozszerzony obszar źródeł informacji na potrzeby analiz.
Od dnia 19 czerwca 2018 r., kiedy została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE V dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę
(UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego
do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniająca dyrektywę
2009/101/WE COM(2016)45032, państwa członkowskie są zobligowane wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do
wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 10 stycznia 2020 r. Dyrektywa zakłada
m.in. ustanowienie trzech rejestrów. Zakłada się modyfikację rejestru beneficjentów rzeczywistych osób prawnych od dnia 10 stycznia 2020 r., utworzenie rejestru
beneficjentów rzeczywistych trustów od dnia 10 marca 2020 r. oraz centralnego
rejestru rachunków bankowych do dnia 10 września 2020 r. Nowatorskim krokiem

M. Ordyk, M. Kazana-Jaroniec, AML IV ‒ 3 miesiące na dostosowanie się do nowej ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu…
30
AML (Anit- Money Laundering) ‒ działania przeciwko praniu pieniędzy.
31
B. Szafrański, IV Dyrektywa AML w prawie polskim, https://alebank.pl/iv-dyrektywa-amlw-prawie-polskim/?id=255763&catid=25928 (dostęp: 27.06.2018 r.).
32
Dz.Urz. UE L 156 z 30.05.2018 r., s. 43 (dalej: V dyrektywa), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&from=BG (dostęp: 21.12.2018 r.).
29
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jest również integracja rejestrów beneficjentów rzeczywistych, we współpracy
z państwami członkowskimi, do dnia 10 marca 2021 r.33.
Jednym z priorytetów Polski na przyszłość jest podpisywanie kolejnych porozumień o współpracy z państwami oraz zwiększenie swojego zaangażowania
w inicjatywy międzynarodowe.
Dużym wyzwaniem na przyszłość jest pozyskanie i wprowadzenie nowoczesnych instrumentów analitycznych na potrzeby jednostki (fizyka teoretyczna,
grafowanie, analiza sieci społecznych – SNA34 itp.), co wiążę się z potrzebą przebudowy struktury logicznej algorytmów wyszukiwania zagrożeń ML35/CFT36.
Ponadto zakłada się włączenie się kolejnych podmiotów (nie tylko Europolu) do
wymiany informacji online i możliwość śledzenia komunikatów transakcyjnych.
Wzajemna współpraca zakłada m.in. powstanie nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych poprawiających efektywność funkcjonowania jednostek
sektora finansów publicznych wspierających procesy analityczne.
Zakłada się również, że Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, o którym była
mowa wcześniej, dzięki przeprowadzeniu analizy krajowego ryzyka będzie mógł
wprowadzić autorskie rozwiązania analityczne. W celach dostosowawczych do
kolejnych dyrektyw zakłada się stałe monitorowanie rynku usług finansowych
oraz instrumentów funkcjonujących w przestrzeni teleinformatycznej37.
Kolejną ważną inicjatywą jest przystąpienie Polski do FATF. Obecnie
w skład grupy wchodzi 36 państw: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Hong-Kong, Indie, Islandia, Irlandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Pd., Luksemburg,
Malezja, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, RPA,
Singapur, Stany Zjednoczone, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania,
Włochy oraz Komisja Europejska i Rada Współpracy Zatoki Perskiej. W obliczu rosnącego znaczenia przepływów finansowych w konfliktach międzynarodowych, w tym walki z tzw. Państwem Islamskim (IS), Polska, doceniając rolę
i znaczenie FATF, podtrzymuje swoje zainteresowanie uzyskaniem członkostwa
w organizacji. Członkostwo w FATF jest także istotne z uwagi na związane z nim
33
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę UE 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE
i 2013/36/UE, Strasburg, 2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L0843&qid=1529390777885&from=EN (dostęp: 27.06.2018 r.).
34
SNA (Social Network Analysis) ‒ Analiza Sieci Społecznych, jej celem jest zrozumienie, jak
funkcjonują społeczeństwo, społeczność, organizacja itp., a także jaka jest w tym rola jednostek,
poprzez analizę relacji między ludźmi.
35
ML (Money Laundering) ‒ pranie pieniędzy.
36
CFT (Combating the Financing of Terrorism) ‒ zwalczanie finansowania terroryzmu.
37
M. Kędzierski, Kluczowe zmiany prawne i organizacyjne w nowej ustawie AML z perspektywy polskiej jednostki analityki finansowej – prezentacja udostępniona na konferencji „Nowe
wyzwania stojące przed FIU nowa legislacja, nowe technologie, nowe ryzyka”, Warszawa 2017.
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korzyści wizerunkowe. Pierwsze działania w kierunku pozyskania członkostwa
w FATF podjęto w latach 2013‒2014. Planowane w 2017 r. (podczas prezydencji
argentyńskiej) notyfikowanie aplikacji do FAFT nie doszło do skutku z uwagi na
brak wystarczającego poparcia ze strony państw członkowskich FATF (przede
wszystkim USA). Powtarzającym się argumentem przeciwko Polsce jest nadreprezentacja Europy38 .
Kolejnym ważnym wyzwaniem, z jakim przyjdzie się Polsce zmierzyć, jest
wizytacja Moneyval (Specjalny Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Rada
Europy). Bada on jakość systemów AML/CFT swoich członków poprzez organizacje rund ewaluacyjnych, których istotnym elementem są tzw. kontrole na miejscu (ang. on-site visits). Podczas oceny narodowych systemów AML/CFT badana
jest zgodność systemów narodowych z międzynarodowymi normami w tym
zakresie (m.in. Rekomendacje FATF).

4. WNIOSKI
Biorąc pod uwagę skutki prania pieniędzy w postaci m.in. destabilizacji systemu finansowego i zaburzeń mechanizmów rynkowych, stwarza on poważne
ryzyko dla prawidłowego funkcjonowania współczesnej gospodarki. Niepokojący jest przede wszystkim fakt, że przyczynia się on do wzrostu aktywności
grup przestępczych. Stąd też niezbędne jest obowiązywanie możliwie jak najbardziej restrykcyjnych przepisów w połączeniu z ich ciągłym monitoringiem przez
odpowiednie instytucje. Niemniej jednak należy pamiętać o tym, że walka z praniem pieniędzy powinna przede wszystkim polegać na zwalczaniu działalności
przestępczej. Uzyskanie dochodów z czynów karalnych jest bowiem czynnikiem
sprawczym przestępstwa prania pieniędzy.
Zgodnie z wymaganiami unijnych aktów prawnych instytucje obowiązane
będą musiały przeformułować swoje wewnętrzne procedury z zakresu AML/CFT
w celu dostosowania ich do nowego podejścia, które będzie oparte na pogłębionym badaniu ryzyka (risk-based approach) i tym samym będzie wymagało przyjęcia na siebie większej odpowiedzialności przez instytucje obowiązane39.
Najważniejsze jest jednak, aby pamiętać, że wkrótce po wejściu w życie
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która stanowi implementację
FATF, Who we are, http://www.fatf-gafi.org/about/ (dostęp: 27.06.2018 r.).
K. Sawicka, IV Dyrektywa AML ‒ przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu. Nowe obowiązki dla przedsiębiorców już wkrótce, https://www2.deloitte.com/pl/
pl/pages/doradztwo-prawne/articles/alerty-prawne/dyrektywa-ws-przeciwdzialania-praniupieniedzy-aml-iv.html (dostęp: 27.06.2018 r.).
38
39
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IV dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, Polska jest zobowiązana do
2020 r. wprowadzić V dyrektywę do swojego porządku prawnego, a to dopiero
początek wyzwań, z jakimi będą musiały się zmierzyć polskie instytucje finansowe.
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THE LEGAL ASPECTS OF COUNTERACTING AND COMBATING
MONEY LAUNDERING IN POLAND. THE CHALLENGE FOR
THE POLISH FINANCIAL INSTITUTIONS
Summary
This publication consists of two parts:
The first part concerns new challenges, which financial institutions will have to
meet on the basis of the new act on counteracting money laundering and financing of
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terrorism (Dz.U. 2018, item 723), which came into force on 13 July 2018 and implement
the provisions of Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2015/849
of 20 May 2015 to the Polish legal system. and introduces revised Financial Task Force
(FATF) recommendations. The changes are aimed to increasing the effectiveness of the
national system of counteracting money laundering and financing of terrorism and will
have a significant impact on the functioning of the Polish financial institutions.
The second part focuses on presenting long-term challenges in the area of AML
(Anti-Money Laundering) / FTR (Financial Transaction Report) that will be faced by
Polish financial institutions.
The research problem is the question, which legal challenges will appear for the Polish
institutions at the time of entry into force of the Act of 1 March 2018 on counteracting
money laundering and financing of terrorism and what new challenges will face the
legislator (and not only legislator) in the further future.
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ELEKTRONIZACJA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO
JAKO WYZWANIE DLA POLSKIEGO SYSTEMU
ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. WPROWADZENIE
W obecnych czasach elektronizacja jest zjawiskiem powszechnym, co
odzwierciedla zmiana stylu życia wielu społeczeństw. W dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości kluczowym, wręcz rewolucyjnym narzędziem, pomocnym w pracy i życiu codziennym stał się Internet. Elektronizacja znajduje także
zastosowanie wobec alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak
mediacje czy arbitraż, które stają się coraz bardziej popularną formą dojścia do
porozumienia między zwaśnionymi stronami. Online Dispute Resolutions (ODR)
jest metodą rozstrzygania konfliktów na zasadach tradycyjnej mediacji, jednak
z użyciem nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu. W Polsce ten
sposób dochodzenia do porozumienia między stronami wciąż jest w początkującej fazie, w przeciwieństwie do innych krajów, w szczególności Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej. Rosnąca liczba sporów rozstrzyganych tam drogą
elektroniczną wskazuje, że metoda ta przynosi korzyści w konfliktowej sytuacji.
Wobec wciąż niskiego na tle innych krajów poziomu wiedzy na temat alternatywnego rozwiązywania sporów, wdrożenie i rozpowszechnienie formy elektronicznej stanowi wyzwanie dla polskiego systemu prawnego. Zaznaczyć należy
także, że mediacje online nie mają na celu wyparcia mediacji tradycyjnej, ale są
propozycją ułatwienia dla stron i rozwoju alternatywnych metod rozwiązywania
sporów zgodnego z duchem czasu.
Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie pojęcia ODR, z naciskiem na
mediację online i ze wskazaniem przykładów systemów, które są stosowane
w innych krajach. Zostanie zaprezentowana także płaszczyzna prawna, psychologiczna i technologiczna omawianego zjawiska, a także szanse i zagrożenia, jakie
niosą za sobą mediacje online.
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2. ODR (ONLINE DISPUTE RESOLUTION) I MEDIACJA ONLINE
Online Dispute Resolution to pozasądowa metoda rozwiązywania sporów
opierająca się na zasadach alternatywnych form rozstrzygania sporów i konfliktów (Alternative Dispute Resolution – ADR) za pomocą środków elektronicznych1.
Istnieje wiele innych określeń tej formy rozstrzygania sporów, jak np. Internet
Dispute Resolution (iDR), electronic ADR (eADR), jednak najbardziej rozpowszechniona została nazwa ODR 2. Do ODR należy zaliczyć arbitraż online, rozwiązywanie skarg konsumenckich online czy mediację online3, na której skupię
się w niniejszym artykule. Dla stosowania ODR bez znaczenia jest fakt, na jakim
tle powstał spór – w ten sposób mogą być rozwiązywane zarówno konflikty zaistniałe w świecie wirtualnym, jak i te, których przedmiot sporu nie jest związany
z działalnością prowadzoną w cyberprzestrzeni4.
Mediacja online, która jest przedmiotem niniejszej publikacji, została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w 1996 r. Sprawa dotyczyła mieszkańca
Kansas, który założył witrynę komputerową. Publikował tam treści dotyczące
społeczności lokalnej, jednak często wprost przytaczał materiały pochodzące
z gazet czy radia. Wobec naruszenia praw autorskich przez właściciela witryny,
na które skarżył się wydawca jednej z gazet, sprawa została przekazana do
rozstrzygnięcia do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Online (ang. Online
Ombuds Office). Zastosowana procedura doprowadziła do pomyślnego rozstrzygnięcia sporu, owocnego dla obu stron5. Od tego czasu mediacja online stała
się popularną formą rozstrzygania sporów w Stanach Zjednoczonych. Online
Ombuds Office rozszerzyło swoją działalność, dzięki czemu mediacje online
były prowadzone także w serwisie aukcyjnym e-Bay oraz Square Trade6 . Działalność ostatniego z wymienionych serwisów została zawieszona ze względu na
wypracowanie własnej procedury przez e-Bay, jednak na platformie tej w ciągu
czterech pierwszych lat rozwiązano ponad 800 tys. sporów7. Serwis Square Trade
oferował rozwiązania sporów, które powstały w Internecie. Kluczem do sukcesu
K. Mania, Elektroniczne metody rozwiązywania sporów, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak
‑Noworolnik (red.), e-Wymiar sprawiedliwości w aspekcie europejskim, Poznań 2016, s. 109.
2
K. Mania, ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, „ADR Arbitraż
i Mediacja” 2010, nr 1, s. 73.
3
Ibidem, s. 73.
4
K. Mania, Online Dispute Resolution, (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała,
K. Płeszka (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017, s. 363.
5
M. Wasylkowska-Michór, Elektroniczna mediacja – mit czy rozwiązanie na przyszłość?,
„Na Wokandzie” 2011, nr 5, https://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-5/elektronizacja-postepowan/
elektroniczna-mediacja-mit-czy-rozwiazanie-na-przyszlosc.html (dostęp: 28.07.2018 r.).
6
Ibidem.
7
S. Kordasiewicz, Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów: Online
Dispute Resolution, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa
2018, s. 516–517.
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omawianej platformy były niskie koszty i dostosowanie do potrzeb stron, często mieszkających w różnych krajach8. Pierwszą fazą procesu było wypełnianie
formularza przez strony, w którym opisywano istotę problemu, a każda ze stron
mogła się odnieść do przedstawionej wersji. W przypadku braku rozwiązania
konfliktu angażowany był mediator, który pomagał w dojściu do porozumienia.
Informacje między stronami i mediatorem wymieniane były w formie pisemnej9.
Przykładem innej platformy służącej do rozstrzygania sporów online jest CyberSettle, który także pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Platforma ta oferuje możliwość przedstawienia propozycji ugodowych obu stron w sposób poufny, a przy
braku woli dojścia do zgody na przedstawionych warunkach ‒ pomoc mediatora10.
Początkowo mediacje online miały formę asynchroniczną – polegały na
komunikacji mailowej. Z czasem, wraz z rozwojem technologicznym, pojawiły
się coraz nowsze formy prowadzenia mediacji. Rozwiązywanie sporu może
odbywać się obecnie dzięki pomocy komunikatorów internetowych, takich jak
np. Skype, a także tworzone są coraz doskonalsze środki do prowadzenia mediacji, takie jak specjalne platformy dedykowane temu celowi. Możliwe stało się
zatem prowadzenie mediacji twarzą w twarz, choć nie przy jednym stole, ale
z barierą w postaci monitora komputera.
W Unii Europejskiej początków stosowania elektronicznych form rozwiązywania sporów należy upatrywać w XXI w. Ich rozwój nie był tak dynamiczny, jak
w Stanach Zjednoczonych11. W Europie nie ma stałego wykazu ilości platform do
prowadzenia mediacji, tak jak w przypadku mediacji tradycyjnej, z tego względu
trudno oszacować ich liczbę, jednak w wielu krajach europejskich stosuje się
mediacje online12.
Dla przykładu ODR bardzo szybko rozwija się we Włoszech13. Funkcjonuje
tam internetowy serwis (Camera di Comercio di Milano), który jest dostępny
dla każdego rodzaju sporu, bez względu na jego zasięg terytorialny. Kolejnym
przykładem jest program RisolviOnline, szczególnie pomocny w rozwiązywaniu
sporów konsumenckich przez Internet. Ważnym przykładem jest także serwis
mediacyjny w dziedzinie turystki prowadzony przez Izbę Handlową we Florencji14. Z kolei w Wielkiej Brytanii istnieje serwis ProMediate, który oferuje mediacje online, prowadzone zarówno telefonicznie, jak i przez Internet15.
Ibidem, s. 516–517.
Ibidem, s. 518.
10
K. Mania, Elektroniczne metody rozwiązywania sporów, (w:) B. Śliwczyński, L. Łuczak
‑Noworolnik (red.), e-Wymiar…, s. 110; http://www.cybersettle.com/.
11
K. Mania, Online Dispute Resolution, (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała,
K. Płeszka (red.), Mediacja…, s. 363.
12
Ibidem, s. 364.
13
K. Mania, ODR (Online Dispute Resolution)..., s. 74.
14
Ibidem, s. 74.
15
Zob. https://www.promediate.co.uk/ (dostęp: 26.07.2018 r.).
8
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3. PODSTAWY PRAWNE DLA PROWADZENIA MEDIACJI
ONLINE
W Polsce mediacja online rzadko jest stosowana. Przykładem miejsc, gdzie
prowadzone są mediacje online są Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, Instytut mediacji „In media res” lub portal Bezsadu.pl16. Nie ma przeszkód
prawnych, by mediacja mogła być prowadzona w formie elektronicznej. Choć
polskie prawo nie mówi o tym wprost, to jednak ogólne ramy do prowadzenia
mediacji online wynikają z art. 18311 k.p.c., zgodnie z którym wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego17. Można wnioskować zatem,
że posiedzenie mediacyjne może zostać przeprowadzone przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, których definicję zawiera art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną18 – są to rozwiązania
techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość
przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi,
a w szczególności pocztę elektroniczną.
Rozwiązania ważne dla interesującej nas materii zawiera także akt prawny,
jakim jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów
konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy
2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)19. Podstawą jest dyrektywa 2013/11/UE, dotycząca rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europejskiej tradycyjnymi metodami (ADR), natomiast rozporządzenie
nr 524/2013 stanowi uzupełnienie w zakresie prowadzenia postępowania polubownego w formie internetowej w sporach konsumenckich. Państwa członkowskie implementowały niniejsze akty prawne do lipca 2015 r., natomiast platformy
zostały uruchomione w 2016 r. Platformy do prowadzenia sporów konsumenckich
funkcjonują w Europie na zasadach dostępności i transparentności, serwisy są
także bezpłatne, co znacznie ułatwia rozwiązywanie sporów transgranicznych20.
K. Mania, Online Dispute Resolution, (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała,
K. Płeszka (red.), Mediacja…, s. 370.
17
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. ‒ Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.
18
Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 123.
19
Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri= CELEX%3A32013R0524
(dostęp: 25.07.2018 r.).
20
K. Południak, Dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich i rozporządzenie
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich narzędziami poprawy
funkcjonowania cyfrowego rynku wewnętrznego?, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”
2014, nr 4, s. 46.
16
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4. MEDIACJA ONLINE – SZANSE
Mediacja online przyczynia się do znacznie szybszego rozwiązania sporu niż
w tradycyjnej mediacji i w postępowaniu sądowym ze względu na mobilność
i elastyczność stron. Strony nie muszą znajdować się w tym samym miejscu, by
móc rozwiązać spór. Jest to niezwykle ważny walor praktyczny, cenny przede
wszystkim w relacjach biznesowych. Strony muszą ustalić wspólny termin sesji,
jeśli chcą dojść do porozumienia dzięki wideokonferencji, jednak jest to znacznie bardziej wygodne rozwiązanie niż długie podróże. Mediacja online wiąże się
także ze znacznie niższymi kosztami i oszczędnością czasu, zwłaszcza dla stron,
które mieszkają w różnych krajach21. Metoda elektroniczna jest szczególnie dobrą
formą rozwiązania sporu, gdy w grę wchodzą niewielkie kwoty pieniężne, a stronom nie zależy na utrzymywaniu długotrwałych relacji, z tego powodu z powodzeniem może być stosowana w sprawach turystycznych, konsumenckich czy
dotyczących handlu w Internecie.

5. MEDIACJA ONLINE – WYZWANIA
Ważnym wyzwaniem elektronicznej formy rozwiązywania sporów jest zachowanie zasady poufności, która jest jedną z podstawowych zasad mediacji tradycyjnej. Zasada ta ma zapewnić stronom poczucie bezpieczeństwa, że żadne informacje
nie wyjdą na jaw. Jest to szczególnie istotna gwarancja w sprawach budzących duże
emocje, a także w sytuacjach, które budzą wstyd22. Na gruncie polskiego prawa
stanowi ją art. 1834 § 1 k.p.c., zgodnie z którym postępowanie mediacyjne nie jest
jawne. Zasadę poufności gwarantuje także Kodeks Etyki Mediatora, zgodnie z którym zasada poufności oznacza, że wszystko co dzieje się w trakcie postępowania
mediacyjnego nie może być przekazywane żadnym instytucjom ani osobie prywatnej. Dostęp do tych informacji mogą mieć jedynie strony i osoby, które uczestniczą w mediacji. Dotyczy to także dokumentacji z przeprowadzonej mediacji,
która musi być zabezpieczona przed osobami niepowołanymi. Wyjątek stanowią
jedynie bardzo poważne przestępstwa, których popełnienie może zostać ujawnione
w trakcie mediacji. Wówczas mediator obowiązany jest do zachowania równowagi
między zasadą poufności a zapobieżeniem krzywdzie lub szkodzie23. Potencjalnym
21
S. Kordasiewicz, Przyszłość alternatywnych metod rozstrzygania konfliktów: Online
Dispute Resolution, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red), Mediacje…, s. 521.
22
P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red), Mediacje. Teoria
i praktyka, Warszawa 2018, s. 171.
23
Polskie Centrum Mediacji, Kodeks Etyki Mediatora, Warszawa 2006, s. 5, http://mediator.
org.pl/uploaded/dokumenty/kodeks%202006.pdf (dostęp: 28.07.2018 r.).
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zagrożeniem, ale zarazem wyzwaniem jest ochrona zasady poufności w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną. W literaturze przyjmuje się, że istnieje
więcej stron postępowania mediacyjnego w formie elektronicznej niż w tradycyjnej. Czwartą stroną jest technologia, natomiast piątą dostawca platformy do prowadzenia mediacji24. Wobec tego, aby zniwelować zagrożenie dla danych osobowych
osób, które uczestniczą w mediacji online, konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa systemu i wprowadzenie zabezpieczeń, które chroniłyby przed utratą danych,
co jednocześnie wzmacniałoby zaufanie stron do korzystania z elektronicznych
narzędzi25. Poza tym, forma pisemna prowadzonej mediacji może budzić obawę, co
do zachowania poufności przez same strony. Każdy może bowiem skopiować treść
rozmów i posłużyć się nią w przyszłości26.

6. ASPEKT PSYCHOLOGICZNY – NOWE UMIEJĘTNOŚCI
MEDIATORA
Mediacja prowadzona online stanowi wyzwanie dla mediatora i wymaga
doskonalenia umiejętności, zarówno tych, które naturalnie wynikają z jego osobowości, jak i tych zdobytych w trakcie szkolenia. Nowa forma rozwiązywania
sporu powoduje koniczność edukacji mediatora w tej płaszczyźnie. Praca nad
rozwiązaniem sporu w środowisku wirtualnym sprawia, że ograniczony jest
dostęp do komunikatów niewerbalnych, które ujawniają strony mediacji. Tym
samym techniki, które sprawdzają się w mediacji tradycyjnej mogą okazać się
nieskuteczne w mediacji online. W mediacji, która nie jest prowadzona „twarzą w twarz”, strony nie mają bezpośredniego kontaktu, tym samym naruszona
jest zasada bezpośredniości mediacji. Barierę najczęściej stanowi ekran monitora (gdy mediacja prowadzona jest przez komunikatory). W mediacji mailowej
bariera ta jest jeszcze większa, strony najczęściej w ogóle się nie widzą. Uniemożliwia to w większym lub mniejszym stopniu obserwację postawy ciała i gestykulacji stron.
Jak dowodzą badania Alberta Mehrabiana, słowa stanowią tylko 7% informacji, które przekazujemy. 93% natomiast to informacje pozawerbalne, jak np.
mimika, gesty czy ton głosu27. Rolą mediatora jest pomoc stronom w dojściu
do porozumienia, która możliwa jest przy zastosowaniu różnorodnych technik,
M. Wasylkowska-Michór, Elektroniczna mediacja…
K. Mania, Online Dispute Resolution, (w:) M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękała,
K. Płeszka (red.), Mediacja…, s. 370.
26
S. Kordasiewicz, Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów: Online
Dispute Resolution, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacja…, s. 523.
27
R. B. Adler, L. Rosenfeld, R. F. Proctor, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania
się, Poznań 2006, s. 143.
24
25
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w tym np. aktywnego słuchania, która wskazywana jest jako jedna z najważniejszych umiejętności mediatora28. Mediator musi nabyć także umiejętność
rozpoznawania mechanizmów obronnych działających u stron, takich jak np.
sublimacja, zaprzeczanie czy wyparcie29. Często reakcja na komunikaty, które
strony wysyłają nieświadomie, jest bardzo trudna i wymaga od mediatora dużego
doświadczenia, możliwości wnikliwej obserwacji i skupienia. Mediacje prowadzone w sposób asynchroniczny wyłączają tę umiejętność mediatora. Natomiast
w mediacjach prowadzonych przez komunikatory lub platformy przeznaczone
do tego celu mediator narażony jest na wiele dystraktorów, takich jak awaria
systemu, brak połączenia internetowego, brak możliwości uściśnięcia dłoni czy
utrzymywania kontaktu wzrokowego w taki sam sposób, jak w świecie realnym.
Dotyczy to także interpretacji reaktywności, a więc odczuwania stopnia zaangażowania partnerów interakcji, co wspomagają m.in. techniki aktywnego słuchania30. Mediator ma także ograniczone narzędzia do wpłynięcia na redukcję
poziomu napięcia emocjonalnego, jeśli już do niego w danej sprawie dojdzie.
Wobec tych ograniczeń nasuwa się pytanie, jak mediator może doprowadzić
strony do zawarcia korzystnej ugody? Mediator zatem musi korzystać z nabytych
umiejętności w innych warunkach, co jest wyzwaniem dla mediatora i szansą na
ciągłe doskonalenie swojej wiedzy.
Aspekt psychologiczny dotyczy także stron i ma inny wymiar. Często przyjmuje się, że mediacje online nie powinny być prowadzone w sprawach o dużym
ładunku emocjonalnym, ponieważ sam proces mediacji z założenia ma pełnić
rolę oczyszczającą, służącą utrzymywaniu dalszych relacji. W mediacjach online
nie dochodzi do bezpośredniego spotkania stron, więc tym samym ta funkcja jest
ograniczona31. W mediacji online dochodzi także do anonimizacji stron. Strony
często nie znają się osobiście, przypisuje się im negatywne intencje.

7. SZTUCZNA INTELIGENCJA
Najdalej idącym, ale dużym wyzwaniem dla mediacji online jest zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Dziś temat sztucznej inteligencji podejmowany jest na szeroką skalę, a w niedalekiej przyszłości będzie ona
oddziaływała na wiele dziedzin naszego życia. Dla polskiego systemu prawnego
Polskie Centrum Mediacji, Kodeks Etyki Mediatora…
M. E. Ruszel, Mechanizmy obronne osobowości „w służbie” mediacji, (w:) A. Gretkowski,
D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 80.
30
A. Cybulko, Komunikacja interpersonalna, (w:) E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje.
Teoria i praktyka, Warszawa 2018, s. 136.
31
J. W. Goodman, The pros and cons of online dispute resolution: an assessment of cyber –
mediation websites, „Duke Law & Technology Review” 2003, Vol. 2, No. 1, s. 10.
28
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rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w zakresie polubownego rozstrzygania sporów wydają się być odległe, ze względu na niski poziom implementacji
mediacji online. Niemniej jednak nie można pominąć nakreślenia tego tematu,
który niewątpliwie w przyszłości będzie stanowił wyzwanie dla ODR. Temat
sztucznej inteligencji został podjęty przez Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny (EKES) w opinii „Sztuczna inteligencja: wpływ sztucznej inteligencji na
jednolity rynek (cyfrowy), produkcję, konsumpcję, zatrudnienie i społeczeństwo”
(2017/C 288/01)32. W opinii wskazano, że nie istnieje jedna definicja sztucznej
inteligencji, która obejmowałaby wszystkie kwestie kryjące się pod tym zagadnieniem. Wskazuje się, że są to przede wszystkim dziedziny takie jak cognitive
computing – algorytmy, które rozumują i rozumieją na wyższym poziomie, zbliżonym do ludzkiego, uczenie maszynowe – czyli algorytmy, które same uczą się
rozwiązywać powierzone im zadania, augmented intelligence – rozumiana jako
nawiązanie współpracy między człowiekiem i maszyną oraz robotyka33. W opinii wskazano także na cel badań w zakresie sztucznej inteligencji, jakim są m.in.
rozumowanie, gromadzenie informacji, planowanie, uczenie się, postrzeganie34.
Z powodu tak dużej ingerencji sztucznej inteligencji w sferę ludzkiego życia,
EKES nakazuje podejście do technologii na zasadzie human-in-command, a więc
opartego na ludzkiej kontroli35.
Zgodnie z danymi zawartymi w opinii wielkość rynku sztucznej inteligencji
wynosi 664 mln dolarów, natomiast do 2025 r. oczekuje się wzrostu do 38,8 mld
dolarów36. W opinii EKES zobowiązał się do moderowania debaty nad sztuczną
inteligencją i jej wpływu na społeczeństwo, z racji silnego oddziaływania na
wiele dziedzin życia, w tym także sądownictwo, i jak można zakładać, na polubowne rozwiązywanie sporów. Automatyzacja i zastosowanie nowych technologii postępowania w przyszłości mogą objąć swoim zakresem także mediację.
Obserwując nowe technologie, które wspomagają procesy sądowe, np. automatyczne odczytywanie akt i wyłanianie odpowiednich przepisów we Włoszech37,
można przyjąć, że systemy oparte na sztucznej inteligencji będą prowadziły
analizę dostarczanych danych i proponowały najlepsze rozstrzygnięcie sporów
za pomocą algorytmów. Nowe technologie prawdopodobnie przyczynią się do
odczytywania emocji stron, tak aby łatwiej dopasować najwłaściwsze rozstrzygnięcie. Nowe technologie są przede wszystkim wyzwaniem dla samego mediaOpinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Sztuczna inteligencja: wpływ
sztucznej inteligencji na jednolity rynek (cyfrowy), produkcję, konsumpcję, zatrudnienie i społeczeństwo (2017/C/288/01) Dz.Urz. UE C 288 z 31.08.2017 r., s. 1.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
K. Żaczkiewicz, Sztuczna inteligencja nie wyręczy sędziego i adwokata, http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/sztuczna-inteligencja-nie-wyreczy-sedziego-i-adwokata (dostęp:
28.07.2018 r.).
32
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tora, który wspomagany przez automatyczne rozwiązania, będzie pełnił inną rolę
niż dotychczas. Podobnym wyzwaniem dla prawa w przypadku korzystania ze
zdobyczy sztucznej inteligencji jest ochrona danych osobowych przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady poufności.

8. WNIOSKI
Mediacje online są wygodnym i szybkim sposobem rozwiązywania sporów. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich pokazują, że
metoda elektroniczna może być z powodzeniem prowadzona. Korzystając zatem
ze zdobyczy innych krajów, warto rozwinąć polubowne metody rozwiązywania
sporów drogą elektroniczną. Niesie to za sobą wiele szans, jak również wyzwań
dla polskiego porządku prawnego.
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ELECTRONIZATION OF MEDIATION PROCEEDINGS
AS A CHALLENGE FOR THE POLISH DISPUTE RESOLUTION
SYSTEM

Summary
Online mediation is a convenient and fast way to resolve disputes. The experience
of the United States and European countries shows that the electronic method can be
successfully carried out. Therefore, using the achievements of other countries, it is worth
to develop amicable dispute resolution methods by electronic means. This carries many
opportunities as well as challenges for the Polish legal order.
This publication discusses the development of online mediation in the world and
the opportunities it brings, both for the parties to the proceedings and for the mediator.
Online mediation can be a new challenge for the mediator, which will contribute to the
development of his skills. I will also discuss the legal, psychological and technological
aspects of the phenomenon in question. The psychological skills of the mediator and their
development on a different area – the online level, is a key issue.
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Izba Adwokacka w Warszawie

WPIS W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM –
MIĘDZY TRADYCJĄ A NOWOCZESNOŚCIĄ

1. WSTĘP
Wpis w księdze wieczystej jest niezwykle ważną instytucją prawną. Realizowane przez wiele lat prowadzenie ksiąg wieczystych przez Państwowe Biura
Notarialne zostało objęte w pełni zasadą prawa do sądu. Z tego względu istnieje
celowość dokonania oceny przekazania tych kwestii do rozpoznania sądom wieczystoksięgowym. W tym zakresie omówienia wymaga też kwestia uprawnień do
dokonywania wpisów przez referendarzy sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym, jak również wzrost znaczenia nowych technologii i możliwość prowadzenia transgranicznego postępowania w ramach Unii Europejskiej. Ponadto
należy zwrócić uwagę na zasady i instytucje, które ukształtowały się na skutek
długotrwałej ewolucji historycznej i nie powinny ulec zmianie, gdyż stanowią
tradycyjną podstawę zarówno całego systemu ksiąg wieczystych, jak i postępowania wieczystoksięgowego.
W niniejszym artykule została wykorzystana metoda formalno-dogmatyczna
oraz prawnoporównawcza.

2. CZĘŚĆ HISTORYCZNA
Historia wpisów do pierwowzoru ksiąg wieczystych sięga czasów monarchii stanowej. Początkowo tymi kwestiami zajmowały się sądy ziemskie, później od XVI w. sądy grodzkie. Ówczesne księgi sądowe posiadały walor tzw.
wiary publicznej. Wypis z nich miał moc dokumentu urzędowego. Księgi sądowe
miały istotne znaczenie, gdyż wszelkie zmiany dotyczące tytułu własności ziemi,
a także innych praw rzeczowych, jak również ówczesny zastaw nieruchomości,
by uzyskać moc prawną, musiały zostać wpisane do ksiąg. Początkowo prawo
wieczności miały jedynie księgi prowadzone przez sądy ziemskie, zakładane dla
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każdego powiatu. W związku z tym, każdy wpis z ksiąg grodzkich, w celu uzyskania skuteczności, musiał zostać do nich przeniesiony w ciągu roku. Właściwość sądów ziemskich ustalano zgodnie z miejscem położenia dóbr będących
przedmiotem wpisu. Dopiero w XVI w. księgi sądów grodzkich uzyskały prawo
wieczności1. Późniejszy czas zaborów przerwał jednolitość regulacji obowiązujących na ziemiach Polski.
Na obszarze Królestwa Kongresowego obowiązywało Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1818 r. zmienione ustawą z 1825 r. W regulacjach tych nastąpiło połączenie norm francuskich, pruskich i polskich. Te ostatnie cechowały
zasady: jawności (w tym materialnej), szczegółowości (obciążania ściśle określonej nieruchomości), przymusu czynienia wpisów, pierwszeństwa wpisu i dobrej
wiary. Akt będący podstawą wpisu był badany przez zwierzchność hipoteczną
pod względem prawdziwości czynności stanowiącej podstawę wpisu. Dotyczyło
to legalności hipotecznej. Zwierzchność hipoteczną stanowił wydział sądu właś
ciwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wpisy dokonywano na
podstawie umów, orzeczeń sądowych lub ustaw. Obowiązkowe założenie ksiąg
wieczystych (zwanych hipotecznymi) dotyczyło dóbr ziemskich oraz domów
w Warszawie i miastach wojewódzkich (łącznie 8 miast dawnego Królestwa Polskiego), natomiast fakultatywne, zależne od woli zainteresowanych, stosowane
było w odniesieniu do nieruchomości położonych na wsi i w innych miastach.
W zaborze austriackim dążono jeszcze w XVIII w. do zakładania ksiąg gruntowych, jednakże w odniesieniu do wiejskich nieruchomości działania te przez
dłuższy czas nie przynosiły zakładanych w nich efektów. Dopiero w wyniku
przyjęcia austriackiej ustawy hipotecznej z 1871 r. i ustaw krajowych ten stan
mógł ulec zmianie. Zgodnie z tą regulacją, gdy księgi założono, należało nabycie, przeniesienie i ograniczenie tych praw ujawniać w księgach gruntowych.
W przeciwnym razie nie byłyby one skuteczne, jednakże w praktyce uznano,
że brak wpisu nie narusza ważności zawartej transakcji. W ten sposób nadal był
rozpowszechniony obrót pozaksięgowy w Galicji2. Z kolei na obszarze zaboru
pruskiego podstawę funkcjonowania ksiąg gruntowych stanowiła najpierw pruska ordynacja ksiąg gruntowych z 1872 r., następnie zastąpiona przez ogólnoniemiecką ordynację ksiąg gruntowych z 1897 r.3. Obecnie niezwykle rzadko można
je dzisiaj spotkać w obrocie prawnym. Są one określane jako księgi dawne4.
W Polsce Ludowej przez kilka pierwszych lat obowiązywał stan prawny
z II Rzeczypospolitej. Regulacja ksiąg wieczystych zawarta była w dekrecie z dnia
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa
2009, s. 143.
2
Ibidem, s. 454–455.
3
B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, Warszawa 1988,
s. 5–6.
4
Ibidem, s. 75 i 76; S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2010, s. 362.
1
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11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe5 oraz w dekrecie z dnia 11 października 1946 r. – Prawo o księgach wieczystych6. Następnie Minister Sprawiedliwości wprowadził w drodze rozporządzeń przepisy o urządzeniu i prowadzeniu
ksiąg wieczystych. Według tych regulacji nie było ogólnej zasady uzależniającej
nabycie własności lub innych praw rzeczowych od wpisu do księgi wieczystej.
Początkowo wejście w życie Kodeksu cywilnego7 spowodowało uchylenie obowiązku prowadzenia ksiąg wieczystych dla wszelkich nieruchomości. Prawo
mogło zostać ujawnione w zbiorze dokumentów. Przez wiele lat Minister Sprawiedliwości określał państwowe biura notarialne, które będą prowadzić księgi
wieczyste oraz sprawował nadzór nad ich właściwością8. Stąd też od 22 grudnia
1964 r. do obowiązków biur notarialnych należało również prowadzenie ksiąg
wieczystych zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu
państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych9. Z dniem
22 kwietnia 1991 r. prowadzenie ksiąg wieczystych przekazano sądom poprzez
zmianę pierwotnego przepisu art. 23 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece10 przez ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o notariacie oraz o zmianie Kodeksu postępowania
cywilnego i ustawy o księgach wieczystych11.
Państwowe biuro notarialne przy rozpatrywaniu wniosku o wpis prawa do
księgi wieczystej nie było uprawnione do kontrolowania merytorycznej zasadności prawomocnego orzeczenia sądowego, stanowiącego podstawę wpisu12. Mogło
jednak odmówić wpisu do księgi wieczystej, jeśli stwierdziło niewłaściwą formę
dokumentu stanowiącego podstawę wniosku o wpis13. Praktyka pokazała, że
tylko sądy mogą zapewnić sprawność, taniość i jednolitość prowadzenia ksiąg
wieczystych. Rozwiązany został także dyskusyjny problem badania przez notariuszy orzeczeń sądowych.
Na początku funkcjonowały księgi wieczyste w materialnej wersji „papierowej”, w połączeniu z „odręcznymi wpisami”, obejmującymi ich treść i tradycyjny
podpis sędziego. Dla dokładnej ilustracji ówczesnej metody technicznej prowaDz.U. nr 57, poz. 319, z późn. zm. (akt uchylony).
Dz.U. nr 57, poz. 320, z późn. zm. (akt uchylony).
7
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,
z późn. zm., dalej: k.c.
8
B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi..., s. 7, 41–42.
9
Dz.U. nr 41, poz. 278 (akt uchylony).
10
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1916, z późn. zm., dalej: u.k.w.h.
11
Dz.U. nr 22, poz. 92.
12
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 1972 r., III CZP 25/72, OSNCP 1972, nr 11,
poz. 194, z aprobującą glosą S. Breyera, „Nowe Prawo” 1973, nr 10, s. 1508, oraz z omówieniem
A. Szpunara i W. Wanatowskiej, Przegląd orzecznictwa, „Nowe Prawo” 1973, nr 5, s. 720; uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 lipca 1986 r., III CZP 35/86, OSNCP 1987, nr 7, poz. 90.
13
Uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 września 1984 r., III CZP 53/84,
OSNCP 1985, nr 5–6, poz. 65.
5
6
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dzenia ksiąg wieczystych można wspomnieć, że pierwotnie wymagano, by wpis
był dokonywany „atramentem” (dopiero później dodano możliwość dokonywania
wpisów przy użyciu „innego trwałego środka”). Warto jednak zwrócić uwagę, że
w trakcie powodzi w 1997 r. okazało się, że lepiej przetrwały podtopione wrocławskie księgi wieczyste wypełnione długopisem14.
Zakładanie „informatycznych ksiąg wieczystych” jest skutkiem regulacji
zawartej w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy – Prawo o notariacie15. Dodano
wtedy nowy art. 251 u.k.w.h., w ówczesnym brzmieniu, według którego księgi
wieczyste mogły być zakładane i prowadzone w systemie informatycznym
(ust. 1), pozostawiając Ministrowi Sprawiedliwości wprowadzenie tego systemu
oraz wyznaczenie sądów, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (ust. 2).
Równocześnie uruchomiono tryb „digitalizacji” papierowych ksiąg wieczystych (już założonych) według trybu specjalnej ustawy z dnia 14 lutego 2003 r.
o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym16. Ten proces „migracji” ksiąg wieczystych
został już zakończony17.

3. WPIS W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM
W aktualnym stanie prawnym nastąpiła zmiana struktury księgi wieczystej
i przejście do postaci pól przeznaczonych do zamieszczenia konkretnej informacji zamiast istniejącej poprzednio swobody w kształtowaniu treści wpisu. Oprócz
zalet, o których poniżej, ma ona jedną wadę: wpis prezentowany jest na wydrukach w pewnym rozbiciu – na treść, podstawę i informacje o wniosku. Jednak
jest to wada niewielka w porównaniu z zaletami. Niezależnie od korzyści, jakie
stwarza tak zbudowana baza danych, już zostało dostrzeżone, że wprowadzona
struktura ma charakter niezwykle dyscyplinujący dokonujących wpisów, zmuszając ich przy dokonaniu wpisu do zamieszczenia wszystkich wymaganych prawem informacji. W stosunku do księgi dotychczasowej w doktrynie dostrzeżono,
że w praktyce istnieje dość duża dowolność sądów wieczystoksięgowych przy
konstruowaniu treści wpisu, polegająca na pomijaniu elementów, które wydają
14

s. 620.

E. Gniewek, Księgi wieczyste. Art. 1–582 KWU. Art. 6261–62613 KPC, Warszawa 2017,

Dz.U. nr 63, poz. 635.
Dz.U. nr 42, poz. 363, z późn. zm.
17
E. Gniewek, Księgi wieczyste..., s. 621.
15
16
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się sądom wieczystoksięgowym zbędne. Przyczyną jest zrezygnowanie przez
prawodawcę z legalnych wzorów najważniejszych wpisów po wprowadzeniu
obowiązującej ustawy. Poprzednio zgodnie z pierwszym po unifikacji polskim
rozporządzeniem wykonawczym były one wprowadzone tak jak w Niemczech18.
Nowy kształt księgi ma temu zaradzić, dzięki czemu przy prowadzeniu księgi
w systemie informatycznym radykalnie zmniejszy się procent wpisów nieodpowiadających przepisom prawa czy wręcz nieważnych.
W postępowaniu wieczystoksięgowym wpis w księdze wieczystej jest orzeczeniem, zgodnie z art. 6268 § 6 zdanie 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego19. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wpisami
sensu stricto, a więc orzeczeniami, są wpisy rozstrzygające stanowczo o materialnoprawnej istocie sprawy wieczystoksięgowej.
Ustawodawca kilkakrotnie przewiduje ujawnienie w księdze wieczystej
określonych „ostrzeżeń”. Nie stanowią one jednak wpisów sensu stricto, albowiem nie zawierają orzeczenia sądu wieczystoksięgowego; przeciwnie, ostrzegają tylko o wadliwości wpisu. W żadnym więc razie nie można ich postrzegać
jako wpisów określających stan prawny nieruchomości. Pełnią one ważną funkcję sygnalizacyjną, np. ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
W praktyce treść ksiąg wieczystych obejmuje częstokroć różnego rodzaju
„wzmianki” czy, szerzej ujmując, „adnotacje” dokonywane przez sądy wieczystoksięgowe w toku prowadzenia księgi. Nie mają one charakteru wpisu sensu
stricto, gdyż nie zaliczają się do orzeczeń sądu. Same też nie charakteryzują
bezpośrednio stanu prawnego nieruchomości. Poza tym w przepisach prawnych zostały one określone jako „zapisy o charakterze czynności technicznej”.
Nie można jednak nie doceniać ich istotnej funkcji, jaką spełniają, a zwłaszcza
znaczenia określonych „wzmianek”. W szczególności trzeba zwrócić uwagę, że
rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku,
o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub skardze kasacyjnej
(art. 8 in principio u.k.w.h.). Wobec formalnej jawności ksiąg wieczystych nie
można zasłaniać się nieznajomością wniosków, o których uczyniono wzmiankę
(art. 2 zdanie 2 in fine u.k.w.h.). Trzeba natomiast wyróżnić zgodnie z § 76 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym20 kilka
rodzajów wzmianek stosowanych w toku prowadzenia ksiąg wieczystych, a mianowicie wzmiankę o wniosku, wzmiankę o skardze na orzeczenie referendarza
sądowego, wzmiankę o apelacji oraz wzmiankę o skardze kasacyjnej (w art. 8
P. Siciński, (w:) J. Ignaczewski (red.), Komentarz do wpisów w księgach wieczystych,
Warszawa 2013, s. 23.
19
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm., dalej: k.p.c.
20
Dz.U. z 2016 r., poz. 312, z późn. zm.
18
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u.k.w.h. użyto jeszcze „kasacji”), jak również „wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu”21.
Ze sformułowania art. 46 ust. 2 u.k.w.h. (uchylony, obecnie wynika to z art. 228
§ 1 k.p.c.) wyprowadzony był – zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie –
obowiązek sądu badania czynności materialnej, mającej stanowić podstawę
wpisu nie tylko pod względem formalnoprawnym, lecz także pod względem jej
skuteczności materialnej. Sąd w szczególności musiał ocenić, czy czynność ta
uzasadnia powstanie, zmianę lub wygaśnięcie prawa, które miało być wpisane do
księgi wieczystej lub wykreślone z księgi22.
Artykuł 6268 § 1 k.p.c. uwypukla jedną z zasad rządzących postępowaniem nieprocesowym, a mianowicie zasadę działania na wniosek (art. 506 zdanie 1 k.p.c.). Tylko wtedy, gdy wchodzi w grę interes publiczny lub prewencyjny
charakter ochrony sądowej, kodeks postępowania cywilnego lub przepisy szczególne przewidują, wyłącznie w postępowaniu nieprocesowym, możliwość jego
wszczęcia z urzędu. Nie może także wyjść poza granice wniosku, a więc np. wpisać jako właściciela innej osoby niż wskazana we wniosku, nawet jeżeli stwierdzi, że ta inna osoba jest właścicielem23.
Kognicja sądu jest zawężona, ogranicza się bowiem do badania jedynie treści
wniosku, treści i formy dołączonych do wniosku dokumentów oraz treści księgi
wieczystej. Typowymi dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu są orzeczenia i ugody sądowe, decyzje administracyjne, akty notarialne, dokumenty bankowe. Wyjątkowo podstawą wpisu są inne dokumenty albo przepisy ustawy24.
Postępowanie wieczystoksięgowe nie służy rozstrzyganiu sporów o prawo.
Sąd rozpoznający wniosek o wpis do księgi wieczystej bada jedynie treść
wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz treść księgi wieczystej. Sąd
zaś nie jest uprawniony do badania merytorycznej zasadności wniosku. W szczególności sąd nie jest uprawniony do badania i kwestionowania legalności aktu
administracyjnego, jeżeli został on wydany przez właściwy organ administracyjny przy zachowaniu podstawowych zasad postępowania25.
Oddalenie wniosku o wpis w księdze wieczystej następuje, gdy jest on bezzasadny, a więc gdy – od strony formalnej – został prawidłowo złożony, ale nie
może być uwzględniony z powodu braku podstaw lub innych przeszkód do wpisu.
Jeżeli natomiast wniosek dotknięty jest brakami formalnymi, podlega zwrotowi
na ogólnych zasadach określonych w art. 130 k.p.c. i art. 1301 k.p.c. w związku
E. Gniewek, Księgi wieczyste..., s. 61–63.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1995 r., III CZP 88/95, OSNC 1995, nr 11,
poz. 163, z glosą R. Magnuszewskiego, „Palestra” 1996, nr 1–2, s. 192.
23
J. Gudowski, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV.
Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016, s. 458.
24
Ibidem, s. 459.
25
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1967 r., III CR 402/66, „Informacja
Prawnicza” 1967, nr 6, poz. 10.
21
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z art. 13 § 2 k.p.c.26. W postępowaniu wieczystoksięgowym warto zauważyć,
że wydawanie zarządzeń przez przewodniczącego jest rzadkością, gdyż nie ma
rozprawy i w związku z tym nie ma potrzeby wydawania zarządzeń o jej wyznaczeniu, czy w kwestiach doręczeń.
Postanowienie o oddaleniu wniosku o wpis ma, w przeciwieństwie do samego
wpisu, wszystkie cechy orzeczenia sądowego, tzn. składa się z rubrum i tenoru
zgodnie z art. 325 k.p.c. w związku z art. 361 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. Postanowienie
o oddaleniu wniosku podlega pisemnemu uzasadnieniu na podstawie art. 517 k.p.c.
i art. 357 § 2 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. oraz a contrario art. 6268 § 6 zdanie 2 k.p.c.27.

4. ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE WIECZYSTOKSIĘGOWE
Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego jest nieunikniona. Z tym
zagadnieniem wiąże się kwestia szczególnego zaufania ustawodawcy do notariuszy, komorników czy naczelników urzędów skarbowych, którzy zostali zobowiązani do składania wniosków w systemie teleinformatycznym na podstawie
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw28, zmienionej ustawą z dnia 17 marca
2016 r.29. Warto przy tym podkreślić, iż na skutek wejścia w życie z dniem 7 października 2016 r. ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej30 zgodnie z jej art. 52 pkt 4 oraz na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej
Administracji Skarbowej31 uległ zmianie art. 6264 k.p.c. Istnieje także już nowe
unormowanie, które weszło w życie od 1 stycznia 2019 r.32, a niewykluczone są
dalsze zmiany tej regulacji.
W omawianym obszarze warto prześledzić tendencje w zakresie nowych
technologii, które coraz silniej wpływają na wszystkie sfery ludzkiego życia, nie
26
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r., IV CSK 68/09, LEX nr 518173
i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2010 r., V CSK 230/09, LEX nr 688051.
27
J. Gudowski, (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks..., s. 476.
28
Dz.U. z 2015 r., poz. 218.
29
Ustawa z dnia 17 marca 2016 r. o zmianie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,
ustawy ‒ Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 394).
30
Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 162, z późn. zm.
31
Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.
32
Wynika to z art. 49 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U.
z 2018 r., poz. 770).
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wyłączając prawa. Dotyczy to także postępowania wieczystoksięgowego, które
mimo niewątpliwie starych korzeni powoli zmienia się, tak jak pozostałe instytucje związane z wpisem do księgi wieczystej w ten sposób, że coraz bardziej
wykorzystuje zdobycze techniki. Może to stworzyć wiele korzyści, ale i wad.
Stąd zaczyna się pojawiać pojęcie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Wraz z nim powstają nowe problemy procesowe nieznane wcześniej,
a związane z dopasowaniem postępowania wieczystoksięgowego do zmieniającego się świata, szczególnie w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji.
Zmiany, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r., która weszła
w życie 1 lipca 2016 r., pozostają w sferze informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego w sprzeczności z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy
– Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw33, która z kolei weszła w życie w dniu 8 września 2016 r. Wynika to
z faktu, że zgodnie z pierwszym z wymienionych aktów prawnych został wprowadzony art. 6264 k.p.c., którego § 1 i § 11, uwzględniając zmiany legislacyjnie,
wyraźnie wykluczają zastosowanie art. 129 § 21 k.p.c. wprowadzonego ustawą
z dnia 10 lipca 2015 r. w zakresie elektronicznego poświadczenia odpisu dokumentu przez występującego w sprawie pełnomocnika.
Wniosek inicjujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe ma postać
interaktywnego formularza udostępnionego za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. Formularz
elektroniczny służący do złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej zawiera
następujące moduły informacyjne: o księdze wieczystej (księgach wieczystych),
w której ma być dokonany wpis, o podmiocie składającym wniosek, o uczestnikach postępowania, o podstawie wpisu, opisujący żądanie wniosku, o dziale
(działach), w których ma być zamieszczona wzmianka o wniosku, o dokumentach, które zostaną dołączone do wniosku oraz o opłacie od wniosku. Nie będzie
on zawierał wartości przedmiotu sporu, jak również nie będzie można dołączać
dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej, jeżeli nie
zostały sporządzone pierwotnie w formie elektronicznej. Jednakże ze względu
na ich ilość nie będzie to powszechne34. Takim dokumentem mogącym być dołączonym do wniosku o wpis w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)35. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
Dz.U. z 2015 r., poz. 1311.
A. Kościółek, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „Monitor Prawniczy” 2015,
nr 14, s. 749–751; A. J. Szereda, (w:) A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz Art. 367–729, Warszawa 2016, s. 1004, 1006; Uzasadnienie do ustawy
z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy VII kadencji nr 2655), http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf (dostęp:
2.06.2018 r.), s. 10–12.
35
M. Pytlewska-Smółka, Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „Nowy Przegląd
Notarialny” 2015, nr 4, s. 27.
33

34
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a niesporządzone w postaci elektronicznej, należy przesłać w terminie 3 dni do
sądu wieczystoksięgowego, zgodnie z art. 6264 § 3 k.p.c.
Od 1 stycznia 2019 r. doszło do kolejnego odstępstwa, a mianowicie naczelnik
urzędu skarbowego będzie przesyłał dowód uiszczenia opłaty wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu, a wniosek nie będzie uważany za bezskuteczny, co będzie wynikać z nowego § 31 i § 32 art. 6264 k.p.c. Będzie to więc
istotny wyłom w tym zakresie od elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego. Kolejną wadą obecnej regulacji jest konieczność wydrukowania zarówno
wniosku złożonego w elektronicznym postępowaniu wieczystoksięgowym, jak
i dokumentów stanowiących podstawę wpisu, nawet jeśli mają postać elektroniczną. Nie ma bowiem regulacji umożliwiającej prowadzenie elektronicznych
akt księgi wieczystej. Warto więc postulować wprowadzenie takiej regulacji
w przyszłości, co podkreśla się także w doktrynie36. Takie rozwiązanie ułatwiłoby pracę sędziów, którzy mogliby pracować na edytowalnych dokumentach.
Do zalet tego postępowania należy zaliczyć ustalanie chwili wpływu wniosku na podstawie art. 6266 § 11 k.p.c., także co do sekundy, wobec czego zminimalizowana została szansa równoczesnego złożenia kilku wniosków w tym samym
czasie. Automatycznie umieszczana jest także wzmianka o złożeniu wniosku
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgodnie z art. 6267 § 2 zdanie
2 k.p.c. Przewidziano także możliwość doręczenia zawiadomienia o wpisie za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Potrzebny jest jednak do tego
wniosek zamieszczony w akcie notarialnym stosownie do art. 62610 § 12 k.p.c.
Z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia
2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe37, wydanego na podstawie upoważnienia z art. 126 § 6 k.p.c., które weszło w życie 1 lipca 2016 r., wynika, że
osobami mającymi dostęp do konta są:
1) notariusz,
2) zastępca notarialny,
3) emerytowany notariusz,
4) komornik,
5) asesor komorniczy,
6) naczelnik urzędu skarbowego,
7) zastępca naczelnika urzędu skarbowego,
8) osoba wyznaczona do realizacji zadań naczelnika urzędu skarbowego.
Ma tu więc miejsce dyskryminacja zawodów prawniczych, a w szczególności adwokatów i radców prawnych. Wprowadzone przepisy zobowiązują
również sąd do badania z urzędu zgodności danych wskazanych we wniosku
Uzasadnienie do ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy..., s. 15;
M. B. Rękawek-Pachwicewicz, M. Leśniak, (w:) A. Marciniak (red.), Elektronizacja postępowania
wieczystoksięgowego. Komentarz praktyczny. Akty wykonawcze, Warszawa 2016, s. 98 i 126.
37
Dz.U. z 2016 r., poz. 637, z późn. zm.
36
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z danymi wynikającymi z systemów prowadzących ewidencje powszechnych
numerów identyfikacyjnych. Celem tych rozwiązań jest zwiększenie pewności
i bezpieczeństwa obrotu38.

5. POSTULATY DE LEGE FERENDA
Skutkiem wykorzystania możliwości dostępu do elektronicznych ksiąg wieczystych jest obserwowany wzrost skuteczności, a zarazem skrócenie czasu
i obniżenie kosztów pozyskania danych o własności nieruchomości. Można
ponadto postulować przyznanie profesjonalnym pełnomocnikom uprawnienia
do wielokrotnego i nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych
w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, obniżenia wysokości opłat od
wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, a także możliwości składania na wniosek wierzyciela przez komornika
sądowego drogą elektroniczną wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej
w toku zainicjowanego postępowania egzekucyjnego. Warto podkreślić, że Krajowa Rada Notarialna z aprobatą przyjmuje propozycje wprowadzenia nowych
funkcjonalności w sferze elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych, podtrzymuje zgłaszany postulat uproszczenia systemu weryfikacji wydruku odpisu
księgi wieczystej poprzez uznanie za wystarczające wywołanie treści odpisu na
ekranie komputera. Pożądane jest także wprowadzenie nowej formy tekstowej
dokumentu. Zgłaszany jest również postulat rozszerzenia możliwości składania
przez notariusza drogą elektroniczną wniosków wieczystoksięgowych na czynności pozaaktowe. Podnoszona jest wreszcie kwestia zasadności blokowania
księgi wieczystej na krótki czas, która nie skutkuje zakłóceniem obrotu39.
Informatyzacja dwóch niezwykle ważnych ze względu na funkcjonowanie
zarówno państwa, jak i jego gospodarki rejestrów, tj. ksiąg wieczystych, a także
ewidencji gruntów i budynków, wskazują, że ma ona zasadniczy wpływ nie
tylko na funkcjonowanie ich samych, ale również powiązanej z nimi administracji publicznej, a także przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem tych
rejestrów i korzystającej z nich administracji. Wpływ ten przejawia się zarówno
w tworzeniu nowych pojęć prawnych, definiowaniu czy też redefiniowaniu
pojęć dotychczas stosowanych, jak i powstaniu nowych jednostek organizacyjnych administracji niezbędnych do zapewnienia sprawnego działania tych reje38
C. Dzierzbicki, Dyskryminacja adwokatów w postępowaniu wieczystoksięgowym,
„Jurysta” 2017, nr 1, s. 3–6.
39
M. Kaczorowska, B. Kaczorowska, VI Konferencja „Informatyzacja Wymiaru Sprawiedliwości – Zinformatyzowane postępowanie wieczystoksięgowe” – Warszawa, 21 maja 2014 r.,
„Prawo Mediów Elektronicznych” 2014, nr 1, s. 31–33.
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strów jako systemów informatycznych. Na zakończenie warto się zastanowić,
czy doprowadzenie do pełnej interoperacyjności zbiorów danych gromadzonych
przez omawiane rejestry nie powinno w konsekwencji doprowadzić do udostępniania zawartych w nich danych w jednolitej, a tym samym prostszej dla użytkownika formie i przez jedną strukturę organizacyjną40.

6. EUROPEJSKA KSIĘGA WIECZYSTA
W istniejących obecnie warunkach, w których obrót gospodarczy nie jest już
powiązany z konkretnym terytorium, ale ma charakter transgraniczny, istotną
rolę odgrywa możliwość zapoznania się z treścią ksiąg wieczystych prowadzonych w poszczególnych krajach europejskich. W celu poszerzenia i ułatwienia
użytkownikom dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości podejmowane są w skali europejskiej różne inicjatywy służące stworzeniu sieci rejestrów.
Wśród nich wyróżnione zostały prace nad Europejskim Serwisem Informacji
o Gruntach (European Land Information Service – EULIS) oraz działalność
Europejskiego Stowarzyszenia Rejestrów Gruntów (European Land Registry
Association – ELRA).
W 2002 r. powstał projekt EULIS, którego celem jest stworzenie systemu
umożliwiającego dostęp do rejestrów publicznych nieruchomości prowadzonych
przez poszczególne kraje członkowskie za pomocą jednego portalu internetowego. System ten umożliwia uzyskanie informacji o nieruchomości położonej
w określonym kraju członkowskim przez osobę z innego kraju członkowskiego.
Przyłączenie się danego kraju do tego projektu jest dobrowolne i obecnie uczestniczy w nim osiem krajów członkowskich (Anglia i Walia, Austria, Finlandia,
Irlandia, Litwa, Holandia, Norwegia i Szwecja), a dwanaście kolejnych jest
w trakcie przystosowywania swoich zbiorów informacji o nieruchomościach do
włączenia się do tego projektu. Polska nie należy do żadnej z tych grup. Należy
podkreślić, że dane te są uzyskiwane zgodnie z zasadami funkcjonowania takich
rejestrów w kraju członkowskim, na którego terenie położona jest nieruchomość.
Powyższy projekt nie ma na razie na celu głębszej jeszcze integracji samych
rejestrów publicznych czy też systemów informatycznych, za pomocą których
są one prowadzone w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, choć niewątpli-

R. Godlewski, Informatyzacja rejestrów publicznych jako przejaw wpływu przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne na przykładzie ksiąg wieczystych oraz
ewidencji gruntów i budynków, (w:) J. Zimmermann, P. J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 670 i 671.
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wie w pewnym momencie rozwoju tej struktury międzypaństwowej zagadnienie
takie na pewno się pojawi41.
Problemem dla dalszego rozwoju systemu EULIS są regulacje krajowe,
zwłaszcza te, które wymagają wykazania interesu prawnego, ażeby móc przeglądać księgę wieczystą, ale również zróżnicowane konstrukcje praw rzeczowych,
szczególnie w krajach anglosaskich. Dostęp do EULIS mają zarejestrowane podmioty: adwokaci, notariusze, banki i agenci nieruchomości. Do niedawna każdy
mógł przeglądać i korzystać z systemu prawnego EULIS w Internecie, ażeby
sprawdzić informacje dotyczące stanu faktycznego i prawnego w tych ośmiu krajach UE42. System EULIS to tylko podstawa do dalszego rozwoju wspólnych regulacji unijnych. Można odwołać się do konstruowania eurohipoteki, europejskiego
tytułu prawnego (Eurotitle) umożliwiającego otrzymanie drogą elektroniczną
zaświadczenia o stanie prawnym nieruchomości, czy elektronicznej rejestracji
transakcji dotyczącej nieruchomości, a nawet transgranicznego obrotu nieruchomościami przez system teleinformatyczny (e-conveyancing). Wypracowaniu
jednolitych standardów w zakresie zasad dostępu do informacji o nieruchomościach mają służyć zgłoszone przez Komisję Europejską propozycje rozwiązań,
zakładające połączenie krajowych rejestrów nieruchomości w ramach portalu
E-justice, który docelowo ma stanowić uniwersalny elektroniczny punkt kontaktowy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości43.
Program EULIS został założony w 2005 r. i jego pierwszy etap zakończył się
w 2012 r. System, który wprowadzono, jest jednak tylko rodzajem mostu między
narodowymi rejestrami. Adwokaci, radcy prawni, notariusze, agenci nieruchomości, jak również instytucje finansowe mają do niego odpłatny dostęp, gdzie
uzyskują informacje o własności, ograniczonych prawach rzeczowych, hipotece
i opisie fizycznym nieruchomości zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Nie doprowadzono więc do powołania jednego europejskiego rejestru, co stanowi
przeszkodę do dalszego rozwoju. Możliwe, że w przyszłości uda się wprowadzić europejską księgę wieczystą wspólną dla wszystkich państw członkowskich
Unii Europejskiej. Natomiast projekt CROBECO44 realizuje obecnie Europejskie
Stowarzyszenie Rejestrów Ksiąg Wieczystych45. Ma on na celu umożliwić transgraniczny obrót nieruchomościami przez system teleinformatyczny46. Warto jednak zwrócić uwagę, że projekt ten został uruchomiony na początku na podstawie
M. Kaczorowska, Znaczenie dostępu do elektronicznych rejestrów nieruchomości dla
rozwoju wspólnego rynku na przykładzie Europejskiego Serwisu Informacji o Gruntach (EULIS),
„Rejent” 2011, nr 12, s. 41–43.
42
Strona internetowa www.eulis.org (dostępna do 2017 r.).
43
Ibidem, s. 44–54.
44
„Cross Border European Conveyancing” (Transgraniczny Europejski Obrót Nieruchomościami).
45
https://www.elra.eu/ (dostęp: 21.01.2019 r.).
46
Z. Akhtar, Land Registry, electronic conveyancing and harmonization a review of current
practice, „Conveyancer & Property Lawyer” 2014, issue 2, s. 106–110, 120–122; P. Rott, Die
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współpracy Hiszpanii (wiele nieruchomości było niezamieszkanych w tym kraju)
i Holandii w 2010 r.47.
Połączenie europejskiej księgi wieczystej z eurohipoteką wpłynęłoby na
podwyższenie bezpieczeństwa i zwiększenie konkurencyjności na całym rynku
europejskim, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego48. Brak tego połączenia oznacza stosowanie przepisów krajowych w zależności od miejsca położenia
rzeczy (lex rei sitae). Sprawiło to, że pierwszy projekt eurohipoteki z 2005 r. nie
wszedł w życie, co wskazuje na silne powiązanie księgi wieczystej z hipoteką
w skali europejskiej. Eurohipoteka była pierwotnie pomyślana jako prawo nieakcesoryjne, czyli zgodnie z doktryną niemiecką była oderwana od wierzytelności, którą zabezpiecza na wzór długu gruntowego. Jednakże bardzo różniłaby się
w szczegółach ze względu na stosowanie prawa różnych państw w odniesieniu
do ksiąg wieczystych49. Z tego powodu zachodzi konieczność stworzenia jednej
europejskiej księgi wieczystej, dostępnej elektronicznie.
Mogłaby ona występować w formie zapisu księgowego lub papieru wartościowego (listu). Eurohipoteka miałaby osłabić związek między wierzytelnością
a zabezpieczeniem hipotecznym. Jednakże okazuje się to być słaby punkt tej
regulacji, gdyż budzi niepewność zwłaszcza dłużników. Z tego powodu pojawiły
się dwie koncepcje akcesoryjności i nieakcesoryjności eurohipoteki. W Niemczech dług gruntowy wyparł tradycyjną hipotekę. Jednakże wprowadzenie nieakcesoryjnej hipoteki na Węgrzech okazało się porażką, gdyż ta instytucja ze
względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia była wykorzystywana jedynie
w wąskim zakresie przez banki. Z tego powodu pojawiły się postulaty usunięcia jej z systemu prawnego tego kraju. Warto jednak wskazać, że w większości systemów prawnych hipoteka jest akcesoryjna. Nie można więc traktować
tej zasady jako pomnika historii i w konsekwencji zbędnej we współczesnych
państwach50.
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7. PODSUMOWANIE
Instytucja wpisów w księdze wieczystej od najdawniejszych lat zmieniała
się w kierunku zwiększenia pewności obrotu oraz ułatwienia korzystania z niej.
Tak było w ramach przenoszenia kompetencji do sądów znajdujących się najbliżej zawieranych transakcji. Obecnie na skutek pojawienia się technologii, a także
silnego procesu globalizacji istnieje potrzeba stworzenia jednolitej księgi wieczystej dla całej Unii Europejskiej. Warto jednak postulować, by podstawowe zasady
związane z wpisem, a także z innymi instytucjami, jak np. hipoteka, pozostały
niezmienione, gdyż, jak pokazał rozwój historyczny, są one niezbędne do dalszego prawidłowego jej istnienia dziś i w przyszłości. W związku z tym taki
ogólny rejestr musiałby szanować instytucje ukształtowane w konkretnym państwie, także w Polsce. Konieczne jest jednak modyfikowanie i odchodzenie od
przestarzałych form, np. tradycyjnego postępowania wieczystoksięgowego i akt
ksiąg wieczystych, do nieograniczonej elektronicznej ich postaci. Zwiększenie
kompetencji referendarzy sądowych w celu odciążenia sędziów wydaje się także
zasadne, w szczególności dzięki rozwojowi technologii. Doprowadzi to niewątpliwie do zwiększenia bezpieczeństwa, komfortu i szybkości obrotu w zakresie nieruchomości, co w konsekwencji będzie prowadzić do szybszego wzrostu
gospodarczego.
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ENTRY IN THE LAND REGISTER PROCEEDINGS – BETWEEN
TRADITION AND MODERNITY

Summary
The article contents the origins of the entries in the land registers and their evolution
especially after Poland regained its independence. In this regard it is necessary to
determine the features of entries in the land registers as the specific form of judgments
and also annotation or orders. The article shows the phenomenon the broader application
new technology in the sphere of disclosing of property rights on real estate especially by
the using communication and information system. The author also describes electronic
land register proceedings and their co – existence with traditional form of proceedings, as
well as possibilities of creating common system of information about real estate between
the European countries – European land register.
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TRANSPORT AUTONOMICZNY A POLSKIE PRAWO
W KOLEJNYM 100-LECIU NIEPODLEGŁOŚCI

1. WPROWADZENIE
Aby zilustrować, jak wielkie wyzwania czekają polskie prawo w kolejnych
100 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości, posłużę się przykładem
polskiej motoryzacji.
Kilka lat po odzyskaniu niepodległości, tj. w 1926 r., w Polsce było ogółem zarejestrowanych 14 6701 samochodów osobowych i ciężarowych. Natomiast w ostatnim czasie liczba ta przekroczyła 25,2 mln sztuk 2. To porównanie
pomaga nam uzmysłowić sobie, jak wielką i trudną drogę przebyliśmy jako społeczeństwo technicznie odizolowane przez zaborców oraz jak trudna droga jeszcze przed nami.
Sto lat temu innowacją w Polsce była maszyna jeżdżąca kierowana przez człowieka. Jednak dzięki wysiłkowi kolejnych pokoleń ta skomplikowana maszyna
stała się narzędziem dnia codziennego.
Zaprezentowane wyżej tempo rozwoju motoryzacji w Polsce każe postawić
zasadnicze pytanie, w jakim miejscu będziemy w 2118 r.?
Nieustanny i co raz szybszy rozwój technologii przemieszczania się może
urzeczywistnić niekiedy abstrakcyjne wyobrażenia o możliwościach komunikacyjnych w przyszłości. W dzisiejszych czasach kwestią oczywistą i powszechną
jest pojazd wyposażony w komputer pokładowy, ale nadal kierowany przez
człowieka. Z kolei, mając na uwadze fakt, iż sto lat temu samochód był kierowany tylko i wyłącznie przez człowieka, należy dostrzec postęp, jaki dokonał
się na przestrzeni tych 100 lat, tj. wyposażenie samochodu w komputer pokładowy zwiększający bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania. Co więcej,
patrząc na aktualny poziom rozwoju systemów komputerowych oraz zwiększające się powszechne zastosowanie sztucznej inteligencji w życiu codziennym,
należy przypuszczać, iż w przyszłości pojazdy zostaną wzbogacone w możliwość
1
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wyboru przez człowieka trybu jazdy, czyli tryb kierowcy bądź autonomiczny kierowany sztuczną inteligencją.
W tym miejscu należy wyjaśnić, czym jest wspomniana wyżej sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence ‒ AI).
Definicji jest tak wiele, jak wiele jest organizacji czy też osób zajmujących
się tą tematyką. Dla osób niezwiązanych z IT sam termin „sztuczna inteligencja”
brzmi mniej więcej tak samo, jak w 1918 r. brzmiały terminy „komputer” lub
„telefon komórkowy”. W powszechnym odbiorze sensu largo termin „sztuczna
inteligencja” używany jest dla urządzeń elektronicznych oraz systemów komputerowych potrafiących analizować środowisko, do którego zostaną zaimplementowane, oraz uczyć się, jak reagować w odpowiedzi na bodźce pochodzące
z danego środowiska. Niemniej jednak z prawnego punktu widzenia definicja
ta powinna być uściślona. Powyższy termin został ujednolicony przez autorów
encyklopedii Britannica3.
Zgodnie z ich definicją sztuczna inteligencja to zdolność komputera bądź
robota do wykonywania zadań związanych zwykle z istotami inteligentnymi.
To określenie często odnosi się do systemów wyposażonych w procesy intelektualne charakterystyczne dla ludzi. Jest tu mowa przede wszystkim o zdolności
rozumowania, odkrywania znaczenia, uogólniania lub uczenia się na podstawie
przeszłych doświadczeń.
Inteligencja ludzka nie jest charakteryzowana przez psychologów tylko jedną
cechą, ale kombinacją wielu różnych umiejętności. Natomiast badania sztucznej inteligencji koncentrują się głównie na następujących elementach inteligencji,
takich jak: uczenie się, rozumowanie, rozwiązywanie problemów, percepcja oraz
używanie języka.
W omawianym kontekście realne i raczej nieuniknione wydaje się zatem
wykorzystanie sztucznej inteligencji w pojeździe autonomicznym.
Równolegle z rozwojem przemysłu motoryzacyjnego na przestrzeni ostatniego wieku następowało tworzenie nowego oraz adaptacja już istniejącego,
aczkolwiek ubogiego i zróżnicowanego ze względu na zabory ustawodawstwa,
w ramach odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń komunikacyjnych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. aż do 1921 r. użytkownicy polskich dróg byli obowiązani przestrzegać prawa obowiązującego na obszarze poszczególnych zaborów. Stricte rodzime regulacje zaczęły się kształtować
dopiero w 1921 r., w ramach ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach
porządkowych na drogach publicznych4. Zgodnie z art. 5 tej ustawy przedstawiono zakres regulacji dotyczących sposobu użytkowania pojazdów mechanicznych. Ustawodawca dał początek standaryzacji, tj. wprowadził przepisy
3
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odnoszące się do bezpiecznego użytkowania pojazdu. Aktem wykonawczym
dla art. 5 wspomnianej ustawy było rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów
i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych5. W rozporządzeniu
zawarto wymogi dla standardu technicznego samochodów, aby ich poruszanie się
po drogach nie generowało niebezpieczeństwa pożaru lub wybuchu, a także aby
nie niepokoiły ludzi znajdujących się na drogach oraz zwierząt. Zgodnie z tym
rozporządzeniem podstawowym elementem samochodu mającym największy
wpływ na bezpieczeństwo był „(…) silny i niezawodnie działający kierownik,
umożliwiający pewne i łatwe mijanie oraz skręcanie pod kątem możliwie największym”.
Warto podkreślić, że maksymalna prędkość samochodów osobowych w terenie zabudowanym wnosiła 25 km/h, przy 50 km/h obecnie. Jako ciekawostkę
należy wymienić fakt, iż zgodnie z rozporządzeniem kierujący był obowiązany używać sygnału dźwiękowego przed każdorazowym wymijaniem innego
pojazdu, pieszego bądź zwierzęcia.
Porównując aktualnie obowiązującą ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym z przepisami obowiązującymi w II Rzeczpospolitej,
widzimy znaczne różnice pomiędzy nimi. Jest to niemalże idealna ilustracja różnic i postępu, jaki dokonał się w ostatnim stuleciu. Zatem, jeśli dotychczas mieliśmy do czynienia z tak zaawansowanymi zmianami, które trwają do dziś, to jakie
zmiany czekają nas do 2118 r.?
Wydawać by się mogło, że wizja samochodu poruszającego się bez człowieka
za kierownicą to pieśń przyszłości. Jednakże taka sytuacja w rzeczywistości
nie jest aż tak daleka od realizacji, ponieważ może przynieść ogromne korzyści
w związku z wyeliminowaniem czynnika ludzkiego z ruchu pojazdów. W szczególności dotyczy to bezpieczeństwa.
W 2017 r. w Polsce z winy kierujących pojazdami doszło do 28 359 wypadków
drogowych, w których zginęło 2091 osób, a rannych zostało 35 166, co stanowi
86,6% wszystkich wypadków6. Z kolei na przykład w Stanach Zjednoczonych
aż 95% wypadków jest wynikiem błędu ludzkiego7.

Dz.U. nr 65, poz. 587, z późn. zm.
Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu
Drogowego, Warszawa 2018, s. 23.
7
C. Schroll, Splitting the Bill: Creating a National Car Insurance Fund to Pay for Accidents
in Autonomous Vehicles, „Northwestern University Law Review” 2015, Vol. 109, No. 3, s. 804.
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2. CZYM JEST POJAZD AUTONOMICZNY?
W tym miejscu warto przytoczyć sześciostopniowy podział automatyczności
pojazdów, opracowany przez Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji8:
– poziom 0 – brak automatyzacji, to człowiek jest odpowiedzialny za kontrolę
nad pojazdem;
– poziom 1 – realizowany jest przez systemy automatyzujące określony element
prowadzenia, np. tempomat, utrzymywanie odpowiedniej odległości od innych
użytkowników ruchu itd.;
– poziom 2 – częściowa automatyzacja; system komputerowy jest odpowiedzialny za kierowanie pojazdem oraz przyspieszanie i hamowanie, natomiast
rolą kierującego jest analiza otoczenia i reakcja (w czasie poniżej 1s) w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia; na tym poziomie pojazdy mogą na przykład autonomicznie jechać prosto lub utrzymywać dany pas ruchu;
– poziom 3 – automatyczność warunkowa; system komputerowy przetwarza
bodźce z otoczenia, a kierujący ma kilka sekund na reakcję, w sytuacji gdy
system poinformuje go o konieczności przejęcia kontroli nad pojazdem;
– poziom 4 – wysoka automatyzacja; system komputerowy przetwarza bodźce
z otoczenia, a kierujący ma kilka minut na reakcję; co ważne, na tym poziomie pojazdy mogą komunikować się między sobą na przykład o zmianie pasa
ruchu;
– poziom 5 – pełna automatyzacja; system komputerowy jest odpowiedzialny za
kierowanie pojazdem oraz przetwarzanie bodźców z otoczenia; dostępny jest
pełny zakres jazdy autonomicznej.

3. POJAZD AUTONOMICZNY W USTAWODAWSTWIE POLSKIM
Sygnalizatorem kierunku zmian, które wprowadzają nas w kolejne stulecie
odzyskania niepodległości jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych9.
Rozwój nowoczesnych technologii w dziedzinie elektromobilności ma tak
przełomowe znaczenie, że nieprzypadkowo rok 2018 został ogłoszony rokiem
elektromobilności w Polsce. Co więcej, na początku 2018 r. została powołana
spółka ElectroMobility Poland S.A. będąca częścią rządowego Planu Rozwoju
Elektromobilności, który jest szansą na rozwój polskiego przemysłu i nauki,
a także narzędziem wzmacniania wzrostu gospodarczego.
8
9
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Przywołana wyżej ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest
małym i niepewnym krokiem w kierunku zbliżającej się rewolucji w transporcie.
Aczkolwiek po raz pierwszy wprowadzana jest w niej definicja pojazdu autonomicznego. Ustawa ta wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym10, dodając po art. 65j oddział 6. Oddział ten
reguluje przede wszystkim kwestię wykorzystania dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi, a także wprowadza w art. 65k definicję
pojazdu autonomicznego: „Ilekroć w niniejszym oddziale jest mowa o pojeździe
autonomicznym, należy przez to rozumieć pojazd samochodowy11, wyposażony
w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego
ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad
tym pojazdem”.
Sama definicja w polskim prawie zawęża to pojęcie jedynie do pojazdu samochodowego bez szczegółowych minimalnych wymagań technicznych dla systemów sprawujących kontrolę nad ruchem pojazdu oraz umożliwiających jego ruch
bez ingerencji kierującego. Tym samym, nie określono maksymalnego stopnia
automatyczności takiego pojazdu.
Na mocy wprowadzonej ustawy widoczne jest, iż dopuszcza ona testowanie pojazdów autonomicznych w pełnym zakresie podziału SAE przywołanego
wyżej, przy czym testowany pojazd musi być wyposażony w kierownicę, a osoba
przejmująca kontrolę nad pojazdem, zgodnie z nowym art. 65n ust. 1 pkt 2 ustawy
‒ Prawo o ruchu drogowym, musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem.
Należy także podkreślić rozróżnienie pomiędzy kierowcą a kierującym.
Zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy ‒ Prawo o ruchu drogowym kierowcą jest osoba
uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem, natomiast
zgodnie z art. 2 pkt 20 kierującym jest osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów.
Zatem kierującym jest się nie tylko wtedy, gdy prowadzi się na drodze pojazd
silnikowy lub motorower, lecz również wtedy, gdy porusza się innym pojazdem,
natomiast kierowcą jest się zawsze i wszędzie, pod warunkiem posiadania stosownych uprawnień.
Opisywane rozróżnienie przydatne jest w kontekście ratyfikowanej przez
Polskę w dniu 24 lutego 1988 r. Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej
w Wiedniu w dniu 8 listopada 1968 r.12.
Już na tym etapie rozważań widoczne jest pierwsze wyzwanie czekające
ustawodawcę, czyli doprecyzowanie kwestii zgodności ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z aktem prawa międzynarodowego, ponieważ
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1990, z późn. zm.
Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy ‒ Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest
pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h;
określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
12
Dz.U. nr 5, poz. 40.
10
11
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zarówno Prawo o ruchu drogowym, jak i Konwencja wiedeńska przewidują, że
pojazd będzie posiadał kierującego, zdolnego do stałego panowania nad pojazdem. Należy zatem postawić pytanie, czy kierujący nieposiadający uprawnień
do kierowania pojazdem silnikowym będzie miał taką zdolność. Odpowiedź na
to pytanie nie jest taka oczywista.
Za racjonalne należy zatem przyjąć, iż osoba, która nie ma uprawnień do kierowania w obecnym stanie prawnym pojazdami, a zatem nieposiadająca do tego
odpowiednich kwalifikacji, nie będzie także zdolna do natychmiastowej reakcji
w sytuacji zagrożenia z udziałem pojazdu autonomicznego.

4. POJAZD AUTONOMICZNY W USTAWODAWSTWIE
EUROPEJSKIM
Kwestia pojazdów autonomicznych została także poruszona przez Parlament
Europejski w rezolucji z dnia 16 lutego 2017 r. zawierającej zalecenia dla Komisji
w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki (2015/2103(INL))13.
Zgodnie z przedstawioną w niej definicją transport autonomiczny obejmuje
wszystkie formy zdalnie kierowanych, zautomatyzowanych i zintegrowanych
z siecią i autonomicznych środków transportu drogowego, kolejowego, wodnego
i lotniczego, w tym pojazdy, pociągi, statki, promy, statki powietrzne i drony,
a także wszystkie przyszłe formy rozwoju i innowacji w tym sektorze.
Przytoczona w rezolucji definicja pojazdu autonomicznego jest znacznie
szersza niż przyjęta w polskiej ustawie o elektromobilności, zatem nieunikniona
wydaje się konieczność aktualizacji oraz adaptacji polskich przepisów w kolejnych latach.
Zdaniem Parlamentu Europejskiego przejście z pojazdów mechanicznych do
pojazdów autonomicznych wywrze wpływ na następujące zagadnienia:
– odpowiedzialność cywilną (odpowiedzialność i ubezpieczenie);
– bezpieczeństwo na drogach;
– wszystkie kwestie związane ze środowiskiem (np. efektywność energetyczna,
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i powiązanych technologii);
– dane (np. dostęp do danych, ich ochrona, prywatność i wymiana danych);
– infrastrukturę informatyczną (np. wysokie zagęszczenie skutecznej i niezawodnej łączności);
– zatrudnienie (np. tworzenie i utrata miejsc pracy, szkolenie kierowców pojazdów
ciężarowych w zakresie wykorzystywania pojazdów zautomatyzowanych).
Zwrócono także uwagę, że niezbędne będą duże inwestycje w infrastrukturę
drogową, energetyczną i informacyjno-komunikacyjną.
13

Dz.Urz. UE C 252 z 18.07.2018 r., s. 239.
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Z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego istotne znaczenie mają wiarygodne informacje o położeniu oraz czasie ich dostarczania przez programy
nawigacji satelitarnej Galileo oraz EGNOS dla wprowadzenia pojazdów autonomicznych.
Na bazie zapisów rezolucji można wywnioskować, jak trudną a zarazem
istotną tematyką, pod względem prawnym, są pojazdy autonomiczne.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
W Polsce ustawodawca wprowadził obowiązek ubezpieczenia właścicieli
wszystkich pojazdów, aby osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogły uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę. Od 1 stycznia 2004 r.
obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje
ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych14. Mimo że ubezpieczenie OC przypisane jest do pojazdu, a nie
do kierującego nim człowieka, to kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę.
Co ważne, samochód, który nie jeździ, ale jest zarejestrowany (np. uszkodzony), także podlega obowiązkowi ubezpieczenia w zakresie OC.
Jednakże w świetle aktualnych przepisów prawa wykorzystanie pojazdów
autonomicznych nasuwa kilka niezwykle istotnych pod względem odpowiedzialności za szkodę kwestii dotyczących tego:
1) kto pokryje koszty leczenia poszkodowanych osób;
2) kto przejmie ciężar wypłacania renty;
3) kto pokryje koszty napraw uszkodzonych aut.
Jest to tylko kilka z licznych pytań, które nasuwają się w kontekście odpowiedzialności, aczkolwiek najważniejszych, od których należy rozpocząć analizę.
Stopień trudności podnoszą także możliwe konfiguracje uczestników zdarzenia
drogowego:
1) zderzenie pojazdu autonomicznego z tradycyjnym;
2) zderzenie dwóch pojazdów autonomicznych;
3) potrącenie pieszego itd.
Na dzień dzisiejszy polskie prawo nie sankcjonuje tematyki omawianej odpowiedzialności, dlatego kluczowym wyzwaniem na kolejne 100 lat niepodległości
będzie jej konkretyzacja.
W Unii Europejskiej, poza rezolucją z dnia 16 lutego 2017 r. zawierającą
zalecenia dla Komisji w sprawie przepisów prawa cywilnego dotyczących robo14

Dz.U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.

56

Aleksandra Frania

tyki, brak jest rozwiązań, na których mógłby się wzorować polski ustawodawca.
Jedynym państwem należącym do Unii Europejskiej, które rozpoczęło prace nad
uregulowaniem kwestii odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez pojazd
autonomiczny, jest Wielka Brytania. W ustawie Vehicle Technology and Aviation
Bill15 zaproponowano jednoznaczne rozstrzygnięcie tej kwestii.
Zgodnie z art. 1 pkt 2 tej ustawy wszelkie finansowe skutki wypadków drogowych spowodowanych przez pojazd autonomiczny powinny zostać pokryte
przez ubezpieczyciela. Jedyne odstępstwa od tej zasady są możliwe w sytuacji,
gdy właściciel dokonał nieautoryzowanych zmian w oprogramowaniu pojazdu
lub nie dokonał wymaganych aktualizacji. Z kolei ubezpieczyciele mogą żądać
rekompensaty od producentów samochodów.
W Stanach Zjednoczonych trwa intensywna dyskusja na temat kształtu regulacji prawnych. Po jednej stronie sporu są firmy motoryzacyjne, które nie chcą
odpowiadać za wypadki spowodowane zakłóceniem działania autonomicznych
pojazdów, np. przez hakerów. Natomiast po drugiej stronie mamy użytkowników
pojazdów. Pomimo trwających prac nad nowymi przepisami, już pojawiają się
zarzuty, iż w uprzywilejowanej pozycji stawiają one koncerny motoryzacyjne16.
Wydaje się, że dobrym, jeśli nie najlepszym, rozwiązaniem jest podejście
brytyjskie, które stawia ubezpieczyciela w roli ponoszącego odpowiedzialność.
Pozwoli to uprościć całą procedurę egzekucji roszczenia przez poszkodowanego.
Z kolei sam ubezpieczyciel dzięki narzędziom telematycznym17 ma możliwości technologiczne, aby kontrolować działanie takiego pojazdu w trybie online
i zatrzymać go w sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.
Konkludując, należy więc przyjąć, że odpowiedzialność cywilna za szkody
spowodowane przez pojazd autonomiczny jest kwestią wymagającą dogłębnej
analizy.

6. PODSUMOWANIE
Zaprezentowana w niniejszym artykule historia rozwoju motoryzacji oraz
adekwatnego do niej ustawodawstwa jest idealnym przykładem wyzwań, jakim
należy sprostać w ciągu jednego stulecia. Z kolei stale rosnąca dynamika rozwoju
www. publications.parliament.uk.
M. Czenko, Odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu autonomicznego
w systemie amerykańskiego prawa cywilnego, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału
Prawa i Administracji UAM” 2017, z. 7, s. 114.
17
Rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych – wynikających z ich zadań, infrastruktury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania – i zintegrowane z tymi systemami.
15
16
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technologii w Polsce i na świecie sugeruje, że w ciągu kolejnego stulecia będzie
miała miejsce jeszcze większa niż do tej pory intensyfikacja postępu technologicznego. Tym samym, tak jak w minionym stuleciu, niezbędne będzie przystosowanie prawa do tak dynamicznego rozwoju.
Zasadniczą kwestią jest adaptacja prawa do coraz bardziej powszechnego
wykorzystania sztucznej inteligencji w życiu codziennym, a więc podstawowym
problemem wymagającym rozważań i poddania pod dyskusję na przestrzeni lat
będzie uwarunkowanie, regulacja i przede wszystkim usankcjonowanie jakże
ważnej dla każdego człowieka kwestii odpowiedzialności szkód, jakie mogą
i z pewnością wyrządzą inteligentne maszyny. To tylko i wyłącznie od nas zależy,
w jakim stopniu zaufamy sztucznej inteligencji oraz jak znacząco będzie ona
ingerować w nasze dotychczasowe życie.
Tylko odpowiedzialna regulacja będzie stanowiła fundament dla rozwoju
branży. Jej całkowity brak może budzić coraz większe wątpliwości prawne,
a nawet doprowadzić do zahamowania rozwoju tej koncepcji.
Bez wątpienia końcowy kształt regulacji będzie podlegał wieloletnim i bardzo szerokim dyskusjom.
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AUTONOMOUS TRANSPORT AND POLISH LAW IN THE NEXT
100-ANNIVERSARY OF INDEPENDENCE

Summary
The article presents legal challenges, that must be tackled by Polish jurisprudence in
the upcoming next hundred years of Polish independence.
As the key challenge, the author has indicated adaptation of Polish law to an
increasingly common use of artificial intelligence in everyday life. But, the author
focused his attention to use of artificial intelligence in transport.
Concepts of this issue sanctioning were indicated on examples of European Union
and the United States of America.
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SPÓR KOMPETENCYJNY MINISTRA CYFRYZACJI
ORAZ PREZESA URZĘDU OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 33 PRAWA
PRZEDSIĘBIORCÓW

WPROWADZENIE
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. ‒ Prawo przedsiębiorców1 weszła w życie
30 kwietnia 2018 r., wprowadzając dwie nowe przesłanki wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorców. Podmiot gospodarczy nie może być obciążony
sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim
zastosował się do objaśnień prawnych2 lub utrwalonej praktyki interpretacyjnej3.
Nie są one wiążące dla przedsiębiorcy, ale ich zastosowanie nie może pociągać
dla niego negatywnych skutków4.
Objaśnienie prawne, o którym mowa w art. 33 p.p., stanowi interpretację
normy zawartej w obowiązującym akcie normatywnym, dokonanej przez właściwego ministra lub organ, który uprzednio był uprawniony do opracowania
i przedkładania Radzie Ministrów projektu danego aktu normatywnego5. Mogą
być one wydawane z własnej inicjatywy właściwego ministra lub organu oraz na
wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznik MŚP).
Prerogatywa Rzecznika MŚP w zakresie wnoszenia o wydanie objaśnienia prawnego wynika z art. 33 ust. 1 p.p. oraz z art. art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców6.
Dz.U. z 2018 r., poz. 646, z późn. zm.; dalej: p.p.
Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy ‒ Prawo przedsiębiorców, druk sejmowy VIII
kadencji nr 2051, s. 43.
3
Uzasadnienie…, s. 45.
4
Uzasadnienie…, s. 43.
5
Ustawodawca posługuje się tutaj pojęciem „instytucja”, jednak należałoby unikać opisywania objaśnień prawnych czy utrwalonych praktyk interpretacyjnych jako instytucji ze względu
na to, że w prawie pojęcie to jest zarezerwowane dla abstrakcyjnego ujęcia stosunku prawnego.
6
Dz.U. 2018 r., poz. 648 (dalej: u.r.m.s.p.).
1
2
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Należy podzielić pogląd doktryny, że objaśnienia prawne na podstawie
art. 33 p.p. to instrument mający na celu sformalizowanie urzędowego wyjaśnienia prawa wydawanego przez organy administracji publicznej. W związku
z powyższym powinny odnosić się wyłącznie do stosunków prawnych objętych
dziedziną prawa administracyjnego.
Na gruncie prawa przedsiębiorców i nowego instrumentu, jakim jest objaśnienie prawne, zrodził się spór kompetencyjny pomiędzy Ministrem Cyfryzacji a Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO). Na uwagę
zasługuje fakt, że spór ten powstał na podstawie pierwszego objaśnienia prawnego, jakie zostało wydane zgodnie z art. 33 ust. 1 p.p.
Pismem z dnia 7 listopada 2018 r. Rzecznik MŚP wniósł do Ministra Cyfryzacji o wydanie objaśnienia prawnego art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)7 co do sposobu gromadzenia danych osobowych
kandydatów do pracy, którzy ubiegali się o zatrudnienie u danego pracodawcy
oraz dozwolonego okresu przechowywania tych danych i formy wyrażenia zgody
na ich przetwarzanie.
Dnia 23 stycznia 2019 r. Minister Cyfryzacji wydał objaśnienie prawne8
(dalej: objaśnienie MC), w którym dokonuje interpretacji przepisów rozporządzenia o ochronie danych. W świetle art. 33 ust. 1 p.p. zastosowanie się przedsiębiorców do tej interpretacji wyłącza ich odpowiedzialność, nawet jeżeli ich
zachowanie jest niezgodne z rozporządzeniem o ochronie danych. W taki sposób
akt niższej rangi, jakim jest Prawo przedsiębiorców, może w praktyczny sposób
derogować przepisy aktu wyższej rangi, jakim jest unijne rozporządzenie.
Przeciwko objaśnieniu MC wystąpił PUODO, uznając, że jest organem właś
ciwym w zakresie ochrony danych osobowych i Minister Cyfryzacji nie powinien wydawać objaśnień prawnych, w szczególności stojących w opozycji do
oficjalnego stanowiska organu nadzorczego.
Niniejsze opracowanie stanowi rozstrzygnięcie tego sporu wraz z uzasadnieniem, które dowodzi tezy, że PUODO jest jedynym uprawnionym podmiotem do
wydawania objaśnień prawnych na gruncie art. 33 ust. 1 p.p.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBJAŚNIENIA PRAWNEGO
Objaśnienie prawne jest instrumentem, którego zakres przedmiotowy pozwala
wyjść poza relację przedsiębiorców z organami państwa. Objaśnienia prawne
7
8

Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r., s. 1 (dalej: r.o.d.o. lub rozporządzenie o ochronie danych).
Objaśnienie prawne z dnia 23 stycznia 2019 r., www.mc.bip.gov.pl (dostęp: 24.01.2019 r.).
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mogą być wydawane do objaśnień tych norm, które mają wpływ na podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, a ich celem jest
zapewnienie jednolitego stosowania prawa z zakresu działalności gospodarczej9.
Objaśnienia prawne mogą mieć wyłącznie charakter generalny. Nie powinny
dotyczyć praktycznego stosowania przepisów w sprawach indywidualnych,
bowiem Prawo przedsiębiorców przewiduje w tym przypadku wydawanie interpretacji indywidualnych10. Powinny odnosić się generalnie do praktycznego
stosowania przepisów ustaw, rozporządzeń, umów międzynarodowych, a także
aktów normatywnych UE, tj. rozporządzeń i dyrektyw, bowiem „in fine objaśnienia mają być wydawane z uwzględnieniem m.in. orzecznictwa TSUE”11.
Dla prawidłowego określenia zakresu przedmiotowego należy wyjaśnić, czy
„wpływ”, o którym mowa w art. 33 ust. 1 p.p., odnosi się tylko do bezpośredniego
czy też pośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowanym
przepisem a wykonywaną działalnością gospodarczą. Wykładnia systemowa
wskazuje, że stosowanie tego przepisu dotyczy przepisów uwzględnionych
w rozdziale 2 Prawa przedsiębiorców „Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności” oraz wszystkich tych unormowań, które regulują relacje
przedsiębiorców z organami administracji publicznej. Takie stanowisko potwierdza również treść art. 9 ust. 1 pkt 2 u.r.m.s.p., który stanowi, że Rzecznik MŚP
ma uprawnienie do występowania z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych,
jeśli dany przepis prowadzi do rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych
przez właściwy organ administracji publicznej. Wydane przez Ministra Cyfryzacji objaśnienie MC12,13 świadczy o tym, że rozumienie zakresu przedmiotowego
w praktyce jest szerokie i należy uwzględnić każdy wpływ na wykonywaną działalność gospodarczą bez względu, czy jest to skutek bezpośredni czy pośredni
przepisu na podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności.
Objaśnienie prawne jest instrumentem dotychczas nieznanym w dziedzinie
prawa prywatnego czy karnego, a w świetle brzmienia art. 33 p.p. nie sposób wykluczyć takich interpretacji, które istotnie mogą wpływać na postępowania gospodarcze, czy stosunki zobowiązaniowe między przedsiębiorcami. Nie da się wywieść
z treści art. 33 p.p. ograniczenia wydawania objaśnień prawnych tylko do tych
przepisów, które regulują stosunki przedsiębiorca – organ administracji publicznej. W doktrynie podkreśla się jednak charakter administracyjnoprawny objaśnień
prawnych, uznając, że art. 33–35 p.p. mają na celu umożliwienie przewidywalności
działań organów publicznych i zwiększenie przez to zaufania obywateli.
Uzasadnienie…, s. 43
Taki pogląd wyrażono w: A. Piszcz, Objaśnienia prawne według ustawy z 6.03.2018 r. –
Prawo przedsiębiorców, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 13, dodatek specjalny, s. 17.
11
A. Piszcz, Objaśnienia prawne…, s. 17.
12
Objaśnienie prawne z dnia 23.01.2019 r., www.mc.bip.gov.pl (dostęp: 24.1.2019 r.).
13
Doniosłość tego objaśnienia jest o tyle istotna, że jest to pierwsze objaśnienie prawne na
gruncie art. 33 ust. 1 p.p.
9

10

62

Agata M. Kaczyńska-Kral

Należy podzielić pogląd doktryny, że objaśnienia prawne na podstawie
art. 33 p.p. to instrument mający na celu sformalizowanie urzędowego wyjaśnienia prawa wydawanego przez organy administracji publicznej i odnoszące się do
stosunków prawnych objętych dziedziną prawa administracyjnego14.

ZAKRES PODMIOTOWY OBJAŚNIENIA PRAWNEGO
Podmiotami uprawnionymi do wydawania objaśnień prawnych na gruncie art. 33 ust. 1 p.p. są: właściwi ministrowie oraz organy, które na podstawie
odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie
Ministrów projektów aktów prawnych. Takimi organami są w szczególności
ministerstwa w zakresie przydzielonych im działów administracji rządowej na
podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej15,
Rada Ministrów nie mieści się w zakresie art. 33 ust. 1 p.p.16. Organy, o których
mowa w art. 33 ust. 1 p.p., muszą być uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do „opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów
prawnych”. Jak słusznie spostrzeżono w literaturze, nie może być to upoważnienie wyłącznie do opiniowania aktów normatywnych17.
Na gruncie art. 33 ust. 1 p.p. może wyniknąć konflikt w przypadku, kiedy dwa
podmioty uznają się za właściwe do rozstrzygania wątpliwości w danym zakresie. Tak stało się w przypadku sporu pomiędzy Ministrem Cyfryzacji i PUODO.
Minister Cyfryzacji na podstawie art. 12a ust. 1 pkt 8 u.d.a.r. jest upoważniony
do kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych. Jest
zatem organem, o którym mowa w art. 33 ust. 1 p.p. Jeżeli podobne uprawnienia
przysługują PUODO, to wówczas mamy dwa organy uprawnione do wydawania
objaśnień prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.

KOMPETENCJE PUODO W ZAKRESIE WYDAWANIA
OBJAŚNIEŃ PRAWNYCH NA GRUNCIE ART. 33 UST. 1 P.P.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest podmiotem, któremu przysługuje prerogatywa do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów pro14
G. Kozieł (red.), Komentarz do art. 33, (w:) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające
do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Legalis 2019; A. Piszcz, Objaśnienia prawne…, s. 17–18.
15
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 762, z późn. zm., dalej: u.d.a.r.
16
A. Piszcz, Objaśnienia prawne…, s. 14.
17
A. Piszcz, Objaśnienia prawne…, s. 15.
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jektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, na kształt
umocowania, jakie posiada Prezes UOKiK18, choć niewyrażona expresis veribs
w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych19.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na gruncie art. 34 ust. 2 u.o.d.o.
jest jedynym organem nadzorczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych. W związku z powyższym
PUODO jest zobowiązany na podstawie art. 57 ust. 1 lit. b r.o.d.o. do upowszechniania w społeczeństwie wiedzy o przepisach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych oraz ich objaśniania20.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany do współpracy z innymi organami nadzorczymi, które łącznie, wspólnie z Europejską
Radą Ochrony Danych (dalej: EROD), dbają o spójne stosowanie rozporządzenia
o ochronie danych w całej Unii Europejskiej. Jest to istotnie ugruntowane w rozporządzeniu o ochronie danych. Na podstawie art. 35 ust. 4 r.o.d.o. organ nadzorczy ustanawia i podaje do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji
przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony
danych i przekazuje te wykazy do EROD. Ma to na celu zachowanie spójności
stosowania rozporządzenia. Na podstawie art. 40 ust. 5 r.o.d.o. organ nadzorczy
wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu postępowania, rejestruje i publikuje
te kodeksy. Stanowią one reguły objaśniające przepisy rozporządzenia o ochronie
danych w odniesieniu do określonych branż, w jakich będą stosowane. Kodeksy
na gruncie art. 40 ust. 1 r.o.d.o. stanowią dostosowanie przepisów rozporządzenia
o ochronie danych z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących
przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw. Tak rozumiane kodeksy stanowią emanację objaśnienia prawnego w rozumieniu art. 33 p.p. W tej materii jedynym uprawnionym
organem konsultującym, interpretującym czy zatwierdzającym jest PUODO.
Zgodnie z art. 41 ust. 3 r.o.d.o. organ nadzorczy przedkłada proponowane
kryteria akredytacji podmiotów monitorujących. Organ nadzoru może również
określać dodatkowe wymogi dla podmiotów certyfikujących – art. 43 ust. 1
lit. b r.o.d.o. Może określać standardowe klauzule ochrony danych – art. 46 ust. 1
lit. d r.o.d.o. Zatwierdza wiążące reguły korporacyjne zgodnie z mechanizmem
spójności określonym w art. 63 r.o.d.o. Podane przykłady jasno ukazują, że rolą
PUODO nie jest wyłącznie monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych, lecz bierze on również czynny udział w kreowaniu standar-

18
Na gruncie art. 31 pkt 8 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 798, z późn. zm.) do zakresu działania Prezesa UOKiK należy opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony
konkurencji i konsumentów.
19
Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm., dalej: u.o.d.o.
20
W przepisie uwzględnione jako „rozumienie tych zjawisk”.
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dów, regulacji oraz wskazywania kierunków interpretacyjnych celem utrzymania
spójnego stosowania rozporządzenia o ochronie danych.
W świetle art. 34 ust. 1 i 2 u.o.d.o. PUODO jest organem właściwym w sprawie ochrony danych osobowych i jedynym organem nadzorczym w rozumieniu
rozporządzenia o ochronie danych. Na tej podstawie należy uznać, że w świetle
art. 52 ust. 2 u.o.d.o. PUODO jako uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do
właściwego organu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę aktów normatywnych ma w szczególności uprawnienie do przedstawiania Radzie Ministrów projektów ustaw w zakresie ochrony danych osobowych w postaci wniosku
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. W związku z powyższym na gruncie
art. 33 ust. 1 p.p. jest organem, do którego należy wydawanie objaśnień prawnych
w zakresie przepisów odnoszących się do ochrony danych osobowych.
Ze względu na brzmienie art. 51 ust. 2 r.o.d.o. PUODO jako organ nadzorczy, który ma obowiązek spójnego stosowania rozporządzenia o ochronie danych
w całej Unii Europejskiej, jest jedynym organem uprawnionym do wydawania
objaśnień prawnych na gruncie art. 33 ust. 1 p.p. w zakresie ochrony danych osobowych i jako organ niezależny nie jest związany objaśnieniem MC.

OBJAŚNIENIE MINISTRA CYFRYZACJI
Objaśnienie prawne z dnia 23 stycznia 2019 r. zostało wydane przez Ministra Cyfryzacji na wniosek Rzecznika MŚP do art. 6 ust. 1 r.o.d.o. w zakresie
gromadzenia danych osobowych osób, które ubiegały się o zatrudnienie u pracodawcy, dozwolonego okresu przechowywania tych danych oraz formy wyrażenia
zgody na ich przetwarzanie. Na tej podstawie Minister Cyfryzacji objaśnił, że
dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny do wykonania zawieranej z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu, w celu ochrony przed mogącymi się pojawić
roszczeniami21. Takie stanowisko stoi w opozycji do poglądu wyrażonego przez
PUODO w poradniku „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik
dla pracodawców”22. Organ nadzorczy podkreśla, że „niedopuszczalne jest przetwarzanie danych tylko w celu zabezpieczenia się przed ewentualnym przyszłym
i niepewnym roszczeniem osoby, której dotyczą”23, a ponadto „w przypadku
roszczeń wynikających z dyskryminacji kandydata do pracy, to na kandydacie
spoczywa obowiązek przedstawienia faktów, z których wynika domniemanie
Uzasadnienie…., s. 4.
Poradnik UODO, Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców,
www.uodo.gov.pl (dostęp: 24.01.2019 r.).
23
Poradnik UODO…, s. 17.
21

22
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nierównego traktowania (…)”24. Minister Cyfryzacji i PUODO wyrazili swoje
odmienne poglądy z uwzględnieniem tych samych okoliczności. Takie zachowanie Ministra Cyfryzacji należy uznać za niewłaściwe. Ze względu na umocowanie PUODO jako organu właściwego dla ochrony danych osobowych oraz
zobowiązanego na podstawie rozporządzenia o ochronie danych do zachowania
spójności ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, jest on jedynym podmiotem uprawnionym do objaśnień prawnych rozporządzenia o ochronie danych,
a zatem i ustawy o ochronie danych osobowych.
W objaśnieniu MC zaprezentowano również pogląd, zgodnie z którym w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na udział w przyszłych rekrutacjach,
pracodawca może przechowywać dane rekrutacyjne do czasu odwołania zgody25.
Istotnym celem rozporządzenia o ochronie danych jest uchronienie osób, których
dane dotyczą, przed niekontrolowanym przetwarzaniem przez nieograniczony
czas. Jednym z takich zagrożeń jest właśnie uzależnienie zakończenia przetwarzania danych od odwołania zgody. Motyw 39 preambuły rozporządzenia o ochronie
danych jasno wskazuje, że wymaga się zapewnienia ograniczenia okresu przechowywania danych do ścisłego minimum i dlatego należy ustalić termin ich usuwania lub okresowego przeglądu. Zadaniem PUODO jest zapewnienie stosowania
tej zasady, która została w objaśnieniu MC w sposób nieuprawniony zmieniona
przez Ministra Cyfryzacji, zapewniając przedsiębiorcom przesłankę wyłączającą
odpowiedzialność w przypadku niestosowania się do tej zasady.
W objaśnieniu MC przedstawiono również definicję dyskryminacji z zakresu
prawa pracy polegającej na „niejednakowym traktowaniu z powodu niedozwolonych przez Kodeks pracy kryteriów”26. Trudno się zgodzić z tak ujętą konstrukcją
dyskryminacji w prawie pracy. Dyskryminacja bezpośrednia, o której jest mowa
w art. 183a k.p.27, określa podstawę dyskryminacji w oparciu „o mniej korzystne
traktowanie niż innych”28. Zatem dla określenia dyskryminacji wystarczy niejednakowe traktowanie i irrelewantnym jest warunek, aby stosowane przez
potencjalnego pracodawcę kryterium było niedozwolone przez Kodeks pracy.
Definicja dyskryminacji nie jest przedmiotem objaśnienia MC i nie zwalnia
przedsiębiorców od odpowiedzialności w przypadku stosowania tak sformułowanego pojęcia dyskryminacji, jakie znajduje się w objaśnieniu MC. Jednak nie
jest to takie oczywiste dla przeciętnego przedsiębiorcy, który w tym przypadku
zamiast otrzymać klarowne objaśnienie, może przez swoją nieświadomość zostać
wprowadzony się w błąd co do tego faktu.

Poradnik UODO…, s. 17.
Uzasadnienie…, s. 3.
26
Uzasadnienie…, s. 4.
27
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917,
z późn. zm.).
28
E. Naumann, Dyskryminacja w prawie pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2007, nr 6.
24
25
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WNIOSKI
W motywie 122 r.o.d.o. podkreślono, że organ nadzorczy powinien być właściwy w sprawie stosowania postanowień rozporządzenia o ochronie danych oraz
uświadamiania zasad i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Ponadto w motywie 123 r.o.d.o. podkreślono, że organ nadzorczy monitoruje stosowanie przepisów rozporządzenia o ochronie danych oraz ma za zadanie spójne
stosowanie tych przepisów w całej Unii Europejskiej, aby chronić osoby fizyczne
na rynku wewnętrznym. W tym celu realizuje zadania związane ze współpracą
z Komisją Europejską oraz EROD. Obowiązek zapewnienia spójności w zakresie ochrony danych osobowych na rynku wewnętrznych stanowi w szczególności
obowiązek zapewnienia tej spójności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zatem obowiązek określony przez rozporządzenie o ochronie danych w stosunku
do PUODO jest odzwierciedleniem konieczności zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa z zakresu działalności gospodarczej i wyjaśnienia
przepisów odnoszących się do wykonywanej działalności gospodarczej, jeżeli
expressis verbis dotyczą one wyjaśnienia stosowania rozporządzenia o ochronie
danych czy też ustawy o ochronie danych osobowych, co wyczerpuje definicję
objaśnienia prawnego, o którym mowa w art. 33 ust. 1 p.p.
Minister Cyfryzacji powinien merytorycznie współpracować z PUODO
i wspierać go doświadczeniem swoich zespołów eksperckich, zamiast wydawać objaśnienie prawne na gruncie art. 33 ust. 1 p.p. Na podstawie motywów
122 i 123 oraz pozostałych przepisów rozporządzenia o ochronie danych należy
uznać, że kompetencje PUODO do wiążącego objaśniania przepisów rozporządzenia o ochronie danych są wyłączne. Ze względu na hierarchię aktów prawnych oraz umocowanie organu nadzorczego w rozporządzeniu o ochronie danych
– PUODO jest jedynym organem upoważnionym do wydawania objaśnień prawnych na podstawie art. 33 ust. 1 p.p.
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THE COMPETENCY DISPUTE BETWEEN THE MINISTER
OF DIGITIZATION AND THE PRESIDENT OF THE OFFICE
FOR PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON THE LAW
OF ENTREPRENEURS

Summary
On the basis of the Polish law of entrepreneurs, a competency dispute arose between
the Minister of Digitization and the President of the Office of Personal Data Protection.
Both authorities deem it appropriate to interpret GDPR. The Minister of Digitization
believes that he is authorized because of the rights to create a policy in the field of personal
data protection. The President of the Office for Personal Data Protection believes that he
is authorized as a supervisory body according to GDRP and the competent authority for
the protection of personal data. Due to the fact that the GDPR is an act of a higher rank
than the Polish law, it is necessary to admit to the supervisory body that it is the only
person entitled to a binding interpretation of GDPR regulations.
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STUDIA IURIDICA LXXVII

Dariusz Mańka
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Z PROBLEMATYKI STATUSU PRAWNEGO
POLSKICH ORGANÓW REGULACYJNYCH: UWAGI
DOKTRYNALNE I PRAWNOPORÓWNAWCZE

1. Problematyka organów regulacyjnych, stosunkowo nowego zjawiska
w ustroju polskiej administracji publicznej, wciąż stanowi obszar żywej dyskusji,
szczególnie wśród przedstawicieli nauki prawa administracyjnego. Z uwagi na
wciąż rosnące znaczenie tych podmiotów, wynikające chociażby z daleko idących uprawnień do władczej ingerencji w strategicznych gałęziach gospodarki,
czy z istotnych kompetencji w zakresie implementacji prawa unijnego, wydaje
się właściwe, aby nie ograniczać się w badaniach jedynie do analiz dogmatycznych. Celem niniejszego opracowania jest próba badania organów regulacyjnych
przez pryzmat doktryn polityczno-prawnych, determinujących rozwiązania normatywne, oraz zarysowanie pewnych aspektów problemu z perspektywy komparatystycznej, co wydaje się wartościowe dla pełniejszego zrozumienia istoty
omawianych instytucji. Artykuł rozpoczynają ogólne uwagi na temat regulatorów w polskim systemie prawnym. Kolejne fragmenty tekstu zostały poświęcone przedstawieniu omawianej instytucji w kontekście niektórych doktryn
polityczno-prawnych oraz rozważaniom o charakterze porównawczo-prawnym.
2. Na wstępie szczegółowych rozważań warto przytoczyć opinię przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, którzy trafnie wskazują, że „organy regulacyjne” stanowią pojęcie raczej ze sfery języka prawniczego niż prawnego1. Używa
się go do opisu grupy podmiotów administrujących cechujących się znacznym
zróżnicowaniem struktury wewnętrznej, zakresu działania, ilości i rodzaju kompetencji, a także pozycji ustrojowej, co przekłada się na trudności w sformułowaniu katalogu polskich organów regulacyjnych2. Wśród przykładów omawianej
kategorii wskazuje się zarówno znajdującą szczególne umocowanie do działania
1
K. Kiczka, Ustrój i zadania administracji gospodarczej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018, s. 587.
2
K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące, Warszawa
2011, s. 305, 311.
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w art. 213 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.3
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji4, organy działające na tzw. rynkach regulowanych, tj. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Urząd Komisji Nadzoru
Finansowego, jak również Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego właściwość, jak wiadomo, obejmuje potencjalnie każdą działalność
gospodarczą i wszystkie rodzaje rynków5.
Mimo wewnętrznej różnorodności kategoria organów regulacyjnych ma
pewne cechy wspólne, które decydują, zdaniem badaczy, o ich wyodrębnieniu
w ramach administracji publicznej. Po pierwsze, omawiane podmioty zajmują
się przede wszystkim regulacją, czyli prawną formą interwencjonizmu państwowego, mającą na celu, z jednej strony, równoważenie stosunków pomiędzy
przedsiębiorcami mającymi status monopolistów naturalnych a innymi przedsiębiorstwami i konsumentami, a z drugiej, ochronę konsumenta, którego sytuacja
w warunkach ograniczonej konkurencji jest słabsza niż przedsiębiorcy6. Wskazuje się również, że regulacja dotyczy tych segmentów gospodarki, w których
zakłócone jest optymalne funkcjonowanie mechanizmów konkurencji, lub nie
jest wystarczająco realizowany określonej treści interes publiczny, zwłaszcza
usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym, a doprowadzenie ich do
prawidłowego stanu ma być osiągane w efekcie permanentnej realizacji charakterystycznych zadań i kompetencji powierzonych specjalnie w tym celu utworzonym regulatorom7. W tym kontekście określa się władzę organu regulacyjnego
jako sporadyczną, co oznacza, że z chwilą osiągnięcia określonego normatywnie
stanu skutecznej konkurencji potrzeba regulacji znika i organ powstrzymuje się
od dalszej interwencji8.
Jako kolejną cechę wspólną organów regulacyjnych wskazuje się ich szerokie uprawnienia władcze, umożliwiające im daleko idące oddziaływanie na
określone segmenty gospodarki, bądź ‒ jak w przypadku Prezesa UOKiK ‒ na
całą gospodarkę9. Dysponują one zarówno kompetencjami do posługiwania się
tradycyjnymi formami działania administracji o charakterze reglamentacyjDz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm. (dalej: Konstytucja RP).
Funkcjonowanie KRRiTV szczegółowo reguluje ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1414, z późn. zm.), dalej: ustawa o radiofonii i telewizji.
5
K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 312–314.
6
W. Hoff, Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa
polskiego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 8, s. 37.
7
K. Kiczka, Ustrój i zadania administracji gospodarczej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 588.
8
W. Hoff, Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008, s. 16, 35.
9
M. Wierzbowski, J. Jagielski, Organy regulacyjne – wybrane problemy, (w:) J. Jagielski,
M. Wierzbowski (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga
jubileuszowa dedykowana prof. Jackowi Langowi, Warszawa 2009, s. 352.
3
4
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nym10, jak i możliwością wydawania de facto generalnie wiążących – w znaczeniu soft law – dla uczestników rynku interpretacji, stanowisk, rekomendacji czy
wytycznych11, a nawet rozstrzygania spraw cywilnych, kształtowania stosunków
cywilnoprawnych (umów) oraz nakładania kar pieniężnych na osoby fizyczne lub
podmioty gospodarcze12. Najszersze umocowanie w tym zakresie ma KRRiTV,
która może wydawać rozporządzenia na podstawie art. 213 ust. 2 Konstytcji
RP. Ponadto wypada nadmienić, że niektóre władcze rozstrzygnięcia organów
regulacyjnych na rynkach regulowanych wyłączone są z charakterystycznej dla
administracji publicznej „kasacyjnej” kontroli sądowo-administracyjnej i weryfikowane w ramach „merytorycznej” kontroli sądów powszechnych13. Z uwagi
na mieszany, administracyjno-sądowy charakter tego typu procedur nazywa się
je „hybrydowymi”14.
W literaturze przedmiotu podkreśla się także charakterystyczny dla organów
regulacyjnych przymiot niezależności od wpływów branżowych i politycznych15.
W przypadku tej ostatniej chodzi o wykluczenie jakiejkolwiek podległości typu
organizacyjnego i służbowego, swobodę procesu podejmowania decyzji regulacyjnych (niezależność funkcjonalna) oraz autonomię finansową16. Niektórzy badacze na podstawie wspólnych konotacji koncepcji niezależności organu
orzekającego w sprawach regulacji i niezawisłości sędziowskiej piszą o sądowym modelu organu administracyjnego17. Niezależność polityczna przejawia się
w praktyce przede wszystkim na płaszczyźnie obsady personalnej i gwarancji
nieusuwalności z urzędu. W przypadku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
obsada kadrowa wymaga współdziałania różnych organów państwa, jak również
kadencje członków zasiadających w tych gremiach nie kończą się na ogół z upłyWydają różnego rodzaju koncesje, pozwolenia, ustalają taryfy cen usług publicznych itd.
K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 322–323.
12
M. Wierzbowski, J. Jagielski, Organy regulacyjne – wybrane problemy, (w:) J. Jagielski,
M. Wierzbowski (red.), Współczesne zagadnienia…, s. 352–353.
13
Por. działy IVa–IVe ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.; K. Kiczka, Ustrój i zadania administracji
gospodarczej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System…, s. 591.
14
Por. np. Z. Czarnik, W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, z. 2, s. 22; Z. Kmieciak, Postępowanie
w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002,
z. 4, s. 31–33; J. Mrożek, O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2017, nr 323, s. 291 i n.
15
Np. K. Rokita, Niezależność Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, „Państwo i Prawo”
2015, z. 9, s. 68.
16
Z. Kmieciak, Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy), (w:) J. Boć,
A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Wrocław
2009, s. 17; K. Rokita, Niezależność Prezesa…, s. 68.
17
Por. F. Longchamps, Problemy pogranicza prawa administracyjnego, „Studia Prawnicze”
1967, nr 16, s. 9 i 10; J. Jendrośka, Organ w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji” 2005, z. 1, s. 15.
10
11
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wem kadencji parlamentu bądź Prezydenta RP. Zgodnie z art. 7 ustawy o radiofonii i telewizji w skład Krajowej Rady wchodzi pięciu członków powoływanych:
2 przez Sejm, 1 przez Senat i 2 przez Prezydenta RP, spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków społecznego przekazu,
a ich kadencja trwa 6 lat, licząc od dnia powołania ostatniego członka. Członek
Krajowej Rady nie może być powołany na kolejną pełną kadencję, a odwołać go
może organ uprawniony do powołania wyłącznie w przypadku: zrzeczenia się
swej funkcji; choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji skazania
prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej; złożenia
niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sądu i naruszenia przepisów ustawy stwierdzonego orzeczeniem
Trybunału Stanu. W przypadku pozostałych organów regulacyjnych decydujący
wpływ na obsadę personalną ma Prezes Rady Ministrów, który albo powołuje
(Prezesa URE, Prezesa UTK, Prezesa UOKiK, i Przewodniczącego KNF), albo
składa wniosek o powołanie (Prezesa UKE, którego powołuje i odwołuje Sejm
za zgodą Senatu). Stopień niezależności organu w omawianym aspekcie wypada
jednakże przede wszystkim oceniać przez pryzmat unormowań dotyczących
odwołania ze stanowiska osoby pełniącej tę funkcję. Organ uprawniony do powoływania osób pełniących wskazane funkcje jest również właściwy do ich odwołania. Badacze wskazują w tym zakresie na dwie konstrukcje prawne: jedną, która
obejmuje Prezesów URE, UTK, UOKiK, nie przewidując żadnych szczególnych
przesłanek odwołania ani nie określając czasu sprawowania funkcji, oraz drugą,
opierającą się o zasadę kadencyjności, gdzie Prezes UKE oraz Przewodniczący
KNF są powoływani na pięcioletnie kadencje, a odwołanie ich przed jej upływem wiąże się z zamkniętym katalogiem sytuacji, w których jest to możliwe18.
W ramach struktury administracji publicznej regulatory zwykle funkcjonują
jako centralne organy administracji rządowej, podlegając nadzorowi wykonywanemu bądź przez odpowiedniego ministra działowego, bądź przez Prezesa Rady
Ministrów, przy czym uprawnienia nadzorcze określane są niejednolicie, zwykle
ograniczając się do wskazania samej linii nadzoru19. Główny obszar niezależności organów regulacyjnych to sfera działalności merytorycznej (funkcjonalnej),
gdzie uprawnienia nadzorcze organów naczelnych są bardzo ograniczone20.
Należy wreszcie wskazać, że większość krajowych organów regulacyjnych
działa w oparciu o prawo unijne, które nakłada na państwa członkowskie obowiązek utworzenia tego typu instytucji, stanowiących ważny instrument w procesach harmonizacji różnych obszarów rynku wewnętrznego, zarówno poprzez
implementację odpowiednich norm, jak i współpracę regulatorów z poszcze18
K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 346.
19
M. Wierzbowski, J. Jagielski, Organy regulacyjne – wybrane problemy, (w:) J. Jagielski,
M. Wierzbowski (red.), Współczesne zagadnienia…, s. 357.
20
Ibidem, s. 358.
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gólnych państw członkowskich horyzontalnie między sobą oraz wertykalnie
z Komisją Europejską i innymi jednostkami organizacyjnymi Unii Europejskiej.
Wskazuje się, że nie ma ujednoliconego modelu takiego organu, gdyż jego struktura wewnętrzna pozostaje w gestii państwa członkowskiego, przy czym musi
być to organ niezależny, o określonych na poziomie ponadnarodowym kompetencjach, ustalanych i precyzowanych w kolejnych aktach prawa wtórnego21.
Prawodawstwo unijne nakłada także obowiązek zagwarantowania, aby krajowe
organy regulacyjne wykonywały swoje uprawnienie w sposób „bezstronny, przejrzysty i terminowy” oraz „posiadały wystarczające zasoby finansowe i ludzkie
do wykonywania przydzielonych im zadań”22.
3. Leżąca u genezy omawianych podmiotów idea prokonkurencyjnej regulacji rynku23 ma swoje ugruntowane korzenie w programie społecznej gospodarki
rynkowej, fundamentalnej zasady polskiego (art. 20 Konstytucji RP) i unijnego
ustroju społeczno-gospodarczego (art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej24),
która wywodzi się, jak wiadomo, z niemieckiej doktryny ordoliberalizmu25. Jej
Por. np. S. Dudzik, I. Kawka, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce
pod wpływem prawa Unii Europejskiej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014,
s. 523–524; J. Kolasa, Krajowe organy regulacyjne, (w:) W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski,
K. Wójtowicz (red.), Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004, s. 234–236;
I. Kawka, Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka prawna,
Kraków 2006, s. 143–145.
22
Art. 3 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca
2002 r. w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa
ramowa), Dz.Urz. UE L 108 z 24.04.2002 r., s. 33; art. 22 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, Dz.Urz. UE L 15 z 21.01.1998 r.,
s. 14; art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r.
dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę
2003/55/WE, Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009 r., s. 94; art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE, Dz.Urz. UE L 211 z 14.08.2009 r., s. 55.
23
Np. w raporcie Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia
1998 r. o stanie liberalizacji rynku energetycznego, (COM 212 final), istnienie organów regulacyjnych uzasadnia się „ochroną skutecznej konkurencji oraz zapewnienia niedyskryminacji”.
24
Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 13 (wersja skonsolidowana) (dalej: TUE); (…) Unia
ustanawia rynek wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki
poziom ochrony i poprawy jakości środowiska. (…).
25
Por. np. A. Adamczyk, Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, (w:)
R. W. Włodarczyk (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2010, s. 17; R. Skarzyński,
Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Warszawa
1994, s. 143 i n.; H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw,
Warszawa 2017, s. 260 i n.; A. Powałowski, Społeczna gospodarka rynkowa w prawie polskim,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, nr 1, s. 52; L. Garlicki, Komentarz do art. 20 Konstytucji
21

Z PROBLEMATYKI STATUSU PRAWNEGO...

73

przedstawiciele, aktywnie działający w Republice Weimarskiej w tzw. „kole fryburskim”, a podczas rządów Hitlera na emigracji, wśród których wymienia się Alexandra Rüstowa (1885–1963), Waltera Euckena (1891–1950) czy Wilhelma Röpke
(1899–1966), krytykowali dominujący w XIX w. i na początku XX w. „nieokiełznany gospodarczo i politycznie” liberalizm gospodarczy, który „wykolejał ludzi
i prowadził do rujnującej eksploatacji jednych przez drugich”, co z kolei rodziło
konflikty społeczne i groźbę przejęcia władzy przez kolektywizm26. Przedstawiciele tego nurtu postulowali przywrócenie idei ordo, czyli harmonijnego ładu
społeczno-gospodarczego zaburzonego przez leseferyzm, poprzez dopuszczenie
„porządkującej” ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki rynkowej27.
Uważa się, że w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej państwo jest już nie
tylko arbitrem czy „nocnym stróżem”, lecz również podmiotem aktywnie ingerującym w gospodarkę czy współuczestniczącym w procesach gospodarczych,
a także jest pojmowane jako podmiot wchodzący w rolę obrońcy czy rzecznika
dobra ogólnego, który przeciwstawia się partykularnym interesom i nie poprzestając na organizacji ładu gospodarczego, ma dalej idące cele, przy czym zwraca
się uwagę na zachowanie przez państwo równowagi między mechanizmami rynkowymi i realizacją celów społecznych28. Centralnym aspektem działalności państwa w zakresie kształtowania ładu gospodarczego jest polityka ochrony wolnej
konkurencji, służąca zwalczaniu wszelkiego rodzaju monopoli kreowanych przez
gospodarkę rynkową29. Przedstawiciele szkoły fryburskiej twierdzili, że dla kapitalizmu szkodliwe są wszelkie procesy koncentracji, a zwłaszcza władzy i własności. Im bardziej te ostatnie byłyby rozproszone, tym bliżej do ordoliberalnego
modelu idealnego ładu społecznego, gdyż nie ma sił zdolnych samodzielnie zmonopolizować rynek30. Monopol bowiem uosabia prywatną władzę gospodarczą31.
RP, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa
2005, s. 6.
26
T. Włudyka, Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Warszawa
2013, s. 105–108; A. Rzegocki, Ordoliberalizm, (w:) K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik
historii doktryn politycznych, t. IV, Warszawa 2009, s. 437–438.
27
L. Garlicki, Komentarz do art. 20 Konstytucji RP, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja…,
s. 6; R. Illinicz, Normatywny sens pojęcia społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP,
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, t. 7, z. 4, s. 163–164.
28
T. Długosz, Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, nr 1, s. 19, i powołana tam literatura; M. Biliński, A. Żurawik,
Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel
(red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018,
s. 463.
29
M. Dahl, Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu
i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 3, s. 69.
30
R. Skarzyński, Państwo i społeczna gospodarka…, s. 116.
31
R. Molski, Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej, (w:) J. Ciapała,
A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin–Jarocin 2011, s. 28.
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W tym kontekście określa się zasadę wolnej konkurencji mianem dogmatu społecznej gospodarki rynkowej32. Jako konkurencyjny przedstawiano rynek, na którym, po pierwsze, działałoby wiele podmiotów, zarówno po stronie producentów,
jak i konsumentów, przy czym żaden nie mógłby uzyskać wpływu na ceny, oraz
po drugie, konkurencja odbywałaby się zgodnie z ustalonymi regułami, równymi
dla wszystkich uczestników33. W tym celu zwolennicy ordoliberalizmu postulowali powołanie do życia instytucji specjalnej policji rynkowej bądź urzędu antymonopolowego, organizowanych i finansowanych przez państwo, bezpośrednio
nadzorujących przestrzeganie właściwych zasad gry rynkowej i ograniczających
zjawisko koncentracji34. Efektem państwowej interwencji prokonkurencyjnej ma
być z jednej strony zapewnienie ochrony interesów konsumenckich, a z drugiej
gwarancja indywidualnej wolności gospodarowania35.
Recepcja społecznej gospodarki rynkowej w sferze polityki gospodarczej
nastąpiła po raz pierwszy, jak wiadomo, w powojennych Niemczech Zachodnich
za sprawą wywodzących się z „koła fryburskiego” działaczy rządzącej długie
lata CDU – kanclerza Ludwiga Erharda (1897–1977) i wiceministra gospodarki
Alfreda Müllera-Armacka (1901–1978)36. W 1957 r. uchwalono ustawę przeciwko
ograniczaniu konkurencji (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB),
którą uważa się za swoistą „konstytucję” społecznej gospodarki rynkowej, która
wprowadziła generalny zakaz działania karteli oraz precyzowała, jakie formy
ograniczania konkurencji są dozwolone, a jakie zabronione. Na straży wolnej
konkurencji stoją w RFN Federalny Urząd Kartelowy (Bundeskartellamt) oraz
nadzorujaca jego działalność Komisja Monopolowa (Monopolkommission)37.
Podobne mechanizmy regulacji prokonkurencyjnej zaczęto wkrótce wprowadzać
w poszczególnych sektorach niemieckiej gospodarki o strategicznym, z różnych
względów, znaczeniu, takich jak energetyka (ustawa z 1998 r. o wspieraniu gospodarki energetycznej – Energiewirtschaftsgesetz) czy ubezpieczenia38.
W Polsce już na początku transformacji ustrojowej uchwalono w 1990 r.
ustawę o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów39, która powołała do życia Urząd Antymonopolowy. Na mocy
32
T. Włudyka, Ordoliberalizm…, s. 138. O kluczowej roli wolnej konkurencji w społecznej
gospodarce rynkowej por. także C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2007,
s. 35–36.
33
T. Włudyka, Ordoliberalizm...,, s. 136.
34
Ibidem; M. Dahl, Polska i niemiecka polityka…, s. 81.
35
M. Błachucki, R. Stankiewicz, Polityka konkurencji w dobie kryzysu gospodarczego –
prawne aspekty problematyki, „Equilibrium” 2010, nr 1, s. 79; R. Molski, Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej, (w:) J. Ciapała, A. Rost (red.), Wokół konstytucji…, s. 158.
36
H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne…, s. 261‒262.
37
M. Dahl, Polska i niemiecka polityka…, s. 82–83.
38
T. Włudyka, Ordoliberalizm…, s. 142–143.
39
Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
i ochronie interesów konsumentów, tekst jedn. Dz.U. z 1999 r., nr 52, poz. 547.
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ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów40 został
on przekształcony w UOKiK. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., oprócz recepcji zasady społecznej gospodarki rynkowej, powołała kolejny specjalny organ
regulacyjny, tj. Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która m.in. „stoi na straży
interesu publicznego w radiofonii i telewizji”. Kolejnym etapem rozwoju polityki
konkurencji było regulowanie sektorów insfrastrukturalnych41.
Koncepcja niezależnych organów regulacyjnych stanowi także w wielu
aspektach recepcję popularnego, zwłaszcza w krajach anglosaskich, i zróżnicowanego wewnętrznie kierunku New Public Management (NMP), czyli „nowego
zarządzania publicznego”, zwanego „menedżerskim zarządzaniem publicznym”,
a stanowiącego w dużej mierze kolejną odmianę technokratyzmu42. Uznaje się
go za „próbę zbliżenia administracji publicznej do gospodarki rynkowej w celu
zapewnienia jej sprawności w kategoriach należytego wykorzystywania środków
publicznych dla osiągnięcia zaprogramowanych celów”, która przejawiała się
głównie poprzez traktowanie odbiorców działań administracji publicznej jako jej
klientów (konsumentów) przy poszukiwaniu środków zapewnienia gwarancji właściwego wykorzystania ograniczonych środków budżetowych43. Wśród idei charakterystycznych dla nowego zarządzania publicznego wymienia się „rynkowo
zorientowaną administrację publiczną”, zarządzanie biznesowe, tj. administrowanie zorientowane na osiąganie rezultatów, deregulację monopoli, rozdzielenie
aktywności politycznej (planowania i podejmowania decyzji strategicznych) od
zarządzania operacyjnego (realizacji polityk publicznych) czy tworzenie quasi-rynków usług publicznych44. Zwolennicy opisywanej doktryny głosili przekonanie o jej eksperckiej aideologiczności, nastawieniu na wdrażanie uniwersalnych
rozwiązań, poszukiwanie obiektywnych, powszechnych prawidłowości rządzących sferami administracji publicznej i zarządzania publicznego45. Wskazuje się,
że New Public Management stanowi kontynuację eksperckich, oderwanych od
obiegowych ideologii teorii związanych z badaniami nad finansami publicznymi
i mających na celu ekonomizację działalności administracji46. Należy zaznaczyć,
że koncepcja New Public Management jest ostatnio poddawana krytyce, jako

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 798, z późn. zm.
W. Hoff, Recepcja pojęcia regulacji…, s. 41.
42
J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008, s. 24 i n.; H. Izdebski, Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, (w:) A. Bosiacki,
H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance
w Polsce i w Europie, Warszawa 2010, s. 27.
43
H. Izdebski, Nowe kierunki…, s. 22–23, 26–27.
44
S. Mazur, Historia administracji publicznej, (w:) J. Hausner (red.), Administracja publiczna,
Warszawa 2011, s. 58–59.
45
H. Izdebski, Nowe kierunki…, s. 26.
46
Ibidem, s. 25.
40
41
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jednostronna, pozbawiona wyobraźni, kształtująca „próżnię etyczną”, „amoralne
państwo” redukujące rolę obywatela do wyborcy i konsumenta47.
Charakterystyczne dla nowego zarządzania publicznego wątki technokratyczne w administrowaniu legły również u podstaw tworzenia administracji
nowego typu, jaką stanowią organy regulacyjne. Waldemar Hoff pisze, że kiedy
zaczęto dostrzegać potrzebę regulacji niektórych obszarów gospodarki przez
państwo, „(…) nie wystarczały tradycyjne organy administracji, gdyż podstawą
nowych dziedzin aktywności gospodarczej były niezrozumiałe dla nich problemy
organizacyjne i techniczne. Wiedza specjalistyczna stałą się niezbędna nie tylko
organom administracji, ale także sądom, które po to, aby zrozumieć problemy
prawne, musiały wyjść poza utarte pojęcia teorii państwa prawa. To powiązanie
pomiędzy prawem a techniką i ekonomią musiało wywrzeć wpływ na kształtowanie się ustroju przyszłej administracji regulacyjnej. Zadaniem prawa stało
się zapewnienie profesjonalizmu i obiektywizmu pracowników administracji.
Profesjonalizm osiągano metodą włączania (…) pracowników ze specjalistycznym wykształceniem technicznym i ekonomicznym”48. Z kolei Hubert Izdebski, analizując naturę władztwa regulacyjnego, wskazuje, że tego typu działanie
administracji ingerujące w wolny rynek musi się opierać na ugruntowanej wiedzy na temat ekonomicznych i technicznych aspektów tego rynku49. Zdaniem
Krzysztofa Jaroszyńskiego, regulatorzy mają być organami, dla których znaczenie ma merytoryczne, a nie polityczne nastawienie do powierzonych zadań50.
Specyficzną cechą omawianego kierunku są quasi-autonomiczne organizacje
(tzw. quangos), działające w formie agencji w imieniu państwa, których celem
jest wzrost efektywności działań rządu poprzez realizację wspomnianego postulatu oddzielenia funkcji politycznych od funkcji operacyjnych, tj. dostarczania
usług publicznych51. W literaturze przedmiotu ugruntowana jest teza, że wspomniane podmioty, szczególnie obecne w Stanach Zjednoczonych, stanowią jeden
pierwowzorów dla organów regulacyjnych52. Owa niezależność, ujmowana jako
Ibidem, s. 20 i 23.
W. Hoff, Prawny model…, s. 26–27.
49
H. Izdebski, Introduction to public administration and administrative law, Warszawa
2006, s. 96.
50
K. Jaroszyński, Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa
2011, s. 235.
51
S. Mazur, Historia administracji publicznej, (w:) J. Hausner (red.), Administracja…, s. 58;
H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011, s. 235.
S. Mazur, Historia administracji publicznej, (w:) J. Hausner (red.), Administracja…, s. 58–59.
52
K. Jaroszyński, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 311. Uchodzą one ponadto za pierwowzór działających w ramach
polskiej administracji rządowej tzw. agencji administracyjnych, które powoływane są do realizacji zadań publicznych w tych obszarach, w których funkcjonowanie tradycyjnych form organizacyjnych administracji byłoby czy to mniej efektywne aniżeli funkcjonowanie agencji, czy też
47

48
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„apolityczność”, nie jest bynajmniej kwestią jednoznaczną. Jak pisze W. Hoff,
„(…) część prawnego władztwa państwa nad gospodarką jest wykonywana poza
kontrolą rządu lub przy znacznym ograniczeniu tego wpływu. Gwarancje prawne
mające zapewnić niezależność organowi regulacyjnemu nie działają selektywnie
i jego niezależność staje się uniwersalna, gdy przenosi się na jego stosunki ze
wszystkimi podmiotami”53. Podobnie K. Jaroszyński zauważa, że szerokie kompetencje do działania regulatorów umożliwiają im samodzielne kształtowanie
i egzekwowanie polityki regulacyjnej jako części polityki państwa w dziedzinie
objętej ich zadaniami54. W ten sposób, jak wskazuje piśmiennictwo, niezależność
może przerodzić się w autonomizację organów regulacyjnych i skupienie uwagi
na własnych celach, bez zważania na inne cele realizowane przez administrację
rządową55. Tymczasem zgodnie z art. 146 Konstytucji RP to Rada Ministrów
„prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej”, „kieruje administracją rządową” i to do niej „należą sprawy polityki państwa nie
zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego”. To
władza polityczna jest zatem zobowiązana do prowadzenia polityki gospodarczej, w tym regulacyjnej, i odpowiada za jej prowadzenie przed parlamentem
i przed wyborcami. Łatwo dostrzec, że tworzenie niezależnych, „apolitycznych”
organów regulacyjnych, odpowiadających za strategiczne dla państwa dziedziny
gospodarki, ma w opisywanym kontekście pewne konotacje z głoszonym przez
technokratyzm „końcem” polityki, rozumianej jako spór interesów i stanowisk
ideologicznych, proponującym w zamian technikę sprawowania władzy opartą
na racjonalności, wiedzy fachowej i kompetencjach, która sprowadza się do efektywnego rozwiązywania problemów obywateli występujących głównie w roli
konsumentów56.
Obecność niezależnych organów regulacyjnych osłabia suwerenność państwa nad gospodarką również na skutek ich osadzenia w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. To regulatory, a nie rządy narodowe, współpracują ze
swoimi odpowiednikami w pozostałych państwach członkowskich i z Komisją
Europejską w ramach tzw. sieci organów administracyjnych, gdzie bezpośredw ogóle niemożliwe; por. np. P. Wajda, Agencje administracyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące, Warszawa
2011; s. 401; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018, s. 118–119.
53
W. Hoff, Recepcja pojęcia regulacji…, s. 44.
54
K. Jaroszyński, Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych, (w:)
H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja…, s. 235.
55
J. Jagielski, M. Wierzbowski, Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System…, s. 360, 362.
56
Por. np. M. Lubertowicz, Technokratyzm, (w:) K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik
historii doktryn politycznych, t. 6, Warszawa 2015, s. 35; A. Szahaj, O nędzy polskiej polityki
i technokratyzmie jako reakcji nań, „Etyka” 2000, nr 33, s. 122–123; K. Adamski, Władza i technika. Technokratyczna wizja człowieka i społeczeństwa w ocenie nauczania społecznego Kościoła,
Świdnica 2015, s. 13.
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nio odpowiadają za realizację prawa wspólnotowego w określonej dziedzinie57.
Piśmiennictwo wskazuje na coraz wyraźniejsze podporządkowanie krajowych
organów regulacyjnych Komisji, poprzez nadzór, jaki sprawuje ta ostatnia nad
stosowaniem i implementacją prawa unijnego przez organy administracji państw
członkowskich, stające się stopniowo „przedstawicielami Komisji”58. Funkcjonują zatem m.in. Europejska Sieć Ochrony Konkurencji (ECN), Europejska
Grupa Organów Regulacyjnych dla Sieci i Usług Łączności Elektronicznej czy
Europejska Grupa Organów Regulacyjnych dla Energii Elektrycznej i Gazu
Ziemnego59. W ramach sieci, zależnie od przepisów dotyczących danego sektora,
organy zobowiązane są m.in. do wymiany informacji między sobą i z Komisją czy
z przeprowadzania różnego rodzaju konsultacji60. Organem nadrzędnym, koordynującym jest zawsze Komisja wydająca dla regulatorów różnego rodzaju akty
o charakterze soft law, takie jak np. zalecenia, komunikaty czy opinie, które „z
mocy prawa nie są obowiązujące, jednak mogą wywoływać pewne skutki praktyczne”61. Komisja Europejska jest także władna weryfikować i blokować środki
regulacyjne stosowane przez organy krajowe pod względem zgodności z regułami
rynku wewnętrznego62. Niektórzy postrzegają w tym kontekście organy regulacyjne jako pierwowzór ujednoliconej administracji europejskiej, stanowiący
poważny krok w kierunku upodmiotowienia Unii kosztem uprawnień państw
członkowskich63. Opisywane zjawisko współpracy krajowych regulatorów na
płaszczyźnie europejskiej wpisuje się w doktrynę wieloszczeblowego zarządzania publicznego, tzw. multi-level governance, zwanego także wieloszczeblowym
partnerstwem publicznym (multi-level partnership), którego zadaniem jest stwa57
J. Supernat, Koncepcja sieci organów administracji publicznej, (w:) J. Zimmermann,
Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007, s. 207.
58
Por. np. M. Będkowski-Kozioł, Kilka uwag o europeizacji nadzoru regulacyjnego w sektorze energetycznym w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz,
K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s. 15–21,
186; S. Dudzik, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na
przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji, (w:) S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Kraków 2003, s. 231 i n.
59
J. Supernat, Koncepcja sieci organów administracji publicznej, (w:) J. Zimmermann,
Koncepcja…, s. 208.
60
Ibidem, s. 219, 223–225.
61
Ł. Gołąb, Oddziaływanie Komisji Europejskiej na funkcjonowanie krajowego organu
regulacyjnego w zakresie transportu, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.),
Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011, s. 162.
62
S. Dudzik, I. Kawka, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System…,
s. 534–536; Ł. Gołąb, Oddziaływanie Komisji Europejskiej na funkcjonowanie krajowego organu
regulacyjnego w zakresie transportu, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja…, s. 165 i n.
63
K. Jaroszyński, Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja…, s. 250.
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rzanie warunków i ułatwianie procesów interakcyjnych między uczestnikami
sieci publicznych i niepublicznych64. Zarysowane mechanizmy współpracy organów administracji stanowi, jak zauważają niektórzy przedstawiciele nauk politycznych, przejaw charakterystycznego dla Multi Level Governance pomijania
państw (by-pass), tj. podejmowania przez aktorów niepaństwowych (regionalnych, lokalnych, ponadnarodowych i ponad-ponadnarodowych) decyzji, działań,
realizacji zadań oraz bezpośrednich kontaktów z pominięciem poziomu narodowego, czyli w praktyce bez udziału państw członkowskich oraz ich rządów65.
Jak pisze jeden z badaczy, Unia Europejska przekształca rządzenie i politykę na
europejskim i narodowym poziomie w system wieloszczeblowego (miulti-level),
niezhierarchizowanego, deliberatywnego i apolitycznego zarządzania (governance), poprzez złożoną sieć quasi-autonomicznych agencji, który dotyczy głównie ponownej regulacji (re-regulation) bądź deregulacji (de-regulation) rynku66.
4. Na zakończenie wypada poświęcić fragment rozważań problematyce niezależności organu regulacyjnego, która stanowi jego kluczową cechę rodzajową.
Jak wspomniano wcześniej, tak prawo unijne, jak i polskie ustawodawstwo nie
wytworzyły jednego modelu niezależności organu, w związku z czym celowa
wydaje się próba rekonstrukcji wzorcowych rozwiązań z systemów prawnych,
które jako pierwsze rozwinęły omawiane koncepcje. Po pierwsze należy odnieść
się do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie rozwój regulacji sektorowej sięga
czasów tzw. wielkiego kryzysu 1929–1933 i opartej, jak wiadomo, na poglądach
Johna M. Keynesa (1883–1946) teorii interwencjonizmu państwowego, w której rynek jako jedyny mechanizm regulujący procesy gospodarcze jest zawodny
i wymaga w pewnych obszarach aktywności państwa67. W literaturze wskazuje
się, że tworząc agencje regulacyjne, zmierzano do wyodrębnienia części urzędów
wykonawczych spod dominacji prezydenta, z czym wiąże się określenie ich jako
„bezgłowej czwartej władzy” (headless fourth branch)68. Amerykańskie agencje regulacyjne działają do dzisiaj, a ich rola ciągle rośnie, mimo opinii o naruszaniu przez nie zasad konstytucji i działaniu w oparciu o wątpliwe podstawy
H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne…, s. 352, i cytowana tam literatura; A. Benz, The
European Union as a loosely coupled multilevel system, (w:) H. Enderlein, S. Wälti, M. Zürn (red.),
Handbook on Multi-level Governance, Cheltenham‒Northampton 2010, s. 218–219.
65
J. Ruszkowski, Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, (w:)
J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin–
Warszawa 2013, s. 53–54.
66
S. Hix, The political system of the EU, Basingstoke 1999, s. 54.
67
M. Przybylska, Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych, Toruń 2012, s. 36.
Co do amerykańskich konotacji organów regulacyjnych por. także np. C. Banasiński, Równoległe
stosowanie instrumentów prawa konkurencji i instrumentów regulacyjnych w Polce (na
przykładzie telekomunikacji i energetyki), (w:) C. Banasiński (red.), Prawo konkurencji – stan
obecny oraz przewidywane kierunki zmian, Warszawa 2006.
68
Z. Kmieciak, Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy), (w:) J. Boć,
A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy…, s. 17, i cytowana tam literatura.
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prawne, np. przez wydawanie de facto wiążących zarówno administrację, jak
i niekiedy podmioty prywatne „ogólnych wytycznych” i „regulacji” (guidances,
regulations)69. Omawiane podmioty mają kolegialny charakter, a ich niezależność
od egzekutywy sprowadza się do tego, że prezydent może odwołać członków
gremium kierowniczego (governing board, leadership group) tylko z przyczyn
obiektywnych (np. niezdolność do wypełniania funkcji spowodowana stanem
zdrowia), niepolitycznych, przez co mają oni dużą swobodę w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie własnej polityki70.
Z uwagi na odmienny charakter anglosaskiej tradycji prawnej, wydaje się,
że amerykańskie rozwiązania w zakresie niezależności organów administracji
można odnosić do Polski jedynie w ograniczonym zakresie. Znacznie bardziej
inspirujące zdają się być w omawianym obszarze koncepcje francuskie, które
zresztą zostały recypowane zarówno w polskim systemie prawnym (szczególnie
przed akcesją do UE)71, jak i w porządku instytucjonalnym Unii Europejskiej.
W przypadku Francji koncepcja wycofania się państwa z ingerencji w niektóre
obszary życia społecznego, na rzecz wyspecjalizowanych podmiotów administrujących wyposażonych w atrybut swoiście rozumianej niezależności od
pozostałej części aparatu, rozwinęła się za sprawą orzecznictwa i nauki prawa
wcześniej niż we Wspólnotach Europejskich, bo już na przełomie lat 60. i 70.
XX w.72. Omawiane podmioty występują w tamtejszym porządku prawnym pod
nazwą „niezależne organy administracji” (Autorités Administratives Indépendantes – AAI)73. Zdaniem Tatiany Chauvin, są one sui generis organizmami
konkurencyjnymi dla klasycznej administracji, mającymi za zadanie regulację
oraz zapewnienie harmonijnego funkcjonowania tych wyspecjalizowanych sektorów życia społecznego i gospodarczego, w które administracja centralna nie

69
Por. np. H. I. Miller, J. Cohrssen, Regulatory Dark Matter, „Defining Ideas. A hoover
Institution Journal”, 19 lipca 2018 r.; R. A. Epstein, Government by Waiver, „National Affairs”
2011, nr 39. Głosy te są zasadniczo inspirowane popularną w Stanach Zjednoczonych doktryną
libertarianizmu i wynikającymi z niej poglądami na kwestie ustrojowe i gospodarcze. Zdaniem
libertarian, dla zapewnienia funkcjonowania rynku nie jest potrzebna regulacja ani kontrola rządowa – wręcz przeciwnie, należy dążyć do deregulacji działalności gospodarczej i decentralizacji
oraz redukcji władzy państwowej, czemu na przeszkodzie stają właśnie m.in. omawiane agencje
regulacyjne, niemające bezpośredniego umocowania w konstytucji; por. np. C. Błaszczyk, Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu, Warszawa 2018, np. s. 246–247,
284, 295.
70
Z. Kmieciak, Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy), (w:) J. Boć,
A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy…, s. 17–18.
71
H. Izdebski podaje w tym zakresie przykład KRRiTV; por. H. Izdebski, Introduction…,
s. 118.
72
M. Gourcuff, L’impact du tournant néolibieral sur les dispositifs de protection des droits
et libértés, „Revue des des droits de l’homme” 2014, nr 5, s. 2 i n.
73
Np. N. D. Kolouris, Les autorités administratives indépendantes et les independent
regulatory agencies, Paris 1992.
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chce ingerować bezpośrednio74. Określa się je również jako instrument „depolityzacji” aparatu administracyjnego75. Duża liczba76, dynamika tworzenia nowych
organów77 oraz wewnętrzna heterogeniczność78 opisywanej kategorii podmiotów administrujących uniemożliwia wciąż kompleksową regulację ich statusu.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność rekonstrukcji pozycji AAI
w systemie instytucjonalnym Republiki przede wszystkim z dorobku doktryny,
orzecznictwa oraz przepisów ustaw79 statuujących poszczególne podmioty przy
uwzględnieniu norm unijnych. W literaturze80 wyróżnia się dwa główne rodzaje
omawianych podmiotów administrujących: zajmujące się ochroną praw i wolności obywatelskich oraz tzw. organy regulacji ekonomicznej (organes de régulation économique)81. Owa regulacja ekonomiczna według poglądów badaczy
francuskich obejmuje obszary gospodarki, w których są świadczone sieciowe
usługi użyteczności publicznej, z wyłączeniem bankowości, sektora finansowego
i ubezpieczeniowego82. Z kolei same organy regulacyjne definiuje się jako „insty74
T. Chauvin, Reforma instytucji ombudsmana we Francji, (w:) M. Aleksandrowicz,
A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa: zagadnienia wybrane, Białystok
2014, s. 163.
75
M. Gourcuff, L’impact du tournant..., s. 4.
76
Według aktualnych danych funkcjonuje 42 AAI, por. P. Gélard, Rapport d’information
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d’administration générale (1) sur les autorités administratives indépendantes, Paris
2014, s. 47–52.
77
T. Chauvin, Reforma instytucji ombudsmana we Francji, (w:) M. Aleksandrowicz, A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa…, s. 168 – autorka obliczyła, że średnio co
roku powstają dwa nowe AAI; Raport Conseil d’État (Rady Stanu) Les autorités administratives
indépendantes, Paris 2001, s. 267 – autorzy raportu stwierdzają, że w wielu przypadkach utworzenie AAI było reakcją ad hoc na nowy problem w funkcjonowaniu administracji. W tym kontekście
J. Chevallier pisze o „une adhocratie” w kontekście ciągłego tworzenia nowych niezależnych organów: Le statut des autorités administratives indépendantes: harmonisation ou diversification,
„Revue française d’administration publique” 2010, nr 5, s. 896.
78
A. Rouyère, La constitutionalisation des autorités administratives indépendantes: quelle
signification?, „Revue française de droit administratif” 2010, nr 5, s. 887 i n. Autor wskazuje
również AAI, które nie mieszczą się tym dychotomicznym podziale, jednakże ich funkcje nie są
związane z regulacją gospodarki.
79
Sama nazwa Autorité Administrative Indépendante została wprowadzona do języka
prawnego w ustawie z dnia 6 stycznia 1978 r. powołującej do życia Krajową Komisję do spraw
Informatyki i Wolności (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL).
80
M. Gjidara, Le contrôle exercé par le juge administratif sur les Autorités Administratives
Independantes, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2013, nr 2, s. 267, i cytowana tam
literatura.
81
Zalicza się do tej grupy m.in. francuski ombudsman – Défenseur des Droits („Obrońca
Praw”), por. np.: K. Wojtyczek, Nowa gwarancja instytucjonalna państwa prawnego we Francji:
Obrońca Praw, (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga
jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, Warszawa 2012.
82
G. Eckert, L’indépendance des autorités de regulation économique à l’égard du pouvoir
politique, „Revue française d’administration publique” 2012, nr 3, s. 630, i przytoczona tam
literatura.
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tucje publiczne, wyposażone lub nie w osobowość prawną, których zadaniem
jest utrzymywanie, w danym sektorze aktywności rynkowej, równowagi między
konkurencją a innymi wartościami interesu ogólnego wskazanymi przez ustawodawcę”83. Co istotne z punktu widzenia tematyki niniejszego opracowania, AAI
zajmujące się regulacją cechują się, w odróżnieniu od organów ochrony praw
obywatelskich, dosyć jednolitym modelem niezależności od władz publicznych84.
W ramach organów regulacji ekonomicznej występują działające tylko
na podstawie ustaw „zwykłe” organy regulacyjne oraz, najbardziej związane
z tematyką niniejszego opracowania, organy regulacji sektorowej, interweniujące
na rynkach infrastrukturalnych dodatkowo na podstawie dyrektyw sektorowych.
Są to: Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER –
organ regulacyjny dla rynku kolejowego i drogowego), powołany ustawą z dnia
8 grudnia 2009 r.85; Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP – urząd komunikacji elektronicznej i poczt), funkcjonujący
na podstawie kodeksu poczt i komunikacji elektronicznej86 oraz Commission de
régulation de l’énergie (CRE – komisja regulacji energetyki), której podstawę
prawną działania stanowi kodeks energetyczny87. Niemniej jednak w zakresie
niezależności zarówno politycznej, jak i branżowej obowiązuje jeden model dla
obu powyższych grup. Otóż we francuskiej doktrynie prawa publicznego niezależność organu administracji oznacza „pozycję organu publicznego, w której jego
status zapewnia mu możliwość podejmowania całkowicie swobodnych decyzji,
bez nacisków i konieczności przyjmowania instrukcji”88. Tradycyjnie wyróżnia
się kilka jej podstawowych gwarancji. Pierwszą z nich jest kolegialność, uznana
przez Radę Stanu, za minimalny warunek niezależności89. Przypisuje się jej dwie
podstawowe funkcje. Z jednej strony ma zrównoważyć wpływy podmiotów,
które powołują członków organów regulacyjnych, a z drugiej zapewnić możliwości obiektywnej deliberacji nad rozstrzygnięciami90. Wewnętrzny pluralizm
organów regulacyjnych jest również czynnikiem sprzyjającym legitymizacji ich
decyzji91.
Następnie w literaturze przedmiotu jako jeden z atrybutów niezależności
organu administracji wskazuje się procedurę wyboru jego członków. Chodzi
o tzw. pluralisme de nomination („pluralizm nominacyjny”). Powołanie w skład
M. A. Frison‑Roche, Le droit de la régulation, Paris 2001, s. 611.
M. Gjidara, Le contrôle..., s. 267.
85
Loi no 20091503 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et
portant diverses dispositions relatives aux transports.
86
Code des postes et des communications électroniques (CPCE).
87
Code de l’énergie.
88
G. Cornu, Vocabulaire juridique, Paris 2007, s. 482.
89
CE no 56627 z 7 lipca 1989 r.
90
P. Serrand, Manuel des institutions administratives françaises, Paris 2007, s. 294.
91
M. Aoun Charbel, L’indépendence de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, Cergy–Pontoise 2006, s. 37.
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organu regulacyjnego odbywa się w drodze dekretu Prezydenta Republiki, Premiera albo decyzji (arrêté) ministra. Jednakże akty te mają, podobnie jak w przypadku np. odebrania przysięgi od sędziego-nominata, charakter czysto formalny.
Członkowie omawianych podmiotów są z reguły wybierani przez przewodniczących izb parlamentu, izby parlamentu, organizacje eksperckie, organy sądowe
itd. Dodatkowo kandydaci muszą się cieszyć opinią ekspertów od danego sektora
gospodarki, należeć do korpusu służby cywilnej ( fonctionnaires) albo być członkami najwyższych organów sądowych i quasi-sądowych (np. Rady Stanu, Sądu
Kasacyjnego czy Cour des Comptes – „Trybunału Obrachunkowego” – odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli). Czynniki polityczne w procedurze obsady
stanowisk w regulatorach są osłabiane przez wpływy środowisk prawniczego
i pozarządowego. W przypadku niektórych podmiotów tryb powoływania nie
różni się zasadniczo od analogicznych procedur dotyczących stanowisk sędziowskich czy prokuratorskich92.
Organ regulacyjny dla sektora energetycznego (CRE) składa się z prezesa
oraz trzech członków powoływanych w drodze dekretu głowy państwa, a także
po jednym przedstawicielu przewodniczących Zgromadzenia Narodowego (izby
niższej parlamentu) i Senatu. W przypadku ARCP prezydent powołuje dwóch
swoich przedstawicieli oraz przewodniczącego (na wniosek premiera). Przewodniczący obu izb parlamentu również wyznaczają po dwóch członków organu.
Regulator rynku kolejowego, ARAFER, składa się z siedmioosobowego gremium: prezesa i wiceprezesów powołuje prezydent – kandydatów na drugie
stanowisko wskazują przewodniczący Zgromadzenia Narodowego oraz Senatu;
trzech członków wskazuje rada ministrów, a jednego przewodniczący izby wyższej parlamentu.
Analizując niezależność regulatorów sektorowych, należy także zwrócić
uwagę na status ich członków. Regułą jednolicie respektowaną wobec wszystkich organów regulacji sektorowej, chociaż nie zawsze wobec pozostałych
AAI – co podlega krytyce w doktrynie93, jest, iż nie mogą oni być wybrani na
kolejną kadencję. Czas sprawowania funkcji przekracza zwykle długość mandatu
przedstawicieli egzekutywy – prezydenta, premiera i ministrów. W przypadku
wszystkich francuskich regulatorów sektorowych jest to sześć lat. Osoby kierujące organami regulacyjnymi są nieusuwalne, przez co rozumie się, podobnie jak
w przypadku sędziów94, zakaz arbitralnego złożenia ze stanowiska oraz „niemożność przeniesienia na inne stanowisko bez ich zgody (…)” (art. 64 Konstytucji
Republiki Francuskiej z 1958 r.). Wyjątkiem od powyższej zasady jest rezygnacja
bądź występowanie określonej przez prawo przeszkody w sprawowaniu urzędu.
Dla uniknięcia konfliktu interesów oraz możliwości jak najpełniejszego poświęcenia się obowiązkom członkowie omawianych podmiotów podlegają wymoIbidem, s. 34.
„L’indépendance ne signifie pas l’irresponsabilité”, Rapport Veneste, s. 98 i n.
94
M. Aoun Charbel, L’indépendence..., s. 50.
92
93
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gowi niepołączalności mandatu ze sprawowaniem innych funkcji w administracji
publicznej czy zasiadaniem w parlamencie. Na przykład art. L 132-2 kodeksu
energetycznego zakazuje jednoczesnego zasiadania w komisji regulacji energii
(CRE) i pełnienia funkcji deputowanego na poziomie regionalnym, państwowym
i Parlamentu Europejskiego.
Z punktu widzenia norm ustrojowych rządzących francuskim aparatem
administracyjnym, najistotniejszym przejawem niezależności AAI, a w konsekwencji organów regulacyjnych, jest wyłączenie ich spod nadzoru (tutelle) i podporządkowania hierarchicznego innym organom. W wykonywaniu swoich zadań
członkowie organów regulacyjnych nie mogą otrzymywać żadnych instrukcji
ani poleceń od podmiotów wyższego rzędu. Wskazany aspekt niezależności nie
ma jednakże charakteru absolutnego. Organy regulacji sektorowej, tak jak większość AAI, nie zostały wyposażone przez ustawodawcę w osobowość prawną.
W wielu z nich odpowiedni minister ma prawo posiadać własnego przedstawiciela (comissaire), którego uprawnienia są zróżnicowane95 – głównie uczestniczą
oni w posiedzeniach niezależnych organów i reprezentują podczas nich stanowisko władzy wykonawczej. Czasem mają również prawo wnioskowania o wprowadzenie danych zagadnień do porządku obrad. Należy wspomnieć o ciążącym
na organach regulacji sektorowej obowiązku składania rocznych sprawozdań
przed parlamentem.
Istotnym czynnikiem osłabiającym niezależność omawianych podmiotów
jest brak autonomii finansowej wobec rządu. Zwykle dysponują one środkami
należącymi do budżetu premiera bądź odpowiedniego ministra96. Niemniej
jednak zarówno w doktrynie, jak i judykaturze dominuje pogląd przeciwny niż
w Polsce, iż autonomia finansowa nie jest koniecznym elementem niezależności
organów regulacji ekonomicznej97. Jako egzemplifikację takiego rozumowania
można przytoczyć fragment uzasadnienia jednego z orzeczeń Rady Konstytucyjnej, w którym wskazano, odwołując się do analogii, że „charakter budżetowy
dochodów sądów nie narusza niezależności sędziów”98.
„Niezależność nie oznacza nieodpowiedzialności”99. Organy regulacyjne
podlegają kontroli władzy ustawodawczej, jednakże jej zakres budzi wciąż wątpliwości. Otóż we francuskiej tradycji politycznej dużą wagę przykłada się do
zasady demokratycznej legitymizacji władzy, która ma gwarantować kontrolę
rządzących przez suwerena100. Wyrazem tego przekonania jest art. 3 Deklaracji
P. Serrand, Manuel des institutions..., s. 304.
Ibidem.
97
É. Oliva, L’autonomie budgétaire et financière des autorités de régulation économique,
„Revue du droit public en France et à l’étranger” 2014, nr 2, s. 340 i n., oraz podana tam literatura
i orzecznictwo.
98
Cyt. za ibidem.
99
„L’indépendance ne signifie pas l’irresponsabilité”, Rapport Veneste, s. 111.
100
Por np. K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej,
Kraków 2013, s. 112.
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Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. (zachowującej wciąż swoją moc wiążącą
we francuskim systemie konstytucyjnym), stanowiący, że: „Źródło wszelkiego
zwierzchnictwa spoczywa całkowicie w Narodzie. Żadne ciało, żadna jednostka
nie może wykonywać władzy, która nie pochodzi wyraźnie od Narodu”101.
Realizując ten postulat, ustawa zasadnicza w art. 20 ust. 2 podporządkowuje
administrację rządowi, a za jego pośrednictwem ma ona odpowiadać przed parlamentem102. Z zasady więc podmioty administrujące nie są we Francji niezależne,
co w przypadku odpowiedzialności regulatorów wydaje się ulegać pewnemu
rozmyciu. Niemniej jednak, mimo specyficznego statusu, AAI zostały zakwalifikowane zarówno przez doktrynę, jak i orzecznictwo jako segment władzy
wykonawczej103 wykonujący prerogatywy rządu104, co poddaje je kontroli legislatywy, a więc i suwerena. Ponadto nowela konstytucji z 2008 r.105 wprowadziła
do jej tekstu art. 24, dający parlamentowi uprawnienie do dokonywania „oceny
polityk publicznych”, do których zalicza się regulację rynków infrastrukturalnych. AAI muszą składać coroczne raporty ze swej działalności, a ich członkowie
mogą być wzywani przed komisje parlamentarne. Władza ustawodawcza może
również, na wniosek rządu, zlikwidować organ regulacyjny. Francuskie organy
regulacji sektorowej, funkcjonujące także na podstawie prawa unijnego i odgrywające istotną rolę w budowaniu jednolitego rynku wewnętrznego, podlegają,
podobnie jak w Polsce, również kontroli instytucji europejskich, a przede wszystkim Komisji106.
W pierwszej części artykułu wskazano, iż na państwach członkowskich
ciąży, wynikający z prawodawstwa wspólnotowego, obowiązek zapewnienia
organom regulacyjnym podwójnej niezależności – od politycznego segmentu
władzy wykonawczej oraz od podmiotów podlegających jurysdykcji rzeczonych
organów. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postuluje w swoim orzecznictwie107 wprowadzenie przez państwa „równości szans” między operatorami
działającymi na rynkach infrastrukturalnych, aby uniknąć ewentualnych konfliktów interesów. O ile większą uwagę zwraca się zwykle na aspekt polityczny,
101
Le principe de toute souveraineté réside dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
102
É. Debaets, Les autorités administratives indépendantes et le principe démocratique:
recherches sur le concept d’indépendance, „Intervention au VIII’ème Congrès Mondial de Droit
Constitutionnel, Université National Autonome de Mexico”, 6–10.12.2010, s. 2.
103
P. De Montalivet, Constitution et autorités de régulation économique, „Revue du droit
public en France et à l’étranger” 2014, nr 2, s. 318 i n., oraz przytoczone tam orzecznictwo;
M. Gjidara, Le contrôle..., s. 273 – autor uważa organy regulacyjne za segment egzekutywy, tyle
że „mniej monolityczny”.
104
Rapport Gelard 2014, s. 22.
105
Ustawa konstytucyjna nr 2008–724 z 23 lipca 2008 r.
106
G. Eckert, L’indépendance des autorités..., s. 642.
107
Np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1991 r., Francja v. Komisja,
C‑202/88, ECLI:EU:C:1991:120; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r., RTT
v. GB Inno BM SA, C‑18/88, ECLI:EU:C:1991:474.
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to dla całościowej analizy zagadnienia zasadne wydaje się poświęcenie fragmentu
niniejszego opracowania również realizacji postulatu niezależności branżowej
regulatora sektorowego w prawie francuskim. Tamtejsza judykatura sformułowała zasadę „bezstronności” (impartialité) administracji, którą rozciąga się również na AAI108. Przypadek tych ostatnich jest o tyle wyjątkowy, że z powodu
specyficznych warunków na rynkach infrastrukturalnych często zasiadają
w nich eksperci z doświadczeniem w sektorze prywatnym albo też byli urzędnicy przechodzą do sfery biznesowej, co może powodować konflikty interesów.
W literaturze przedmiotu nazywa się to zagrożenie dla prawidłowego działania
administracji „ryzykiem capture”, czyli sytuacją, w której przedsiębiorstwo może
wywierać znaczący wpływ na organ sektorowy w celu ochrony przez ten ostatni
swoich interesów109. Bezstronność będzie więc w tym przypadku oznaczać brak
powiązań z podmiotami działającymi na regulowanym rynku, a w przypadku
występowania konfliktu interesów – podobnie jak w przypadku sędziów – wyłączenie się z procesu decyzyjnego110. Normy dotyczące poszczególnych organów
sektorowych w zakresie niezależności branżowej są ukształtowane w podobny
sposób. Każdy z nich posiada tzw. kartę deontologiczną, czyli swego rodzaju
kodeks etyczny, a wszystkie omawiane podmioty podlegają ustawie o przejrzystości życia publicznego z dnia 11 października 2013 r.111, która nakłada na ich
członków obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego i o sytuacji osobistej.
Na przykład osoby zasiadające w organie regulacyjnym dla rynku kolejowego
nie mogą posiadać udziałów w przedsiębiorstwie działającym na tym obszarze
gospodarki oraz uczestniczyć w procesie decyzyjnym w sprawie, z którą byli
w jakikolwiek sposób związani przez ostatnie trzy lata przed objęciem mandatu.
Artykuł L 133-6 kodeksu energetycznego zobowiązuje z kolei członków komisji regulacji energetyki do bezstronności i zakazuje odbierania jakichkolwiek
instrukcji od rządu czy od osób trzecich. Również posiadanie przez nich udziałów w przedsiębiorstwach energetycznych jest niedopuszczalne. Organ regulacji
rynku komunikacji elektronicznej podlega niemal identycznym rygorom. Każda
osoba zasiadająca w podmiocie regulacyjnym podlega obowiązkowi zachowania
tajemnicy państwowej.
5. Podsumowując, wypada wskazać kilka ogólnych wniosków dotyczących
statusu prawnego polskich organów regulacyjnych. Wydaje się, że analiza tego
zagadnienia przez pryzmat historii doktryn polityczno-prawnych oraz wskazanie
pewnych aspektów komparatystycznych pozwala uwypuklić pewne problemy,
Orzeczenie Rady Stanu z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie Didier, CE Ass., 3 décembre
1999, Didier, requête nr 207434, ECLI:FR:CEASS:1999:207434.19991203, Publié au recueil
Lebon, s. 399.
109
G. Dezobry, L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des
opérateurs régulés, „Revue française d’administration publique” 2012, nr 3, s. 649.
110
M. Aoun Charbel, L’indépendence..., s. 60 i n.
111
La loi n° 2013907 relative à la transparence de la vie publique.
108

Z PROBLEMATYKI STATUSU PRAWNEGO...

87

które już stanowią i z pewnością będą stanowić w przyszłości wyzwania dla systemu prawnego. Po pierwsze, istnienie organów regulacyjnych w obecnej formie,
wyposażonych w szerokie kompetencje władcze i atrybut niezależności nie tylko
stanowi wyłom w tradycyjnym pojmowaniu pozycji administracji publicznej na
tle trójpodziału władzy, ale także, na skutek uczestnictwa w ponadnarodowym,
wieloszczeblowym systemie administracji unijnej, oznacza, jak się zdaje, poważne
ograniczenie suwerenności państwa nad polityką gospodarczą, a co za tym idzie,
wyłączenie tego obszaru spod kontroli demokratycznej. Wskazane zjawisko może
mieć w przyszłości doniosłe znaczenie szczególnie w kontekście strategicznego
charakteru rynków regulowanych. Działalność omawianych podmiotów będzie
także w przyszłości stanowić wyzwanie dla systemu powszechnie obowiązujących źródeł prawa, który może zostać de facto rozszerzony o normy typu soft law,
już obecnie w praktyce wiążące dla jednostek działających na obszarach gospodarki poddanych ingerencji. Organy regulacyjne stanowią w polskiej rzeczywistości ustrojowej istotny przejaw postulatu rozdziału polityki, w sensie sporów
ideologicznych, od administracji, rozumianej jako operacyjne zarządzanie, oparte
na fachowej wiedzy ekspertów. Tymczasem, jak się wskazuje, ewolucja pozycji
organów regulacyjnych daje z założenia „apolitycznym” podmiotom możliwość
prowadzenia autonomicznej od rządu „polityki” i to w sferach o niezwykle istotnym znaczeniu społecznym, bez ponoszenia odpowiedzialności. Tym istotniejsza
jest zatem świadomość, że regulatorzy zostali powołani przede wszystkim do stania na straży wolności działalności gospodarczej. Analiza modelowych instytucji
organów regulacyjnych funkcjonujących w USA i Francji może z kolei nakreślić
pewne kierunki dla próby ich właściwego umiejscowienia w polskim systemie
ustrojowym. Charakterystyczna konstrukcja niezależności organów regulacyjnych oraz specyficzne kompetencje, którymi dysponują, wydają się bowiem mieć
więcej wspólnego z władzą sądowniczą niż z władzą wykonawczą.

BIBLIOGRAFIA
Adamczyk A., Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, (w:)
R. W. Włodarczyk (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa 2010
Adamski K., Władza i technika. Technokratyczna wizja człowieka i społeczeństwa
w ocenie nauczania społecznego Kościoła, Świdnica 2015
Aoun Charbel M., L’indépendence de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Cergy–Pontoise 2006
Banasiński C., Równoległe stosowanie instrumentów prawa konkurencji i instrumentów
regulacyjnych w Polce (na przykładzie telekomunikacji i energetyki), (w:) C. Bansiński (red.), Prawo konkurencji – stan obecny oraz przewidywane kierunki zmian,
Warszawa 2006

88

Dariusz Mańka

Benz A., The European Union as a loosely coupled multilevel system, (w:) H. Enderlein,
S. Wälti, M. Zürn (red.), Handbook on Multi-level Governance, Cheltenham‒Northampton 2010
Będkowski-Kozioł M., Kilka uwag o europeizacji nadzoru regulacyjnego w sektorze
energetycznym w świetle trzeciego pakietu liberalizacyjnego UE, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
Warszawa 2011
Biliński M., Żurawik A., Zasady ogólne publicznego prawa gospodarczego, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8A.
Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2018
Błachucki M., Stankiewicz R., Polityka konkurencji w dobie kryzysu gospodarczego –
prawne aspekty problematyki, „Equilibrium” 2010, nr 1
Błaszczyk C., Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu, Warszawa 2018
Chauvin T., Reforma instytucji ombudsmana we Francji, (w:) M. Aleksandrowicz,
A. Jamróz, L. Jamróz (red.), Demokratyczne państwo prawa: zagadnienia wybrane,
Białystok 2014
Chevallier J., Le statut des autorités administratives indépendantes: harmonisation ou
diversification, „Revue française d’administration publique” 2010, nr 5
Cornu G., Vocabulaire juridique, Paris 2007
Czarnik Z., W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych, „Zeszyty
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
Dahl M., Polska i niemiecka polityka konkurencji w świetle teorii ordoliberalizmu i koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 3
De Montalivet P., Constitution et autorités de régulation économique, „Revue du droit
public en France et à l’étranger” 2014, nr 2
Debaets E, Les autorités administratives indépendantes et le principe démocratique: recherches sur le concept d’indépendance, „Intervention au VIII’ème Congrès Mondial
de Droit Constitutionnel, Université National Autonome de Mexico”, 6–10.12.2010
Dezobry G., L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard des
opérateurs régulés, „Revue française d’administration publique” 2012, nr 3
Długosz T., Społeczna gospodarka rynkowa jako kryterium organizacji gospodarki,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, nr 1
Dudzik S., Kawka I., Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod
wpływem prawa Unii Europejskiej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel
(red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014
Dudzik S., Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na administrację rządową na
przykładzie kooperacyjnego modelu stosowania wspólnotowego prawa konkurencji,
(w:) S. Biernat, S. Dudzik, M. Niedźwiedź (red.), Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny i jego skutki, Kraków 2003
Eckert G., L’indépendance des autorités de regulation économique à l’égard du pouvoir
politique, „Revue française d’administration publique” 2012, nr 3
Epstein R. A., Government by Waiver, „National Affairs” 2011, nr 39
Frison‑Roche M. A., Le droit de la régulation, Paris 2001

Z PROBLEMATYKI STATUSU PRAWNEGO...

89

Garlicki L., Komentarz do art. 20 Konstytucji RP, (w:) L. Garlicki (red.), Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005
Gélard P., Rapport d’information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale
(1) sur les autorités administratives indépendantes, Paris 2014
Gjidara M., Le contrôle exercé par le juge administratif sur les Autorités Administratives
Independantes, „Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu” 2013, nr 2
Gołąb Ł., Oddziaływanie Komisji Europejskiej na funkcjonowanie krajowego organu
regulacyjnego w zakresie transportu, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński
(red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011
Gourcuff M., L’impact du tournant néolibieral sur les dispositifs de protection des droits
et libértés, „Revue des des droits de l’homme” 2014, nr 5
Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008
Hix S., The political system of the EU, Basingstoke 1999
Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008
Hoff W., Recepcja pojęcia regulacji i organu regulacyjnego na przykładzie prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 2005, z. 8
Illinicz R., Normatywny sens pojęcia społeczna gospodarka rynkowa w Konstytucji RP,
„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, t. 7, z. 4
Izdebski H., Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2017
Izdebski H., Introduction to public administration and administrative law, Warszawa
2006
Izdebski H., Nowe kierunki zarządzania publicznego a współczesne kierunki myśli polityczno-prawnej, (w:) A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe
zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010
Jaroszyński K., Kilka uwag na temat europeizacji organów regulacyjnych, (w:) H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, Warszawa 2011
Jaroszyński K., Wierzbowski M., Organy regulacyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski,
A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące, Warszawa 2011
Jendrośka J., Organ w postępowaniu administracyjnym, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogiki i Administracji” 2005, nr 1
Kawka I., Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej. Problematyka
prawna, Kraków 2006
Kiczka K., Ustrój i zadania administracji gospodarczej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8A. Publiczne prawo
gospodarcze, Warszawa 2018
Kmieciak Z., Niezależne organy regulacyjne (aspekt prawnoporównawczy), (w:) J. Boć,
A. Chajbowicz (red.), Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego,
Wrocław 2009
Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach ochrony konkurencji a koncepcja procedury
hybrydowej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 4
Kolasa J., Krajowe organy regulacyjne, (w:) W. Gromski, J. Kolasa, A. Kozłowski,
K. Wójtowicz (red.), Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2004

90

Dariusz Mańka

Kolouris N. D., Les autorités administratives indépendantes et les independent regulatory agencies, Paris 1992
Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2007
Longchamps F., Problemy pogranicza prawa administracyjnego, „Studia Prawnicze”
1967, nr 16
Lubertowicz M., Technokratyzm, (w:) K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii
doktryn politycznych, t. 6, Warszawa 2015
Mazur S., Historia administracji publicznej, (w:) J. Hausner (red.), Administracja publiczna, Warszawa 2011
Miller H. I., Cohrssen J., Regulatory Dark Matter, „Defining Ideas. A hoover Institution
Journal”, 19 lipca 2018 r.
Molski R., Konkurencja jako element społecznej gospodarki rynkowej, (w:) J. Ciapała,
A. Rost (red.), Wokół konstytucji i zdrowego rozsądku. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Smolińskiemu, Szczecin–Jarocin 2011
Mrożek J., O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2017, nr 323
Oliva E., L’autonomie budgétaire et financière des autorités de régulation économique,
„Revue du droit public en France et à l’étranger” 2014, nr 2
Powałowski A., Społeczna gospodarka rynkowa w prawie polskim, „Gdańskie Studia
Prawnicze” 2017, nr 1
Przybylska M., Pozycja ustrojowa i funkcje organów regulacyjnych, Toruń 2012
Rokita K., Niezależność Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, „Państwo i Prawo”
2015, z. 9
Rouyère A., La constitutionalisation des autorités administratives indépendantes: quelle
signification?, „Revue française de droit administratif” 2010, nr 5
Ruszkowski J., Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej, (w:)
J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multi-level Governance w Unii Europejskiej,
Szczecin–Warszawa 2013
Rzegocki A., Ordoliberalizm, (w:) K. Chojnicka, M. Jaskólski (red.), Słownik historii
doktryn politycznych, t. IV, Warszawa 2009
Serrand P., Manuel des institutions administratives françaises, Paris 2007
Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa. Główne idee polityczne ordoliberalizmu, Warszawa 1994
Supernat J., Koncepcja sieci organów administracji publicznej, (w:) J. Zimmermann,
Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Warszawa 2007
Szahaj A., O nędzy polskiej polityki i technokratyzmie jako reakcji nań, „Etyka” 2000,
nr 33
Ujazdowski K. M., Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej, Kraków
2013
Wajda P., Agencje administracyjne, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.),
System Prawa Administracyjnego. Tom 6. Podmioty administrujące, Warszawa 2011
Wierzbowski M., Jagielski J., Organy regulacyjne – wybrane problemy, (w:) J. Jagielski,
M. Wierzbowski (red.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Jackowi Langowi, Warszawa 2009
Włudyka T., Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech, Warszawa
2013

Z PROBLEMATYKI STATUSU PRAWNEGO...

91

Wojtyczek K., Nowa gwarancja instytucjonalna państwa prawnego we Francji: Obrońca Praw (w:) P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne.
Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, t. 1, Warszawa 2012
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018

SOME ISSUES OF THE LEGAL STATUS OF POLISH
REGULATORY AUTHORITIES: DOCTRINAL AND
COMPARATIVE NOTES

Summary
Regulatory authorities are a relatively new phenomenon in the system of Polish
public administration, which is still an area of vivid discussion, especially among
representatives of administrative law theory. The aim of this paper is to study regulatory
authorities through the prism of political and legal doctrines that determine certain
normative solutions, and to outline some aspects of the problem from a comparative
perspective, which seems valuable for a more complete understanding of the essence
of the discussed institutions. The article begins with general comments on regulators in
the Polish legal system. Subsequent passages of the text were devoted to presentation of
the discussed institution in the context of some political and legal doctrines, as well as
comparative and legal considerations.
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WYZWANIA WOBEC MIGRACJI ZAROBKOWEJ –
PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
W POLSCE

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW – UWAGI
TERMINOLOGICZNE
Termin „cudzoziemiec” jest pojęciem prawnym. W tym miejscu warto podkreślić, że zarówno w prawie międzynarodowym, jak i w prawodawstwie innych
państw europejskich występują negatywne definicje cudzoziemca, w świetle których jest nim osoba nieposiadająca obywatelstwa danego państwa1. Jednocześnie
w myśl przepisu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach2
oraz art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy3 za cudzoziemca uważa się osobę, która nie posiada
obywatelstwa polskiego. Jest to określenie sensu largo rozumiane najszerzej.
Problematykę podejmowania i wykonywania pracy przez cudzoziemców
w Polsce porządkują dwa równolegle działające systemy. Pierwszym z nich jest
wydawanie zezwoleń na pracę, drugi natomiast umożliwia zatrudnienie bez
zezwolenia. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy systematyzuje przede wszystkim kwestie dotyczące uzyskiwania zezwolenia na pracę
i wyjątków, kiedy nie jest ono wymagane, natomiast ustawa o cudzoziemcach
obejmuje zagadnienia dotyczące otrzymywania prawa na pobyt. W ustawie
o promocji zatrudnienia podzielono cudzoziemców pod względem prawa do
podejmowania i wykonywania pracy w Polsce na dwie kategorie. Takich, którzy
są traktowani na równi z obywatelami polskimi, i takich, którzy podlegają w tym
zakresie prawnym ograniczeniom.
W świetle art. 87 ustawy o promocji zatrudnienia pewna grupa nieposiadająca obywatelstwa polskiego jest zwolniona z obowiązku uzyskiwania
J. Gilas, Cudzoziemcy, (w:) Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976, s. 54–55.
2
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2094, z późn. zm.
3
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia.
1
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pozwolenia na pracę, zatem bez ograniczeń może podejmować pracę w Polsce
cudzoziemiec:
1) który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) który posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) który posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
6) który posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) który korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
8) który posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej4;
9) który jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
10) który jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
nienależącego do Unii Europejskiej;
11) który jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu
osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską
i jej państwami członkowskimi.
Katalog sytuacji, w których cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest znacznie szerszy, obejmuje m.in. obcokrajowców
będących posiadaczami ważnej Karty Polaka, będących małżonkami obywatela
polskiego, jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem małżeństwa.
Natomiast przepis art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia reguluje przypadki,
gdy zezwolenie na pracę jest wymagane, jeśli cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział,
zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP;
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do
rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu
powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych5, z pracodawcą zagranicznym;
4
5

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1109, z późn. zm.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.
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4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału,
zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych
6 miesięcy w innym celu niż wskazany w punktach powyżej.
Organem kompetentnym do wydawania zezwolenia na pracę zgodnie z przepisem art. 88b ustawy o promocji zatrudnienia jest wojewoda. Decyzja administracyjna uprawniająca do świadczenia pracy jest wydawana na wniosek podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Z kolei podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca w myśl przepisu art. 2 ust. 1
pkt 21b ustawy o promocji zatrudnienia jest jednostka organizacyjna, chociażby
nie posiadała osobowości prawnej, lub osoba fizyczna, która na podstawie umowy
lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Definicja zawarta w ustawie różni się więc od definicji zawartej w art. 3 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy6, w którym pracodawcą może być
jednostka organizacyjna, choćby nie poosiadała osobowości prawnej, oraz osoba
fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.
W świetle art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń7 wyróżnia
się sześć typów zezwoleń na pracę: A, B, C, D, E, S. Najbardziej popularnym
rodzajem zezwolenia na wykonywanie pracy jest zezwolenie typu A. Jest ono
wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce
zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności
znajduje się na terytorium RP. Przedmiotowe zezwolenie na pracę jest właściwe
także dla zawodów: pomoc domowa i opiekun osoby starszej, której pracodawcą
jest gospodarstwo domowe8. Według danych statystycznych opublikowanych na
stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej9 liczba
wydanych zezwoleń w 2017 r. wynosiła 235 626, w tym 192 547 zostało wydanych obywatelom Ukrainy. Największą ilość wydanych zezwoleń objęło zezwolenie typu A w liczbie 228 700.

Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.
Dz.U. z 2017 r., poz. 2345.
8
E. Podgórska-Rakiel, M. Szypniewski, Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE,
Warszawa 2018, s. 62.
9
https://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/
(dostęp: 27.04.2018 r.).
6
7

WYZWANIA WOBEC MIGRACJI ZAROBKOWEJ...

95

PRAWNE WARUNKI DOSTĘPU CUDZOZIEMCÓW DO RYNKU
PRACY W POLSCE
Procedura zatrudniania cudzoziemców w Polsce ma charakter uprzedni
do zawarcia umowy o pracę. Zawarcie umowy o wykonywanie pracy z cudzoziemcem skutkuje stosowaniem polskiego prawa, jeśli strony nie wskażą innego
prawa właściwego. Przepisy krajowego prawa, w szczególności Kodeks pracy, nie
polaryzują praw i obowiązków osób ze względu na obywatelstwo. Podstawową
formą zatrudniania cudzoziemców w Polsce jest stosunek pracy, natomiast formą
nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Pracownik powinien mieć dostęp
zarówno do informacji dotyczącej sytuacji pracodawcy, jak i informacji dotyczącej warunków umowy lub stosunku pracy10. W świetle art. 90d ustawy o promocji zatrudnienia podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest
obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, jednakże
przed podpisaniem tej umowy musi przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie
na język dla niego zrozumiały.
Uzyskanie zezwolenia na pracę nie jest jedynym warunkiem niezbędnym
do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konieczny jest
również legalny pobyt, za który uznaje się przebywanie11:
1) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy oznaczonej na naklejce wizowej
numerem 01, 20, 21, czyli:
a) turystycznej,
b) udzielonej ze względu na korzystanie z ochrony czasowej;
c) udzielonej na przyjazd do Polski ze względów humanitarnych, z uwagi na
interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
2) od dnia złożenia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na
pobyt czasowy do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy stanie się ostateczna, o ile wniosek został złożony w czasie jego
legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) od dnia złożenia wniosku o udzielenie cudzoziemcowi pozwolenia na
pobyt stały do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt
czasowy stanie się ostateczna, o ile wniosek został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
5) na podstawie dokumentu wydawanego członkom misji dyplomatycznych
i urzędów konsularnych państw obcych;
6) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen;
10
11

L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2007, s. 91.
E. Podgórska-Rakiel, M. Szypniewski, Zatrudnianie…, s. 59–60.
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7) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo
obszaru Schengen;
8) w ramach ruchu bezwizowego.
Od 1 maja 2014 r. możliwe jest zatrudnienie cudzoziemca na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tzw. zezwolenie jednolite, co jest znaczącym ułatwieniem w procedurze ubiegania się o możliwość świadczenia pracy.
Usprawnienie i skrócenie postępowania legalizacji pobytu w celu podjęcia pracy
sprowadziło się do zastąpienia dwóch czynności administracyjnych jedną. Należy
podkreślić, że powyższe rozwiązanie nie stanowi konkurencji względem procedury o wydanie zezwolenia na pracę. Wniosek o takie zezwolenie składa bowiem
cudzoziemiec już przebywający legalnie na terytorium Polski, jeśli praca ma być
wykonywana dłużej niż 3 miesiące. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie
jednolite legitymuje się interesem prawnym12, gdyż to on jest stroną postępowania.
Najpowszechniejszą formą zatrudnienia jest praca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Procedurę rejestracji
oświadczeń, nazywaną także procedurą uproszczoną, należy poprzedzić analizą
rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia
2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy
dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi13. Na podstawie przepisu § 2 przedmiotowego rozporządzenia obywatele państw: Republiki Armenii,
Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie
oświadczenia o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy. Warunkiem skorzystania
z procedury uproszczonej jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji
oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz posiadanie przez cudzoziemca
dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawniającego go do wykonywania pracy na terytorium Polski. Od dnia 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące oświadczeń uległy znacznym zmianom. W następstwie ich rewizji pracodawca ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy
urząd pracy o faktycznym podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu rozpoczęcia
pracy. W przypadku niepodjęcia pracy przez cudzoziemca należy poinformować
o tym urząd w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy wskazanego w ewidencji
oświadczeń.
W celu usprawnienia i ujednolicenia systemu regulującego politykę świadczenia pracy przez obcokrajowców 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa
z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
12
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2015 r.,
IV SA/Wa 852/15, LEX nr 2166918.
13
Dz.U. z 2017 r., poz. 2349.
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rynku pracy oraz niektórych innych ustaw14. Głównym jej założeniem było wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu
zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego15. Nowe regulacje w sposób
istotny zmodyfikowały dotychczasowe zasady powierzania pracy cudzoziemcom zarówno w zakresie procedury legalizacji ich zatrudniania, jak i wymogów
stawianych podmiotom zatrudniającym obcokrajowców. Zezwolenie na pracę
sezonową, tzw. zezwolenie na pracę typu S, jest jednym z nowych sposobów
zalegalizowania zatrudnienia cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie
umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych.
Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane cudzoziemcom przebywającym tymczasowo na terytorium Polski w celu wykonywania prac o charakterze
sezonowym. Organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę sezonową,
w przeciwieństwie do pozostałych zezwoleń na pracę, które są wydawane przez
urzędy wojewódzkie, jest starosta. Co istotne, w praktyce sprawy o wydanie zezwolenia na pracę sezonową są prowadzone przez powiatowe urzędy
pracy, które odpowiadają za legalizację krótkotrwałego pobytu cudzoziemców
w związku z wykonywaniem prac sezonowych16.
Zezwolenia na pracę sezonową, w przeciwieństwie do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, są wydawane dla wszystkich cudzoziemców spoza
Unii Europejskiej, EOG oraz Szwajcarii, niezależnie od kraju ich pochodzenia.
Głównym kryterium rozstrzygającym o uzyskaniu zezwolenia na pracę sezonową
jest charakter powierzonych zadań, nie zaś obywatelstwo cudzoziemca. Podstawowym problemem związanym z nową procedurą jest ustalenie, czy cudzoziemiec w okresie zatrudnienia w Polsce będzie wykonywał pracę sezonową, czy
też pracę innego rodzaju. Za pracę o charakterze sezonowym na gruncie przepisów wykonawczych zostały uznane prace wykonywane w czterech sektorach
gospodarki, tj. rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce i gastronomii. Do najważniejszych podklas działalności, do których odwołują się przepisy rozporządzenia17,
należy zaliczyć działalność związaną z uprawami rolnymi, uprawami zbóż,
warzyw, drzew i krzewów owocowych, chowem i hodowlą zwierząt, działalność
w zakresie zakwaterowania, w tym działalność obiektów noclegowych turystycznych, pól kempingowych, a także działalność usługową związaną z wyżywieniem, w tym działalność restauracji oraz innych placówek gastronomicznych.
Co istotne, wbrew oczekiwaniom wielu pracodawców, za prace sezonowe nie
Dz.U. z 2017 r., poz. 1543.
Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014 r., s. 375.
16
D. Nowak, M. Gajda, Zatrudnienie cudzoziemca przy pracy sezonowej, „Monitor Prawa
Pracy” 2018, nr 4, s. 26.
17
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, Dz.U. z 2017 r., poz. 2348.
14

15
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zostały uznane prace budowlane, co budzi liczne zastrzeżenia. Warto pamiętać,
że organy administracyjne weryfikują, czy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi zarejestrował podklasę Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) –
wskazaną we wniosku o zezwolenie na pracę sezonową – w KRS lub CEIDG.
Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową jest uzależniona od tego,
czy dany cudzoziemiec zamierza wjechać do kraju na podstawie wizy w celu
wykonywania pracy sezonowej bądź w ruchu bezwizowym, czy przebywa już
w kraju na innej podstawie, z której wynika uprawnienie do legalnego wykonywania pracy. Co do zasady, procedura składa się z kilku etapów.

PODSUMOWANIE
Konkludując powyższe rozważania, w obecnych realiach zatrudnianie cudzoziemców stało się jednym z istotnych warunków rozwoju polskiej gospodarki,
w której coraz częściej brakuje siły roboczej. W celu usprawnienia procedury
zatrudnienia wydano nowy model zezwolenia na pracę sezonową. W praktyce
uzyskanie zezwolenia typu S zastąpi w wielu przypadkach procedurę rejestracji
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, które do niedawna było najczęściej wybieraną przez pracodawców formą zalegalizowania sezonowej pracy
cudzoziemców zza wschodniej granicy.
Porównanie obu procedur prowadzi do wniosku, że procedurą korzystniejszą dla podmiotów zatrudniających, jak również zatrudnianych jest procedura
ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową. Rozwiązaniem korzystnym jest
możliwość powierzenia cudzoziemcowi pracy przez dziewięć miesięcy w danym
roku kalendarzowym, zamiast sześciu miesięcy, jak to jest w przypadku procedury rejestracji oświadczeń, a także możliwość zarejestrowania wniosku dla tzw.
pracownika wielosezonowego. Kwestią budzącą wątpliwości pozostaje natomiast
odpowiedź na pytanie, czy wprowadzony katalog prac sezonowych odpowiada
potrzebom wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność o charakterze
sezonowym, co zapewne zostanie zweryfikowane przez praktykę.
Proces legalizacji powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcom wymaga
nieustannego monitoringu, dzięki temu przepisy prawa pracy regulujące kwestie
zatrudnienia cudzoziemców uwzględniają zmieniające się realia. Niemniej jednak
należy również zastanowić się nad rozwiązaniami, które przyspieszą procedurę
zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, co pozwoliłoby na sprawne rozpoczęcie
świadczenia pracy przez cudzoziemca oraz zachowanie ciągłości zatrudnienia.
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CHALLENGES TO LABOR MIGRATION – THE PROBLEM
OF EMPLOYMENT OF FOREIGNERS IN POLAND

Summary
When considering the problem of employing foreigners on the territory of the
Republic of Poland, the analysis of the issue should be focused on legal regulations built
on the provisions of the Act of 12 December 2013 on foreigners and the Act of 20 April
2004 on the promotion of employment and labor market institutions.
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The first legal act after returning to sovereignty in 1918 regulating the admission of
foreigners to the Polish labor market was the regulation of the President of the Republic
of Poland of June 4, 1927 on the protection of the labor market. Since then, legal acts
regulating the employment of foreigners in the territory of the Republic have undergone
significant changes. In Polish legislation, significant changes have been made to the
provisions on the employment of foreigners, taking into account the need to facilitate
access to the Polish labor market. The most important modifications in this respect
include: abolition of the two-stage procedure for applying for a work permit, reforming
the mechanism of the so-called labor market test, simplifying the procedure of changing
the place of work by a foreigner or changing positions, simplifying forms, limiting the
number of documents required, creating the possibility of issuing a permit for a longer
period, defining clear rules of the employer’s liability. The publication discusses the
current procedure for the employment of foreigners on the territory of the Republic of
Poland including the revisions of legal norms regulating the issue of entrusting work to
foreigners.
Labor migration is again an important problem, not only european but also
international, becoming the subject of intense discussions. The issue of employing
foreigners in Poland has also become even more important. The labor migration process
plays an important role in maintaining the balance on the labor market. The priority is to
increase the employment rate, promote stable forms of employment and at the same time
flexible methods of organizing and providing work.
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PROJEKT POLSKIEGO PRAWA KOSMICZNEGO –
REGULACJA NA MIARĘ XXI WIEKU?

1. WSTĘP
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem referatu wygłoszonego podczas
I Konferencji Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zatytułowanej „Najważniejsze wyzwania prawne na kolejne 100-lecie
Państwa Polskiego”. Niewątpliwie – biorąc pod uwagę rosnącą liczbę przedsięwzięć kosmicznych, rozwój nowych technologii, a także wpływ technik satelitarnych (nawigacji, radiodyfuzji, teledetekcji) na codzienne życie każdego z nas
– problematyka szeroko rozumianego prawa kosmicznego staje się coraz bardziej
aktualna. W świetle powyższego, uchwalenie ustawy o działalności kosmicznej
i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych jest jednym z najważniejszych
wyzwań prawnych na kolejne 100-lecie Państwa Polskiego.
Dlatego też stosowne działania legislacyjne zostały poczynione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (obecnie Przedsiębiorczości i Technologii), które
dnia 10 lipca 2017 r. przyjęło projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych1. Jest to odpowiedź ustawodawcy na
potrzeby dynamicznie rozwijającego się nie tylko na świecie, ale także w Polsce
rynku kosmicznego2. Wobec powyższego konieczne staje się uregulowanie pod1
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych z dnia 10 lipca 2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449052/12449053/dokument300886.pdf (dostęp: 7.07.2018 r.).
2
Jak dotychczas w przestrzeń kosmiczną wypuszczono trzy polskie nanosatelity typu CubeSat: pierwszy – PW-Sat w 2012 r., drugi – Lem w 2013 r. i trzeci – Heweliusz w 2014 r. Ze
względu na brak krajowego rejestru obiekty te nie zostały zarejestrowane, natomiast stosowna
informacja została przekazana Sekretarzowi Generalnemu ONZ zgodnie z postanowieniami Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
z 1972 r. (Dz.U. z 1973 r., nr 27, poz. 154). Pierwszy polski satelita komercyjny – Światowid ‒ ma
zostać umieszczony na orbicie jeszcze w 2019 r. w ramach programu Bridge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 100–200
przedsiębiorstw wykorzystujących wysokie technologie z potencjałem do uczestniczenia w pracach na rzecz rozwoju przemysłu kosmicznego, por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856

102

Maciej Piotrowski

stawowych kwestii dotyczących prowadzenia działalności kosmicznej takich, jak:
licencjonowanie działalności kosmicznej, jurysdykcja i kontrola nad obiektem
kosmicznym, zasady jego rejestracji, zagadnienie odpowiedzialności państwa za
ewentualne szkody przezeń wyrządzone3, czy też kwestia wyboru odpowiedniego
ubezpieczenia. Wewnętrzne prawo kosmiczne przyjęło już wiele państw: m.in.
Japonia, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Rosja, Ukraina, Holandia,
Indie, Chiny, Argentyna, Brazylia, Republika Południowej Afryki, przy czym
kompleksowe zdają się być jedynie regulacje w Stanach Zjednoczonych Ameryki
oraz Australii. W styczniu 2018 r. własne prawo kosmiczne uchwaliła Finlandia4.
Polski ustawodawca za sprawą wspomnianego wyżej projektu stara się dołączyć
do grona tych państw. Pytanie tylko, czy przygotowany projekt ustawy jest regulacją prawną na miarę XXI wieku i wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nowych
aktywności w przestrzeni kosmicznej?

2. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Jak wskazano we wstępie, dnia 10 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju
i Finansów przyjęło projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym
Rejestrze Obiektów Kosmicznych5. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ma on
na celu realizację zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z prawa
międzynarodowego, tj. z wiążących ją umów międzynarodowych w zakresie
prawa kosmicznego – przy czym wskazano na trzy umowy międzynarodowe:
Układ o zasadach działalności Państw w zakresie badań i wykorzystywania
przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. (dalej:
układ kosmiczny)6, Konwencję o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzoną w Moskwie, Londynie
/12449052/12449053/dokument300885.pdf (dostęp: 21.07.2018 r.). Związek pracodawców Sektora
Kosmicznego, którego misją jest konsolidacja polskiego sektora kosmicznego, zrzesza obecnie
60 członków, por. http://space.biz.pl/liczba-czlonkow-zpsk-60/ (dostęp: 21.07.2018 r.).
3
Opinia Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r.
o projekcie ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, RL-0303-33/17, https://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-22-wrzesnia-2017-r-oprojekcie-ustawy-o-dzialalnosci-kosmicznej-oraz-krajowym (dostęp: 21.07.2018 r.).
4
Ustawa o działalności kosmicznej ‒ Act on Space Activities (63/2018) – weszła w życie dnia
23 stycznia 2018 r., por. https://tem.fi/documents/1410877/3227301/Act+on+Space+Activities/
a3f9c6c9-18fd-4504-8ea9-bff1986fff28/Act+on+Space+Activities.pdf (dostęp: 6.07.2018 r.).
5
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych z dnia 10 lipca 2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449052/12449053/dokument300886.pdf (dostęp: 6.07.2018 r.).
6
Dz.U. z 1968 r., nr 14, poz. 82.
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i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. (dalej: konwencja o odpowiedzialności)7
oraz Konwencję o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną,
otwartą do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r. (dalej: konwencja
o rejestracji)8 – w związku ze wzrostem aktywności polskich podmiotów w użytkowaniu przestrzeni kosmicznej9. Ponadto celem przygotowywanej ustawy jest
stworzenie ram prawnych dla podmiotów prowadzących w Polsce działalność
kosmiczną. Wreszcie przyjęcie polskiego prawa kosmicznego stanowi niezbędny
warunek do wykonania jednego z głównych celów operacyjnych Ministerstwa
Rozwoju i Finansów, jakim jest: „Rozwinięcie i wdrożenie krajowego programu
dotyczącego sektora kosmicznego” (lata 2014–2020)10.
Projekt ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych składa się z 51 artykułów ujętych w dziesięciu rozdziałach:
Zakres regulacji (rozdział 1), Definicje (rozdział 2), Zezwolenie na wykonywanie działalności kosmicznej (rozdział 3), Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych (rozdział 4), Opłaty (rozdział 5), Odpowiedzialność za szkodę (rozdział 6),
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkodę (rozdział 7), Nadzór nad
działalnością kosmiczną (rozdział 8), Kary (rozdział 9) oraz Zmiany w przepisach obowiązujących, przepis epizodyczny, przejściowy i końcowy (rozdział 10).
Najistotniejsze przepisy dotyczą rejestracji obiektów kosmicznych i prowadzenia
Krejowego Rejestru Obiektów Kosmicznych, zasad odpowiedzialności za szkodę
oraz licencjonowania i nadzoru działalności kosmicznej.
W poprzedniej wersji projektu uregulowane miały być tyko zasady prowadzenia rejestru11. Rozszerzenie zakresu regulacji o zagadnienia dotyczące szeroko
rozumianej działalności kosmicznej jest niezwykle pożądane. W ten sposób polski projektodawca podąża za wzorem innych państw europejskich, co powoduje,
że projektowane przepisy korespondują zakresem chociażby z ustawą francuską12
Dz.U. z 1973 r., nr 27, poz. 154.
Dz.U. z 1979 r., nr 5, poz. 22.
9
Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności kosmicznej oraz Krajowym Rejestrze
Obiektów Kosmicznych z dnia 10 lipca 2017 r., s. 1, https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/
12449052/12449053/dokument300887.pdf (dostęp: 6.07.2018 r.).
10
Opinia Rady Legislacyjnej…
11
Por. projekt założeń do projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych
z dnia 3 lutego 2016 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/1/242743/242774/242775/dokument207085.
pdf (dostęp: 28.07.2018 r.).
12
Ustawa dotycząca działalności kosmicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. (Loi n° 2008-518 du
3 juin 2008 relative aux opérations spatiales). Ustawa weszła w życie dnia 10 grudnia 2010 r.,
a jej tekst dostępny jest w serwisie: https://www.legifrance.gouv.fr/afchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018931380 (dostęp: 6.07.2018 r.). Zakres jej regulacji objął: zdefiniowanie pojęć użytych w ustawie, zakres podmiotowy, zasady uzyskiwania zgody/licencji na prowadzenie działalności kosmicznej, rejestrację obiektów kosmicznych, odpowiedzialność za szkody kosmiczne,
rolę Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych w implementacji ustawy, własność intelektualną,
dane pozyskane z teledetekcji, przepisy przejściowe. Poza zakresem ustawy znalazło się wysyłanie w przestrzeń rakiet balistycznych oraz inna działalność Ministerstwa Obrony, natomiast
7
8

104

Maciej Piotrowski

czy fińską13. Przytoczone w tym miejscu zostały regulacje wewnętrzne tych dwóch
państw, bowiem model francuski stanowi przykład stosunkowo kompleksowej
regulacji wewnętrznego prawa kosmicznego i może być cenną wskazówką dla polskiego projektodawcy. Francja jest liczącym się podmiotem na rynku kosmicznym
w Europie, a pierwszy polski sztuczny satelita Ziemi, PW-Sat, został wypuszczony
w przestrzeń kosmiczną z jedynego europejskiego kosmodromu, jakim jest należące właśnie do Francji Gujańskie Centrum Kosmiczne (Centre Spatial Guyanais
– CNES)14. Natomiast ustawa fińska została przyjęta na początku bieżącego roku
i – jako najbardziej aktualna regulacja prawna w tej materii, a zarazem niezwykle
pozytywnie przyjęta w środowisku prawników internacjonalistów – także może
stanowić wzór dla polskiego ustawodawcy.

3. LICENCJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI KOSMICZNEJ
Stosowne przepisy odnośnie do licencjonowania krajowej działalności
kosmicznej zostały zapisane w rozdziale 3 projektowanej regulacji prawnej,
który obejmuje 9 artykułów (od 4 do 12). Zgodnie z art. 4 ust. 1 projektu działalność kosmiczna może być wykonywana wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia,
które wydaje (ewentualnie odmawia wydania, zmienia lub cofa) Prezes Polskiej
Agencji Kosmicznej w drodze decyzji administracyjnej w terminie 6 miesięcy
od dnia przedłożenia wniosku wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą
spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 2. Wspomniane warunki to:
1) zapewnienie bezpieczeństwa działalności kosmicznej; 2) posiadanie wiedzy
i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie działalności kosmicznej15;

szczególnym zasadom podlega działalność kosmiczna wykonywana w ramach zadań francuskiego Państwowego Ośrodka Badań Kosmicznych; por. Z. Kulińska-Kępa, Francuskie regulacje
dotyczące prawa kosmicznego – czy warto się inspirować?, (w:) K. Myszona-Kostrzewa (red.),
Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie, Warszawa 2017, s. 188–201. Należy
zauważyć, że polski projektodawca pomija zagadnienia związane z własnością intelektualną oraz
problematykę pozyskiwania danych z teledetekcji.
13
Por. https://tem.fi/documents/1410877/3227301/Act+on+Space+Activities/a3f9c6c9-18fd4504-8ea9-bff1986fff28/Act+on+Space+Activities.pdf (dostęp: 6.07.2018 r.). Ustawa składa się
z czterech rozdziałów: pierwszy zawiera przepisy ogólne (art. 1–4), drugi traktuje o obowiązkach
operatora (art. 5–11), trzeci odnosi się do problematyki zmian i nadzoru (art. 12–15), czwarty natomiast zawiera regulacje różne (art. 16–22).
14
Z. Kulińska-Kępa, Francuskie regulacje dotyczące prawa kosmicznego – czy warto się
inspirować?, (w:) K. Myszona-Kostrzewa (red.), Kosmos…, s. 187–188.
15
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) zostanie doprecyzowane określenie „posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie działalności kosmicznej” poprzez bliższe do-
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3) brak zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa; 4) nie zakłócanie16 działalności
innych państw w zakresie pokojowych badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej; 5) nie przenoszenie17 broni atomowej albo innej broni masowego rażenia;
6) zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę zgodnie z przepisami rozdziału 7; 7) uzyskanie pozwolenia radiowego na używanie
urządzenia radiowego wypuszczanego w przestrzeń kosmiczną, a w przypadku,
w którym wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia
radiowego na używanie tego urządzenia zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1489),
decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości albo dzierżawienia częstotliwości
objętych tą decyzją lub prawa do ich użytkowania na podstawie innego tytułu
prawnego18; 8) uzgodnienie parametrów orbitalnych obiektu kosmicznego oraz
bezpieczeństwa związanego z użyciem urządzeń i materiałów niebezpiecznych
pomiędzy operatorem a podmiotem świadczącym usługę wyniesienia obiektu
kosmicznego; 9) posiadanie zezwolenia na wywiezienie poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyniesienia technik i usług o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa wydane przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie
z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju
i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1050)19; 10) zastosowanie technik ograniczających zaśmiecanie przestrzeni kosmicznej, z uwzględnieniem
uznanych międzynarodowych zaleceń; 11) opracowanie szczegółowego opisu
planowanej działalności kosmicznej, w tym jego celu z uwzględnieniem szczegółów technicznych, zwłaszcza charakterystyki ładunku, rozwiązań technicznych
dotyczących stacji naziemnej, użytych technologii, planowanego czasu trwania
i zakończenia działalności kosmicznej; 12) zapewnienie finansowania działalności kosmicznej; 13) zawarcie umowy określającej, które państwo jest państwem
określenie zakresu wymaganej wiedzy i doświadczenia; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/1
2300856/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
16
Należy odnotować uwagę Rady Legislacyjnej, która wskazuje, że partykuła „nie” z rzeczownikami jest pisana razem, zatem należałoby poprawić pisownię wyrazów „niezakłócanie”
i „nieprzenoszenie” użytych w art. 4 ust. 2 pkt 4 i 5. Por. Opinia Rady Legislacyjnej … .
17
Ibidem.
18
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) treść przepisu zostanie przeredagowana ze względu na fakt, że
to nie urządzenie radiowe jest wypuszczane w przestrzeń kosmiczną, a obiekt kosmiczny przenoszący urządzenie radiowe. Ponadto uwzględnione zostaną stylistyczne uwagi co do treści tego
przepisu Ministerstwa Cyfryzacji; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12
449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
19
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) wymóg określony w przedmiotowym punkcie zostanie usunięty;
por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
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wypuszczającym, w przypadku gdy więcej niż jedno państwo można uznać za
państwo wypuszczające20.
W art. 6 ust. 1 projektu zapisano, że zezwolenie wydaje się na wniosek
operatora, natomiast treść wniosku o zezwolenie określono w art. 6 ust. 2 projektu. W przypadku planowanej zmiany operatora, nowy operator jest obowiązany zgodnie z art. 8 projektu wystąpić do Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
o wydanie zezwolenia na warunkach określonych w ust. 1, przedstawiając dokument potwierdzający uzgodnienia w zakresie zmiany operatora21. Na mocy
art. 9 projektu operatora obiektu kosmicznego zobowiązano do niezwłocznego
zgłaszania Prezesowi Polskiej Agencji Kosmicznej wszelkich zmian danych,
o których mowa w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 2, w tym o zakończeniu działalności kosmicznej, a także informacji o nieprzewidzianych zdarzeniach mających
wpływ na działalność kosmiczną22. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej może
zmienić zakres zezwolenia z urzędu w ramach sprawowania nadzoru, o którym
mowa w rozdziale 8, w sytuacji, gdy zostanie stwierdzona niezgodność stanu
faktycznego z warunkami, które stanowiły podstawę do udzielenia zezwolenia lub jeśli ze względu na zaistniałe okoliczności konieczna jest taka zmiana
(art. 10 projektu). W projekcie przewidziano także za sprawą art. 11 sankcjonowanie operatora w sytuacji, gdy prowadzi on działalność kosmiczną niezgodnie
z warunkami określonymi w art. 5. W takiej sytuacji Prezes Polskiej Agencji
Kosmicznej wzywa operatora do usunięcia stwierdzonych naruszeń, wskazując
termin ich usunięcia. W przypadku nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie zezwolenie zostanie cofnięte. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej może
także określić w drodze decyzji warunki bezpiecznego zakończenia działalności
kosmicznej lub wprowadzić zakaz wydawania zezwolenia na wykonywanie przez
20
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) ze względu na wiele zastrzeżeń Rządowego Centrum Legislacji do treści warunków określonych w przedmiotowym przepisie zostanie on w dużej mierze
przeredagowany; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
21
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) zostanie poprawione odesłanie użyte w tym przepisie – art. 8 projektu nie został podzielony na ustępy. Ponadto uwzględnione zostaną uwagi Ministerstwa Spraw
Zagranicznych odnośnie do dodania do przepisu odesłania „na warunkach określonych w art. 4
ust. 1 i 2” oraz dodania zapisu, że „zmiana operatora jest skuteczna dopiero po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK) przez nowego operatora. Uzasadnione uwagi do
treści przepisu zgłosiło także Rządowe Centrum Legislacji; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//
2/12300856/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
22
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) zostanie uwzględniona uwaga Rządowego Centrum Legislacji
dotycząca potrzeby zdefiniowania pojęcia „zakończenia działalności kosmicznej” oraz zawężenia
zakresu obowiązku informacyjnego operatora w zakresie „nieprzewidzianych zdarzeń mających
wpływ” na działalność kosmiczną; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/1
2449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
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operatora działalności kosmicznej przez okres od roku do 5 lat (art. 11 ust. 3)23.
Zgodnie z pierwotną wersją projektu wniosek o wydanie, zmianę lub przeniesienie zezwolenia miał podlegać opłacie, o której mowa w art. 20 ust. 1 (należy
nadmienić niedopatrzenie projektodawcy, który nie zauważył, że w projekcie nie
przewidziano art. 20 ust. 1, a jedynie art. 20). Natomiast brak opłaty miał skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania24.

4. REJESTRACJA OBIEKTÓW KOSMICZNYCH
Informacje ujawnione w rejestrze mają stanowić podstawę do uznania Rzeczypospolitej Polskiej za państwo wypuszczające i rejestrujące. Oznacza to
możliwość pociągnięcia Rzeczypospolitej Polskiej do odpowiedzialności za
ewentualne szkody wyrządzone przez te obiekty25. W art. 3 ust. 2 projektu zdefiniowano termin „obiekt kosmiczny” jako „obiekt, który będzie wypuszczony lub
który został wypuszczony w przestrzeń kosmiczną, jego części składowe, a także
jego pojazd i jego części”26. Definicja ta spotkała się z krytyczną oceną Rady
Legislacyjnej ze względu na jej niejednoznaczność27, niemniej jednak polskiego
projektodawcę usprawiedliwia w tym zakresie brak definicji legalnej terminu
„obiekt kosmiczny” czy „sztuczny satelita” oraz niekonsekwencja terminologiczna corpus iuris spatialis.
Zgodnie z art. 13 projektu Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych zawiera
informacje o obiektach kosmicznych wypuszczonych na orbitę okołoziemską lub
poza nią, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem wypuszczającym.
23
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) na skutek uwag Rządowego Centrum Legislacji przepisy art. 10
i 11 projektu jako regulacje środków nadzoru zostaną przeniesione do rozdziału 8. Zastrzeżenia
zostały poczynione ponadto odnośnie do zbyt ogólnie sformułowanych przesłanek podjęcia decyzji oraz zbyt dużego marginesu uznaniowości organu podejmującego decyzje w sprawie zmiany
albo cofnięcia zezwolenia. Ponadto – jak wskazuje Rządowe Centrum Legislacji – niejasna jest
proponowana treść art. 11 ust. 1 w zakresie, w jakim błędnie odsyła do warunków „określonych
w art. 5”, bowiem projektodawca nie określa tam warunków wykonywania działalności kosmicznej. Skutkiem powyższego jest niejasność, co w ramach sprawowanego nadzoru nad działalnością kosmiczną organ ma uznać za działalność prowadzoną niezgodnie z tymi warunkami; por.
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp:
23.07.2018 r.).
24
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag do projektu w ramach
konsultacji międzyresortowych) na skutek uwag Rządowego Centrum Legislacji projektodawca
wskazał, że nie będzie opłat za rejestrację; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/1244
9058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
25
Uzasadnienie do projektu ustawy…, s. 2.
26
Projekt ustawy o działalności kosmicznej…
27
Opinia Rady Legislacyjnej…
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Rzeczpospolita Polska zachowuje jurysdykcję i kontrolę nad zarejestrowanym
w rejestrze obiektem wypuszczonym w przestrzeń kosmiczną oraz nad znajdującą się na jego pokładzie załogą, gdy znajduje się on w przestrzeni kosmicznej
lub na ciele niebieskim (art. 13 ust. 328). Natomiast w art. 14 projektu ustawy
wskazano, jakie informacje podlegają wpisowi do rejestru. Rejestr ma być jawny
(art. 15 projektu) i będzie prowadzony w postaci elektronicznej przez Prezesa
Polskiej Agencji Kosmicznej. Zgodnie z projektem wpis do rejestru będący czynnością o charakterze technicznym (deklaratoryjnym) będzie dokonywany na
wniosek operatora, którego zobowiązano do złożenia wniosku niezwłocznie po
wypuszczeniu obiektu kosmicznego na orbitę okołoziemską lub poza nią29. Na
mocy art. 18 projektu zobowiązano Prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej do niezwłocznego przekazywania Sekretarzowi Generalnemu ONZ, za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw zagranicznych, informacji o wpisaniu obiektu
kosmicznego do rejestru30.
Utworzenie Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych jest konieczne nie
tylko ze względu na aktywność polskich podmiotów na rynku kosmicznym,
o czym była mowa powyżej, ale także ze względu na wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Już w 1961 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło zasadę, że każdy
obiekt kosmiczny podlega jurysdykcji i kontroli państwa, do którego rejestru
został wpisany (rezolucja nr 1721/XVI o międzynarodowej współpracy i pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej z 1961 r.)31. Wprawdzie był to niewiążący państwa akt prawny, niemniej jednak doprowadził ostatecznie do przyjęcia
art. VIII układu kosmicznego obowiązku rejestracji obiektów kosmicznych w krajowych rejestrach. Finalnie wyżej wymieniony obowiązek potwierdzono w art. II
Przepis ten został uznany przez Rządowe Centrum Legislacji jako zbędny, co spotkało się
z aprobatą projektodawcy ze względu na fakt, że stanowi powtórzenie art. VIII zdanie 1 układu
kosmicznego. Tożsame zastrzeżenie dotyczy również art. 16 ust. 4 projektu („Dokumenty stanowiące podstawę wpisu w Rejestrze podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicach
prawnie chronionych”); por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12449061/
dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
29
Projekt ustawy o działalności kosmicznej…
30
Jest to wykonanie zobowiązania wypływającego z art. IV konwencji o rejestracji, w którym zobowiązano państwa wysyłające obiekty kosmiczne do dostarczania Sekretarzowi Generalnemu ONZ informacji dotyczących nazwy państwa lub państw wypuszczających, odpowiedniego
znaku rozpoznawczego obiektu kosmicznego lub jego numeru rejestracyjnego, daty i terytorium
lub miejsca wypuszczenia, głównych parametrów orbity. Sekretarz wpisuje przedmiotowe dane
do rejestru międzynarodowego. Ze względu na fakt, że państwa nie dopełniają obowiązku rejestracji w rejestrze Sekretarza ONZ przyjęto rezolucję nr 62/101 z 2007 r., w której ponownie
zostały przedstawione zasady odnoszące się do rejestracji obiektów kosmicznych; por. K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2011, s. 39;
Ł. Kułaga, Kodyfikacja i postępowy rozwój międzynarodowego prawa kosmicznego przez soft
law, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalistyczny” 2017, Rok LXXIX, z. 4, s. 168.
31
RES 1721 (XVI) International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space,
A/AC.105/INF/series documents.
28
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ust. 1 konwencji o rejestracji32. W zestawieniu uwag do projektu ustawy wskazano,
że dotychczas wypuszczone niezarejestrowane trzy obiekty kosmiczne (z czego
obecnie w przestrzeni kosmicznej znajdują się dwa) powinny być wpisane do Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych. Z uwagi na fakt, że spełniają one kryteria obiektów z art. 28 projektu ustawy (obiekt kosmiczny wykorzystywany dla
celów podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji) i tak byłyby one zwolnione z obowiązku ubezpieczenia.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE
PRZEZ OBIEKTY KOSMICZNE I UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI OC
Przechodząc do omówienia zagadnienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, której to materii został poświęcony rozdział
6 projektu ustawy, podnieść należy, że projektowane przepisy stanowią realną
odpowiedź ustawodawcy na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku
kosmicznego w Polsce. Komercjalizacja kosmosu jest dziś bodaj największym
wyzwaniem współczesności dla sektora kosmicznego. Przestrzeń kosmiczna,
niegdyś zarezerwowana tylko dla państw, dziś staje się przestrzenią działalności prywatnych przedsiębiorstw33. Wokół Ziemi krąży około 6000 ton odpadów
kosmicznych, a tylko 800 z 4700 jest nadal aktywnych34. Ocenia się, że w przestrzeni kosmicznej wokół naszej planety znajduje się ok. 19 000 obiektów większych niż 10 cm, które klasyfikuje się jako gruz, zaś obiektów wielkości 1–10 cm
jest aż 0,5 miliona35. Każde przedsięwzięcie w kosmosie wiąże się z groźnymi
niebezpieczeństwami wyrządzenia szkód, na które narażone są wszystkie społeczeństwa naszego globu36. Szkody kosmiczne mogą polegać na kolizji (z innym
działającym satelitą, kosmicznym śmieciem czy ciałem niebieskim) albo zakłóceniach elektromagnetycznych w transmisji danych satelity spowodowanych przez
32
Natomiast uregulowanie treści i zakresu rejestrów krajowych pozostawiono do określenia
państwom, które je prowadzą (art. II ust. 3 konwencji o rejestracji).
33
K. Garapich, M. Piotrowski, Loty suborbitalne – aspekty prawne, (w:) K. Myszona
‑Kostrzewa (red.), Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie, Warszawa 2017,
s. 183.
34
Ł. Kułaga, Odpowiedzialność międzynarodowa za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, (w:) Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Manfred Lachs – wybitny
prawnik świata, Warszawa 2011, s. 447.
35
D. M. Bielicki, Gruz kosmiczny – problem Polski, Europy i świata, (w:) Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa –
Polska, Warszawa 2010, s. 119.
36
J. Rajski, Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
obiekty kosmiczne, „Państwo i Prawo” 1972, z. 2, s. 35.
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system innego satelity37. Z uwagi na coraz większe zagęszczenie środowiska
kosmicznego rośne znaczenie takich kwestii, jak chociażby zarządzanie ruchem
kosmicznym. Wynika to ze stale zwiększającej się liczby obiektów kosmicznych oraz wzrostu aktywności kosmicznej poszczególnych obiektów, a także
ilości podmiotów zaangażowanych w ten proces38. Również w Polsce wypuszczane są nanosatelity typu CubeSat, o czym była mowa we wstępie. Wszystko to
powoduje, że tematyka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty
kosmiczne staje się bardzo istotnym zagadnieniem tak w prawie międzynarodowym publicznym, jak i prawie wewnętrznym państw.
Zgodnie z art. 22 projektu ustawy Rzeczpospolita Polska ponosi odpowiedzialność za szkodę na zasadach określonych w prawie międzynarodowym. De
lege ferenda określenie „szkoda na zasadach określonych w prawie międzynarodowym” powinno zostać dookreślone, tak jak chociażby w ustawie o działalności kosmicznej oraz o ustanowieniu rejestru obiektów kosmicznych przyjętej
w Holandii39. W art. 23 projektu wskazano, że Skarbowi Państwa w sytuacji
naprawienia przez Rzeczpospolitą Polską szkody przysługuje roszczenie zwrotne
(regres) przeciwko właścicielowi obiektu kosmicznego40. Celem tego przepisu
jest ochrona majątkowych interesów Skarbu Państwa, bowiem podmioty inne
niż państwa wypuszczające i określone w konwencji o odpowiedzialności międzynarodowe organizacje międzyrządowe nie ponoszą międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. W przypadku
konieczności zapłaty przez Rzeczpospolitą Polską odszkodowania w związku
ze szkodą powstałą w wyniku działalności kosmicznej, środki na jej pokrycie
pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie
zobowiązań Skarbu Państwa (art. 24 projektu).
Z kwestią odpowiedzialności za szkody nierozerwalnie związana jest problematyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która została uregulowana
w rozdziale 7 projektu ustawy. Eksploatacja przestrzeni kosmicznej niesie ze sobą
ryzyko wyrządzenia szkód innym podmiotom, co może powodować odpowiedzialność odszkodowawczą sprawcy. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi
roszczeniami, istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej w związku z działalnością w kosmosie. Wystrzelenie w 1961 r. pierwszego
sztucznego satelity Ziemi – Sputnika 1, oraz pierwszy lot człowieka – J. Gagarina,
w przestrzeń kosmiczną w 1965 r. spowodowały rozwój przemysłu kosmicznego.
37
P. Manikowski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody kosmiczne na światowym rynku ubezpieczeniowym, „Prawo Asekuracyjne” 2003, nr 2, s. 86.
38
Ł. Kułaga, Kodyfikacja i postępowy rozwój…, s. 169.
39
Ustawa o działalności kosmicznej oraz o ustanowieniu rejestru obiektów kosmicznych;
por. http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/netherlands/space_
activities_actE.html (dostęp: 12.07.2018 r.).
40
W najnowszej wersji projektu ustawy (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach uzgodnień międzyresortowych) właściciela obiektu kosmicznego zastąpiono operatorem. Skarb Państwa będzie miał zatem zwrotne roszczenie do operatora, a nie właściciela obiektu kosmicznego.
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Pierwsza polisa ubezpieczeniowa na rynku kosmicznym została wystawiona
6 kwietnia 1965 r. dla satelity telekomunikacyjnego Early Bird (Intelsat I-F1)41.
Jak wskazano w art. 25 ust. 1 projektu ustawy, właściciel obiektu kosmicznego42,
przed wystąpieniem operatora z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej, jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkodę z zastrzeżeniem art. 28 projektu
(przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
jeśli obiekt kosmiczny będzie wykorzystywany dla celów podstawowego interesu
bezpieczeństwa państwa, nauki, badań lub edukacji). Kryteria, jakie kwalifikują
do uzyskania statusu obiektu wykorzystywanego dla celów nauki, badań lub edukacji zostały określone w art. 28 ust. 2 projektu. Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 3
projektu ustawy43 o zwolnienie z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
może ubiegać się właściciel obiektu będący podmiotem wymienionym w przepisie. Podsumowując, uzyskanie statusu „obiektu kosmicznego wykorzystywanego
dla celów nauki, badań lub edukacji” będzie stosunkowo trudne, bowiem obiekt
taki będzie musiał spełniać łącznie kryteria wymienione w projekcie ustawy.
Dodatkowo z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkodę będzie mógł wystąpić zamknięty katalog podmiotów wymienionych w przepisie. Wreszcie w pierwotnej wersji projektu ministra właściwego
do spraw nauki wyposażono w dużą swobodę decyzyjną, o czym świadczy treść
art. 28 ust. 2 projektu44. W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 28 projektu, pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne
poniesie Skarb Państwa. Zgodnie z art. 25 ust. 3 projektu ubezpieczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 projektu, będzie ubezpieczeniem obowiązkowym, ale
nie będzie podlegać przepisom ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
41
Ubezpieczenie obejmowało szkody powstałe w samym sztucznym satelicie w fazie przedstartowej (suma ubezpieczenia wynosiła 3,5 mln dolarów amerykańskich) oraz odpowiedzialność
cywilną za szkody wyrządzone przez satelitę od momentu startu do chwili osiągnięcia przestrzeni kosmicznej (suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosiła 5 mln dolarów amerykańskich); por.
P. Manikowski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej…, s. 86. Wyróżnia się trzy rodzaje
ubezpieczeń satelitarnych: 1) ubezpieczenie mienia; 2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 3) ubezpieczenie gwarancyjne (finansowe), które stanowi uzupełnienie pierwszej grupy; por.
C. Szyjko, Kosmiczna polisa, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 1999, nr 1, s. 27.
42
W najnowszej wersji projektu ustawy (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach
uzgodnień międzyresortowych) nie właściciel a operator.
43
Wobec zastrzeżeń co do treści art. 28 ust. 3 pkt 1 w pierwotnej wersji projektu, nowa treść
art. 29 pkt 2 zostanie przyjęta zgodnie z propozycją Ministerstwa Nauki i Szkodnictwa Wyższego.
Przeredagowany zostanie także art. 31 ust. 1 pkt 5; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/123008
56/12449058/12449061/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
44
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach uzgodnień
międzyresortowych) projektodawca zrezygnuje z uznaniowości przy wydawaniu przedmiotowej
decyzji; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/12449061/dokument329837.
pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
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Ubezpieczycieli Komunikacyjnych45. W świetle faktu, że obecnie rynek ubezpieczeń kosmicznych w Polsce praktycznie nie istnieje, powyższe wyłączenie należy
ocenić pozytywnie, bowiem nie da się pogodzić obowiązków, jakie nakłada na
ubezpieczycieli ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, z praktyką specjalistycznych ubezpieczeń indywidualnych.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 projektu ustawy odpowiedzialność właściciela46
obiektu kosmicznego za szkodę kosmiczną będzie ograniczona kwotowo do
wysokości sumy ubezpieczeniowej określonej w zawartej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast z treści art. 25 ust. 2 projektu
wynika, że w umowie ubezpieczenia OC za szkodę jako ubezpieczony będzie
wskazany Skarb Państwa47. Ubezpieczeniem odpowiedzialności OC za szkodę
będzie objęta odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w związku z działalnością kosmiczną w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i w okresie roku po
ustaniu tej ochrony, przy czym zakład ubezpieczeń nie może umownie ograniczyć wypłaty odszkodowania, co zapisano w art. 26 projektu. Ograniczenie kwotowe nie znajdzie zastosowania w sytuacji, w której szkoda kosmiczna powstała
z winy operatora lub w związku z naruszeniem warunków zezwolenia (art. 23
ust. 2 projektu ustawy). Natomiast wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia
w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia, zostanie określona w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów,
który weźmie pod uwagę rodzaj obiektu kosmicznego oraz skalę potencjalnych
zagrożeń, jakie niesie ze sobą jego wykorzystywanie (art. 27 projektu)48. Zgodnie
z założeniami minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia ma wynieść 60 mln
euro w odniesieniu do jednego obiektu kosmicznego. Wydaje się, że jest to kwota
zbyt duża, w szczególności w przypadku startupów49. Wskazać jednak należy,
że projektowane w tym zakresie przepisy korespondują ze wspomnianymi już
regulacjami prawnymi przykładowo we Francji50 i w Finlandii51, czy praktyką
również innych państwach prowadzących działalność kosmiczną.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z późn. zm.
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach uzgodnień
międzyresortowych) właściciel obiektu kosmicznego zostanie zastąpiony operatorem. Poprawione zostaną także definicje.
47
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach uzgodnień
międzyresortowych) to operator będzie zobowiązany do przedstawienia umowy ubezpieczenia
obiektu kosmicznego.
48
Przy czym zasady ustalania minimalnej sumy ubezpieczenia zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. instytucji finansowych.
49
Uzasadnienie do projektu ustawy…, s. 5.
50
Zgodnie z obowiązującym prawem francuskim kwota limitu ubezpieczenia mieści się
w przedziale od 50 do 70 mln euro. Obecnie przyjęto, że kwota ta dla działalności kosmicznej
wynosi 60 mln euro.
51
Zgodnie z ustawą fińską operator powinien pozyskać ubezpieczenie OC na wypadek szkody wyrządzonej stronom trzecim w związku z prowadzeniem przez niego działalności kosmicznej
w wysokości co najmniej 60 mln euro.
45
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W projekcie uregulowano także procedurę postępowania w przypadku wystąpienia szkody. W takiej sytuacji Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej powołuje
komisję. Jej zadaniem będzie ustalenie okoliczności, przyczyn i skutków zdarzenia, które wywołało szkodę oraz sformułowanie wniosków i wydanie zaleceń
mających na celu zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości. Oznacza to,
że komisja będzie powoływana ad hoc, a jej ustalenia będą miały charakter opiniodawczo-doradczy. W art. 31 ust. 1 projektu wymieniono kryteria, jakie musi
spełniać członek komisji52. W skład komisji wchodzą przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie. Członkowie komisji przy
podejmowaniu uchwał kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów oraz nie są
związani poleceniami odnośnie do treści podejmowanych uchwał (art. 33 ust. 1
projektu).

6. PODSUMOWANIE
Podsumowując poczynione rozważania, należy wskazać, że polski projektodawca za sprawą proponowanych przepisów podąża za wzorcem prawnomiędzynarodowym. Utworzenie Krajowego Rejestru Kosmicznego jest niezbędne ze
względu na rosnącą aktywność polskich podmiotów zaangażowanych w działalność kosmiczną. Problematyczny nadal pozostaje fakt, że w międzynarodowym
prawie kosmicznym nie uregulowano warunków prowadzenia rejestru i kwestie te pozostawiono wewnętrznym regulacjom państw. Może to powodować
problemy, z którymi zmaga się międzynarodowe prawo morza, a polegające na
wyborze przez podmioty zainteresowane tanią, a przez to niebezpieczną eksploatacją przestrzeni kosmicznej państw, w których standardy rejestracji obiektów kosmicznych są niskie (proste procedury, brak obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia OC)53. W tym aspekcie jasne procedury rejestracji opisane w polskim projekcie ustawy (szczególnie w wersji po uwzględnieniu uwag w ramach
uzgodnień międzyresortowych) należy przyjąć z aprobatą. Spełniają one międzynarodowy standard, korespondują z praktyką i przepisami przyjmowanymi przez
inne państwa.
52
W najnowszej wersji projektu (po uwzględnieniu zestawienia uwag w ramach uzgodnień
międzyresortowych) kryteria, jakie musi spełniać członek komisji, zostaną przeredagowane zgodnie z uwagą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto zostanie określone wynagrodzenie przysługujące członkom komisji, tak jak ma to miejsce w innych ustawach regulujących
kwestie organów doradczych; por. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300856/12449058/124490
61/dokument329837.pdf (dostęp: 23.07.2018 r.).
53
M. Irmiński, Regres w odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez obiekt kosmiczny
wobec innych uczestników wspólnego wypuszczenia i podmiotów prywatnych, (w:) K. Myszona-Kostrzewa (red.), Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie, Warszawa 2017, s. 79.
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Odnosząc się do zasad odpowiedzialności przewidzianych w projekcie
ustawy, należy podnieść, że niewątpliwie przyjęte tam konstrukcje prawne są
prawidłowe. Jak już wielokrotnie wskazywano, komercjalizacja przestrzeni
kosmicznej wymusza na ustawodawcy wewnętrznym przyjęcie przepisów umożliwiających zwrócenie się z regresem do sprawcy faktycznie odpowiedzialnego
za szkodę. Przewidziany w projekcie obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia również przyczynia się do rozwoju rynku kosmicznego, bowiem pozwala na
ocenę ryzyka związanego z podejmowaniem działalności kosmicznej i umożliwia praktyczne wyłączenie odpowiedzialności operatora w sytuacji wystąpienia
szkody. Ponadto ubezpieczenie przyczyni się do ochrony majątkowych interesów
Skarbu Państwa, bowiem to państwo zgodnie z konwencją o odpowiedzialności
ponosi międzynarodową odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty
kosmiczne zarejestrowane w krajowym rejestrze.
Odnosząc się do zakresu projektowanej ustawy, należy jednakże zauważyć,
że rozwój nowych aktywności w kosmosie, czy w tzw. przestrzeni okołokosmiczej (ang. Near Space Exploration), niesie ze sobą nowe wyznaniowa dla ustawodawcy krajowego w poszczególnych państwach. Near Space Exploration polega
na wypuszczaniu obiektów w wysokie warstwy atmosfery, na granicę przestrzeni
kosmicznej, ale bez jej osiągnięcia. W takiej działalności wykorzystuje się balony
oraz rakiety sondażowe54, które z założenia nie są przeznaczone do osiągnięcia
przestrzeni kosmicznej. Zgodnie zatem z teorią funkcjonalną nie podlegają reżimowi prawa kosmicznego, a jednocześnie nie można ich uznać za statki powietrzne
w rozumieniu przepisów prawa lotniczego. Definicja „statku powietrznego” obejmuje balony jako należące do kategorii aerostatów, co pozwala na zastosowanie
względem nich przepisów prawa międzynarodowego (załączniki do Konwencji
o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r.55) i krajowego56 regulujących ich obowiązkowe wyposażenie, konstrukcję oraz zasady lotu w przestrzeni
powietrznej. Natomiast przelot rakiet, niemieszczących się w definicji statku
powietrznego (poruszają się bez względu na oddziaływanie powietrza), nie został
poddany regulacji w przepisach prawa międzynarodowego57. Taka sytuacja rodzi
wiele problemów w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi powietrznej
(szczególnie w zakresie kontroli ruchu lotniczego) oraz zasad odpowiedzialności
K. Garapich, Problematyka prawna zasad bezpieczeństwa przy wypuszczaniu i powrocie
obiektów kosmicznych, (w:) E. Dynia, A. Marcisz-Dynia (red.), Prawne i techniczne aspekty wykorzystania przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Rzeszów 2018, s. 184.
55
Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisana w Chicago 7 grudnia
1944 r., Dz.U. z 1959 r., nr 35, poz. 212, z późn. zm.
56
Por. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z 22 lutego 2015 r. w sprawie
przepisów ruchu lotniczego (Dz.U. z 2015 r., poz. 141).
57
M. Piotrowski, Status prawny statku powietrznego w świetle prawa międzynarodowego
– wybrane zagadnienia, (w:) E. Dynia, L. Brodowski (red.), Prawo lotnicze i kosmiczne oraz technologie, Rzeszów 2017, s. 12.
54
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w przypadku zaistnienia szkód wywołanych przez takie obiekty58. Polski projekt
ustawy zupełnie nie dostrzega tej coraz bardziej aktualnej problematyki59.
W ostatnich latach dynamicznie rozwija się zjawisko określane za pomocą
pojęcia „turystyka kosmiczna” (loty suborbitalne, loty orbitalne, krótkotrwałe
loty paraboliczne czy długoterminowe pobyty na stacjach kosmicznych)60. Kwestia załogowych lotów suborbitalnych i komercyjnej działalności na tym polu
została całkowicie pominięta w projektowanej ustawie. Jeśli nawet przyjąć, że
w obecnych realiach w Polsce nie jest prowadzona działalność kosmiczna nakierowana na jej aspekt turystyczny, co mogłoby wskazywać na brak potrzeby
regulacji w tym zakresie, to niewątpliwe dostrzeżenie tej problematyki przez
ustawodawcę zdaje się być niezwykle pożądane. Wprowadzenie innowacyjnych,
jasnych reguł prawnych prowadzenia działalności kosmicznej z uwzględnieniem
specyfiki nowych aktywności w kosmosie mogłoby stanowić wyraźny asumpt
do rozwoju tej gałęzi przemysłu w Polsce, również przez zagraniczne podmioty
prywatne dysponujące odpowiednim kapitałem61.
Ponadto brak jest w projekcie wystarczających regulacji prawnych odnośnie
do ochrony środowiska kosmicznego, przede wszystkim zapobiegania powstawaniu tzw. śmieci kosmicznych (gruzu kosmicznego). W ustawie fińskiej materii
tej została poświęcona cała jej sekcja 10. We Francji natomiast CNES Standards
dotyczące ograniczania gruzu kosmicznego zostały ustanowione już w 1999 r.
Były one wzorem dla Europejskiego Kodeksu Postępowania z gruzem kosmicznym z 2004 r. W świetle powyższego nie wydaje się, aby wymienienie wśród
warunków uzyskania zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej
w art. 4 ust. 1 pkt 10 projektu wymogu zastosowania „technik ograniczających

58
K. Garapich, Problematyka prawna zasad bezpieczeństwa przy wypuszczaniu i powrocie
obiektów kosmicznych, (w:) E. Dynia, A. Marcisz-Dynia (red.), Prawne…, s. 185.
59
W wywiadzie z dnia 15 czerwca 2018 r. Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dr Grzegorz
Brona, wskazał, że: „Do 2022 roku powinniśmy być w stanie, przynajmniej teoretycznie, wysłać
rakietę na granicę kosmosu. Powinniśmy móc przekroczyć rakietą suborbitalną pułap 100 kilometrów. To jest cel całkowicie realny do zrealizowania w tej perspektywie czasowej. Zrobię jednak wszystko, aby to jeszcze bardziej przyspieszyć. W tej chwili staramy się wesprzeć proces
zmiany przepisów, tak żebyśmy mogli choćby na określony czas otworzyć przestrzeń powietrzną
nad Polską do wysokości przynajmniej 25 km”, por. https://www.space24.pl/prezes-pak-dla-space24-do-2022-r-polska-rakieta-suborbitalna-powinna-przekroczyc-granice-kosmosu (dostęp:
29.07.2018 r.).
60
K. Garapich, M. Piotrowski, Loty suborbitalne – aspekty prawne, (w:) K. Myszona-Kostrzewa (red.), Kosmos…, s. 155.
61
Wbrew pozorom nie jest to kwestia odległej przyszłości. Już obecnie gdyńska firma SpaceForest realizuje projekt Suborbital Inexpensive Rocket (SIR), który zakłada budowę rakiety
będącej w stanie wynosić małe satelity o maksymalnym ładunku do 50 kg na wysokość 150 km.
Oznacza to, że problematyka odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty wykorzystywane w lotach suborbitalnych staje się aktualna również w Polsce, por. http://www.rp.pl/ZyciePomorza/301089874-W-2022-roku-rakieta-z-Gdyni-poleci-w-kosmos.html (dostęp: 12.07.2018 r.).
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zaśmiecanie przestrzeni kosmicznej z uwzględnieniem uznanych międzynarodowych zaleceń”62 było wystarczające.
Jedynie na marginesie warto zasygnalizować, że polski projekt ustawy o działalności kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych pomija także
– coraz bardziej aktualną – kwestię tzw. górnictwa kosmicznego, tj. działalności
gospodarczej polegającej na wydobywaniu surowców mineralnych na Księżycu
i innych ciałach niebieskich. Przyjęcie w ostatnich latach przez Stany Zjednoczone Ameryki63 oraz Luksemburg64 prawa wewnętrznego dopuszczającego
prowadzenie działalności wydobywczej na Księżycu i innych ciałach niebieskich
powoduje, że temat górnictwa kosmicznego przestał mieć wymiar jedynie teoretyczny, ale stał się realnym wyzwaniem. Ponadto – wzorem regulacji francuskich
– korzystne byłoby uregulowanie podstawowych kwestii związanych z zagadnieniami własności intelektualnej oraz pozyskiwania i przetwarzania danych z teledetekcji Ziemi.
Niewątpliwie projektowane wewnętrzne prawo kosmiczne powinno być atrakcyjne dla podmiotów prywatnych oraz spełniać standardy i realizować założenia
ogólnoświatowe, a także być spójne w Unii Europejskiej. Podmioty bezpośrednio
zainteresowane projektowanymi przepisami muszą dysponować odpowiednim
czasem na przygotowanie się do wejścia w życie ustawy. We Francji vacatio legis
trwało od dnia 3 czerwca 2008 r. do dnia 10 grudnia 2010 r., a zatem ok. 2,5 roku.
W Polsce natomiast planowane są jedynie 3 miesiące, co wydaje się okresem
stanowczo za krótkim.
Dokonując jednak kompleksowej oceny projektowanych przepisów, należy
podnieść, że są co do zasady prawidłowe, spójne oraz korespondują z tymi
uchwalonymi w innych państwach i jako takie – pomijając podnoszone powyżej
zastrzeżenia – stanowią regulację prawną na miarę XXI w. i nowych wyzwań,
jakie niesie ze sobą rozwój sektora kosmicznego.
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POLISH DRAFT SPACE LAW – A REGULATION APPROPRIATE
FOR THE 21TH CENTURY?

Summary
The purpose of this article is to present the provisions of the draft Act of 10 July 2017
on space activities and the National Register of Space Objects, adopted by the Ministry
of Development and Finance, in the context of solutions adopted in selected European
countries and in international public law in the era of the development of the space sector
(New Space). The main research hypothesis is the question whether the proposed legal
regulation constitutes a solution meeting the challenges of the 21st century.
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The proposed regulations have been analysed in detail in terms of the rules of
licensing of space activities, the registration of space objects and liability for damage
inflicted by them, as well as in terms of third party insurance with reference to solutions
adopted in France, Finland and Holland and the international standard. The formaldoctrinal method and the comparative law method have been applied in the analysis.
The conclusion contains the assessment of the Polish space law provisions under
analysis, which have been found to be in principle correct and relatively coherent. It
has been stressed that, in general, the assumptions of the Polish draft act comply with
the international law standard and the legal regulations of selected European countries.
Nevertheless, the absence of regulations concerning, for example, the issue of suborbital
space flights or space mining, and insufficient regulations concerning the protection of
space environment (space debris) have been evaluated critically. A thesis is presented
in the conclusion whereby, despite the deficiencies noted, the Polish draft space law is
a real answer of the lawmaker to the challenges involved in the development of the space
market and is a regulation appropriate for the 21st century.
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SPÓR O TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY – GENEZA
I ISTOTA PROBLEMU, SKUTKI, SCENARIUSZE NA
PRZYSZŁOŚĆ

WPROWADZENIE
Spór o Trybunał Konstytucyjny ma przede wszystkim charakter personalny1
i dotyczy dwóch kwestii:
1) legalności wyboru trzech osób na stanowisko sędziego TK: dr. hab.
M. Muszyńskiego, prof. UKSW; dr. hab. J. Wyrembaka i dr. hab. J. Piskorskiego;
2) legalności powołania na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego
sędzi TK J. Przyłębskiej.
Niniejszy artykuł składa się z części opisowej, podsumowującej podstawowe
fakty i argumenty przytaczane przez obie strony sporu w dyskusji prawniczej,
oraz z części prognostycznej, w której podejmuję próbę przedstawienia czterech alternatywnych scenariuszy zakończenia sporu o Trybunał Konstytucyjny
w latach 2019–2024 lub później.
GENEZA SPORU O WYBÓR TRZECH SĘDZIÓW TRYBUNAŁU
KONSTYTUCYJNEGO
Geneza sporu sięga czerwca 2015 r., kiedy to koalicja rządząca partii PO-PSL przegłosowała nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym2, która w art. 137
1
Początkowo miał również charakter ustrojowy i dotyczył granic swobody ustawodawcy
w określaniu zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, w tym m.in. dopuszczalności
wprowadzenia reguły rozpatrywania wniosków w kolejności wpływu, głosowania większością
2/3 głosów i podniesienia kworum przy orzekaniu w pełnym składzie z 9 do 13 sędziów. Z rozwiązań tych wycofano się po wymianie kadrowej w TK, przywracając w większości reguły obowiązujące wcześniej.
2
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1064),
dalej: ustawa o TK z 2015 r. – akt uchylony ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytu-
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upoważniała Sejm do obsadzenia pięciu stanowisk sędziowskich w TK, z których trzy miały zostać zwolnione jeszcze przed upływem wówczas trwającej
VII kadencji Sejmu (6 listopada 2015 r.), a 2 miały zostać zwolnione dopiero po
wyborach i już w trakcie VIII kadencji Sejmu (2 i 8 grudnia 2015 r.). Sejm VII
kadencji, mimo protestów Prawa i Sprawiedliwości przeciwko obsadzeniu dwóch
dodatkowych miejsc3, przyjął uchwały o wyborze pięciu sędziów TK („uchwały
październikowe”): prof. R. Hausera, prof. A. Jakubeckiego i prof. K. Ślebzaka,
na miejsca zwalniane jeszcze w czasie VII kadencji Sejmu (dalej: sędziowie październikowi)4, oraz prof. B. Sitka i prof. A. Sokalę na miejsca, które miały zostać
zwolnione dopiero w czasie VIII kadencji Sejmu. Na dwa dni przed wyborami
parlamentarnymi grupa posłów PiS zaskarżyła m.in. wspomniany art. 137 do
Trybunału Konstytucyjnego, kwestionując jedynie wybór dwóch sędziów TK,
wybranych na miejsca, które miały zostać zwolnione dopiero w następnej kadencji Sejmu (w grudniu 2015 r.)5.
Po wyborach parlamentarnych większość w Sejmie zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, które zmieniło swoje wcześniejsze stanowisko – grupa posłów PiS
wycofała swój wniosek z TK, a następnie Sejm VIII kadencji, większością głosów PiS oraz Kukiz’15, przyjął uchwały stwierdzające „brak mocy prawnej”
wyboru wszystkich pięciu, a nie tylko dwóch wspomnianych sędziów („uchwały
listopadowe”)6. Dnia 2 grudnia 2015 r. na ich miejsce Sejm VIII kadencji przyjął
uchwały o wyborze M. Muszyńskiego, H. Ciocha, L. Morawskiego („uchwały
cyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1157), która z kolei została zastąpiona ustawami z dnia 30 listopada
2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2072, z późn. zm.) oraz o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (tekst jedn. Dz.U.
z 2018 r., poz. 1422), obowiązującymi do dnia dzisiejszego.
3
Na posiedzeniu Sejmu w dniu 27 maja 2015 r. poseł W. Szarama w imieniu klubu PiS wypowiedział się na temat art. 137: „Sprawa jest jednoznaczna, został wprowadzony przepis przejściowy, który ma doprowadzić do tego, że Sejm tej kadencji wybierze wszystkich pięciu sędziów
Trybunału Konstytucyjnego. Opinie konstytucjonalistów były zupełnie oczywiste i jasne. Sejm
tej kadencji powinien wybrać trzech sędziów Trybunału, Sejm następnej kadencji – dwóch, bo
taka jest logika zdarzeń [podkr. ‒ J.R.], takie są terminy związane z zakończeniem działalności
przez poszczególnych sędziów” – Sprawozdanie stenograficzne z 93. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 maja 2015 r., Warszawa 2015, s. 168.
4
Trzy uchwały Sejmu RP z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału
Konstytucyjnego (M.P. z 2015 r., poz. 1038, 1039 i 1040). Sejm tego samego dnia wybrał jeszcze
dwie osoby na sędziów TK – B. Sitka oraz A. Sokalę – ale ich nie uznaję za „sędziów październikowych”, ponieważ pozostaje bezsporne, że nie są oni sędziami TK. Określenie „sędziów październikowych” ograniczam więc do R. Hausera, A. Jakubeckiego i K. Ślebzaka.
5
Wniosek z dnia 23 października 2015 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1064), dostępny w metryce sprawy z dnia 25 listopada 2015 r., K 29/15, na stronie www.ipo.
trybunal.gov.pl.
6
Pięć uchwał Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wyboru
sędziów Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2015 r., poz. 1131, 1132 i 1133).
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grudniowe”), J. Przyłębskiej oraz P. Pszczółkowskiego. Cała piątka została
zaprzysiężona przez Prezydenta RP w nocy z 2 na 3 grudnia7. Następnego dnia,
3 grudnia 2015 r., na wniosek grupy posłów opozycji8 Trybunał Konstytucyjny
wydał wyrok (K 34/159), w którym stwierdził, że art. 137 ustawy o TK, od którego zaczął się cały spór, w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa dnia 6 listopada 2015 r. (a więc miejsc zwolnionych w VII
kadencji i obsadzonych przez R. Hausera, A. Jakubeckiego i K. Ślebzaka), jest
zgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, a w zakresie, w jakim dotyczy sędziów
Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r. (a więc
miejsc, które miały dopiero zostać zwolnione w VIII kadencji, na które wybrano
B. Sitka i A. Sokalę), jest niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP. Dnia
6 stycznia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny odmówił merytorycznego rozpatrzenia wniosku grupy posłów opozycji o stwierdzenie niekonstytucyjności uchwał
listopadowych oraz grudniowych, decydując się na umorzenie postępowania
z powodu niedopuszczalności wydania wyroku10.
Legalność wyboru J. Przyłębskiej i P. Pszczółkowskiego pozostaje bezsporna
– osoby te były i są uznawane za pełnoprawnych sędziów TK przez obie strony
sporu. Wątpliwości budzi legalność wyboru M. Muszyńskiego, L. Morawskiego
i H. Ciocha, a po śmierci dwóch ostatnich – J. Piskorskiego i J. Wyrembaka
(„sędziowie grudniowi”)11.

7
Zob. A. Śledzińska-Simon, Midnight Judges: Poland’s Constitutional Tribunal Caught
Between Political Fronts, wpis na „Verfassungsblog” z dnia 23 listopada 2015 r., https://verfassungsblog.de/midnight-judges-polands-constitutional-tribunal-caught-between-political-fronts/
(dostęp: 1.08.2018 r.) – autorka ta, jeszcze przed wyborem sędziów grudniowych, dopatrzyła się
ciekawej analogii między ówczesnymi zmianami w TK a sprawą Marbury v. Madison, niejako
antycypując nadchodzące wydarzenia. W sprawie tej prezydent USA J. Adams przed przekazaniem władzy swemu następcy T. Jeffersonowi, w ostatnim dniu swojej kadencji, w nocy, powołał
kilkudziesięciu sędziów, którzy zapisali się w historii jako „nocni sędziowie” (Midnight Judges)
– choć autorka nie mogła tego jeszcze wiedzieć, określenie to może pasować również do sędziów
wybranych w grudniu.
8
Co ciekawe, wniosek grupy posłów opozycji (Platformy Obywatelskiej) był identyczny
z wnioskiem grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, który został przez nich złożony jeszcze przed
wyborami parlamentarnymi.
9
OTK-A 2015, nr 11, poz. 185.
10
Postanowienie pełnego składu TK z dnia 7 stycznia 2016 r., U 8/15, OTK-A 2016, nr 1. Zob.
jednak zdanie odrębne M. Zubika.
11
Określenie to jest pewnym uproszczeniem – nawiązuje do terminu wyboru pierwszej trójki
na stanowiska sędziów TK, od którego zaczął się cały spór, natomiast nijak ma się do terminu
wyboru J. Piskorskiego i J. Wyrembaka, którzy zostali wybrani w innym terminie. Wolę jednak
posługiwać się neutralnym sformułowaniem „sędziowie grudniowi”, niż często używanym w dyskursie publicznym słowem „dublerzy” – nie chcę w tym miejscu przesądzać, na ile jest to określenie uzasadnione, w dalszej części artykułu będę się nim posługiwał w cudzysłowie, zamiennie
z określeniem „sędziowie grudniowi”.
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ARGUMENTY PRAWNE ZA LEGALNOŚCIĄ WYBORU
M. MUSZYŃSKIEGO, J. WYREMBAKA I J. PISKORSKIEGO
NA SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Stanowisko każdej ze stron w sporze prawnym o obsadę trzech miejsc
w TK można streścić w czterech punktach. Według prawników uznających
M. Muszyńskiego, J. Wyrembaka (wcześniej: H. Ciocha) i J. Piskorskiego (wcześniej: L. Morawskiego) za pełnoprawnych sędziów TK12:
1) Sejm mógł stwierdzić bezskuteczność wyboru wszystkich pieciu osób
wybranych na sędziów w październiku, ponieważ Sejm może oceniać skutki
prawne własnych działań. Wyrok TK w sprawie K 34/15 dotyczył art. 137 ustawy
o TK, natomiast nie dotyczył uchwał listopadowych i grudniowych, których Trybunał nie może kontrolować;
2) osoby wybrane w październiku nie stały się sędziami TK, ponieważ nie
zostały zgodnie z ustawą zaprzysiężone przez Prezydenta RP. Osoby wybrane
w grudniu zostały zaś zaprzysiężone przez Prezydenta RP;

W literaturze brakuje kompleksowego opracowania na ten temat, poszczególne argumenty
na rzecz legalności wyboru sędziów grudniowych można jednak wyłuskać z artykułów odnoszących się do niektórych aspektów problemu. Najszerzej broni tego stanowiska A. Dziadzio,
Quis custodiet custodes ipsos? Trybunał Konstytucyjny jako (nie) obiektywny strażnik konstytucji.
Uwagi na kanwie orzeczenia K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku, „Forum
Prawnicze” 2015, nr 5, s. 12–29, oraz wywiadzie prasowym M. Domagalskiego: Prof. Andrzej
Dziadzio: Trybunał nie dochował rzetelności i bezstronności, „Rzeczpospolita” z dnia 1 lutego
2016 r., http://www.rp.pl/Opinie/302019972-Prof-Andrzej-Dziadzio-Trybunal-nie-dochowalrzetelnosci-i-bezstronnosci.html (dostęp: 26.07.2018 r.). Autor ten krytykuje wyrok K 34/15, argumentując, że wybór całej piątki sędziów dokonany w październiku był wadliwy, oraz wskazując,
że Trybunał powinien stwierdzić niekonstytucyjność art. 137 w całości, a nie tylko w części. Podobny pogląd prezentował śp. B. Banaszak – Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
3 grudnia 2015 r. (sygn. akt K 34/15), „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 2, s. 98–123. Równie szeroko,
acz z nieco innej perspektywy – M. Muszyński, Anatomia „spisku”. Analiza prawna procesu
wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego jesienią 2015 roku, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 2,
s. 75–103; B. Banaszak, Opinia nr BAS-69/15A z dnia 24 listopada 2015 r. zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych, http://www.sejm.gov.pl/media8.nsf/files/WBOI-A4LGYH/%24File/69-15A_Banaszak.pdf (dostęp: 30.07.2018 r.). Zob. też krótsze wypowiedzi na ten temat ‒ M. Warciński, Spór
o Trybunał: Prezydent nie może przyjąć ślubowania, „Rzeczpospolita” z dnia 9 grudnia 2015 r.,
http://www.rp.pl/Opinie/312099994-Spor-o-Trybunal-Prezydent-nie-moze-przyjac-slubowania.
html (dostęp: 26.07.2018 r.). W wypowiedziach medialnych, na łamach prasy, w telewizji, radiu
bądź na portalach społecznościowych, zabierali głos również inni prawnicy uznający wybór sędziów grudniowych za legalny, z reguły osoby niebędące specjalistami z dziedziny prawa konstytucyjnego – w tym m.in. nowi sędziowie TK ‒ J. Przyłębska (prawo ubezpieczeń społecznych),
P. Pszczółkowski (prawo karne), prof. G. Grabowska (prawo europejskie), a także wówczas radca
prawny, a obecnie sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego A. Tomczyński (prawo rodzinne, sportowe i gospodarcze).
12
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3) uchwały październikowe były wadliwie, ponieważ art. 19 ust. 1 ustawy
o TK z 2015 r. wymagał składania kandydatur przez 50 posłów oraz Prezydium
Sejmu (koniunkcja), a kandydatury zostały przedstawione przez samo Prezydium;
4) na wadliwość wyboru sędziów październikowych miało również wpływ
zgłoszenie kandydatów z naruszeniem art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu13,
który przewidywał zgłaszanie kandydatów na nowych sędziów TK w terminie
30 dni przed upływem kadencji ustępującego sędziego TK. Sejm VII kadencji
procedował na podstawie art. 137 ustawy o TK, zgodnie z którym zgłoszenie
kandydatów następowało w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.
Niezgodność ustawy z regulaminem naruszyła konstytucyjną zasadę autonomii
regulaminowej Sejmu, co podważa legalność całej procedury

ARGUMENTY PRAWNE PRZECIW UZNAWANIU
M. MUSZYŃSKIEGO, J. WYREMBAKA I J. PISKORSKIEGO
ZA SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Według prawników nieuznających M. Muszyńskiego, J. Wyrembaka i J. Piskorskiego za sędziów TK, a w konsekwencji uznających, że wyroki wydane z ich
udziałem są nieważne lub „nieistniejące”14:
13
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ‒ Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. M.P. z 2012 r., poz. 32, z późn. zm.
14
Podobnie jak w przypadku obrońców legalności wyboru sędziów grudniowych, brak
jest kompleksowego artykułu podsumowującego argumenty na rzecz nieprawidłowości wyboru M. Muszyńskiego, J. Wyrembaka i J. Piskorskiego – są jedynie teksty i wypowiedzi odnoszące się do niektórych aspektów problemu. Najbardziej reprezentatywna dla odzwierciedlenia
stanowiska środowisk prawniczych jest opinia Komisji Weneckiej nr 833/2015 z dnia 11 marca 2016 r., zwłaszcza pkt 109–114, 121–122 oraz 124, http://www.venice.coe.int/webforms/
documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2016)001-e (dostęp: 1.08.2018 r.); uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UW z dnia 14 grudnia 2015 r., http://strony.wpia.uw.edu.pl/zarzadzeniauchwaly/files/2015/12/doc20151214163958.pdf (dostęp: 1.08.2018 r.) i uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 30 listopada 2015 r., http://www.wpia.uj.edu.pl/docume
nts/41601/89321185/201512010845.pdf (dostęp: 1.08.2018 r.), w których uznaje się trzech sędziów
grudniowych za nieprawidłowo wybranych. Szersze uzasadnienie tego poglądu przedstawia
M. J. Zieliński, Teoretycznoprawne aspekty stwierdzenia przez Sejm RP braku mocy prawnej
wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 2015 r., „Przegląd Sądowy” 2017, nr 10, s. 7–19.
O „nieistniejących” wyrokach Trybunału wydanych w składzie z udziałem co najmniej jednego
„dublera” mówili w publicznych wypowiedziach K. Weitz, cyt. za: K. Sobczak, Prof. Karol Weitz:
wyrok wydany z udziałem „dublera” jest wyrokiem nieistniejącym, Prawo.pl z dnia 3 marca 2017 r.,
https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prof-karol-weitz-wyrok-wydany-z-udzialem-dublera-jestwyrokiem-nieistniejacym,69663.html (dostęp: 22.01.2019 r.) oraz T. Ereciński, cyt. za K. Sobczak, Prof. Ereciński: gdy skład sądu wadliwy, to wyrok nieistniejący, Prawo.pl z dnia 6 marca
2017 r., https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prof-erecinski-gdy-sklad-sadu-wadliwy-to-wyrok-
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1) Sejm nie mógł stwierdzić bezskuteczności wyboru wszystkich pięciu osób,
lecz jedynie dwóch osób, zgodnie z wyrokiem TK w sprawie K 34/15;
2) osoby wybrane w październiku stały się sędziami TK, ponieważ jedynym
przewidzianym w Konstytucji RP elementem procedury wyboru sędziego jest
uchwała Sejmu. Zaprzysiężenie jest przewidziane tylko w ustawie, ma charakter czysto ceremonialny, odebranie przysięgi od osób wybranych przez Sejm na
sędziów TK jest obowiązkiem Prezydenta RP;
3) uchwały październikowe były wadliwe jedynie w zakresie określonym
przez wyrok TK w sprawie K 34/15, z którego wynikało, że jedynie dwóch
sędziów zostało wybranych nieskutecznie. Wada proceduralna polegająca na
zgłoszeniu kandydatów przez Prezydium bez poparcia 50 posłów, nie miała istotnego znaczenia, bo kluby mające większość w Prezydium zrzeszały również
większość posłów, więc mogły bez problemu takie poparcie uzyskać. Dosłowna
interpretacja art. 19 ust. 1 ustawy o TK jest przesadnym formalizmem;
4) zgłoszenie kandydatów we wcześniejszym terminie niż wynika to z art. 30
Regulaminu Sejmu wynikało z aktu nadrzędnego, jakim była ustawa o TK,
a nawet w razie uznania, że ustawa nie może modyfikować materii regulaminowej, takie zgłoszenie nie było istotną wadą proceduralną.

ISTOTA PROBLEMU
Istota problemu polega tak naprawdę na pytaniu, czy Sejm ma kompetencję do podważenia wyboru składu organu kadencyjnego dokonanego przez Sejm
poprzedniej kadencji. Jeśli Sejm ma taką kompetencję, to trudno kwestionować
legitymację sędziów grudniowych, ponieważ zostali prawidłowo wybrani na
wolne miejsca w Trybunale. Jeśli Sejm takiej kompetencji nie ma, to z kolei nie
sposób bronić legalności wyboru sędziów grudniowych, którzy zostali wybrani
nieistniejacy,69674.html (dostęp: 22.01.2019 r.). Tezę TK z wyr. K 34/15 o częściowej niekonstytucyjności art. 137 ustawy o TK w zakresie odnoszącym się jedynie do dwóch z pięciu wybranych
sędziów podziela M. Wiącek – Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia
2015 r. (sygn. akt K 34/15), „Przegląd Sejmowy” 2016, nr 2, s. 124–132. Krytyczny dla Prawa
i Sprawiedliwości opis zmian w TK przedstawia A. Radwan, Chess-boxing around the rule of
law – Polish constitutionalism at trial, „Palestra” 2016, nr 3, s. 7–20. Zob. także M. Florczak-Wątor, P. Mikuli, Mariusz Muszyński zaklina rzeczywistość, „Rzeczpospolita” z dnia 8 stycznia
2018 r., http://www.rp.pl/Rzecz-o-prawie/301089928-Mariusz-Muszynski-zaklina-rzeczywistosc.
html (dostęp: 1.08.2018 r.), w którym autorzy przedstawiają argumenty na rzecz nielegalności wyboru M. Muszyńskiego i pozostałych sędziów grudniowych. W wypowiedziach medialnych, na
łamach prasy, w telewizji, radiu bądź na portalach społecznościowych zabierali głos również liczni
prawnicy (głównie konstytucyjności) uznający wybór sędziów grudniowych za nielegalny – wśród
nich m.in. prof. E. Łętowska, prof. A. Zoll, prof. M. Chmaj, prof. M. Safjan, prof. M. Gutowski
(cywilista), dr hab. M. Matczak, prof. UW (teoretyk prawa), dr hab. R. Piotrowski, dr R. Balicki.
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na miejsca obsadzone przez Sejm poprzedniej kadencji. W moim przekonaniu
toczona od kilku lat dyskusja nie rozstrzygnęła tego problemu w sposób jednoznaczny. Z jednej strony żaden przepis prawa takiej kompetencji Sejmowi wprost
nie przyznaje15, więc w duchu zasady legalizmu, z której nauka prawa publicznego
od dawna wywodziła zakaz domniemywania kompetencji, należałoby uznać, że
Sejmowi nie wolno podważać wyborów składu organu kadencyjnego dokonanego
przez poprzedni Sejm. Z drugiej jednak strony, Trybunał Konstytucyjny, orzekając w wyroku K 34/15 o niekonstytucyjności podstawy wyboru dwóch z pięciu
sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji, stwierdził, że w wypadku dwóch
sędziów rozstrzygnięcie ma taki skutek, że „dalsze postępowanie powinno zostać
przerwane i zamknięte”, a „[d]okończenie tego postępowania jest niedopuszczalne, ponieważ podstawa prawna jednego z jego etapów została uznana przez
Trybunał za niekonstytucyjną”. Tym samym – jak się wydaje – Trybunał pośrednio dopuścił możliwość stwierdzenia przez Sejm braku mocy prawnej uchwał
w sprawie wyboru sędziów TK podjętych przez Sejm poprzedniej kadencji, tylko
że w odniesieniu do jedynie dwóch, a nie wszystkich pięciu wówczas wybranych osób. Taka teza wydaje się jednak kłócić ze zdaniem samego Trybunału
co do natury uchwały w sprawie wyboru sędziego TK: „Uchwała Sejmu w tej
sprawie jest definitywna i nie podlega wzruszeniu. Sejm (tej samej lub kolejnych kadencji) nie może odwołać swojego wyboru, unieważnić go, stwierdzić
jego bezprzedmiotowości («braku mocy prawnej») bądź post factum go «konwalidować»”. Niewykluczone, że intencją Trybunału było raczej zasugerowanie,
że stwierdzenie braku mocy prawnej dwóch uchwał październikowych wynika
z jego wyroku, a nie z uchwały Sejmu nowej kadencji. Taki pogląd oznaczałby
jednak, że uchwały sejmowe są jednak wzruszalne, co Trybunał wcześniej w uzasadnieniu wykluczył – i tak koło się zamyka.

SPÓR O PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Drugim istotnym wątkiem w sporze o Trybunał Konstytucyjny jest kwestia
legalności wyboru J. Przyłębskiej na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (legalność jej wyboru na sędziego TK nie podlega z kolei żadnym wątpliwościom).
Główne zarzuty można streścić w trzech punktach16:
O czym świadczy też fakt pominięcia podstawy prawnej we wspomnianych wyżej uchwałach o stwierdzeniu braku mocy prawnej.
16
Przebieg wydarzeń został zrekonstruowany na podstawie protokołu z obrad Zgromadzenia
Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2016 r., uzyskany w trybie
dostępu do informacji publicznej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: http://www.hfhr.
pl/wp-content/uploads/2017/01/protokol-obrad-Zgromadzenia-Ogolnego-STK-w-dniu-20-XII2016-r.pdf (dostęp: 1.08.2018 r.). Zob. też dołączone do protokołu stanowiska ośmiu sędziów TK
15

126

Janusz Roszkiewicz

1) posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 grudnia 2016 r., którego przedmiotem był wybór kandydatów na
Prezesa TK, zostało zwołane przez nieuprawniony podmiot – sędzię TK „pełniącą obowiązki Prezesa Trybunału” wyznaczoną przez Prezydenta RP za zgodą
Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 17 ust. 1 przepisów wprowadzających
nowej ustawy o TK17. Tym samym ustawą stworzono nowy organ TK o kompetencjach tożsamych z organami TK przewidzianymi w art. 194 ust. 2 Konstytucji
RP – Prezesa oraz Wiceprezesa TK. Takie rozwiązanie budziło i budzi poważne
wątpliwości;
2) na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK nie było kworum
wymaganego przez art. 21 ust. 2 przepisów wprowadzających ustawy o TK.
Zgodnie z tym przepisem powinni w nim uczestniczyć „sędziowie Trybunału,
którzy złożyli ślubowanie wobec Prezydenta”, a więc 15 osób, podczas gdy
w rzeczywistości brało w nim udział 14 osób18 – bez sędziego S. Rymara, który
przebywał w tym czasie na urlopie. Sędzia J. Przyłębska, która przewodniczyła
obradom, odmówiła przełożenia terminu posiedzenia na następny dzień;
3) w głosowaniu nad wyborem kandydatów na Prezesa TK wzięło udział
jedynie sześciu sędziów, ośmioro sędziów odmówiło udziału w głosowaniu19.
W efekcie J. Przyłębska zdobyła pięć głosów, a M. Muszyński jeden głos. W dalszym ciągu J. Przyłębska stwierdziła, że samo głosowanie nad wyborem kandydatur jest równoznaczne z podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Ogólne nad
przedstawieniem jej kandydatury Prezydentowi RP. W efekcie Prezydentowi RP
zostały przedstawione kandydatury niemające poparcia większości sędziów TK.
Nawet zakładając, że nie było konieczne przeprowadzanie odrębnego głosowania nad uchwałą w sprawie przedstawienia kandydatów Prezydentowi RP, pozostaje wątpliwość, czy poparcie udzielone przez 5 z 15 sędziów TK (abstrahując
w tym momencie od legalności wyboru trzech z nich) może zostać uznane za
przedstawienie kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu art. 194 ust. 2 Konstytucji RP20.
http://www.hf hr.pl/wp-content/uploads/2017/01/Za%C5%82acznik-do-protoko%C5%82u-ZOSedzi%C3%B3w-TK.pdf (dostęp: 1.08.2018 r.), oraz http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/
2017/01/Za%C5%82acznik-do-protoko%C5%82u-obrad-ZO-sedzia-Piotr-Pszczolkowski.pdf
(dostęp: 1.08.2018 r.).
17
Ustawa z dnia 13 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2074, z późn. zm.).
18
Albo 11 osób – zależy od poglądu na status prawny sędziów październikowych i grudniowych, ponieważ w posiedzeniu uczestniczyło też trzech sędziów grudniowych, zwanych „dublerami”, co do których prawidłowości wyboru istnieją wątpliwości.
19
Przy czym niewykluczone, że trzech z sześciu głosujących nie było sędziami i nie miało
prawa do głosowania. Zob. zastrzeżenie powyżej.
20
Przy odpowiedzi twierdzącej traci sens określanie minimalnego kworum posiedzeń, skoro
1/3 sędziów jest w stanie podejmować decyzje w imieniu całego Zgromadzenia Ogólnego. Zob.
wyrok TK z dnia 7 listopada 2016 r., K 44/16, OTK-A 2016, nr 86, w którym rozróżnia się mię-
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SKUTKI SPORU O TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Skutkami sporu o „dublerów” są:
1) wprowadzenie do obrotu prawnego wyroków TK wydanych w składzie
z udziałem przynajmniej jednego „dublera”, których skuteczność budzi wątpliwości części środowisk prawniczych21. Do dnia 23 stycznia 2019 r. zapadło 47 wyroków TK potencjalnie obciążonych poważną wadą prawną w postaci orzekania
w nieprawidłowym składzie22. W konsekwencji niektóre organy władzy publicznej – sądy, organy administracyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego
– mogą odmawiać tym wyrokom mocy obowiązującej, a inne respektować je tak,
jak wyroki Trybunału wydane w niepodważanym przez nikogo składzie;
2) nasilenie się wśród sądów powszechnych tendencji do kontrolowania konstytucyjności ustaw bez kierowania pytania prawnego do TK, przy aprobacie
czołowych przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego23;

dzy „kandydatami zgłoszonymi” oraz wybranymi spośród nich „kandydatami przedstawionymi”,
a w efekcie wylicza się dwa etapy wyboru kandydatów na Prezesa TK: głosowanie nad wyborem
kandydatów oraz głosowanie nad wyborem kandydatów, którzy mają zostać przedstawieni Prezydentowi. W każdym etapie odbywa się odrębne głosowanie. Celem takiego rozróżnienia jest
zagwarantowanie, że kandydaci na Prezesa TK będą cieszyli się poparciem większości sędziów
TK. Na marginesie warto przypomnieć, że przytoczony wyrok TK jest jednym z trzech orzeczeń
Trybunału, które nie zostały niezwłocznie ogłoszone przez rząd, lecz dopiero po upływie dwóch
lat, tj. dnia 5 czerwca 2018 r. wraz z adnotacją: „Rozstrzygnięcie wydane z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 1157), dotyczyło aktu
normatywnego, który utracił moc obowiązującą”. Na marginesie warto wspomnieć, że kwestia
ogłoszenia wyroku TK wydanego z pominięciem procedury określonej w ustawie regulującej zasady postępowania przed Trybunałem należy do kolejnego, trudnego zagadnienia prawnego, na
którego szczegółowe omówienie nie ma tutaj miejsca. Ograniczę się jedynie do zwrócenia uwagi,
że w zagadnieniu tym dochodzi do konfliktu między dwiema racjami: obowiązkiem TK rozpoznawania spraw w sposób zgodny z ustawą (art. 197 Konstytucji RP) oraz obowiązkiem rządu natychmiastowego ogłaszania wyroków TK, które mają charakter ostateczny i nie podlegają niczyjej
kontroli (art. 190 ust. 1 i 2 Konstytucji RP).
21
Według niektórych autorów, powołujących się na art. 379 pkt 4 k.p.c., postępowanie z udziałem osób niebędących sędziami jest nieważne, według innych, rozstrzygnięcie wydane z udziałem
„dublera” jest „nieaktem”, „wyrokiem nieistniejącym” (K. Weitz, T. Ereciński).
22
M. Muszyński uczestniczył w wydaniu 17 wyroków, śp. H. Cioch – w wydaniu 7 wyroków,
śp. L. Morawski – w wydaniu 6 wyroków, a ich następcy J. Piskorski – w wydaniu 11 wyroków,
oraz J. Wyrembak – 6 wyroków. Dane zebrane na podstawie portalu orzecznictwa TK – ipo.trybunal.gov.pl.
23
Najbardziej znamiennym przejawem zmiany w stanowisku nauki prawa konstytucyjnego
jest pogląd L. Garlickiego, który w związku z kryzysem ustrojowym w Trybunale dopuszcza
w wyjątkowych przypadkach możliwość samodzielnej oceny konstytucyjności przepisu ustawy
oraz odmowy jego zastosowania – L. Garlicki, Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
„Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8, s. 7–25.
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3) zachwianie autorytetu Trybunału, co przejawia się w spadającej liczbie
kierowanych do niego wniosków, skarg oraz pytań prawnych24.
Z kolei skutkiem sporu o legalność wyboru Prezesa TK jest pogłębienie erozji
autorytetu Trybunału, który Prezes ma reprezentować.

SCENARIUSZE ZAKOŃCZENIA SPORU O TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY
W moim przekonaniu, patrząc zarówno z perspektywy prawnej, jak i politologicznej, można pokusić się o zarysowanie kilku potencjalnych scenariuszy zakończenia sporu o TK w przyszłości. Ziszczenie się któregoś z tych scenariuszy zależy
od wielu czynników, przede wszystkim od wyników wyborów parlamentarnych
w 2019 r., a w pewnej mierze także od składu Komisji Europejskiej w kadencji
2019–2024, oraz od gotowości opozycji i środowisk prawniczych do dialogu z partią
rządzącą. Poniżej prezentuję cztery możliwe scenariusze, z których jeden zakłada
utrzymanie status quo w sporze o TK (legalizacja przez upływ czasu), dwa zakładają ustąpienie trzech sędziów grudniowych oraz J. Przyłębskiej ze stanowiska Prezes TK (dobrowolne lub przymusowe), ostatni zaś przewiduje wygaszenie całego
składu TK w drodze zmiany Konstytucji RP oraz wybranie nowych sędziów przez
partię rządzącą w porozumieniu z opozycją (opcja zerowa).

LEGALIZACJA PRZEZ UPŁYW CZASU
W razie utrzymania przez Prawo i Sprawiedliwość samodzielnej większości
parlamentarnej po wyborach w 2019 r., najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest utrzymanie status quo w Trybunale Konstytucyjnym.
Podobnego biegu wydarzeń należy się spodziewać także wtedy, gdy PiS nie
uzyska samodzielnej większości i wejdzie w koalicję z innym ugrupowaniem,
24
W 2015 r., przed erupcją sporu o TK, do Trybunału wpłynęły 623 sprawy ‒ najwięcej w historii. Po głębokich zmianach kadrowych i ustrojowych przeprowadzonych w Trybunale jesienią
2015 r., w 2016 r. nastąpił gwałtowny spadek do 360 spraw. Po zmianie na stanowisku Prezesa TK
pod koniec 2016 r. i dopuszczeniu do orzekania trzech sędziów „dublerów”, w 2017 r. nastąpił kolejny spadek do 282 spraw. Niektóre dane na temat liczby spraw Trybunału we wszystkich latach
zostały usunięte ze strony TK. Kompletne dane przedstawia natomiast raport Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego – Analiza działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego
w latach 2014–2017, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Raport%20ZEP%20o%20funkcjonowaniu%20TK.pdf (dostęp: 1.08.2018 r.).
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np. ruchem Kukiz’15. Mimo pewnych różnic programowych, ugrupowanie
to od początku kadencji w wielu sprawach głosuje razem z partią rządzącą –
było też jedyną partią opozycyjną, która poparła uchwały pozbawiające mocy
prawnej wybór trzech sędziów TK: R. Hausera, A. Jakubeckiego oraz K. Ślebzaka25. Warto jednak zauważyć, że zdecydowana większość klubu Kukiz’15
nie wzięła udziału w głosowaniu nad wyborem następców „unieważnionych”
sędziów TK: M. Muszyńskiego26, L. Morawskiego27 i H. Ciocha28. Po śmierci
prof. L. Morawskiego część klubu Kukiz’15 udzieliła poparcia jego następcy ‒
J. Piskorskiemu29, natomiast po śmierci prof. H. Ciocha cały klub odmówił poparcia J. Wyrembakowi30.
Według stanu na lipiec 2018 r. M. Muszyński, J. Piskorski i J. Wyrembak
sprawują urząd już od czterech lat, orzekają w składach z udziałem sędziów ze
starego rozdania, występują publicznie jako przedstawiciele Trybunału. Z udziałem sędziów „dublerów” wydawane są wyroki, które są ogłaszane przez władzę wykonawczą w Dziennikach Urzędowych i uznawane za wiążące. Władza
ustawodawcza wykonuje wyroki TK wydane przez nieprawidłowy skład – przygotowuje się projekty ustaw wykonujących orzeczenia TK, uchylające przepisy
uznane za niekonstytucyjne i wprowadzające nowe31. Sądy – przynajmniej niektóre z nich – uwzględniają skargi o wznowienie postępowania wnoszone na
Zob. wyniki głosowań w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej wyboru (dostęp:
23.01.2019 r.): R. Hausera – http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkaden
cji=8&nrposiedzenia=2&nrglosowania=23 ; A. Jakubeckiego http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.
xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=2&nrglosowania=24; http://sejm.gov.pl/
sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposiedzenia=2&nrglosowania=25;
K. Ślebzaka – http://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=8&nrposi
edzenia=2&nrglosowania=27.
26
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosie
dzenia=3&NrGlosowania=10 (dostęp: 23.01.2019 r.). Nieobecnych było 34 z 41 członków klubu,
z 7 obecnych 3 głosowało „za”, a 4 wstrzymało się od głosu.
27
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrP
osiedzenia=3&NrGlosowania=8 (dostęp: 23.01.2019 r.). Nieobecnych było 34 członków klubu,
z 7 obecnych 2 głosowało „za”, 1 „przeciw” oraz 4 wstrzymało się od głosu.
28
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosie
dzenia=3&NrGlosowania=6 (dostęp: 23.01.2019 r.). Nieobecnych było 30 członków klubu, z 11
obecnych 2 było „za”, 3 „przeciw”, a 6 wstrzymało się.
29
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPos
iedzenia=47&NrGlosowania=3 (dostęp: 23.01.2019 r.). Tym razem obecnych było 28 członków
klubu, spośród których 13 było „za” kandydaturą, 2 było „przeciw”, a 13 wstrzymało się od głosu.
Nieobecnych było 4 posłów.
30
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosi
edzenia=57&NrGlosowania=93 (dostęp: 23.01.2019 r.). 20 obecnych członków klubu głosowało
„przeciw”, nikt nie był „za”, nieobecnych było 10 członków klubu.
31
Np. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy VIII kadencji nr 1385), wykonujący wyrok TK z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie K 2/15, OTK-A 2017, nr 9, zapadły w składzie z udziałem dwóch sędziów, których
legitymacja do orzekania budzi wątpliwości – M. Muszyńskiego i L. Morawskiego.
25
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podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji RP, w związku z wydawanymi wyrokami
TK. Wznowione postępowania wiodą do wydania nowych wyroków sądowych,
a te kształtują na nowo stosunki prawne. Co więcej, obywatele mogą dochodzić
od Skarbu Państwa odszkodowania za szkody wyrządzone wydaniem niekonstytucyjnych przepisów (bezprawie legislacyjne), które mogą w przyszłości zostać
zasądzone i wypłacone, w zależności od poglądu sądów na legitymację sędziów
grudniowych do orzekania. Odwrócenie skutków prawnych nieprawidłowo
wydanych wyroków Trybunału z każdym rokiem będzie coraz trudniejsze.
Równolegle będzie przebiegał proces „wrastania” trzech sędziów grudniowych w skład Trybunału. W ciągu kilku, może kilkunastu lat, budzące wątpliwości akty wyboru, na podstawie których trzy osoby pełnią funkcję sędziów TK,
zostaną uznane za legalne ze względu na długotrwałe stosowanie i wywołanie
nieodwracalnych skutków prawnych – można powiedzieć, że będzie to zjawisko odwrotne do desuetudo. Sprzeciw części, czy nawet większości środowisk
prawniczych, nie będzie miał przy tym praktycznego znaczenia, ponieważ grupa
prawników nie będzie w stanie przeciwstawić się woli większości społeczeństwa
mającej zaufanie do partii rządzącej. Nie byłaby to nowość w naszej historii.
W najnowszej historii Polski można wskazać co najmniej dwa przykłady analogicznych sytuacji przeprowadzenia głębokich zmian ustrojowych z oczywistym
naruszeniem prawa, które dały początek nowemu porządkowi prawnemu. W każdej z tych sytuacji piastuni władzy, działając z naruszeniem przepisów prawa,
starali się nadać swym czynom pozory działania w granicach porządku prawnego, a społeczeństwo, mimo początkowych oporów, z upływem czasu akceptowało stan prawny ukształtowany przez rządzących. Można więc powiedzieć, że
dochodziło do swego rodzaju „legalizacji bezprawia”.
Pierwszą taką sytuacją był przewrót majowy, wskutek którego doszło do obalenia legalnego rządu Wincentego Witosa oraz prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i wyboru nowych władz pod naciskiem J. Piłsudskiego oraz wiernego
mu wojska. Mimo ostrej krytyki pod adresem stronników J. Piłsudskiego, prawo
przez nich stanowione po 1926 r. zostało zaakceptowane i było stosowane przez
sądy oraz inne organy władzy publicznej. Drugim przykładem takiej sytuacji było
przejęcie władzy w Polsce przez komunistów po 1945 r. W 1944 r. polscy komuniści ogłosili powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w kontrze
do legalnego rządu na uchodźstwie w Londynie. Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego, a z czasem także inne instytucje utworzone przez komunistów, bez
żadnej podstawy prawnej ani nawet legitymacji społecznej, uznały Konstytucję
kwietniową za niebyłą, a Konstytucję marcową za obowiązującą jedynie w części, a następnie zaczęły wydawać własne akty prawne regulujące wiele dziedzin
życia społecznego. Z czasem Druga Rzeczpospolita stała się Polską Ludową.
Przez 55 lat rządów komunistów stanowione przez nich prawo zyskało pewną
akceptację społeczną (także wśród prawników) i, co ważniejsze, wywołało nieodwracalne lub trudne do odwrócenia skutki prawne. Prawodawstwo trwale wrosło
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w porządek prawny Rzeczypospolitej i do dziś w pewnym zakresie uznawane
jest za obowiązujące. Jednocześnie nikt nie kwestionuje faktu, że komuniści
objęli władzę w Polsce z naruszeniem prawa i stanowili nowe akty prawne bez
podstawy prawnej.
Oczywiście nie można uznać potencjalnie nielegalnego obsadzenia trzech
z piętnastu miejsc w Trybunale Konstytucyjnych za zamach stanu na miarę przewrotu majowego czy rewolucji komunistycznej. Skala i charakter tych wydarzeń
jest nieporównywalna – zmiany w Trybunale nie zostały dokonane przemocą,
tylko na mocy uchwały demokratycznie wybranego Sejmu, głosami partii cieszącej się poparciem większości wyborców. Dla tych wydarzeń wspólny jest jedynie
mechanizm legalizacji bezprawnego działania organu państwa.
Pogląd o możliwości legalizacji bezprawia, zastąpienia starego porządku
prawnego nowym porządkiem prawnym za pomocą faktów dokonanych od dawna
jest obecny w teorii prawa. H. Kelsen uznawał skuteczną rewolucję (zamach
stanu) za źródło nowego porządku prawnego. U podstaw każdego porządku
prawnego leżą dwie zasady: zasada legitymizmu i zasada efektywności. Zgodnie
z zasadą legitymizmu należy przestrzegać prawa ustanowionego przez prawowitą (legalną) władzę, natomiast według zasady efektywności prawo obowiązuje
tak długo, jak długo może być skutecznie egzekwowane. Jeśli wskutek zamachu
stanu dochodzi do obalenia legalnej władzy, to choć taki akt jest początkowo
bezprawiem, to tworzy on nową podstawę porządku prawnego (Grundnorm)32.
Jak mówił sam H. Kelsen, „[n]ależy przede wszystkim stwierdzić fakt niezaprzeczalny, że porządek prawny tylko wówczas może być założony jako obowiązujący, jeżeli ten porządek ‒ ściślej mówiąc fakt, że jest on wyobrażony przez
ludzi ‒ jest także skuteczny”33. Co więcej, należy wybierać normę podstawową
w ten sposób, ażeby wynikający z niej dedukcyjnie porządek prawny znajdował
się w możliwie wielkiej zgodności z faktycznym postępowaniem ludzi, których
działania stanowią treść porządku prawnego34.

DOBROWOLNY KOMPROMIS
W przypadku utrzymania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość nie można
też wykluczyć innego wariantu: dobrowolnego ustąpienia M. Muszyńskiego,
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien 1960, s. 213–215 oraz 280 i n.
H. Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922, s. 93, cyt. za: A. Peretiatkowicz, Teoria prawa i państwa u H. Kelsena, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1937, nr 17, s. 482.
34
H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, 1920, s. 241,
cyt. za: A. Peretiatkowicz, Teoria prawa i państwa u H. Kelsena, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1937, nr 17, s. 483.
32
33
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J. Wyrembaka i J. Piskorskiego oraz przeniesienia ich na inne prestiżowe stanowiska, a następnie wybór w ich miejsce sędziów z rekomendacji środowisk
prawniczych lub opozycji – albo dotychczas niedopuszczanych do orzekania
A. Jakubeckiego, K. Ślebzaka oraz R. Hausera, albo zupełnie nowych kandydatów. Druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna, pod warunkiem że udałoby
się skłonić wymienionych trzech sędziów październikowych do złożenia oświadczeń o rezygnacji, które pozwoliłyby środowiskom prawniczym i opozycji uznać
legalność nowych wyborów. J. Wyrembak i J. Piskorski, jako karniści, mogliby
zostać powołani na sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, a M. Muszyński, jako ekspert od prawa międzynarodowego i europejskiego, mógłby zostać
powołany na sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu
Najwyższego, a może nawet na sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym miejsce dla Polaka zwolni się w 2021 r. Ewentualnie każdy
z wymienionej trójki mógłby zostać zatrudniony w którejś z agend rządowych
(np. Ministerstwie Sprawiedliwości). Dodatkowym elementem kompromisu,
raczej koniecznym do zaakceptowania go przez środowiska prawnicze i opozycję, byłoby ustąpienie J. Przyłębskiej ze stanowiska Prezesa TK i wybór w jej
miejsce sędziego cieszącego się poważaniem różnych opcji. Wbrew pozorom, nie
jest to zupełnie nieprawdopodobny scenariusz.
Po pierwsze, wymiana „sędziów dublerów” może przynieść rozejm ze
środowiskami prawniczymi stosunkowo niskim kosztem. Owocem rozejmu
byłoby przywrócenie autorytetu Trybunału Konstytucyjnego wśród sędziów
i innych prawników, co z politycznego punktu widzenia wiązałoby się dla PiS-u
z wymiernymi korzyściami, takimi jak: zamknięcie jednego frontu w konflikcie
z sądami35, które samodzielnie odmawiają stosowania ustaw z powodu sprzeczności z Konstytucją RP, uznając TK za organ nielegalny i niezdolny do orzekania; oraz stworzenie silnego przyczółku w TK, cieszącego się niekwestionowaną
legitymacją formalną do orzekania, na wypadek przegranych wyborów parlamentarnych w 2023 r., gwarantującego utrzymanie przynajmniej części reform
przeprowadzonych przez PiS.
Jak już wspominałem, rozejm na takich warunkach nie wiązałby się z poważnymi kosztami po stronie rządzącej. Oddanie trzech miejsc sędziom cieszącym
się poparciem opozycji nie miałoby istotnego wpływu na rozkład sił w TK.
W maju 2019 r., po zwolnieniu miejsca przez prof. S. Wronkowską-Jaśkiewicz,
10 z 15 sędziów TK będzie pochodziło z wyboru PiS, w grudniu 2019 r., po
zwolnieniu miejsc w Trybunale przez Stanisława Rymara, prof. P. Tuleję oraz
prof. M. Zubika, 13 z 15 sędziów TK będzie pochodziło z wyboru PiS, następnie w styczniu 2020 r., po zwolnieniu miejsca przez prof. M. Pyziak-Szafnicką,
będzie to 14 z 15 sędziów TK, a w lipcu 2021 r., po zwolnieniu miejsca przez
35
Drugi front został otwarty poprzez zmiany ustrojowe i personalne w Krajowej Radzie
Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, ale to zagadnienie wykracza poza ramy niniejszego
artykułu.
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prof. L. Kieresa, cały skład Trybunału będzie pochodził z wyboru jednej partii. W zależności od terminu wcielenia rozejmu w życie, w Trybunale zasiadałoby
od 10 (2019 r.) do 12 sędziów (2021 r.). Przy takiej większości Prawo i Sprawiedliwość mogłoby sobie nawet pozwolić na oddanie stanowiska Prezesa TK któremuś z sędziów popieranych przez opozycję, i to nawet przy zachowaniu pełnej
władzy Prezesa w zakresie kształtowania składów orzekających i wyznaczania
sprawozdawców.
Po drugie, nie bez znaczenia może być też nacisk organizacji międzynarodowych, w szczególności Unii Europejskiej. W agendzie aktualnego składu Komisji
Europejskiej, której kadencja kończy się w 2019 r., temat praworządności w Polsce
(w tym również sytuacji w TK) zajmuje istotne miejsce. Jeśli w składzie przyszłej
Komisji znajdą się osoby o poglądach i temperamencie Fransa Timmermansa
(albo on sam36), to spór między Unią Europejską a Polską o sądownictwo będzie
trwał przez następne kilka lat. Wówczas Prawu i Sprawiedliwości może zależeć
na przecięciu konfliktu poprzez wyżej opisane posunięcie.

STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI WYBORU TRZECH SĘDZIÓW
I PREZES TRTBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory parlamentarne, a do władzy
wróci Platforma Obywatelska, należy się spodziewać częściowej rekonstrukcji
Trybunału Konstytucyjnego, polegającej na usunięciu ze stanowisk sędziowskich
M. Muszyńskiego, J. Wyrembaka oraz J. Piskorskiego. Co ważne, scenariusz ten
jest możliwy do zrealizowania niezależnie od tego, kto będzie w tym czasie Prezydentem RP, ponieważ Sejm IX kadencji (2019–2023) będzie mógł skorzystać
ze ścieżki przetartej przez PiS w 2015 r. – wystarczy, że w drodze uchwały, niewymagającej podpisu głowy państwa, „stwierdzi brak mocy prawnej” uchwał, na
podstawie których Sejm VIII kadencji (2015–2019) dokonał wyboru wspomnianej trójki. Podobnie, jak uchwały Sejmu VIII kadencji, w których stwierdzono
brak mocy prawnej wyboru pięciu sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji
(2011–2015), nie będą musiały one zawierać wyraźnej podstawy prawnej i nie
będą podlegały kontroli Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na brak normatywnego charakteru.

36
Według informacji medialnych F. Timmermans zabiega o poparcie europejskich środowisk politycznych dla jego kandydatury na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej –
P. Dallison, Frans Timmermans launches Commission top job bid, „Politico” z dnia 10 października
2018 r., https://www.politico.eu/article/frans-timmermans-launches-european-commission-topjob-bid-spitzenkandidat/ (dostęp: 23.01.2019 r.).
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Prawdopodobnie będzie należało się spodziewać również złożenia z urzędu
Prezesa TK J. Przyłębskiej, której legalność powołania od początku była kwestionowana. Jak się wydaje, będzie to mogło nastąpić na dwa sposoby:
1) w drodze postanowienia Prezydenta RP stwierdzającego brak mocy prawnej postanowienia Prezydenta RP A. Dudy w sprawie powołania J. Przyłębskiej
na Prezesa TK (rozwiązanie możliwe tylko w przypadku, gdy PiS przegra również wybory prezydenckie); albo
2) w drodze wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko J. Przyłębskiej (opcja mało realna, biorąc pod uwagę fakt, że nawet po wymianie
3 sędziów, aż 10 sędziów Trybunału będzie pochodziło z nominacji PiS, co oznacza, że w sądzie dyscyplinarnym, którego skład wyznacza Prezes TK w drodze
losowania, najprawdopodobniej większość mieliby sędziowie przyjaźni wobec
J. Przyłębskiej).

OPCJA ZEROWA
Jeżeli większość w parlamencie zdobędą ugrupowania zainteresowane przeprowadzeniem zmian w Konstytucji RP, prawdopodobnie dojdzie do wygaszenia
Trybunału Konstytucyjnego, ewentualnie wymiany całego składu orzekającego
na zasadach międzypartyjnego porozumienia (opcja zerowa). Z analizy aktualnej sceny politycznej wynika, że zmianą Konstytucji RP zainteresowane są dwa
ugrupowania: Prawo i Sprawiedliwość oraz Kukiz’15. Wariant „opcji zerowej”
możliwy jest więc do zrealizowania przy powstaniu koalicji PiS‒Kukiz’15 dysponującej większością 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględną większością głosów
w Senacie niezbędnymi do zmiany Konstytucji RP.
Propozycja opcji zerowej pojawiła się już w grudniu 2015 r. Wtedy grupa
posłów klubu Kukiz’15 oraz Prawa i Sprawiedliwości złożyła poselski projekt
ustawy o zmianie Konstytucji RP, przewidujący wygaszenie kadencji sędziów
TK wybranych przed wejściem w życie ustawy, zwiększenie liczebności TK
z 15 do 18 sędziów oraz wprowadzenie wymogu wyboru sędziów TK większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów37. Projekt
37
Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP, druk sejmowy VIII kadencji nr 166.
Na marginesie warto odnotować, że projekt został sformułowany nieco nieporadnie – nie wspominając o niezręcznościach legislacyjnych, takich jak nazywanie Konstytucji RP „ustawą z dnia
02 kwietnia 1997 roku”, poważnym błędem było rozbicie nowelizacji na przepisy wprowadzające
zmiany w tekście konstytucyjnym (art. 1 projektu) oraz przepis przejściowy, który nie dokonywał
zmian w tekście konstytucyjnym (art. 2 projektu). W konsekwencji, nawet gdyby ustawa została
przyjęta większością 2/3 głosów, art. 2 projektu podlegałby kontroli Trybunału Konstytucyjnego,
ponieważ miałby rangę ustawową, a nie konstytucyjną.
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nie zyskał jednak poparcia pozostałych ugrupowań parlamentarnych, przez co
nie było możliwe jego uchwalenie.
Własną propozycję rozwiązania sporu o TK przedstawił J. Kaczyński
w wywiadzie prasowym, w którym zaproponował wyłonienie nowego składu
Trybunału, z gwarancją większości dla kandydatów opozycji: „My nie zabiegamy, by mieć większość polityczną w Trybunale. Moglibyśmy to zrobić w tej
kadencji, ale – chcę to stanowczo podkreślić – tego robić nie chcemy. Jesteśmy
gotowi wybierać osoby zgłoszone też przez inne opcje polityczne. Na przykład
siedmiu sędziów wybieranych przez partię czy koalicję rządzącą, ośmiu
przez opozycję. [podkr. ‒ J.R.] (…) Nam chodzi o coś innego. O to, by na podstawie zmian regulaminu Sejmu, ustawy czy konstytucji wprowadzić np. taką
zasadę jak w Niemczech. Tam wybiera się kandydata chadecji, raz socjaldemokracji. Nasi partnerzy jednak o takim mechanizmie nie chcieli słyszeć”. Co
ważne, J. Kaczyński nie wykluczył również ponownego wyboru kandydatów
wybranych przez Sejm VII kadencji: „Chcielibyśmy to zrobić w dwóch etapach.
Pierwszy rozwiązywałby obecny konflikt, pozwoliłby wyłonić nowy skład Trybunału Konstytucyjnego. Można by ponownie wybrać kandydatów wybranych
przez poprzednie większości, by dokończyli sprawowanie swojej kadencji”38.

PODSUMOWANIE
Niniejszy artykuł nie aspiruje do rozstrzygnięcia, kto ma rację w sporze
o skład Trybunału Konstytucyjnego. Jego celem było jedynie podsumowanie
stanowisk obu stron, wskazanie na wciąż istniejące wątpliwości dotyczące przytaczanych przez nie argumentów oraz podjęcie próby przewidzenia przyszłości
Trybunału, który wciąż ma szansę być organem cieszącym się szacunkiem całości środowiska prawniczego, a nie tylko jego części.
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THE DISPUTE OVER THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL –
THE GENESIS AND THE ESSENCE OF THE PROBLEM, EFFECTS,
SCENARIOS FOR THE FUTURE

Summary
The dispute over the Constitutional Tribunal is primarily of a personal nature and
concerns two issues:
1) the legality of choosing three people for the position of judge of the Constitutional
Tribunal: Mariusz Muszyński, Jaroslaw Wyrembak and Justyn Piskorski;
2) the legality of the appointment of the judge of the Tribunal Julia Przyłębska to the
post of the President of the Constitutional Tribunal.
This article consists of a descriptive part summarizing the basic facts and arguments
brought up by both parties to the dispute in the legal discussion, and a prognosis presenting
four alternative scenarios for ending the dispute over the Constitutional Tribunal in
2019–2024 or later.
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KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAWA
PIERWOKUPU LUB PRAWA PIERWSZEŃSTWA
NABYCIA PRAW UDZIAŁOWYCH

Określenie skutków prawnych czynności zbycia praw udziałowych dokonanej z naruszeniem prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa, zwłaszcza
zastrzeżonych w umowie (statucie) spółki, wzbudza poważne kontrowersje
w orzecznictwie oraz doktrynie prawa. Rozważania zawarte w niniejszym artykule prowadzą do wniosku, że w przypadku prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa nabycia praw udziałowych zastrzeżonych w umowie (statucie) spółki,
skutkiem ich naruszenia jest bezskuteczność zawieszona takiej czynności wobec
osób trzecich. Natomiast naruszenie takich ograniczeń zastrzeżonych poza aktem
korporacyjnym spółki wywiera, co do zasady, jedynie konsekwencje inter partes
w postaci odpowiedzialności odszkodowawczej. Złożoność wykładni odpowiednich norm, jaka konieczna jest w celu rozstrzygnięcia tytułowego zagadnienia,
uzasadnia postulat de lege ferenda zmierzający do ułatwienia określenia charakteru prawa pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia praw udziałowych oraz
skutków ich naruszenia.

1. ZARYS PROBLEMU
Prawa udziałowe, rozumiane jako udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje w spółce akcyjnej, mogą być przedmiotem prawa
pierwokupu lub prawa pierwszeństwa zastrzeżonego na wypadek ich zbycia.
Uprawnienia takie mogą zostać zastrzeżone w umowie (statucie) spółki bądź
w umowie niebędącej aktem korporacyjnym spółki. W doktrynie i orzecznictwie kontrowersje budzi określenie skutków naruszenia prawa pierwszeństwa lub
prawa pierwokupu nabycia praw udziałowych, zwłaszcza odnośnie do ograniczeń zastrzeganych w umowie (statucie) spółki. Rozważane są sankcje jedynie od
odpowiedzialności odszkodowawczej, przez sankcję bezskuteczności, po nawet
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sankcję nieważności zbycia praw udziałowych1. Przypisanie naruszeniu prawa
pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia praw udziałowych konkretnego skutku
jest tym bardziej istotne, że w nauce prawa kontrowersje budzi również samo
odróżnienie tych dwóch praw2. Z uwagi na liczne podobieństwa instytucji prawa
pierwokupu i pierwszeństwa ustalenie, z jakim prawem mamy do czynienia może
budzić wątpliwości, zwłaszcza gdy klauzule je zastrzegające są niewystarczająco
precyzyjnie skonstruowane3. Problem powstaje, jeżeli kwalifikacja dokonana
przez sąd jest odmienna niż przyjęta przez stronę zobowiązaną z tytułu prawa
pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia praw udziałowych. Wówczas okazuje się,
że doszło do naruszenia zastrzeżonego ograniczenia zbywalności praw udziałowych. Celem niniejszego artykułu jest ustalenie skutków czynności prawnych
dokonanych z naruszeniem prawa pierwokupu lub prawa pierwszeństwa praw
udziałowych zastrzeżonych na wypadek ich zbycia.
1
Zob. na ten temat dalsze rozważania, a także porównaj przegląd występujących stanowisk
zaprezentowany przez G. Sulińskiego, Skutki naruszenia umownego (statutowego) ograniczenia
rozporządzania udziałami lub akcjami, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 8, s. 39–47.
2
Na temat różnic pomiędzy tymi prawami zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2018 r., I SA/Gl 139/18, LEX nr 2485807.
3
Doktryna i orzecznictwo dostrzegają różnice między tymi prawami, jednak w praktyce problem powstaje, gdy klauzula zastrzegająca jedno z tych praw jest na tyle ogólna, że nie wynika
z niej jednoznacznie, czy przewiduje ona prawo pierwokupu uregulowane w art. 596 i n. k.c. i należy stosować procedurę tam określoną, czy jednak mamy do czynienia z innym prawem pierwszeństwa, a jeśli to drugie, to w jaki sposób określić procedurę właściwego wykonania tak zastrzeżonego prawa. Dominująca linia orzecznicza zdaje się skłaniać ku stanowisku, że w przypadku
braku określenia wyraźnie odmiennej procedury wykonania prawa pierwszeństwa, trzeba uznać,
że mamy do czynienia z prawem pierwokupu w wersji uregulowanej w Kodeksie cywilnym (tak:
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2018 r., I SA/Gl
139/18, LEX nr 2485807; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 lutego 2014 r.,
I ACz 145/14, LEX nr 1554689; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2014 r.,
I ACa 399/14, LEX nr 1668696; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 198/10,
LEX nr 846589; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., V CK 437/05, LEX nr 173547;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2001 r., V CKN 536/00, LEX nr 52637). Odmienne
stanowisko zdaje się natomiast przeważać w doktrynie prawa, zgodnie z którym, w takiej sytuacji
należy ustalić sposób wykonania prawa pierwszeństwa zgodnie z ukształtowaną praktyką obrotu,
poprzez odwołanie się do regulacji ustaw szczególnych normujących prawo pierwszeństwa lub
nawet „w jakikolwiek inny sposób” (tak: R. L. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo pierwszeństwa nabycia udziałów (akcji) w umowie (statucie) spółki kapitałowej, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 18,
s. 964 i n.) aniżeli uznawać, że jest to prawo pierwokupu z Kodeksu cywilnego (tak: M. Stanik,
Komentarz do art. 182, (w:) Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis/el. 2018;
A. Opalski, Komentarz do art. 182, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIA.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 151‒226, Legalis/el. 2018; A. Kidyba, Komentarz do art. 182, (w:) Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2018; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2002 r., IV CKN 1903/00, LEX
nr 53720; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lutego 2005 r., I ACa 1433/04, LEX
nr 1120347; wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z dnia 24 kwietnia
2006 r., SA 193/05, LEX nr 1724100).
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2. NARUSZENIE PRAWA PIERWOKUPU ZASTRZEŻONEGO
POZA UMOWĄ (STATUTEM) SPÓŁKI
Podstawą prawną zastrzeżenia prawa pierwokupu lub pierwszeństwa w umowie niebędącej umową (statutem) spółki jest w stosunku do akcji art. 338 § 2
k.s.h., natomiast w stosunku do udziałów art. 57 § 2 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h.4.
Prawo pierwokupu lub pierwszeństwa zawarte poza umową (statutem) spółki jest
właściwie zgodnie postrzegane w doktrynie i orzecznictwie jako zobowiązanie
do nierozporządzania prawem, skuteczne tylko między stronami takiej czynności
prawnej5. Z naruszeniem tych praw, jako zobowiązań skutecznych inter partes,
wiązać można konsekwencje w postaci odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zobowiązania umownego6. W odniesieniu do
prawa pierwokupu podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej jest w takiej
sytuacji art. 599 § 1 k.c.7. Czynność prawna zbycia praw udziałowych dokonana
z naruszeniem prawa pierwokupu lub pierwszeństwa zastrzeżonych poza umową
(statutem) spółki pozostaje zatem ważna i skuteczna zarówno w relacjach między
stronami transakcji, jak i wobec spółki8.
Należy podkreślić, że istnienie w Kodeksie spółek handlowych w stosunku
do akcji wyraźnej podstawy prawnej pozwalającej na dokonanie umownego
ograniczenia ich zbywalności w postaci prawa pierwokupu lub pierwszeństwa,
tj. art. 338 § 2 k.s.h., w żadnym wypadku nie powinno być rozpatrywane jako
wzmocnienie sankcji za naruszenie takiego ograniczenia. Przepis ten należy
traktować jako potwierdzenie przez ustawodawcę możliwości zastrzegania prawa
pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia akcji w umowie niebędącej umową (statutem) spółki9. Ze względu na niefortunny sposób sformułowania tego przepisu,
jest on źródłem problemów interpretacyjnych w odniesieniu do określenia charak-

4
Por. M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa pochodnego nabycia praw udziałowych w spółkach kapitałowych, LEX/el. 2013, rozdz. V, pkt 2.5.
5
Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2014 r., VI ACa 1673/13,
LEX nr 1500846, wraz z glosą Ł. Gasińskiego, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2014 r., VI ACa 1673/13. [Z problematyki umownego ograniczenia zbywalności
akcji], LEX/el. 2015.
6
Por. G. Suliński, Skutki…, s. 41; M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa…, rozdz. V, pkt 2.5.
7
Tak: M. Rodzynkiewicz, Komentarz do art. 338, (w:) Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX/el. 2018; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 338, (w:) S. Sołtysiński,
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3. Spółka
akcyjna. Komentarz do artykułów 301‒490, Legalis/el. 2013.
8
A. Opalski, Komentarz do art. 338, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych.
Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, Legalis/el. 2016.
9
Możliwość taka wynika także wprost z art. 57 § 2 k.c., który zezwala na dokonywanie zobowiązań do nierozporządzania prawem zbywalnym.
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teru, a w związku z tym także skutków naruszenia prawa pierwokupu lub pierwszeństwa praw udziałowych zastrzeżonego na mocy umowy (statutu) spółki10.
W przypadku prawa pierwokupu lub pierwszeństwa dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej wiąże się ze szczególną trudnością polegającą na
tym, że skonkretyzowanie przesłanki szkody w przypadku naruszenia tych praw
może być trudne lub nawet niemożliwe. „Szkody nie stanowi bowiem wartość
nienabytej rzeczy lub prawa, za które i tak uprawniony musiałby zapłacić”11.
Ponadto sporne w orzecznictwie i doktrynie prawa jest, czy kompensacja szkody
za naruszenie prawa pierwokupu na podstawie art. 599 § 1 k.c. obejmuje tylko
tzw. negatywny interes umowy12, czy też korzyści, które uprawniony uzyskałby
na skutek władania prawem udziałowym, a których nie uzyskał z powodu zachowania właściciela13. Należy zgodzić się z poglądem, który nie ogranicza tej
odpowiedzialności jedynie do ujemnego interesu umownego, za czym przemawia sposób sformułowania tego przepisu, jak również celowość szerszej ochrony
uprawnionego z prawa pierwokupu14. Z uwagi na powyższe problemy i ograniczenia w dochodzeniu odszkodowania z tytułu naruszenia prawa pierwszeństwa lub pierwokupu za słuszny należy uznać postulat, aby obok zastrzeganych
w umowach praw pierwokupu lub pierwszeństwa zamieszczać także klauzulę
przewidującą odpowiednią karę umowną na wypadek naruszenia zobowiązania
stanowiącego korelat tego prawa15.
Ponadto, zgodnie z poglądami części doktryny i orzecznictwa, osoba uprawniona z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa może skorzystać z ochrony prze10
Na temat kontrowersji w związku ze sformułowaniem art. 338 k.s.h. w kontekście sankcji
za naruszenie ograniczeń zawartych w umowie (statucie) spółki zob. pkt 3.4 niniejszego artykułu.
11
Tak: J. Górecki, Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia, „Rejent” 2009, nr 2, s. 60;
zob. także na ten temat G. Suliński, Skutki…, s. 44; K. Mularski, Komentarz do art. 599, (w:)
M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, Warszawa 2016.
12
Tak: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2005 r., I ACa 1849/04, LEX
nr 151738; M. Safjan, Komentarz do art. 599, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II.
Komentarz. Art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Legalis/el. 2018; J. Górecki, Umowne prawo
pierwokupu, Kraków 2000.
13
Tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2001 r., III CKN 461/00, OSNC 2002,
nr 6, poz. 80; K. Mularski, Komentarz do art. 599, (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks…; P. Machnikowski, Cywilne prawo – czynności prawne – umowne prawo pierwokupu – zastosowanie
art. 59 k.c. do ochrony prawa pierwokupu: wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna SN z dnia
10 października 2008 r., II CSK 221/08. Glosa, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 1.
14
Jak podnosi P. Machnikowski, art. 599 § 1 k.c. nie jest sformułowany w sposób wskazujący
na ograniczenie odpowiedzialności do interesu ujemnego, np. poprzez użycie typowej w takim
przypadku formuły: „szkoda, którą poniósł przez to, że liczył na” – por. P. Machnikowski, Cywilne prawo – czynności prawne – umowne prawo pierwokupu…, pkt III.
15
Por. A. Malarewicz-Jakubów, Pierwszeństwo nabycia udziałów i akcji a prawo pierwokupu
w świetle kodeksu cywilnego, (w:) T. Mróz, M. Stec (red.), Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, LEX/el. 2012; J. Górecki, Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia…, s. 60; B. Turecka, Prawo pierwszeństwa i prawo pierwokupu praw udziałowych w spółce
kapitałowej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 3, s. 48–53.

KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAWA PIERWOKUPU...

143

widzianej w art. 59 k.c., występując do sądu o stwierdzenie bezskuteczności
względem niej przeniesienia praw udziałowych dokonanego z naruszeniem
umownych ograniczeń16. Zastosowanie instytucji ius ad rem z art. 59 k.c. do prawa
pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia praw udziałowych stanowi wzmocnienie
ochrony uprawnionego zwłaszcza w przypadku, gdy ograniczenia te zastrzeżone
są poza umową (statutem) spółki, gdyż wówczas – jak zostało wyżej powiedziane –
zasadniczą sankcją za ich naruszenie jest odpowiedzialność odszkodowawcza.
Natomiast w odniesieniu do prawa pierwokupu lub pierwszeństwa zastrzeżonego
w umowie (statucie) spółki, z charakteru przepisów pozwalających na ich zastrzeżenie, tj. art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h., wynika możliwość przypisania sankcji
bezskuteczności czynności prawnej dokonanej z ich naruszeniem względem osób
trzecich, a nie tylko względem uprawnionego17 czy spółki18, co zapewnia skuteczniejszą ochronę uprawnionego19. Charakter prawny sankcji naruszenia prawa
pierwokupu lub prawa pierwszeństwa praw udziałowych zastrzeżonych w umowie (statucie) spółki jest przedmiotem kolejnych fragmentów artykułu.

3. NARUSZENIE PRAWA PIERWSZEŃSTWA LUB PIERWOKUPU
NABYCIA PRAW UDZIAŁOWYCH ZASTRZEŻONYCH
W UMOWIE (STATUCIE) SPÓŁKI
Na zastrzeżenie prawa pierwokupu lub pierwszeństwa udziałów w umowie
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala art. 182 § 1 k.s.h., natomiast
w spółce akcyjnej zastrzeżenie tych praw na mocy statutu możliwe jest tylko
w odniesieniu do akcji imiennych, zgodnie z art. 337 § 2 k.s.h.20. W takim przypadku większość przedstawicieli doktryny dopuszcza możliwość stosowania
sankcji dalej idących, aniżeli jedynie odpowiedzialność odszkodowawcza. Roz16
Możliwość stosowania art. 59 k.c. do czynności zdziałanych z pokrzywdzeniem uprawnionego z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa jest przedmiotem sporów w orzecznictwie i doktrynie prawa, które ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu zostaną w tym miejscu
jedynie zasygnalizowane (zob. na ten temat np. M. Gutowski, Komentarz do art. 59, (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Legalis/el. 2018; P. Sobolewski, Komentarz do art. 59, (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis/el. 2018; M. Safjan,
Komentarz do art. 599, (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks…).
17
Jak ma to miejsce w przypadku zastosowania ochrony przewidzianej w art. 59 k.c.
18
Już w tym miejscu należy podnieść, że wynikająca z art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. skuteczność
wobec spółki statutowych ograniczeń zbywalności akcji nie jest wyłączną podstawą określającą
krąg podmiotów, odnośnie do których skuteczne są ograniczenia zawarte w umowie (statucie)
spółki. Zob. na ten temat pkt 3.4 niniejszego artykułu.
19
Tak też: A. Opalski, Komentarz do art. 337, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…
20
Ograniczenia zbywalności akcji na okaziciela mogą być dokonywane jedynie na mocy
umów niebędących statutem, na podstawie art. 338 k.s.h.
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waża się sankcję bezskuteczności lub nawet nieważności umowy zbycia praw
udziałowych jako konsekwencję naruszenia prawa pierwokupu lub pierwszeństwa zastrzeżonych na podstawie art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h.
3.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Problemy dotyczące egzekwowania odpowiedzialności odszkodowawczej za
naruszenie prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, zarysowane powyżej w pkt 2
niniejszego artykułu, powstające w odniesieniu do ograniczeń zastrzeżonych poza
umową (statutem) spółki, zwłaszcza trudności dotyczące skonkretyzowania szkody,
zachowują swoją aktualność także wówczas, gdy prawa te są zastrzeżone w akcie
korporacyjnym spółki. Nie ma możliwości celowościowego uzasadnienia dalej idących sankcji w odniesieniu do „prywatnych” umów wspólników lub akcjonariuszy,
których zawarcie nie wiąże się z koniecznością ich ujawnienia w publicznym rejestrze21. Natomiast w przypadku naruszenia prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
zastrzeżonych w umowie (statucie) spółki, zastosowanie wykładni funkcjonalnej
art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. pozwala na rozciągnięcie skuteczności tych ograniczeń także wobec osób trzecich22. Należy więc odrzucić mniejszościowy pogląd,
zakładający przypisanie naruszeniu prawa pierwszeństwa lub pierwokupu nabycia praw udziałowych zastrzeżonego w umowie (statucie) spółki wyłącznie sankcji
odszkodowawczej23. Doktrynalnemu uzasadnieniu dalej idącej sankcji naruszenia
takich uprawnień poświęcone są kolejne fragmenty artykułu.
3.2. SANKCJA NIEWAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ DOKONANEJ
Z NARUSZENIEM PRAWA PIERWOKUPU LUB PIERWSZEŃSTWA
ZASTRZEŻONEGO W UMOWIE (STATUCIE) SPÓŁKI

Zwolennicy sankcji nieważności24 umowy zbycia praw udziałowych zawartej
z naruszeniem prawa pierwszeństwa lub pierwokupu zastrzeżonego w umowie
lub statucie spółki podnoszą argumenty, że w przypadku, gdy na podstawie przepisów art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. ustanowione zostanie ograniczenie zbycia
praw udziałowych, to w ten sposób te prawa udziałowe stają się niezbywalne
Ewentualne rozszerzenie skutków naruszenia takiej umowy może być rozważane na podstawie art. 59 k.c. przy spełnieniu przesłanek określonych w tym przepisie – zob. na ten temat
także pkt 2 niniejszego artykułu.
22
Zob. na ten temat pkt 3.4 niniejszego artykułu.
23
Taką wyłącznie sankcję zdaje się przyjmować J. Górecki, (w:) J. Górecki, Umowne (statutowe) pierwszeństwo nabycia…, s. 60.
24
Tak: G. Suliński, Skutki…, s. 45–47; R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz do art. 337,
(w:) R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III.
Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna, LEX/el. 2012; R. Pabis, Komentarz do art. 182, (w:)
J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis/el. 2019.
21
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w zakresie wprowadzonego ograniczenia i powstaje ustawowy zakaz ich zbywalności. Gdy więc dochodzi do naruszenia zastrzeżonych w umowie (statucie)
spółki praw pierwokupu lub pierwszeństwa, to stanowi to – według zwolenników
tego poglądu – próbę zbycia prawa niezbywalnego, co sprawia, że umowa taka
jest sprzeczna z art. 57 § 1 k.c., a więc nieważna zgodnie z dyspozycją art. 58
§ 1 k.c.25.
Odnosząc się do zaprezentowanego poglądu, należy go odrzucić, gdyż opiera
się on na błędnym założeniu, że w wyniku zastrzeżenia ograniczeń na podstawie
przepisów art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h. powstaje ustawowy zakaz zbywalności
praw udziałowych, podczas gdy przepis ustawy przewiduje w tym przypadku
jedynie możliwość dokonania ograniczenia, zaś samo ograniczenie zbycia jest
dokonywane w ramach postanowień umowy (statutu) spółki. Zatem naruszenie
tego ograniczenia jest naruszeniem postanowienia umowy (statutu) spółki, a nie
przepisu ustawy26. Innymi słowy, w omawianej sytuacji, art. 182 § 1 i art. 337 § 2
k.s.h.27 nie są bezpośrednią podstawą ograniczenia zbywalności praw udziałowych – są jedynie podstawą prawną do ustanowienia w umowie (statucie) spółki
takiego ograniczenia, dlatego niezbywalność praw udziałowych w zakresie dokonanego ograniczenia wynika w tym przypadku z zastrzeżenia umownego. Nie
możemy więc mówić tu o naruszeniu przepisu ustawy, który skutkowałby nieważnością czynności prawnej zbycia praw udziałowych28. Co więcej, pogląd, że
sankcją naruszenia ograniczeń zbywalności praw udziałowych zastrzeżonych na
podstawie art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h. jest bezwzględna nieważność czynności prawnej zbycia, nie może zostać zaakceptowany także ze względu na fakt,
że możliwe jest następcze potwierdzenie tych czynności, np. przez udzielenie
zgody przez spółkę29 lub zrzeczenie się prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
przez osobę uprawnioną30. Wykonanie tych czynności sprawi bowiem, że rozporządzenie prawami udziałowymi stanie się skuteczne.
Por. G. Suliński, Skutki…, s. 45–47.
Podobnie na tle czynności zbycia udziałów bez zgody wymaganej zgodnie z ograniczeniem
ustanowionym przez art. 181 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. ‒ Kodeks handlowy, Dz.U. nr 57, poz. 502, z późn. zm. – wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 7 września 1993 r., II CRN 60/93, LEX nr 4033: „Błędny byłby jednak pogląd, że umowa
zbycia udziału zawarta bez wymaganego umową spółki zezwolenia jest bezwzględnie nieważna.
Trudno bowiem uznać taką czynność za sprzeczną z ustawą albo mającą na celu obejście ustawy
(art. 58 § 1 k.c.), ponieważ jest ona sprzeczna tylko z postanowieniem umownym, a nie z przepisem ustawy”.
27
Ani tym bardziej art. 57 § 1 k.c.
28
Tak też A. Nowacki, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom I. Komentarz.
Art. 151–226 k.s.h., Warszawa 2018, art. 182 k.s.h.
29
Por. art. 63 § 1 k.c.
30
Zrzeczenie się prawa pierwokupu lub pierwszeństwa po dokonaniu naruszenia tych praw,
czyli – w przypadku prawa pierwokupu – po zawarciu przez zobowiązanego i osobę trzecią
umowy zbycia praw udziałowych bez wymaganego zgodnie z art. 597 § 1 k.c. warunku, zaś –
w odniesieniu do prawa pierwszeństwa – dokonane z pominięciem umożliwienia złożenia bądź
25

26
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3.3. SANKCJA BEZSKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ
DOKONANEJ Z NARUSZENIEM PRAWA PIERWOKUPU
LUB PIERWSZEŃSTWA ZASTRZEŻONEGO W UMOWIE
(STATUCIE) SPÓŁKI

W doktrynie prawa przeważa31 pogląd, zgodnie z którym naruszeniu ograniczeń zbywalności praw udziałowych zawartych w umowie (statucie) spółki
należy przypisać sankcję bezskuteczności32. Poszczególni autorzy przyjmują jednak różne postaci i uzasadnienia tej sankcji.
Przede wszystkim należy zauważyć, że sankcja bezskuteczności względem spółki w przypadku naruszenia ograniczenia zbywalności akcji imiennych
wynika a contrario z art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 337 § 2 k.s.h.33. Jeżeli
bowiem prawo pierwszeństwa lub prawo pierwokupu akcji imiennych zawarte
jest w statucie spółki, to wówczas – zgodnie z wykładanym a contrario art. 304
§ 2 pkt 4 k.s.h. – takie ograniczenie jest skuteczne wobec spółki, a zatem czynność prawna dokonana z naruszeniem tak zastrzeżonych ograniczeń zbywalności
przyjęcia oferty nabycia praw udziałowych przed innymi osobami, należy uznać za dopuszczalne. W przypadku praw tych zastrzeżonych w odniesieniu do praw udziałowych żaden przepis
nie zakazuje bowiem dokonania ich zrzeczenia. Odnośnie do prawa pierwszeństwa, dopuszczalność zrzeczenia się tego prawa jest akceptowana w doktrynie prawa (por. M. Matuszczak, Prawo
pierwszeństwa…, rozdz. IV, pkt 7). Natomiast w odniesieniu do ustawowego prawa pierwokupu,
Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wyraził pogląd o niemożności zrzeczenia się tego prawa
po zawarciu umowy bezwarunkowej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 r.,
V CKN 1374/00, LEX nr 78618). Prawo pierwokupu praw udziałowych nie jest jednak prawem
przysługującym z mocy ustawy, do którego stosuje się sankcję nieważności z art. 599 § 2 k.c., co
stanowi istotną różnicę ze stanem faktycznym będącym podstawą wspomnianego orzeczenia. Ponadto glosatorzy tego wyroku zgłaszali uwagi krytyczne odnośnie do zajętego przez Sąd Najwyższy stanowiska (por. argumenty prezentowane przez A. S. Szlęzaka w Glosie do wyroku SN z dnia
15 listopada 2002 r., V CKN 1374/00, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 7–8, poz. 98, oraz
M. Gutowskiego w Glosie do wyroku SN z dnia 15 listopada 2002 r., V CKN 1374/00, „Palestra”
2005, nr 3–4, poz. 275).
31
Za: S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom 3. Spółka akcyjna.
Komentarz do artykułów 301‒490, Legalis/el. 2013.
32
Tak: S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks…; A. Opalski, Komentarz do art. 182, (w:) A. Opalski
(red.), Kodeks…; A. Opalski, Komentarz do art. 337, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…; A. S. Szlęzak, Kilka uwag o ograniczeniach w rozporządzaniu udziałami/akcjami, „Przegląd Sądowy” 2011,
nr 10, s. 40–48; J. Frąckowiak, Komentarz do art. 338, (w:) W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX/el. 2008; A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki, Spółka…;
M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa…, rozdz. V, pkt 2.4.
33
Por. W. Popiołek, Komentarz do art. 337, (w:) J. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis/el. 2015; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:)
S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks…; A. W. Wiśniewski, Komentarz
do art. 304, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks spółek handlowych. Tom IIIA. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301–392, Legalis/el. 2016.
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nie jest skutecznie dokonana względem spółki, która ma obowiązek respektować zastrzeżone w statucie przesłanki ograniczające zbycie akcji imiennych. Od
razu trzeba jednak zauważyć, że wynikająca z art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. sankcja
bezskuteczności względem spółki nie może mieć zastosowania do ograniczeń
zbywalności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ
przepis ten umiejscowiony jest w Dziale II Kodeksu spółek handlowych regulującym spółkę akcyjną. Brak jest analogicznego przepisu odnoszącego się do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego, gdyby poprzestać na art. 304 § 2
pkt 4 k.s.h. jako wyłącznej podstawie sankcji za naruszenie prawa pierwokupu
lub pierwszeństwa nabycia praw udziałowych zastrzeżonych w akcie korporacyjnym spółki, to należałoby wówczas uznać, że sankcja za naruszenie tych praw –
w odniesieniu do udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest
taka sama niezależnie od tego, czy są one zastrzeżone w umowie spółki, czy poza
nią. W takim przypadku wyróżnienie ograniczeń w postaci prawa pierwszeństwa
lub pierwokupu zawartych w umowie spółki od zastrzeżonych w umowie niebędącej aktem korporacyjnym nie miałoby sensu. Zakładając racjonalność prawodawcy, trzeba zatem przyjąć, że jeżeli rozróżnia się ograniczenia zbywalności
praw udziałowych na dokonane w akcie korporacyjnym spółki bądź poza nim,
to podział ten jest ustanowiony celowo i z naruszeniem odmiennych rodzajów
ograniczeń należy wiązać odrębne skutki. Przepis art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. trzeba
zatem rozumieć jako wyraz preferencji ustawodawcy do nadawania rozszerzonej skuteczności ograniczeniom zawartym w statucie34. Jednocześnie art. 304 § 2
pkt 4 k.s.h. nie powinno się postrzegać jako zakazu określenia także dalej idących
skutków dla czynności dokonanej wbrew ograniczeniom zawartym w statucie,
jeżeli skutek taki wynika z innej, niezależnej od art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. podstawy
prawnej35.
W doktrynie prawa prezentowane są więc dalej idące stanowiska uznające, że
czynność naruszająca prawo pierwszeństwa lub pierwokupu zastrzeżone w umowie (statucie) spółki jest bezskuteczna wobec wszelkich osób trzecich (erga
omnes). Należy przede wszystkim wyróżnić dwa rodzaje argumentacji prawnych
mających na celu wykazanie słuszności przypisania takiego skutku analizowanemu naruszeniu.
Część przedstawicieli doktryny prawa36 uzasadnia stosowanie sankcji bezskuteczności w przypadku naruszenia prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
34
G. Suliński zastanawia się nawet, aby przepis art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h. traktować jedynie jako
podstawę wprowadzenia do statutu spółki ograniczenia określonego w przepisie art. 337 k.s.h., nie
zaś jako przepis określający skutki naruszenia ograniczenia – por. G. Suliński, Skutki…, s. 45.
35
Zob. także dalsze rozważania niniejszego artykułu na temat funkcjonalnej wykładni
art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h.
36
Por. zwłaszcza A. Opalski, Komentarz do art. 182, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks...; A. Opalski, Komentarz do art. 337, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…; por. także A. S. Szlęzak, Kilka uwag…,
gdzie autor ten początkowo prezentuje pogląd podobny do zajmowanego przez A. Opalskiego, po
czym rozważa jednak inne stanowisko, porzucające teorię rozszerzonej skuteczności postanowień
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zastrzeżonych w umowie (statucie) spółki za pomocą teorii rozszerzonego skutku
takich postanowień, zgodnie z którą zastrzeżenie prawa pierwokupu lub pierwszeństwa w akcie korporacyjnym spółki jest skuteczne erga omnes. Według
zwoleników tego stanowiska uzasadnieniem nadania rozszerzonej skuteczności
ma być szczególny charakter prawny postanowień umowy (statutu) spółki, kwalifikowanej jako prywatny akt quasi-normatywny, wykraczający poza stosunki
między wspólnikami a spółką oraz między samymi wspólnikami, a także fakt
jawności treści umowy (statutu) spółki, który jest dostępny w aktach rejestrowych spółki. Potencjalny nabywca praw udziałowych ma więc możliwość dowiedzenia się o treści występujących ograniczeń zbywalności tych praw. A. Opalski,
odpierając zarzut braku istnienia wyraźnej podstawy prawnej dla rozszerzania
skuteczności postanowień umowy (statutu) spółki na osoby trzecie, stwierdza, że
„skutek erga omnes jest tu „względny” [cudzysłów oryginalny – przyp. ‒ D.S.],
ponieważ dotyczy tylko uzyskania członkostwa w spółce, a tym samym nie
powstaje problem obciążenia osób trzecich nieznanymi im obowiązkami, stanowiącymi korelat praw bezwzględnych”37. Stanowisko to opiera się na założeniu,
że omawiane ograniczenia zbywalności praw udziałowych, zarówno te określone
w umowie (statucie) spółki, jak też w innej umowie, nie powinny być postrzegane jako ograniczające rozporządzalność prawami udziałowymi w rozumieniu
art. 57 § 1 k.c., lecz jako przykłady zobowiązania do nierozporządzania (art. 57
§ 2 k.c.), z tym że w przypadku ograniczeń rozporządzania zawartych w umowie (statucie) spółki należy stosować koncepcję rozszerzonej skuteczności – ze
względów, które zostały przedstawione powyżej38.
Odnosząc się do tego poglądu, należy stwierdzić, że chociaż jego przyjęcie
może być potencjalnie atrakcyjne z uwagi na powoływane względy celowościowe,
to jednak nieusuwalnym jego mankamentem jest brak podstawy prawnej do nadania rozszerzonej skuteczności prawom względnym, w tym przypadku umowie
(statutowi) spółki. Co prawda, w doktrynie prawa i orzecznictwie dopuszcza się,
przynajmniej w pewnym zakresie, dokonywanie wykładni obiektywnej aktów
korporacyjnych spółek39, jednak przypisanie umowie (statutowi) spółki skuteczności erga omnes dotyka charakteru prawnego tego aktu, który kształtować może
umowy (statutu) spółki na rzecz uznania, że art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h. są przepisami szczególnymi nie do art. 57 § 2 k.c., czyli ograniczenia ustanowione na ich podstawie nie są jedynie
zobowiązaniami skutecznymi inter partes, do których można ewentualnie rozważać stosowanie
teorii rozszerzonej skuteczności, ale należy je postrzegać jako przełamanie wynikającego z art. 57
§ 1 k.c. zakazu ograniczania zbywalności praw zbywalnych.
37
Tak: A. Opalski, Komentarz do art. 182, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…
38
Tak: A. Opalski, Komentarz do art. 337, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…
39
Por. R. L. Kwaśnicki, K. Oplustil, Prawo pierwszeństwa…; wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 15 kwietnia 2015 r., IV CSK 452/14, LEX nr 1663492; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24
października 2007 r., IV CSK 260/07, LEX nr 435661; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego
2011 r., III CSK 198/10, LEX nr 846589; na rzecz wykładni subiektywnej por. jednak wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 r., V CK 437/05, LEX nr 173547.
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jedynie ustawodawca, orzecznictwo i doktryna mogą zaś dokonywać wykładni
zastanych norm prawnych. Dlatego przyznanie umowie (statutowi) spółki skuteczności względem osób trzecich, analogicznie do przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wymagałoby wyraźnej podstawy prawnej40. Nie można
więc zaakceptować poglądu, że ograniczenia zastrzegane w umowie (statucie)
spółki na podstawie art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. są przykładami jedynie
zobowiązań do nierozporządzania z art. 57 § 2 k.c., a jednocześnie – z powodu
niemającej podstawy prawnej zasady rozszerzonej skuteczności umowy (statutu)
spółki – miałyby one ze skutkiem wobec osób trzecich uchylać wynikającą z art.
57 § 1 k.c. zasadę zakazującą ograniczenia zbywalności praw zbywalnych. Nie
jest jednak wykluczone, aby postanowienia umowy (statutu) spółki uznać za skuteczne wobec osób trzecich za sprawą wykładni funkcjonalnej norm prawnych41.
Inni przedstawiciele doktryny prawa poszukują uzasadnienia dla przyznania czynności naruszającej ograniczenia zbywalności praw udziałowych zastrzeżonej w umowie (statucie) spółki sankcji bezskuteczności wobec osób trzecich
w uznaniu, że przepisy art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. są wyjątkami od zasady
wyrażonej w art. 57 § 1 k.c.42. Według A. Nowackiego43, obowiązki wynikające
z ograniczeń, o których mowa w art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h.44, czyli konieczność uzyskania zgody spółki, ale także prawo pierwokupu czy prawo pierwszeństwa, nie są treścią czynności prawnej zbycia praw udziałowych, lecz mają formę
zewnętrznego w stosunku do czynności prawnej ograniczenia, którego zastrzeżenie dopuszczają te przepisy. Skoro więc wyżej wskazane przepisy pozwalają
na ustanowienie dodatkowych przesłanek zbycia praw udziałowych, to sam fakt
niespełnienia tych przesłanek powoduje, że zbycie nie może być uznane za skuteczne i to w każdej relacji (zbywcy do nabywcy, zbywcy wobec spółki, nabywcy
wobec spółki, zbywcy wobec osób trzecich, nabywcy wobec osób trzecich)45.
Zwolennicy uznania ograniczeń zbywalności praw udziałowych zawartych
w umowie (statucie) spółki za wyjątki od zasady z art. 57 § 1 k.c., jednocześnie
uznają ograniczenia dokonywane poza umową (statutem) spółki za mające jedy40
Zob. na ten temat Ł. Gasiński, Granice swobody kształtowania treści statutu spółki
akcyjnej, rozdz. 1, pkt 3 i cytowane tam publikacje oraz orzecznictwo, zwłaszcza wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 20 czerwca 2007 r., V CSK 154/07, LEX nr 274565; por. także wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2011 r., III CSK 198/10, LEX nr 846589.
41
Zob. na ten temat pkt 3.4 niniejszego artykułu.
42
Tak: J. Frąckowiak, Komentarz do art. 338, (w:) W. Pyzioł (red.), Kodeks…; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,
J. Szwaja, Kodeks; A. Nowacki, Komentarz do art. 182, w: A. Nowacki, Spółka… Por. także
A. S. Szlęzak, Kilka uwag…; w orzecznictwie por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia
7 czerwca 1994 r., I ACr 21/94, Legalis.
43
A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki, Spółka…
44
A. Nowacki komentuje regulacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak wydaje
się, że jego uwagi – jako spójne systemowo – zachowują aktualność również na gruncie spółki
akcyjnej.
45
Por. A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki, Spółka…
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nie zobowiązujący charakter, czyli będące przykładem dozwolonych zobowiązań
do nierozporządzania, o których mowa w art. 57 § 2 k.c.46.
3.4. KONSEKWENCJE NARUSZENIA PRAWA PIERWOKUPU
LUB PIERWSZEŃSTWA ZASTRZEŻONEGO W UMOWIE
(STATUCIE) SPÓŁKI

Odnosząc się do zaprezentowanego powyżej problemu określenia skutku
naruszenia ograniczenia zbywalności praw udziałowych zawartego w umowie (statucie) spółki, uważam, że: 1) ograniczenia te ustanowione na podstawie
art. 182 § 1 lub art. 337 § 1 k.s.h. są wyjątkami od wyrażonego w art. 57 § 1 k.c.,
skutecznego erga omnes, zakazu ograniczania rozporządzania prawem zbywalnym, w związku z czym również naruszenie tych ograniczeń ma skutek wobec
wszelkich osób trzecich; 2) sankcją za naruszenie omawianych ograniczeń jest
bezskuteczność zawieszona czynności naruszającej te prawa, której podstawą
jest art. 63 § 1 k.c., który należy w tym przypadku stosować per analogiam
z uwagi na podobieństwo możliwości podjęcia decyzji o wykonaniu albo zaniechaniu wykonania (w tym zrzeczeniu się) prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
przez osobę uprawnioną do instytucji zgody osoby trzeciej. Dalszy wywód ma na
celu uzasadnienie przyjętego przeze mnie stanowiska.
Sankcja bezskuteczności zawieszonej polega na „tymczasowym wstrzymaniu skutków dokonanej czynności prawnej do momentu nadejścia określonego
zdarzenia”47. Strony czynności dotkniętej taką sankcją są związane tą czynnością i do momentu jej potwierdzenia bądź odmowy udzielenia potwierdzenia nie
mogą uwolnić się od zawartej umowy z powołaniem na jej nieważność48. Możliwe jest potwierdzenie takiej czynności, np. przez następcze wyrażenie zgody
przez spółkę, ale także przez zrzeczenie się49 prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, jednak do tego czasu czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych50.
Potwierdzenie czynności przez uprawnione do tego osoby sprawia, że czynność
staje się skuteczna z mocą wsteczną51. Skutkiem odmowy potwierdzenia czynności dotkniętej sankcją zawieszonej bezskuteczności jest zaś to, że czynność taka

Por. J. Frąckowiak, Komentarz do art. 338, (w:) W. Pyzioł (red.), Kodeks…; S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,
J. Szwaja, Kodeks...; A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki, Spółka…; A. Kidyba,
Komentarz do art. 338, (w:) Komentarz aktualizowany do art. 301–633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2018.
47
Tak: Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2013, s. 348 i n.
48
Ibidem.
49
Zob. przypis nr 31.
50
Por. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, s. 343 i n.
51
Por. M. Gutowski, Bezskuteczność czynności prawnej, Legalis/el. 2017, rozdz. III.
46
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staje się czynnością bezwzględnie nieważną ze skutkiem wstecznym52. Bezskuteczność zbycia następuje w tym przypadku z mocy prawa i nie trzeba dochodzić
jej ubezskutecznienia na drodze orzeczenia sądowego53.
Sankcję bezskuteczności zawieszonej wobec osób trzecich dla naruszenia
prawa pierwokupu lub pierwszeństwa nabycia udziałów wywieść można ze
stosowanego per analogiam art. 63 § 1 k.c.54. Skorzystanie osoby uprawnionej z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa lub powstrzymanie od wykonania
przysługującego jej prawa jest bowiem podobne do sytuacji, gdy wymagane jest
wyrażenie przez spółkę zgody na zbycie praw udziałowych. Możliwość „wypowiedzenia” się przez uprawnionego odnośnie do wykonania przysługującego mu
prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, tudzież możliwość relewantnej z punktu
widzenia zobowiązanego rezygnacji uprawnionego z wykonania tego prawa,
w tym jego zrzeczenia się, stwarza podobny jak w sytuacji wymagania zgody
spółki stan uzależnienia dokonania czynności prawnej od woli osoby trzeciej.
Zastosowanie art. 63 § 1 k.c. i wynikającej z niego sankcji do czynności dokonanej bez zgody spółki wymaganej zgodnie z art. 182 § 1 lub art. 337 § 1 k.s.h.
jest uznane w orzecznictwie i doktrynie prawa55. Biorąc pod uwagę przynależność do wspólnej grupy ograniczeń zbywalności praw udziałowych, systemowo
jest więc uzasadnione, aby także naruszenia prawa pierwszeństwa lub pierwokupu były obwarowane tożsamą sankcją jak czynność dokonana bez wymaganej
zgody spółki56. Występowanie w omawianym przypadku sankcji bezskuteczności zawieszonej sprawia, że możliwe jest następcze zrzeczenie się prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, co skutkuje sanowaniem czynności prawnej zbycia
praw udziałowych.

M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa…, rozdz. V, pkt 2.4.
W. Popiołek, Komentarz do art. 337, (w:) J. Strzępka (red.), Kodeks…; M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa…, rozdz. V, pkt 2.4.
54
Tak też: M. Matuszczak, Prawo pierwszeństwa…, rozdz. V, pkt 2.4.
55
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 1993 r., II CRN 60/93, LEX nr 4033;
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2007 r., III CSK 311/06, LEX nr 274197; A. Nowacki,
Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki, Spółka…; M. Stanik, Komentarz do art. 182, (w:) Z. Jara
(red.), Kodeks…; A. Opalski, Komentarz do art. 182, (w:) A. Opalski (red.), Kodeks…
56
Por. S. Sołtysiński, M. Mataczyński, Komentarz do art. 337, (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks…; A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki,
Spółka…; por. jednak A. S. Szlęzak, Kilka uwag…, który uważa, że racjonalnym powodem różnicowania sankcji za naruszenie prawa pierwszeństwa lub pierwokupu oraz wymogu uzyskania
zgody jest fakt, że w odniesieniu do prawa pierwokupu, Kodeks cywilny co do zasady przewiduje
w art. 599 § 1 sankcję odszkodowawczą. Należy jednak zauważyć, że przewidziana w art. 599 § 2
k.c. odpowiedzialność odszkodowawcza nie wyłącza możliwości zaistnienia mocniejszego skutku, gdy przewidują go przepisy szczególne, którymi w tym przypadku są art. 182 § 1 i art. 337 § 2
k.s.h. (zob. art. 596 in fine k.c.; por. również A. Nowacki, Komentarz do art. 182, (w:) A. Nowacki,
Spółka…). Ponadto powyższa uwaga A. S. Szlęzaka nie będzie mogła być odnoszona do prawa
pierwszeństwa, do którego nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego o pierwokupie.
52

53
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Ponadto uważam, że zastrzeżenie prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
nabycia praw udziałowych w umowie (statucie) spółki należy kwalifikować jako
przykład ograniczenia przez czynność prawną zbywalności praw udziałowych
będących prawami zbywalnymi, a więc stanowi wyjątek od art. 57 § 1 k.c., na
którego zastrzeżenie w ramach umowy (statutu) spółki zezwala przepis ustawy,
tj. art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. Skoro art. 57 § 1 k.c. dotyczy skutku rozporządzającego czynności prawnej, to wyjątek od tego przepisu także odnosi się do
skutków w sferze rozporządzającej skutecznej erga omnes. Dlatego zastrzeżenie
na podstawie art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. w statucie (umowie) spółki ograniczenia zbycia praw udziałowych w postaci prawa pierwokupu lub pierwszeństwa
należy traktować jako ustanowienie dodatkowej przesłanki, w postaci konieczności wyczerpania określonego trybu zbywania praw, której zadośćuczynienie
jest niezbędne do skutecznego rozporządzenia takimi prawami udziałowymi.
Zakwalifikowanie art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. jako przełamania zasady
określonej w art. 57 § 1 k.c. jest wynikiem wykładni tych przepisów.
Rozpoczynając od wykładni językowej, należy stwierdzić, że wyrażenia „ograniczenie zbycia” w art. 182 § 1 k.s.h. i „ograniczenie możliwości rozporządzania”
w art. 337 § 2 k.s.h. są wyrażeniami analogicznymi do „ograniczeń uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa”, o których mowa
w art. 57 § 1 k.c., co wskazuje, że stanowią one wyjątek od tego przepisu. Wątpliwość interpretacyjną wprowadza tutaj sposób sformułowania art. 338 k.s.h., który
– podobnie jak analizowane art. 182 § 1 lub art. 337 § 2 k.s.h. – mówi o „ograniczeniu rozporządzania”, nie zaś o zobowiązaniu do nierozporządzania, co mogłoby
wskazywać, że także takie pozastatutowe ograniczenie zbywalności akcji powinno
być traktowane jako wyjątek od zakazu ograniczania zbywalności, którego naruszenie skutkuje bezskutecznością rozporządzenia akcją wobec osób trzecich57.
Przechodząc do reguł wykładni funkcjonalnej, należy jednak zauważyć, że
– wynikające z językowej wykładni art. 338 § 2 k.s.h. – zrównanie skutków naruszenia ograniczenia zbywalności akcji zawartych w statucie i poza nim przez
uznanie, że w każdym przypadku do głosu dochodzi sankcja bezskuteczności
wobec osób trzecich czynności prawnej dokonanej wbrew takim ograniczeniom,
jest nieracjonalne, a wręcz niebezpieczne z punktu widzenia pewności obrotu
gospodarczego. Nie można bowiem skutecznie żądać respektowania przez osoby
trzecie ograniczeń zawartych w prywatnej umowie akcjonariuszy, o której treści, a nawet istnieniu osoby trzecie nie muszą, a często też nie mogą mieć świadomości. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osoby trzeciej, gdy ograniczenie
zbywalności praw udziałowych i związane z nim sankcje wynikają z jawnej
i powszechnie dostępnej w aktach rejestrowych umowy (statutu) spółki, z którą
każda osoba zamierzająca przystąpić do spółki może się zapoznać. Powinność
znajomości postanowień aktu korporacyjnego spółki przez osobę nabywającą
57

Na ten temat por. też A. S. Szlęzak, Kilka uwag…
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prawa udziałowe nie wynika z przepisów prawa, jednak jest wyrazem racjonalnego i starannego działania uczestnika obrotu gospodarczego. Ponadto, jak
już było podnoszone powyżej przy okazji analizowania art. 304 § 2 pkt 4 k.s.h.,
okoliczność, że ustawa rozróżnia ograniczenia zastrzegane w umowie (statucie)
spółki od tych dokonywanych poza aktem korporacyjnym, przemawia za tym, aby
– zgodnie z zasadą, iż ustawodawca działa racjonalnie – różnicować także skutki
naruszenia tych ograniczeń w zależności od miejsca ich zastrzeżenia. W przeciwnym razie rozgraniczenie uczynione przez ustawodawcę, zwłaszcza w przypadku
udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością58, byłoby pozbawione
sensu, gdyż efekt taki sam lub nawet lepszy59 można byłoby osiągnąć zastrzegając
ograniczenie zbywalności praw udziałowych zamiast w umowie (statucie) spółki,
to w „zwykłej” umowie zobowiązującej wraz z zabezpieczeniem w postaci kary
umownej w odpowiedniej wysokości. W końcu należy zauważyć, że przepisy
regulujące spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie zawierają odpowiednika
art. 338 k.s.h., a mimo to możliwość ograniczania zbywalności udziałów na mocy
umów innych niż umowa spółki nie budzi wątpliwości, gdyż uważa się je za
dopuszczalne umowy zobowiązujące, o których mowa w art. 57 § 2 k.c. Patrząc
na omawiane zagadnienie celowościowo oraz systemowo, nie wydaje się, aby
na gruncie spółki akcyjnej istniały racjonalne powody – oprócz niefortunnego
i przez to wprowadzającego w błąd sformułowania art. 338 § 2 k.s.h., w którym
mowa o „ograniczeniu rozporządzania” zamiast „zobowiązaniu do nierozporządzania” – dla których pozastatutowym („prywatnym”) umowom akcjonariuszy
miałby być przypisany odmienny charakter niż analogicznym umowom wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. WNIOSKI I POSTULAT DE LEGE FERENDA
W wyniku zastosowania wykładni funkcjonalnej, modyfikującej wnioski
wynikające z wykładni językowej, uprawnione jest przyjęcie, że art. 182 § 1
i art. 337 § 2 k.s.h. – jako wyjątki od art. 57 § 1 k.c. – pozwalają na zastrzeżenie dodatkowych przesłanek ograniczających skuteczne rozporządzenie prawami
udziałowymi, podczas gdy ograniczenie rozporządzania z art. 338 § 2 k.s.h. jest
wyrazem dozwolonego w art. 57 § 2 k.c. zobowiązania do niedokonywania oznaczonych rozporządzeń prawem. W doktrynie i orzecznictwie dopuszcza się przypisanie różnego znaczenia analogicznie brzmiącym wyrażeniom w wyjątkowych
W stosunku do akcji imiennych zastosowanie znajduje sankcja wynikająca z art. 304 § 2
pkt 4 k.s.h., niezależnie od wyniku wykładni art. 337 § 2.
59
Chociażby ze względu na większą łatwość i swobodę zmiany postanowień umowy niebędącej umową (statutem) spółki.
58
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sytuacjach, w których poprzestanie na językowej wykładni mogłoby doprowadzić
do „rażąco niesprawiedliwych lub irracjonalnych konsekwencji, gdy przemawiają
za tym szczególnie ważne racje prawne, społeczne, ekonomiczne lub moralne”60.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w analizowanym przypadku. Stąd, czynności
zdziałane z naruszeniem prawa pierwokupu lub pierwszeństwa zastrzeżonego na
podstawie art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h. dotknięte są sankcją bezskuteczności
zawieszonej wobec wszystkich podmiotów, których one dotyczą, z możliwością
ich ewentualnego potwierdzenia, np. przez zrzeczenie się omawianych praw.
Sankcję bezskuteczności zawieszonej można wywodzić w tym przypadku z analogicznego zastosowania art. 63 § 1 k.c. do prawa pierwszeństwa lub pierwokupu
praw udziałowych. Natomiast ograniczenia zastrzeżone poza umową (statutem)
spółki są wiążące tylko w sferze zobowiązaniowej i nie dotyczą skutku rozporządzającego, a zatem czynności dokonane z ich naruszeniem są ważne i skuteczne.
Konieczność dokonywania przedstawionych powyżej skomplikowanych
zabiegów interpretacyjnych celem ustalenia charakteru i skutków naruszenia
prawa pierwszeństwa lub pierwokupu zastrzeżonego na podstawie przepisów
art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h. oraz art. 338 § 2 k.s.h. mogłaby zostać wyeliminowana przez odpowiednią interwencję ustawodawcy. Poprzeć zatem należy
postulat de lege ferenda zgłoszony przez A. S. Szlęzaka61, zakładający znowelizowanie art. 338 k.s.h. przez zastąpienie wyrażenia „ograniczenia rozporządzania”, o których obecnie stanowi ten przepis, sformułowaniem „zobowiązanie do
nierozporządzania”. Różnicując językowe brzmienie przepisów stanowiących
o ograniczeniach zawartych w umowie (statucie) spółki i zobowiązaniach do nierozporządzania ustanowionych poza aktem korporacyjnym spółki, ustawodawca
potwierdziłby, że prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa zastrzeżone poza
umową (statutem) spółki są przykładami zobowiązań dozwolonych na mocy
art. 57 § 2 k.c. i mają odmienny charakter od praw tych zastrzeżonych w akcie korporacyjnym spółki zgodnie z art. 182 § 1 i art. 337 § 2 k.s.h., gdzie są wyjątkami
od zasady wyrażonej w art. 57 § 1 k.c. Co prawda, takie określenie charakteru
omawianych praw jest możliwe także de lege lata, jednak konieczne do tego jest
dokonywanie zaprezentowanej w pkt 3.4 niniejszego artykułu wykładni funkcjonalnej, zaś po postulowanej nowelizacji analogiczne wnioski wynikałyby wprost
z wykładni językowej. Postulowana zmiana przyczyniłaby się więc do ograniczenia rozbieżności w rozumieniu omawianych przepisów, co z kolei byłoby pożądane z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego. Takie wyklarowanie
charakteru omawianych przepisów potwierdziłoby więc prawidłowość przypisania skutecznej wobec osób trzecich sankcji bezskuteczności zawieszonej czynTak: uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 r.,
III CZP 8/03, LEX nr 77172. Por. także A. S. Szlęzak, Kilka uwag…, oraz powołane tam orzecznictwo i poglądy doktryny; zob. także Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, s. 70.
61
A. S. Szlęzak, Kilka uwag…
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ności zbycia praw udziałowych dokonanej z naruszeniem prawa pierwokupu lub
pierwszeństwa zastrzeżonego w umowie (statucie) spółki.
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THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE BREACH
OF PRE-EMPTIVE RIGHT OR RIGHT OF FIRST REFUSAL
ON TRANSFER OF SHARES

Summary
Determination of the legal consequences of transfer of shares performed with
violation of the pre-emptive right or right of first refusal raises serious controversy
in Polish jurisprudence and legal doctrine. This article concludes that if these
kind of restrictions on transferability of shares are stipulated in the articles of
association or statute of the company, their breach results in suspended ineffectiveness of such action against third parties. On the other hand, violation of the pre-emptive right or right of first refusal provided outside the company’s corporate
act effects, in principle, in the inter partes consequences in the form of liability
for damages. The complexity of the interpretation of relevant norms concerning
the subject matter requires raising de lege ferenda postulate, the purpose of which
is to facilitate the determination of the nature of pre-emptive right or right of first
refusal on transfer of shares and the consequences of their infringement.
KEYWORDS

pre-emptive right, right of first refusal, infringement, suspended ineffectiveness,
restrictions on transferability of shares
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FUTBOL I FILOZOFIA PRAWA: GRA ALBO KAPRYS
SĘDZIEGO

1. WPROWADZENIE
Jedną z najbardziej wszechobecnych metafor we współczesnej kulturze jest
odniesienie do gier jako do swoistych archetypów wobec innych form współzależnego zachowania1. Oznacza to, że pojęcie gry posłużyło już jako metafora
do opisania prawie wszystkiego, począwszy od sztuki uwodzenia aż po analizę
samego ludzkiego życia2. Na potrzeby niniejszego artykułu odniesienie do gry
będzie stanowić jednak ramy, dzięki którym zostaną przybliżone współczesne
problemy filozofii prawa. Oczywiście można się zastanawiać, czy posługiwanie
się metaforą służy wyłącznie celom ozdobnym, czy też poprzez jej użycie można
wprowadzać nowe konteksty do już istniejących. Niektórzy badacze uważają
zatem, że metafora ma często wartość wyłącznie dekoracyjną3. Inni natomiast
obstają przy stanowisku, iż posiada ona konstruktywny charakter, albowiem
język nie tylko odzwierciedla rzeczywistość, ale też przyczynia się do jej kształtowania4. W tym drugim ujęciu posłużenie się metaforą stanowi więc niejako
zaproszenie do odkrywania nowych znaczeń tego, co na pozór wydawać by się
mogło całkiem oczywiste5.
O grze jako elemencie konstytutywnym dla wielu dziedzin kultury pisze chociażby
J. Huizinga. W jego ujęciu gra nie stanowi jednak zwykłej rozrywki, lecz jest współzawodnictwem, która z czasem przybrała instytucjonalne formy. Zob. J. Huizinga, Homo ludens: zabawa
jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Warszawa 1998.
2
Pojęcie gry w szerokim kontekście cywilizacji umieszcza m.in. R. Callois w swojej klasycznej pracy pod tytułem „Gry i ludzie”. Zob. R. Callois, Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz,
M. Żurowska, Warszawa 1997.
3
P. Ricoeur, Metafora i symbol, przeł. K. Rosner, (w:) P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja,
Warszawa 1989, s. 133.
4
Por. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszowski, Warszawa
1988.
5
Według Arystotelesa: „(...) tworzenie dobrej metafory jest przecież równoznaczne z dostrzeganiem podobieństwa w rzeczach niepodobnych”. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 356.
1
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Bodajże najsłynniejszym przykładem zastosowania metafory gry jest jej użycie przez L. Wittgensteina w „Dociekaniach filozoficznych”6. Struktura pojęcia
gry posłużyła austriackiemu filozofowi do sformułowania krytyki esencjalizmu,
czyli wywodzącego się od Arystotelesa przekonania, że obiekty podpadające
pod pewne pojęcie odznaczają się pewnym zespołem wspólnych właściwości,
przysługujących wszystkim tym obiektom7. Krytyka ta brzmiała następująco:
„Wyobrażasz sobie, że skoro posługujemy się jednym słowem «gra», musi ono
mieć jedno znaczenie, musi oznaczać jedną istotę. Ale to błąd. Są tylko gry. Są
wprawdzie różnego rodzaju podobieństwa. W niektóre gry gra się na przykład
piłką, ale w szachy tak się nie gra. A nawet w przypadku gier, w które gra się
piłką, piłki są różne. Weź pod uwagę piłkę nożną, krykiet, golf, tenis. Gry mają
wprawdzie jakieś reguły, wyraźne lub utajone. Ale reguły różnią się zależnie od
gry, a w każdym razie definicja «gry» w terminach reguł nie byłaby raczej właściwa. Istnieją reguły postępowania w procesach karnych, ale procesy sądowe nie
uchodzą na ogół za gry. Innymi słowy, jedyną właściwą odpowiedzią na twoje
wyjściowe pytanie jest przypomnienie ci, jak używa się słowa «gra» w rzeczywistym języku”8.
Przywołanie tego fragmentu ma jednak wyłącznie charakter poglądowy,
nie jest bowiem celem tego artykułu określenie, czy wszystkie gry mają ze sobą
cokolwiek wspólnego, lecz zbadanie użyteczności metafory gry jako pewnych
ram heurystycznych w kontekście istotnych problemów współczesnej filozofii prawa. Dlatego wprowadzenie za pomocą metafory gry zagadnienia esencjalizmu oraz jego – wywodzącej się z tzw. drugiej filozofii L. Wittgensteina
– krytyki opierającej się na spostrzeżeniu dotyczącym sposobu funkcjonowania
pewnych pojęć w praktyce językowej, pozwala poszerzyć zakres prowadzonych
rozważań o kolejny kontekst, jakim jest prawo. Wielu przedstawicieli analitycznej teorii prawa opiera się bowiem na esencjonalizmie, uznając, iż jednym
z najważniejszych ze stojących przed nimi zadań jest sformułowanie i zidentyfikowanie koniecznych właściwości prawa składających się na jego istotę, czyli
inaczej mówiąc, naturę9. Dlatego też podstawowym celem niniejszego artykułu
jest zrekonstruowanie metafory prawa jako gry w poglądach wybranych filozofów prawa, przy założeniu, iż taka metafora ma zarówno walor poznawczy, jak
i klaryfikacyjny, gdyż za jej pomocą można opisać oraz wyjaśnić niektóre cechy
prawa.

L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2005.
T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie: krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 2016, s. 125.
8
L. Wittgenstein, Dociekania…, § 66.
9
T. Gizbert-Studnicki, A. Dyrda, A. Grabowski, Metodologiczne dychotomie…, s. 126.
6

7
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2. PRAWO JAKO GRA
Zdaniem F. Atrii pod pewnymi względami prawo może przypominać grę
zorganizowaną opierającą się na praktykach społecznych10. Tym samym pojęcie
gry może stać się dla prawa swoistym analogonem albo metaforą, której użycie pozwalałoby przybliżyć charakterystyczne właściwości prawa, stanowiące
o jego naturze. Zresztą wykorzystywanie metafory gry w celu opisania prawa
jako praktyki społecznej ma dość długi rodowód w XX-wiecznej teorii prawa (a
zwłaszcza w filozofii prawa o analitycznym zabarwieniu)11. Dlatego też opisane
przeze mnie przykłady użycia tej metafory nie stanowią kompletnego wyliczenia jej zastosowania, a jedynie tworzą pewną propozycję, którą w razie potrzeby
można byłoby znacznie rozszerzyć.
I tak, podczas wykładów prowadzonych na Uniwersytecie Harvarda w 1957 r.,
H. L. A. Hart zaskoczył swoich amerykańskich studentów, porównując prawo
do gry w baseball12. Zresztą już w swoim wykładzie inauguracyjnym „Definicja i teoria w prawoznawstwie”, wygłoszonym na Uniwersytecie Oksfordzkim
w 1954 r. i opublikowanym później w „Esejach z filozofii prawa”, H. L. A. Hart
odwoływał się do pojęcia gry, wprowadzając tym samym analogię pomiędzy
regułami prawa a regułami gry13. Zastosowana przez niego analogia miała wówczas na celu wyjaśnienie pojęcia prawa za pomocą prostszego przykładu, czyli
pojęcia gry: „Wszelako już tak jest, że język uwikłany w wypowiadanie i stosowanie reguł stanowi szczególny fragment dyskursu ludzkiego i ma swoiste cechy,
które prowadzą do zamieszania, jeśli się je zlekceważy. Prawo jest bardzo złożonym przykładem w tym względzie. Czasem, by dostrzec jego rysy, możemy
przyjrzeć się prostszym przypadkom, które podzielają z prawem istotne cechy,
pomimo istnienia także wielu odmienności. Ekonomista czy przyrodnik często
używa prostego modelu, aby zrozumieć to, co jest bardziej złożone, podobnie
dzieje się w dziedzinie prawa. W dalszym ciągu użyję prostej analogii, mianowicie zasad gry, które w wielu istotnych punktach posiadają taką samą strukturę
logiczną jak przepisy prawne”14.
W swoim najsłynniejszym dziele, jakim jest „Pojęcie prawa”, H. L. A. Hart
stanął na stanowisku, iż jedynym celem, któremu służy prawo, jest dostarczanie
wskazówek dla ludzkiego postępowania i standardów krytycznej oceny w tym
F. Atria, On Law and Legal Reasoning, Oxford–Portland 2001, s. 2–3.
Zob. A.-J. Kwak, What’s in a Game? Legal Positivism as ‘Still Descriptive and Morally
Neutral’, „Law and Method” 2017, nr 3, https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/lawandmethod/2017/09/lawandmethod-D-16-00001 (dostęp: 28.06.2018 r.).
12
N. Lacey, A Life of H. L. A. Hart: The Nightmare and the Noble Dream, Oxford 2004,
s. 185.
13
H. L. A. Hart, Definicja i teoria w prawoznawstwie, (w:) H. L. A. Hart, Eseje z filozofii
prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 2001.
14
Ibidem, s. 27.
10
11
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względzie15. Należy przy tym jednak zauważyć, że cel ten nie odróżniał prawa
od innych rzeczy, albowiem „poza przepisami prawnymi mamy reguły etykiety
i języka, reguły gier i klubów”16. Równocześnie kluczowym elementem teorii
H. L. A. Harta było uznanie, że reguły prawa są podobne do reguł gry z uwagi
na to, że „niektóre reguły mają charakter zobowiązujący w tym sensie, że wymagają od ludzi, aby zachowywali się w pewien sposób, niezależnie od tego, czy
chcą czy też nie (…). Inne reguły, takie jak te, które określają procedury, wymogi
formalne, (…) wskazują na to, co ludzie powinni uczynić, aby doprowadzić do
skutku swoje dążenia. Taki sam kontrast pomiędzy tymi dwoma rodzajami reguł
można dostrzec w przypadku reguł gry, z których niektóre traktują pewne typy
postępowania jako niedopuszczalne pod groźbą kary (faul czy obraza sędziego),
a inne określają, co trzeba zrobić, aby strzelić bramkę lub wygrać”17. Według
H. L. A. Harta bez uwzględnienia pojęcia reguły pojmowanej jako wzór zachowania nie można wiernie opisać pojęcia prawa. Reguły są bowiem pojmowane przez
ludzi jako wzory zachowań, a tym samym są nieredukowalnym elementem życia
społecznego. Jednocześnie reguły społeczne posiadają zdaniem H. L. A. Harta
pewien rys odróżniający je od nawyków takich jak picie herbaty o odpowiedniej
porze w ciągu dnia. Rys ten polega na tym, iż reguła nie jest tak jak nawyk jedynie zgodnością zewnętrznych zachowań, lecz ma również „aspekt wewnętrzny”,
czyli jest uważana za taki standard postępowania, do którego należy się stosować.
W „Pojęciu prawa” H. L. A. Hart tłumaczył to zagadnienie, zresztą podobnie jak i wcześniejsze, za pomocą analogii prawa z grą. Stwierdzał bowiem, że:
„wewnętrzny aspekt reguł można prosto zilustrować przez reguły jakiejkolwiek
gry. Gracze w szachy mają nie tylko nawyk poruszania królową w ten sam sposób,
który obserwator zewnętrzny nic niewiedzący o ich nastawieniu wobec dokonywanych posunięć mógłby zarejestrować. Gracze mają ponadto pewną uświadomioną i krytyczną podstawę wobec tego zachowania się: traktują to mianowicie
jako standard dla tych wszystkich, którzy grają w szachy. Każdy nie tylko sam
porusza królową w pewien sposób, ale również «ma opinię» uznającą za poprawne
zachowanie się tych wszystkich, którzy poruszają królową w taki właśnie sposób”18. Tym samym gra może być kontynuowana tak długo, jak długo gracze wiedzą i zgadzają się na reguły tej gry. Powyższe rozważania dotyczące obecności
metafory gry i jej związkach z prawem w propozycji wyrafinowanego pozytywizmu H. L. A. Harta mogą więc nawet doprowadzić do konstatacji J. N. Shklar
z dzieła Legalism, z którą to zgadza się także F. Atria w swojej pracy On Law and
Legal Reasoning, a mianowicie zdaniu, iż H. L. A. Hart opierał swoją teorię na

H. L. A. Hart, Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 1998, s. 332.
Ibidem, s. 21.
17
Ibidem, s. 21–22.
18
Ibidem, s. 85.

15
16
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analogii prawa z grami tak mocno, że nie jest przesadą powiedzieć, że gry były
„obsesją Harta” lub też że „H. L. A. Hart opisał prawo jako kompleksową grę”19.
Przyjęte przez H. L. A. Harta stanowisko wobec analogii prawa z grami
doczekało się także rozwinięcia przez R. Dworkina. Zdaniem czołowego amerykańskiego filozofa prawa metafora gry jest przydatna do analizy prawa. Jednakże
relacja pomiędzy prawem a grą przybiera u niego trochę inny charakter. R. Dworkin wykorzystuje bowiem podobieństwo prawa do gier, wprowadzając z jednej
strony swoje rozróżnienie pomiędzy regułami (rules) i zasadami (principles),
z drugiej zaś strony zauważa przypadki znaczących różnic między nimi, które to
pozwalają zaprezentować mu założenia postawy interpretacyjnej20. W obu jednak
przypadkach najważniejszą cechą gier, do których odnosił się R. Dworkin, jest
pewność ich reguł.
W dziele „Biorąc prawa poważnie” R. Dworkin twierdził, że istnieje logiczne
rozróżnienie między regułami i zasadami, ponieważ tylko te pierwsze miały
zastosowanie jako „wszystko albo nic”21. I chociaż ta cecha reguł prawnych może
nie być oczywista, to „jest najlepiej widoczna, jeśli przyjrzeć się sposobowi funkcjonowania reguł nie w sferze prawa, ale w pewnych przedsięwzięciach, gdzie ich
rola jest zasadnicza, jak na przykład w grach”22. Z kolei w późniejszej książce,
wydanej pod tytułem „Imperium prawa”, R. Dworkin odróżniał prawo od gier,
chcąc wyjaśnić, na czym polega „postawa interpretacyjna”23. Amerykański filozof twierdził, że istnieją dwa elementy interpretacji, które są od siebie niezależne w taki sposób, żeby uczestnicy mogli zaakceptować jedną bez konieczności
akceptowania drugiej: „Robimy to w przypadku gier i konkursów. Odwołujemy
się do sensu tych praktyk, spierając się, w jaki sposób należy zmienić ich reguły,
ale nie (poza bardzo nielicznymi przypadkami) ‒ jakie aktualnie są te reguły, bo
to jest określone przez historię i konwencję”24.
Porównanie prawa do gry jest jednak obecne nie tylko w wyrafinowanym
pozytywizmie H. L. A. Harta oraz u krytykującego jego koncepcję R. Dworkina,
ale także u innych współczesnych teoretyków, którym nieraz zarzuca się, iż zajmują się pisaniem przypisów do „Pojęcia prawa”. Oczywiście taki pogląd jest
jednak dalece niesprawiedliwy dla oryginalności myśli tych autorów, co widać
chociażby na przykładzie A. Marmora – przedstawiciela ekskluzywnego pozytywizmu prawniczego, który podobnie jak pozytywizm inkluzywny opiera się
na tezie o konwencjonalizmie jako na wyjaśnieniu społecznej genezy i natury

J. N. Shklar, Legalism, Cambridge 1964, s. 105; F. Atria, On Law…, s. 6.
R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998, s. 64–65.
21
Ibidem, s. 60–61.
22
Ibidem, s. 61
23
R. Dworkin, Imperium prawa, przeł. J. Winczorek, Warszawa 2006, s. 46 i n.
24
Ibidem, s. 47.
19

20
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prawa25. Będąc jednym z najbardziej niewzruszonych krytyków mocnej tezy
konwencjonalizmu, A. Marmor posługuje się pojęciem konwencji konstytutywnych dla wyjaśnienia swojego stanowiska. W swoim artykule How Law is like
Chess, porównuje on prawo do szachów, twierdząc, że prawo i szachy są pod
wieloma istotnymi względami porównywalnymi instytucjami społecznymi26.
Zdaniem A. Marmora taka analogia ma sens dlatego, że reguły prawne i reguły
gry w szachy wzrastają do poziomu zobowiązania, stając się konwencjami, których przestrzega określona wspólnota na podstawie wspólnych porozumień. Tym
samym reguły, które tworzą grę w szachy, mają podwójną funkcję, albowiem nie
tylko definiują to, czym jest gra w szachy, lecz także określają, jak należy w nie
grać27. Oznacza to, że zarówno w szachach, jak i w prawie możliwe jest określenie zakresu dostępnych ruchów tak, że istnieją poprawne i niepoprawne sposoby
grania w grę w szachy.
Ponadto A. Marmor uważa, że konwencją konstytutywną jest reguła uznania.
Twierdzi, że podobnie jak reguły szachów nadaje ona pewnym działaniom lub
ruchom normatywne znaczenie w systemie prawnym. Określa, w jaki sposób
normy stają się normami prawnymi, wiążąc ich tworzenie z pewnymi konwencjonalnie ustalonymi źródłami. Nie może zawierać wśród tych warunków tworzenia
norm przez argumenty moralne, ponieważ nie ma w nich nic, co mogłoby stanowić konwencje. A. Marmor utrzymuje więc za J. Razem, że względy moralne
opierają się na praktycznym rozumowaniu urzędników i obywateli bez względu
na zawarte konwencje28. Zgodnie z ujęciem A. Marmora, konwencje konstytutywne istnieją dlatego, że praktykujący je przypisują im pewne wartości. Te wartości i związane z nimi konwencjonalne standardy postępowania mają znaczenie
jedynie z perspektywy uczestników tej praktyki29.
W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że metafora gry nie jest obecna
wyłącznie w pozytywistycznie zorientowanej teorii prawa. Niejako wbrew zaprezentowanemu powyżej ujęciu, brytyjski filozof prawa – A. Hutchinson – opracował w książce It’s all in the game odrębną teorię orzekania rozumianą z jednej
strony jako zaangażowaną grę o charakterze retorycznym, z drugiej natomiast
jako grę, która nie ma końca30. Ażeby przybliżyć czytelnikom swoje poglądy,
A. Hutchinson posługuje się rozbudowaną analogią pomiędzy prawem a piłką
nożną. Twierdzi on bowiem, że zarówno w przypadku piłki nożnej, jak i w przypadku prawa nigdy nie jest możliwe dokładne przewidzenie, jak potoczy się gra
25
T. Barankiewicz, Inkluzywny pozytywizm prawniczy (geneza, rozwój, główne idee), „Państwo i Prawo” 2010, z. 1, s. 10–24.
26
A. Marmor, How Law Is Like Chess, „Legal Theory” 2006, nr 12, s. 347–371.
27
A. Marmor, Social Conventions: From Language to Law, Princeton 2009, s. 36.
28
A. Marmor, Positive Law and Objective Values, Oxford 2001, s. 51–52.
29
A. Dyrda, Konwencja u podstaw prawa: Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, Warszawa 2013, s. 305–306.
30
A. Hutchinson, It’s All in the Game. A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication,
Durham 2000, s. ix i n.
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i jakim wynikiem ostatecznie się ona zakończy31. Ponadto uważa, iż bardzo ważnym aspektem tej specyficznej gry, która odbywa się na sali sądowej, jest właśnie
to, iż nie można jej kontrolować, albowiem zawsze pozostaje w niej miejsce na
indywidualne popisy poszczególnych graczy, jak również na czynniki losowe, jak
chociażby łut szczęścia.
Metafora gry w piłkę pozwoliła brytyjskiemu filozofowi prawa uchwycić
praktyczne działanie, uwarunkowania polityczne i możliwości zmiany decyzji
w procesie orzekania przez sędziego. Równocześnie zdaniem A. Hutchinsona
sędziowie, podobnie jak piłkarze, są tak dobrzy, jak ich ostatni mecz32. Także
kryteria dotyczące bycia dobrym sędzią są według niego takie same, jak w przypadku bycia dobrym piłkarzem. Należy do nich wizja, przegląd pola, technika
oraz umiejętność jej właściwego zastosowania, a także swoiste wyczucie czasu.
Dla A. Hutchinsona gra w orzekanie jest podobnie jak gra w piłkę praktyką społeczną. Zdaniem brytyjskiego filozofa orzekanie nie ma odwiecznej
natury, lecz stanowi pewien wytwór historyczno-społeczny. W książce It’s all in
the game staje więc na stanowisku, że nie powinno się odczuwać szczególnego
respektu w stosunku do obecnych koncepcji orzekania, ponieważ stanowią one
jedynie mieszankę historycznego wypadku, ludzkiego projektu, przynależności
politycznej i interesów gospodarczych33. Według A. Hutchinsona każdy kolejny
występ – czy to piłkarza w boiskowym meczu, czy to sędziego na sali sądowej
– odbywa się w różnych warunkach kontekstowych i nigdy nie powtarza schematów z poprzednich gier w automatyczny sposób.
Posługiwanie się metaforą gry nie jest jednak udziałem wyłącznie teoretyków
prawa, ale także filozofów języka, których badania znacząco wpłynęły na rozwój
analitycznej oraz instytucjonalnej teorii prawa. Warto tu wspomnieć chociażby
amerykańskiego badacza, J. Searle’a, który używa gier jako przykładów egzemplifikujących stawiane przez siebie tezy. W swojej książce The Construction of
Social Reality J. Searle pisze między innymi o futbolu amerykańskim, jednakże
jego ulubioną metaforą było odniesienie do szachów34. Widać to zresztą w jego najsłynniejszym dziele zatytułowanym „Czynności mowy”35. To w nim amerykański filozof rozróżnił dwa rodzaje reguł, posługując się właśnie metaforą futbolu
oraz szachów: „Chcę tu rozgraniczyć wyraźnie dwa różne rodzaje reguł, które będę
nazywał regulatywnymi oraz konstytutywnymi. (…) Na początek możemy powiedzieć, że reguły regulatywne regulują formy zachowań istniejących uprzednio lub
niezależnie. Dla przykładu, wiele reguł etykiety reguluje stosunki międzyosobowe
niezależnie od owych reguł. Ale reguły konstytutywne nie tylko regulują; one tworzą lub określają nowe formy zachowania. Na przykład reguły piłki nożnej [błąd
Ibidem, s. 327.
Ibidem, s. 5–6.
33
Ibidem, s. 10–12.
34
J. Searle, The Construction of Social Reality, New York 1995, s. 28.
35
Zob. J. Searle, Czynności mowy, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987.
31
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w tłumaczeniu: w angielskim oryginale chodziło o futbol amerykański – przyp.
M.S.] czy szachów nie tylko regulują grę w te gry, lecz niejako tworzą samą możliwość grania w nie”36. Sedno zaprezentowanego powyżej fragmentu zawiera się
w stwierdzeniu, iż reguła regulatywna określa sposób zachowania w kontekście,
którego istnienie jest niezależne od samej tej reguły, natomiast reguły konstytutywne same kreują sytuacje, które bez tych reguł nie mogłyby istnieć. Przykładem
są wspominane przez J. Searle’a reguły gry w szachy, które opisując reguły gry, są
równocześnie samą tą grą. Bez reguł konstytutywnych, gra w szachy nie stałaby się
nagle dowolna i chaotyczna, lecz w ogóle przestałaby istnieć.
Równocześnie należy zauważyć, iż w angielskim oryginale zatytułowanym
„Speech Acts” autorowi chodziło zapewne o futbol amerykański, a nie o piłkę
nożną, którą w Stanach Zjednoczonych określa się jako soccer37. Ten oczywisty błąd w tłumaczeniu może jednak stanowić pretekst nie tylko do czysto filologicznej uwagi, ale także pozwala przejść z ogólnego analogonu wobec prawa
– wyznaczanego przez gry w ogólności – do relacji podobieństwa pomiędzy
prawem a specyficznym rodzajem gry, jaką jest piłka nożna. Wydaje się to być
zasadne podejście, albowiem tak jak prawo przejawia się na każdym kroku życia
społecznego, tak piłka nożna stanowi najbardziej popularny i najczęściej uprawiany sport na całym świecie, a tym samym reguły gry w piłkę są powszechnie
znane. Dlatego, chociaż H. L. A. Hart oraz krytykujący jego poglądy R. Dworkin,
a także J. Searle odnosili się w swoich pracach raczej do reguł futbolu amerykańskiego, szachów czy też baseballu, a jedynie współczesny brytyjski teoretyk prawa A. Hutchinson posługiwał się metaforą piłki nożnej, to znaczna część
współczesnej literatury krytycznej na temat analogii tych gier z prawem odnosi
się już nie do futbolu amerykańskiego i baseballu, lecz do piłki nożnej. Można
więc pokusić się o stwierdzenie, iż działanie to wynika z faktu, że piłka nożna ma
we współczesnym świecie istotną cechę uniwersalności, a tym samym można za
jej pomocą powiedzieć coś ważnego o prawie. Zmiana ta jest widoczna zarówno
w literaturze angielskojęzycznej, m.in. u F. Atrii oraz G. J. Postemy, jak też w literaturze polskiej, chociażby u M. Koryckiej-Zirk38.

3. GRA ALBO „KAPRYS SĘDZIEGO”
Najsłynniejszym przykładem posłużenia się metaforą gry na gruncie współczesnej teorii i filozofii prawa wciąż pozostaje analogia zastosowana przez
Ibidem, s. 49–50.
Zob. J. Searle, Speech Acts, Cambridge 1969.
38
Zob. m.in. F. Atria, On Law…; G. J. Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century:
The Common Law World, New York 2011; M. Korycka-Zirk, Reguły prawne jako istota pojęcia
prawa w ujęciu H. L. A. Harta, „Studia Iuridica Toruniensia” 2010, nr 6, s. 81–100.
36
37
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H. L. A. Harta w „Pojęciu prawa”. W siódmym rozdziale tego dzieła, zatytułowanym „Formalizm i sceptycyzm wobec reguł”, H. L. A. Hart omówił bowiem
zasadniczą różnicę pomiędzy normalną grą odbywającą się według reguł a grą
w „kaprys sędziego”. Sformułowane przez niego wyjaśnienie tego problemu do
dziś pozostaje kanoniczne w obrębie anglosaskiej teorii prawa, co nie oznacza
oczywiście, iż nie jest ono krytykowane przez tych filozofów prawa, którzy inaczej interpretują tę kwestię. Ażeby jednak zrozumieć wyjaśnienie problemu gry
w „kaprys sędziego”, należy najpierw wyjaśnić, na czym – zdaniem H. L. A. Harta
– w ogóle ten problem polegał. Zastosowanie analogii do specyficznego rodzaju
gry – piłki nożnej – pozwoli zaś lepiej zobrazować to zagadnienie.
Według H. L. A. Harta klucz do zrozumienia natury prawa stanowi konstatacja, iż prawo posługuje się różnymi rodzajami reguł i że reguły te tworzą system na mocy reguły nadrzędnej – reguły uznania. Tym samym najważniejszym
elementem teorii H. L. A. Harta jest reguła uznania, która określa cechy, jakie
powinna mieć dana reguła, jeśli ma być regułą prawną. Pozwala ona bowiem
dostrzec, kiedy określona reguła postępowania jest częścią systemu prawnego.
W „Pojęciu prawa” H. L. A. Hart wyjaśnia to zagadnienie, posługując się metaforą
gry: „Reguła uznania systemu prawa jest pod tym względem, jak i pod wieloma
innymi, podobna do reguł zdobywania punktów w grach. W trakcie gry ogólna
reguła określająca działania polegające na zdobyciu punktów (przebiegnięcie
określonego dystansu, bramki, itd.) rzadko bywa sformułowana. Natomiast jest
po prostu używana przez graczy i oficjeli do identyfikacji poszczególnych stadiów decydujących o wygranej”39.
Próbując szczegółowo wyjaśnić istotę reguły uznania w odniesieniu do futbolu, należałoby się odnieść do reguł stosowanych w profesjonalnych rozgrywkach
piłkarskich na całym świecie. Reguły te – zwane „Przepisami Gry” – ustalane
są cyklicznie przez IFAB, czyli organ stanowiący międzynarodowej federacji
piłkarskiej (FIFA – Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, fr. Fédération
Internationale de Football Association), którego zadaniem jest stanie na straży,
opracowywanie i zmienianie „Przepisów Gry”40. Poszczególne związki piłkarskie w różnych krajach przyjmują więc, iż „Przepisy Gry” określają przebieg
profesjonalnych meczów piłkarskich na terenie danego państwa. I tak, Polski
Związek Piłki Nożnej (PZPN) uznaje, że „Przepisy Gry” stanowią obowiązujące
reguły gry w rozgrywkach odbywających się w Polsce pod egidą PZPN. Zgodnie z teorią H. L. A. Harta oznaczałoby to, iż reguły sformułowane w „Przepisach Gry” są regułami prawnymi, ponieważ są one uznawane przez PZPN za
reguły obowiązujące w całym systemie prawnym, jakim są polskie rozgrywki
H. L. A. Hart, Pojęcie…, s. 142.
Aktualne, tj. z sezonu 2017/2018, „Przepisy Gry” w języku polskim znajdują się na stronie
Polskiego Związku Piłki Nożnej, https://www.pzpn.pl/federacja/sedziowie/materialy-szkoleniowe
(dostęp: 28.06.2018 r.).
39
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piłkarskie, i że oparte jest to na takiej samej podstawie jak to, że „prawem jest to,
co postanowi Królowa wraz z Parlamentem”.
Równocześnie reguły zawarte w „Przepisach Gry” mogą być różnego rodzaju.
Niektóre z nich mogą wymagać od piłkarzy posiadania odpowiedniego stroju
albo powstrzymania się na boisku od pewnych działań, jak na przykład zagrywania piłki ręką czy też umyślnego faulowania przeciwnika. W terminologii
H. L. A. Harta byłyby to reguły pierwotne, czyli podstawowe reguły obowiązku,
wskazujące pewne działania jako obligatoryjne41. Inne reguły zawarte w „Przepisach Gry” określają natomiast kompetencję sędziego piłkarskiego do użycia
gwizdka, a tym samym podjęcia decyzji, czy poszczególne reguły gry w piłkę
zostały naruszone przez zawodników. I to właśnie te reguły można byłoby –
posługując się siatką pojęciową H. L. A. Harta – uznać za reguły wtórne, czyli
dotyczące poszczególnych reguł pierwotnych42.
Istnienie reguł sformułowanych w „Przepisach Gry” nie wyklucza oczywiście tego, iż mogą one być zarówno dobrymi, jak i złymi regułami. I tak, wokół
niektórych reguł dotyczących karania zawodników żółtymi kartkami za zdjęcie
koszulki albo za zbyt wielką radość okazywaną po strzelonej bramce, istnieje
obecnie wiele kontrowersji, a niektórzy eksperci twierdzą, że są one niepożądane.
Niemniej jednak także te reguły stanowią część rozgrywek piłkarskich w Polsce,
albowiem znajdują się one w „Przepisach Gry”, które to zostały uznane przez
PZPN za obowiązujące. Tym samym z faktu, czy reguły te są słuszne czy też nimi
nie są, nie wynika brak obowiązku ich przestrzegania. Podobnie myślał również
H. L. A. Hart, stwierdzając, że treść prawa może być zarówno moralnie słuszna,
jak i niesłuszna. Wszystko zależy bowiem od tego, jaką regułę uznania przyjmą
władze, a w tym wypadku PZPN. Jeśli bowiem zaakceptują regułę, w myśl której
„regułami gry w piłkę jest to, co stanowią «Przepisy Gry»”, to nie ma logicznej
gwarancji, że treść tych reguł spełni warunek słuszności.
Zdaniem H. L. A. Harta odpowiedzią na zarysowany powyżej problem słuszności bądź niesłuszności reguł w systemie prawa mogłoby być przyjęcie postawy
sceptycyzmu względem reguł, która to stanowi przeciwieństwo podejścia formalistycznego. Oczywiście jest to możliwe, lecz zrodziłoby to wówczas wiele
dalszych konsekwencji, na których dogłębnej analizie angielski teoretyk prawa
skupił się w „Pojęciu prawa”, posługując się rozbudowaną analogią pomiędzy
grą a prawem43. W swoim opus magnum H. L. A. Hart wiele miejsca poświęcił
Ibidem, s. 116–117.
Ibidem, s. 116–117.
43
Zdaniem H. L. A. Harta: „Najbardziej interesujący i pouczający rys tej formy sceptycyzmu
względem reguł to wykorzystanie wieloznaczności takich stwierdzeń jak «prawo (czy konstytucja) jest tym, o czym sądy mówią, że tym jest» oraz ujęcie relacji pomiędzy nieoficjalnymi
stwierdzeniami o prawie a oficjalnymi orzeczeniami sądów, które teoria ta musi, pod rygorem
sprzeczności, zaoferować. Aby zrozumieć wspomnianą dwuznaczność, zaczniemy od rozważenia
jej analogonu w przypadku gry”. Ibidem, s. 194.
41
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bowiem refleksji, jak mogłaby wyglądać gra, gdybyśmy spojrzeli na nią w taki
sam sposób, w jaki sceptycy patrzą na prawo. I ostateczna odpowiedź, jakiej
udziela angielski filozof w związku z tym zagadnieniem, opiera się na stwierdzeniu, iż tak wyobrażona gra nie spełniałaby już warunków normalnej gry, lecz
stanowiłaby raczej dziwną efemerydę, którą nazywa „kaprysem sędziego”.
Zanim jednak H. L. A. Hart dochodzi do takiego ogólnego wniosku, to przeprowadza wcześniej eksperyment myślowy, opierając się na założeniu, iż prawem
jest to, co sędzia mówi, że jest prawem. Zastosowane przez niego rozumowanie
rozpoczyna się od zdania, w którym angielski filozof dostrzega z jednej strony
nieodwołalność decyzji sędziowskiej, z drugiej zaś zauważa fakt, iż jej podjęcie musi opierać się na już istniejących regułach gry: „Wszelako odmiennie niż
w przypadku stwierdzenia gracza w sprawie punktów, orzeczenia sędziego punktowego, są, na mocy reguł wtórnych, nieodwołalne. W tym sensie jest prawdą, że
z uwagi na cel gry «zdobyciem punktu jest to, o czym sędzia punktowy mówi,
że tym jest». Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że reguła zdobywania punktów pozostaje tym, czym była przedtem, a obowiązek sędziego polega na jej stosowaniu najlepiej, jak to jest możliwe. Zdanie: «Punkt jest tym, o czym sędzia
punktowy mówi, że tym jest», byłoby fałszem, gdyby miało znaczyć, że nie ma
reguły chroniącej przed dowolnością tego, co sędzia wybiera w swych decyzjach.
Mogłaby pojawić się gra z takim właśnie rozwiązaniem, można by znajdować
przyjemność w jej rozgrywaniu, gdyby swoboda wyboru sędziego punktowego pojawiała się regularnie, lecz byłaby to inna gra. Możemy nazwać to grą
w «kaprys sędziego»”44.
Można więc powiedzieć, że H. L. A. Hart odróżnia mecz piłki nożnej prowadzony na podstawie określonych reguł, które zawężają możliwość dyskrecji sędziowskiej w podejmowaniu suwerennych decyzji do przypadków
przewidzianych przez reguły tej gry od quasi-meczu, w którym sędzia całkowicie autorytatywnie decydowałby o tym, w co i jak mają grać zawodnicy. Zdaniem
H. L. A. Harta: „Możemy odróżnić grę normalną od gry w «kaprys sędziego» po
prostu dlatego, że dysponujemy regułą zdobywania punktów, mimo że ma ona,
podobnie jak inne, swój zakres otwartości, z uwagi na który sędzia punktowy
musi wybierać; reguła ta posiada jednak jądro o ustalonym znaczeniu. Sędzia
punktowy nie ma swobody odstąpienia od tego jądra, które, tak daleko, jak daleko
sięga, kształtuje wzorzec poprawnego i niepoprawnego zdobywania punktów,
zarówno dla graczy i ich nieoficjalnych stwierdzeń, jak i dla sędziego punktowego i jego oficjalnych wyników”45. W przypadku normalnej gry w piłkę sędzia,
uznając strzelenie bramki przez zawodnika albo przyznając rzut karny, jedynie
stosuje już istniejące prawo, natomiast w przypadku gry w „kaprys sędziego”
sam decyduje o tym, co jest prawem i czy za strzelenie bramki może on uznać
44
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strzał w ogóle do bramki niezmierzający albo potraktować faul mający miejsce
w środku boiska jako przyczynę podyktowania rzutu karnego. Być może także
i w tym drugim przypadku gra toczyłaby się dalej, ale na pewno nie byłaby to już
piłka nożna, której reguły znajdują się w „Przepisach Gry”.
W dalszej części swojego wywodu H. L. A. Hart przechodzi do omówienia
problemu błędów sędziowskich, które zdarzają się w każdym systemie prawa:
„Sędzia punktowy może się mylić nie naruszając zasad uczciwości, być pijany
lub też bez żadnego powodu naruszać powinność optymalnego stosowania reguł.
Każdy z tych powodów może sprawić, że sędzia punktowy zaliczy bieg, podczas
gdy gracz w ogóle nie poruszył się. Można, dla korekty jego ustaleń, wprowadzić
zastrzeżenie przez odwołanie się do wyższej instancji: to jednak musi się gdzieś
zakończyć, w jakimś ostatecznym rozstrzygnięciu, które zostanie powzięte przez
omylnego człowieka z całym ryzykiem nie zawinionej pomyłki, nadużycia czy
naruszenia reguły. Nie można zapewnić korekty złamania każdej reguły przez
jakąś jedną zasadę”46.
Przenosząc powyższe rozważania na rzeczywistość piłki nożnej, należałoby
powiedzieć, że kontrowersje zdarzały się w futbolu zawsze, zdarzają się obecnie
i w przyszłości też będą się zdarzać. Jednym z najczęstszych błędów sędziowskich
jest uznawanie bramek strzelonych ze spalonego albo nieodgwizdywanie celowego zagrania piłki ręką. Zdaniem H. L. A. Harta: „Do pewnego momentu fakt,
że pewne werdykty sędziego punktowego są złe, nie jest sprzeczny z kontynuowaniem gry. Werdykty te mają takie znaczenie jak te, które są poprawne w oczywisty
sposób”47. W historii piłki nożnej najsłynniejszym przykładem gola, który nigdy
nie powinien zostać uznany, jest oczywiście „ręka Boga”, czyli bramka D. Maradony strzelona po zagraniu ręką w meczu Argentyna–Anglia w 1986 r. podczas
Mistrzostw Świata w Meksyku. Prowadzący to spotkanie sędzia podjął jednakże
decyzję o uznaniu tej bramki i choć jego działanie na pewno wypaczyło w jakiś
sposób wynik tego meczu, to nie miało ono żadnego wpływu na to, że obowiązującą regułą piłki nożnej był wciąż zakaz dotykania piłki ręką.
Równie dobrym przykładem ukazującym z kolei ostateczność decyzji
sędziowskich, nawet jeżeli są one całkowicie błędne, jest mecz Bundesligi sezonu
2013/2014 pomiędzy drużyną Hoffenheim a Bayerem Leverkusen, w którym to
S. Kiessling zdobył dla gości „gola-widmo”. Sędzia prowadzący to spotkanie uznał
wówczas bramkę, mimo że piłka wyszła poza pole gry i trafiła w boczną siatkę,
a dopiero potem przez dziurę wpadła do bramki. Następnie, pomimo złożenia
skargi do wyższych instancji piłkarskich Niemieckiego Związku Piłki Nożnej,
zadecydowano, że mecz ten nie zostanie powtórzony. Oczywiście decyzja ta spotkała się z uzasadnioną krytyką, chociażby ze strony prezydenta FIFA, jednakże
nie doszło do anulowania wyniku spotkania. Jest to istotne o tyle, że w prawie
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już sama ostateczność decyzji sędziowskiej ma inny charakter niż w piłce nożnej.
Jak zauważa bowiem M. Korycka-Zirk, w przypadku: „stosowania prawa, sytuacja jest o tyle mniej niepodważalna, że istnieją wyższe instancje i przynajmniej
w odniesieniu do wadliwych decyzji niższej instancji można je zmienić i w tym
sensie każda decyzja jest jedynie decyzją względną”48.
Kwestia oczywistych błędów sędziowskich nie jest jednak jedynym problemem poruszonym przez H. L. A. Harta. W „Pojęciu prawa” odnosi się on bowiem
także do zagadnienia naturalnej otwartości reguł, która powoduje, iż nie zawsze
sędzia dokładnie wie, czy zastosować określoną regułę do danego boiskowego
przypadku. W przypadku piłki nożnej takich reguł może znaleźć się bardzo
wiele, a jedną z nich może być chociażby zawarta w „Przepisach Gry” reguła
o karaniu przez sędziego żółtą kartką zawodnika za jego niesportowe zachowanie. I tak, jak dość łatwo można sobie wyobrazić kardynalne złamanie tego przepisu przez wulgarne zachowanie jednego z graczy albo bójkę na boisku, które to
działania tworzyłyby tym samym „jądro” otwartego pojęcia, jakim jest „niesportowe zachowanie”, tak dużo trudniej byłoby ocenić przypadki ze „strefy cienia”,
jak chociażby celowe zagranie piłkarza, mające na celu odniesienie korzyści dla
drużyny poprzez nagięcie obowiązujących przepisów.
Przykładem mogłoby tutaj być spotkanie Ligue 1 pomiędzy klubem FC Nantes a drużyną PSG w sezonie 2016/2017 i nietypowe zachowanie zawodnika gości
– M. Verrattiego, który specjalnie uklęknął, ażeby podać piłkę głową do własnego bramkarza, ponieważ wiedział, że zgodnie z „Przepisami Gry” po podaniu
głową od własnego zawodnika bramkarz może złapać piłkę w ręce. Widzący to
zdarzenie sędzia przerwał jednak grę i ukarał piłkarza żółtą kartką, uznając tym
samym, że zachowanie zawodnika podyktowane było chęcią ominięcia przepisów i stanowiło przykład „niesportowego zachowania”. Oczywiście wzbudziło to
wielkie kontrowersje, a wielu ekspertów stwierdziło, że decyzja sędziego miała
charakter prawotwórczy. Prawdopodobnie z takimi głosami krytyki zgodziłby
się sam H. L. A. Hart, albowiem definicyjna cecha gier polega jego zdaniem „na
tym, że ich rezultaty winny być oceniane w sposób wymagany przez oczywiste znaczenie reguły, niezależnie od zakresu jej otwartości pozostawionego do
oceny sędziemu punktowemu”. Tym samym angielski filozof prawa uważał, że
otwartość reguł wyłącznie w sprawach granicznych rodzi możliwość skorzystania przez sędziego z ograniczonej funkcji tworzenia prawa, którą można byłoby
nazwać „uznaniem”49.
Podsumowując argumentację H. L. A. Harta przeciwko decyzjom sędziowskim jako źródłom prawa, należałoby się odnieść do konsekwencji, jakie decyzje
oparte na „kaprysie sędziego” miałyby w rzeczywistości. Według angielskiego
filozofa prawa: „gdyby grało się w «kaprys sędziego», to relacja pomiędzy
48
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stwierdzeniami oficjalnymi i nieoficjalnymi byłaby z konieczności odmienna: te
gracza nie tylko byłyby przewidywaniami werdyktów sędziego punktowego, ale
nie mogłyby być niczym innym. W tym przypadku zdanie: «zdobyciem punktu
jest to, o czym sędzia punktowy mówi, że tym jest», samo byłoby regułą zdobywania punktów. Nie byłoby możliwości, aby stwierdzenia gracza były tylko
nieoficjalnymi wersjami tego, co sędzia punktowy czyni oficjalnie. Werdykty
sędziego byłyby zarówno ostateczne, jak i nieomylne lub też raczej powinniśmy
powiedzieć, że problem ich omylności czy nieomylności jest bezsensowny, ponieważ nic nie byłoby «poprawne» lub «złe» w zachowaniu się sędziego”50. A zatem
w sytuacji, w której zawodnicy oraz kibice piłkarscy nie wiedzieliby, jakie reguły
mają obowiązywać podczas gry w piłkę, zaś o wszystkim decydowałby wyłącznie
„kaprys sędziego”, to całkowicie zniknęłyby takie wartości, jak pewność prawa
oraz bezpieczeństwo prawne. Piłkarze mogliby się wówczas kierować jedynie
domysłami, snuć pewne przewidywania co do tego, jaką decyzję podejmie sędzia
w danej sytuacji, jednakże nie miałyby one aspektu sprawdzalności.
Ponadto trzeba również zauważyć, że wszystkie opisane powyżej kwestie
mają sens wyłącznie w sytuacji panowania zasady rządów prawa (rule of law)
w społeczeństwie. Albowiem w momencie jej złamania – tak jak w przypadku
korupcji, czyli „sprzedaży” meczu przez piłkarzy lub sędziego – jakiekolwiek
rozważania o autorytatywności sędziowskiej, tudzież nieodwołalności podejmowanych decyzji, tracą wszelkie znaczenie i stają się nic niewartym pustosłowiem.

4. ZAKOŃCZENIE
Wybrane przykłady zastosowania metafory gry we współczesnej filozofii
prawa wyraźnie pokazują, iż odwołanie się do gry sprawdza się w przypadku
prawa nie tylko w kwestii zobrazowania pewnych problemów teoretycznych nurtujących poszczególnych autorów, takich jak H. L. A. Hart, R. Dworkin, A. Marmor, J. Searle czy A. Hutchinson, lecz również może ono służyć – z uwagi na
podobieństwo rządzących nią reguł – jako swoisty analogon prawa. Na tym tle
szczególny status spośród gier uzyskuje jednak piłka nożna, albowiem z uwagi
na swoją uniwersalność zyskuje ona miano najbliższego odpowiednika rzeczywistości prawnej, gdyż tak jak wszyscy ludzie podlegają działaniu prawa, tak we
współczesnym, zglobalizowanym świecie praktycznie wszyscy – niezależnie od
zamieszkiwanej szerokości geograficznej – mniej więcej orientują się w futbolowej rzeczywistości.
Ponadto prowadzone przez H. L. A. Harta rozważania dotyczące relacji
pomiędzy grą według reguł oraz grą w „kaprys sędziego” można z łatwością wpi50
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sać w kategorię problemów, z którymi boryka się współczesne środowisko piłkarskie. W szczególności widać to na przykładzie autorytatywności sędziowskiej,
nieodwołalności podejmowanych przez boiskowych sędziów decyzji oraz wynikających zeń błędów, podyktowanych zarówno niewłaściwym oglądem sytuacji,
jak i swoistym niezdeterminowaniem języka naturalnego, którym to napisane są
reguły gry w piłkę. Dlatego też uważam, że na pytanie o to, czy filozofia prawa
może mieć coś wspólnego ze współczesną piłką nożną, należy odpowiedzieć
twierdząco, a na wszelkie głosy krytyki wobec takiego podejścia można odpowiadać słowami B. Shankly’ego – jednego z najwybitniejszych spośród całego
grona utytułowanych szkockich trenerów, którzy w połowie XX w. zrewolucjonizowali podejście do futbolu. Wypowiedziane przez niego słowa brzmiały następująco: „Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia lub śmierci.
Jestem bardzo rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, iż jest o wiele,
wiele ważniejsza”51.

BIBLIOGRAFIA
Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988
Atria F., On Law and Legal Reasoning, Oxford–Portland 2001
Barankiewicz T., Inkluzywny pozytywizm prawniczy (geneza, rozwój, główne idee),
„Państwo i Prawo” 2010, z. 1
Callois R., Gry i ludzie, przeł. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa 1997
Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, przeł. T. Kowalski, Warszawa 1998
Dworkin R., Imperium prawa, przeł. J. Winczorek, Warszawa 2006
Dyrda A., Konwencja u podstaw prawa: Kontrowersje pozytywizmu prawniczego, Warszawa 2013
Gizbert-Studnicki T., Dyrda A., Grabowski A., Metodologiczne dychotomie: krytyka pozytywistycznych teorii prawa, Warszawa 2016
Hart H. L. A., Definicja i teoria w prawoznawstwie, (w:) H. L. A. Hart, Eseje z filozofii
prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 2001
Hart H. L. A., Pojęcie prawa, przeł. J. Woleński, Warszawa 1998
Huizinga J., Homo ludens: zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza,
Warszawa 1998
Hutchinson A., It’s All in the Game. A Nonfoundationalist Account of Law and Adjudication, Durham 2000
Korycka-Zirk M., Reguły prawne jako istota pojęcia prawa w ujęciu H. L. A. Harta,
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FOOTBALL AND PHILOSOPHY OF LAW:
THE GAME OR SCORER’S DISCRETION

Summary
The aim of this paper is to illustrate the analogy of law and game on the example
of selected problems of contemporary theory and philosophy of law. The frames of this
text are determined by the metaphor of the game, and in particular by the reference to
football, because football has the feature of universality in the modern world. In the
context of the relationship between the law and the game, the basic assumptions of
the concept of H. L. A. Hart, R. Dworkin, A. Marmor, A. Hutchinson, J. Searle are
introduced. Above all, however, the use of the metaphor of the game by H. L. A. Hart
in „Concept of Law” is being described. Particular emphasis is placed on discussing the
distinction he made between the game according to the rules and the game of „scorer’s
discretion”. Considerations regarding this problem are supplemented with examples from
the world of football.
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SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO
DO LOKALU A PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
LOKALU. PRZESZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ
ORAZ PERSPEKTYWA NA KOLEJNE 100 LAT

1. WPROWADZENIE
Tematem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia czytelnikom jednego
z ograniczonych praw rzeczowych, zawartego w art. 244 Kodeksu cywilnego1,
spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu. Spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu regulują odrębne od Kodeksu cywilnego przepisy, przede
wszystkim ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych2
oraz ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze3.
Stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską jest wyjątkową okazją do podsumowania przemian następujących w systemie prawnym
w ostatnich 100 latach oraz wyznaczenia możliwych zmian na kolejne 100 lat.
Do ciekawszych zagadnień, wartych przedstawienia, należą spółdzielnie mieszkaniowe i jedno z ograniczonych praw rzeczowych, tj. spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu. Prawo z zakresu spółdzielni mieszkaniowych obowiązuje w polskim prawie niemalże od 100 lat.
Spółdzielnie mieszkaniowe mają w Polsce długą tradycję. Pierwsze spółdzielnie na terenach dzisiejszej Polski pojawiły się pod koniec XIX w., natomiast
ich rozwój przypada na czasy międzywojenne. Po 1918 r. spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły mieć duże znaczenie społeczne, a ich celem było zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych sporej części mieszkańców miast. W czasach Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej nastąpił rozkwit budownictwa spółdzielczego. Ówczesne zadania gospodarki mieszkaniowej były realizowane przez spółdzielnie
mieszkaniowe, które zaspokajały potrzeby mieszkaniowe Polaków; był to podUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,
z późn. zm., dalej: k.c.
2
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., nr 845, z późn. zm.
3
Dz.U. z 2018 r., poz. 1285.
1
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stawowy sposób otrzymywania mieszkania. Obecny ustrój gospodarczy kraju
zmienił tor rozwoju polityki mieszkaniowej, przez co rola spółdzielni mieszkaniowych zmalała, jednakże spółdzielnie mieszkaniowe nadal mają duże znaczenie w gospodarce mieszkaniowej. Zgodnie z danymi GUS zasoby spółdzielni
mieszkaniowych to prawie 2,1 mln mieszkań w Polsce, co stanowi prawie 15%
zasobów zamieszkałych i niezamieszkałych wszystkich mieszkań w Polsce4.
Szacuje się, że do spółdzielni mieszkaniowych należy 4 mln członków, co
oznacza, że prawo z zakresu spółdzielni mieszkaniowych dotyka milionów Polaków. Zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w ustawie wpływają pozytywne
bądź negatywne na każdego członka spółdzielni. Warto zatem przeanalizować
i wyjaśnić, czym są spółdzielnie mieszkaniowe i spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu.
Pierwsza część artykułu została ograniczona do opisania historii spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na przestrzeni niemalże
ostatnich 100 lat w przepisach ustaw o spółdzielni. Zaczynając od pierwszego
na gruncie prawa polskiego aktu prawnego dotyczącego spółdzielni, tj. ustawy
z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach5, przechodząc następnie do
ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach6 oraz ustawy
z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.
W dalszej części publikacji zostały opisane obowiązujące przepisy z zakresu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zestawienie aktualnych przepisów spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przedstawiono w stosunku do pełnowartościowego prawa, jakim jest prawo odrębnej
własności lokalu. W artykule zostały także przybliżone podstawowe różnice
pomiędzy tymi prawami. Analiza przepisów zawiera obiektywną ocenę potrzeby
istnienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. HISTORIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO
PRAWA DO LOKALU
W stulecie odzyskania niepodległości warto spojrzeć i przeanalizować, jakie
zmiany zaszły w tym okresie w spółdzielczym własnościowym prawie do lokali.
Pierwszą polską ustawą dotyczącą spółdzielni mieszkaniowych jest ustawa z dnia
29 października 1920 r. o spółdzielniach. Zajmowała się ona głównie podstawą
rozwiązań prawnych z zakresu praw członków do przydzielanych im mieszkań.
Przepisy tej ustawy były wspólne dla wszystkich spółdzielni. Szczegółowe przeGospodarka mieszkaniowa w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, październik
2017 r.
5
Dz.U. nr 111, poz. 733.
6
Dz.U. nr 12, poz. 61, z późn. zm.
4
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pisy z zakresu spółdzielni mieszkaniowych były regulowane w statutach oraz
uchwałach Rady Ministrów. W uchwale Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r.
w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków
własnych ludności7 wprowadzono trzy typy spółdzielni budownictwa mieszkaniowego: spółdzielnie mieszkaniowe (tzw. lokatorskie), spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe i spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych.
Ustawa o spółdzielniach i ich związkach z 1961 r., która weszła w życie dnia
5 czerwca 1961 r., potwierdziła istnienie trzech typów spółdzielni budownictwa
mieszkaniowego, tj.:
1) spółdzielni mieszkaniowych (tzw. lokatorskich),
2) spółdzielni budowlano-mieszkaniowych (tzw. własnościowych),
3) spółdzielczych zrzeszeń budowy domów jednorodzinnych.
Przytoczone typy spółdzielni różniły się przede wszystkim rodzajami praw
majątkowych przysługujących członkom do lokali lub domów. W pierwszym
i drugim przypadku właścicielem budynku była spółdzielnia, natomiast domy
jednorodzinne, wznoszone były przez spółdzielcze zrzeszenia i stanowiły własność zrzeszeń do chwili przeniesienia własności na poszczególnych członków
po zakończeniu budowy. Prawo tzw. lokatorskie było ukształtowane jako prawo
obligatoryjne, niezbywalne i niepodlegające egzekucji, natomiast prawo tzw. własnościowe jako prawo rzeczowe ograniczone, przechodzące na spadkobierców,
zbywalne i podlegające egzekucji. Prawem majątkowym w przypadku domów
jednorodzinnych ‒ prawo własności. System spółdzielni mieszkaniowych własnościowych i lokatorskich w ustawie z 1961 r. został oparty przez ustawodawcę
na zasadzie jednopodmiotowości (możliwość przysługiwania spółdzielczego
prawa do lokalu tylko jednej osobie bądź małżonkom), związku spółdzielczego
prawa do lokalu z członkostwem, prawa do członkostwa tylko w jednej spółdzielni budownictwa mieszkaniowego oraz prawa do jednego lokalu.
Ustawę z 1961 r., mimo wielu krytykowanych przepisów, w literaturze przedmiotu oceniano pozytywnie. Najbardziej krytykowanymi przepisami ustawy
o spółdzielniach i ich związkach były te dotyczące powołania układu niepożądanych stosunków prawnych polegające na ustanowieniu innych uregulowań prawnych do spółdzielni budowlano-mieszkaniowych oraz do spółdzielni domów
jednorodzinnych. Negatywnie oceniono także konstrukcję prawną spółdzielczego
prawa do lokalu typu tzw. własnościowego, jako prawa rzeczowego ograniczonego8.
Kwestionowano brak odpowiedniego zabezpieczenia praw spadkobierców, a także
interesów członków oraz wadliwe ukształtowanie praw małżonków w sytuacji, gdy
spółdzielcze prawo do lokalu należy do majątku wspólnego małżonków.
Ustawodawca dnia 16 września 1982 r. uchwalił ustawę – Prawo spółdzielcze. Nie wprowadziła ona większych zmian w zakresie spółdzielczego prawa
M.P. nr 22, poz. 157, z późn. zm.
Z. K. Nowakowski, Niektóre zagadnienia cywilnoprawne budownictwa mieszkaniowego ze
środków własnych ludności, „Państwo i Prawo” 1961, z. 8–9, s. 239 i n.
7
8
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mieszkaniowego oraz utrzymano w niej wszystkie podstawowe zasady obowiązujące w zakresie spółdzielczych praw do lokali. W myśl tej ustawy spółdzielcze
prawo do lokalu, tzw. własnościowe, wciąż było uważane za ograniczone prawo
rzeczowe, a spółdzielcze prawo do lokalu, tzw. lokatorskie, nie. Zamiast trzech
wspomnianych wcześniej typów spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
wprowadzono jeden typ spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnia mieszkaniowa
miała na celu zaspokajać potrzeby mieszkaniowe członków poprzez przydzielanie lokali mieszkalnych na zasadach prawa własnościowego, lokatorskiego oraz
budować domy jednorodzinne. Prawa nie były już związane z odrębnymi typami
spółdzielni mieszkaniowych. Dodatkowo zniesiono też zakaz członkostwa tej
samej osoby w dwóch spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy umożliwiły
członkostwo obojga małżonków w spółdzielni. Wprowadzono również przymusową wspólność małżeńską majątkową spółdzielczego prawa do lokalu w czasie
trwanie małżeństwa. K. Pietrzykowski zauważa, że Prawo spółdzielcze z 1982 r.
było „typowym aktem prawnym pochodzenia z okresu gospodarki nakazowo-rozdzielczej i reglamentowanej”9.
Zmiany ustrojowe oraz gospodarcze, które nastąpiły pod koniec lat 80. i na
początku lat 90. XX w., wymusiły na ustawodawcy nowelizację przepisów, albowiem nie były one dostosowane do nowych potrzeb z zakresu Prawa spółdzielczego.
Przez ponad ostatnie ćwierć wieku Prawo spółdzielcze przeszło wiele nowelizacji,
w większości niedopracowanych, w których brak jest jednomyślnych zmian.
Nowelizacja ustawy z 1991 r. wprowadziła możliwość zakładania odrębnych
ksiąg wieczystych dla spółdzielczych praw do lokali, będących prawami rzeczowymi ograniczonymi, a także umożliwiła obciążanie tych praw hipoteką. Dalsze
zmiany zostały wprowadzone nowelizacją w 1994 r., jednakże i ona nie wprowadziła istotnych modyfikacji w zakresie spółdzielni mieszkaniowych, nie podważyła również podstawowych konstrukcji w dziedzinie praw członków do lokali.
Utrzymała ona zaś w mocy m.in. ograniczenia z zakresu zbywania własności
prawa do lokalu, wynajmu lokali, uprawnień osób małoletnich oraz dziedziczenia
własności prawa do lokalu.

3. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
WEDŁUG USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R.
Pewną rewolucję w dziedzinie spółdzielczego prawa mieszkaniowego dokonała ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Od
chwili wejścia w życie ustawy nie mogło powstać zarówno własnościowe spół9

K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2016, s. 11.
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dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, jak i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego. W pierwotnym brzmieniu ustawy
założono, że spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić na rzecz członków tylko
dwa rodzaje praw do lokali mieszkalnych, tj. prawo lokatorskie i prawo odrębnej
własności lokalu. Natomiast ustanowione wcześniej ograniczone prawa rzeczowe
(tj. prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego)
z mocy prawa pozostały obowiązujące, jednakże na wniosek uprawnionych osób
miały podlegać „przekształceniu” we własność. Zatem ustawa o spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. dała możliwość nabycia lokali na
własność. Przyjęta przez ustawodawcę koncepcja dobrowolnego przekształcenia
własnościowego prawa do lokalu we własność oznacza, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu miało być instytucją utrzymaną w mocy jeszcze przez
następne lata. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych utrzymała także część
kontrowersyjnych przepisów, które literatura przedmiotu uznaje za wadliwe.
W dalszym ciągu obowiązywały przepisy dotyczące przymusowej wspólności
małżeńskiej majątkowej oraz jego ekspektatywy, przepisy uzależniające możliwość wynajęcia lub oddania w odpłatne używanie całego lokalu od zgody
spółdzielni. Pozostały także przepisy z zakresu uzależnienia możliwości zbycia własnościowego prawa do lokalu od przyjęcia nabywcy w grono członków
spółdzielni, a także zakazujące zbycia prawa do części lokalu mieszkalnego pod
rygorem nieważności. Ustawa pozostawiła również w mocy przepis dotyczący
wypłaty tzw. równowartości zwaloryzowanego wkładu budowlanego w przypadku wygaśnięcia własnościowego prawa do lokalu, a nie wartości rynkowej
prawa do lokalu.
Już w okresie wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
w 2000 r. było jasne, że wymaga ona zmian. W trakcie następnych lat pojawiały
się kolejne projekty zmian przepisów dotyczących spółdzielni mieszkaniowych.
Pierwsze zmiany zostały wprowadzone już w 2001 r. Następne zmiany zostały
wprowadzone ustawą z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw10, która zawierała przepisy zmian do siedmiu ustaw, m.in. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 19 grudnia 2002 r.
zmieniła 27 artykułów w ustawie, m.in. przywróciła możliwość ustanowienia
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Nowa regulacja różni się od
poprzednich regulacji w tym względzie, że po pierwsze, nowela wprowadziła
w miejsce występujących uprzednio dwóch osobnych typów ograniczonych praw
rzeczowych, tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
i spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, jedno ograniczone prawo rzeczowe o nazwie „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”. Po drugie należy
zauważyć, że nowelizacja nie przywróciła konstrukcji prawa rzeczowego do
10

Dz.U. nr 240, poz. 2058.
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domu jednorodzinnego. Zastanawiające jest, jaki był cel ustawodawcy do wprowadzenia rozwiązania sprowadzającego się do oferowania członkom spółdzielni
na takich samych warunkach finansowych, tj. zgodnie z art. 173 ust. 2 i art. 18
ówczesnej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, „za wniesienie wkładu
budowlanego w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających za dany lokal” prawa pełnowartościowego (odrębnej własności lokalu) oraz
prawa niepełnowartościowego (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).
Prawo odrębnej własności lokalu jest pełniejsze i silniejsze od spółdzielczego
prawa do lokalu jako prawa rzeczowego ograniczonego.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r.11 i 2005 r.12 spowodowały wprowadzenie dwóch nowelizacji w 2005 r. Kolejne wyroki Trybunału w 2006 r.13 były
przyczyną dalszych nowelizacji przepisów z zakresu spółdzielni mieszkaniowych. Z punktu widzenia poruszanego tematu ważną nowelizacją była ta z dnia
14 czerwca 2007 r.14, zawierająca kilka ważnych zmian, które należy ocenić
pozytywnie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że został przywrócony zakaz
konstytutywnego ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
co było powtórzeniem rozwiązania wcześniej wspomnianej ustawy z 2000 r.
Nowelizacja utrzymała ustanowione wcześniej spółdzielcze własnościowe prawa
do lokalu.
Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z lat 2008–200915 były przyczyną
wprowadzenia dalszych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
Nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. polegała głównie na zmianie zasad
nabywania od spółdzielni mieszkaniowej własności lokali przez osoby, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe bądź lokatorskie prawo, a także przyznawała prawa do żądania nabywania własności lokali od spółdzielni.
Dalsze prace legislacyjne nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych były
wynikiem uchwalenia nowelizacji z dnia 19 lipca 2011 r.16. Zmiany nią wprowadzone dotyczyły możliwości zbywania lokali wybudowanych przy użyciu
kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkalnego. W tym samym roku,

11
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., K 32/03, OTK-A 2004, nr 3,
poz. 22.
12
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r., K 42/02, OTK-A 2005, nr 4,
poz. 38.
13
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 września 2006 r., K 51/05, OTK-A 2006, nr 8,
poz. 100.
14
Ustawa z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 125, poz. 873.
15
M.in. wyrok z dnia 17 grudnia 2008 r., P 16/08, OTK-A 2008, nr 10, poz. 181.
16
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U. nr 201,
poz. 1180.
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dnia 27 lipca 2012 r.17 ustawodawca wprowadził także istotne przepisy dotyczące
możliwości zasiedzenia przez spółdzielnie mieszkaniowe gruntów, na których
spółdzielnie, nie mając tytułu prawnego (ani własności, ani prawa użytkowania
wieczystego), wzniosły budynki lub urządzenia. Zostały wprowadzone przepisy
o wygasaniu hipotek ustanowionych na nieruchomościach, w których spółdzielnia przeniosła własność lokalu na inną osobę.
Nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.18 miała przede wszystkim na celu
dostosować przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków19 oraz
postanowienia sygnalizacyjnego20 Trybunału Konstytucyjnego. Zasadniczą zmianę,
jaką wprowadza ta nowelizacja, jest sposób uzyskiwania i utraty członkostwa
w spółdzielni mieszkaniowej. Przepisy definiują, że powstanie członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej jest związane z określonym prawem do lokalu i powstaje
ex lege. Oznacza to, że członkami spółdzielni mieszkaniowej są nie tylko osoby,
które w sposób dobrowolny wyraziły chęć bycia członkiem, lecz także osoby nabywające prawo do lokalu lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa, które z mocy
prawa stają się członkami spółdzielni mieszkaniowej. Członkostwo z mocy prawa
ma się wiązać z brakiem obowiązku składania deklaracji członkowskiej i niewnoszeniem wpisowego. Nowelizacja wprowadziła też inne ważne zmiany w zakresie
zarządzania nieruchomościami, które pozwalają na oderwanie się od spółdzielni
i utworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele lokali w budynkach, gdy mają
większość udziałów w nieruchomości wspólnej, mogą podjąć uchwałę, że w zakresie zarządu nieruchomością będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali21. Rozszerzony został także katalog środków
niepodlegających egzekucji wierzytelności spółdzielni o środki będące w dyspozycji spółdzielni w związku z wnoszeniem opłat przez osoby korzystające z lokali.

4. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU
A PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ma postać prawa rzeczowego
ograniczonego. Prawo to mogło powstać i obecnie może przysługiwać tylko
17
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Dz.U.
z 2012 r., poz. 989.
18
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1596).
19
Wyrok z dnia 14 lutego 2012 r., P 17/10, OTK-A 2012, nr 2, poz. 14; wyrok z dnia 27 czerwca
2013 r., K 36/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 64; wyrok z dnia 5 lutego 2015 r., K 60/13, OTK-A 2015,
nr 2, poz. 11.
20
Postanowienie z dnia 14 lutego 2012 r., S 1/12, OTK-A 2012, nr 2 poz. 19.
21
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 716, z późn. zm.
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w nieruchomościach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej. Jest to
prawo zbywalne, dziedziczne i podlegające egzekucji. Ma ono charakter majątkowy i jest prawem podzielnym, może należeć do kilku osób. Przedmiotem zbycia może być także ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Podmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może być
zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a w świetle Kodeksu cywilnego także
ułomna osoba prawna. Na treść spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
składają się dwa podstawowe uprawnienia. Pierwsze to uprawnienie do korzystania z lokalu (wraz z funkcjonalnie mu podporządkowanym prawem do korzystania z części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku). Drugie
uprawnienie polega na możliwości rozporządzania swoim prawem.
Uprawnienie do korzystania z lokalu jest ukształtowane jego przeznaczeniem,
o którego treści decyduje treść umowy o ustanowienie prawa do lokalu. Oczywiście sposób korzystania z lokalu nie powinien uchybiać porządkowi domowemu
i ogólnie przyjętym normom sąsiedzkiego współżycia.
Prawa członka do korzystania z lokalu obejmują także uprawnienia do
wynajęcia części lub całego lokalu i pobierania z tego tytułu pożytków. Takie
korzystanie z lokalu co do zasady nie wymaga zgody spółdzielni. Natomiast gdy
z oddaniem osobie trzeciej lokalu byłaby połączona zmiana przeznaczenia lokalu,
zgoda taka jest niezbędna. Uprawnienie do rozporządzania tym prawem polega
przede wszystkim na możności przeniesienia prawa do lokalu na inną osobę oraz
rozporządzenia nim na wypadek śmierci, obejmuje też uprawnienia do zrzeczenia się prawa.
Niewątpliwie należy podkreślić, że własność jest najszerszym i podstawowym prawem rzeczowym, pozwalającym właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z pominięciem innych osób, a spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu należy natomiast do kategorii ograniczonych praw rzeczowych, tzw. praw
na rzeczy cudzej. Pomimo wynikających z niego szerokich uprawnień właścicielem mieszkania pozostaje spółdzielnia. Jedynie prawo odrębnej własności daje
tytuł własności zarówno do lokalu, jak i do określonego udziału w nieruchomości
wspólnej. Nabywając odrębną własność, stajemy się pełnoprawnymi właścicielami mieszkania, a także proporcjonalnej części gruntu oraz budynku, w którym
to mieszkanie się znajduje. W życiu codziennym różnica co do tytułu prawnego
daje się odczuć m.in. w kwestii wykorzystania lokalu. Przeznaczenie go na cele
niemieszkaniowe, w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
o czym było już wspomniane, będzie wymagało zgody spółdzielni. Przy odrębnej
własności taka zgoda, a nawet poinformowanie spółdzielni nie są wymagane.
W praktyce łatwiej także uzyskać kredyt lub pożyczkę, której zabezpieczeniem jest własne mieszkanie. Nie każdy bank chce udzielić kredytu pod zabezpieczenie oparte na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.
Zgodnie z przepisami wyodrębniony lokal nigdy nie może zostać obciążony
hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni. Właściciel mieszkania nie odpowiada
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więc za długi spółdzielni. Jednakże hipoteką taką można zabezpieczać tylko kredyty zaciągnięte przez spółdzielnię na potrzeby budynku, np. jego remont, i to za
zgodą mieszkańców.

5. PODSUMOWANIE
Przepisy z zakresu spółdzielni mieszkaniowych w polskim obiegu prawnym
funkcjonują od prawie 100 lat. Od wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 1920 r. o spółdzielniach22 prawo spółdzielcze przeszło wiele zmian, cześć
z nich zostało ocenionych pozytywnie, jednakże większość była niedopracowanych, co powoduje konieczność dalszych zmian. Nowo tworzone koncepcje,
projekty zmian, dalsze nowelizacje przepisów powodują brak jednolitości prawa,
co wywołuje niepotrzebne utrudnienia i niejasności wśród podmiotów, których
dotyczą. Nadal brakuje głębszej refleksji polskiego ustawodawcy nad przepisami z zakresu spółdzielni mieszkaniowych. Obecne normy stwarzają zawiłość
w ramach codziennego funkcjonowania oraz w obrocie gospodarczym. Przepisy
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu były na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniane. Celem ustawodawcy jest ograniczenie liczby spółdzielczych
form prawnych korzystania z mieszkań spółdzielczych poprzez stopniowe wygaszanie tych praw. Zmiana praw spółdzielczych ma polegać na przekształceniu ich
w odrębną własność lokali. Prawo własności jest najszerszym i podstawowym
prawem rzeczowym pozwalającym właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nią z pominięciem innych osób, dlatego też przekształcenie praw spółdzielczych w prawo własności jest pozytywnym zjawiskiem. Sposób, w jaki został
wybrany przez ustawodawcę, w celu dokonania zmian form prawnych, wymaga
niewątpliwie dalszych reform.
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COOPERATIVE OWNERSHIP RIGHT TO A FLAT RELATIVE
TO PROPERTY RIGHT. PAST, PRESENT AND PERSPECTIVE
FOR THE NEXT 100 YEARS

Summary
The article is a review of housing cooperative law in the last 100 years. The aim is
to approximate one of the limited real rights contained in article 244 of the Civil Code,
a cooperative ownership right to a flat. Indication of the most important changes in the
cooperative ownership right to housing, made since the independence of Poland. Starting
from the first Polish legal act on housing cooperatives, the act on cooperatives from
1920, passing to the Act of 17 February 1961 on cooperatives and their unions, then the
Act of 16 September 1982 – Cooperative Law, as well as to the Act of 15 December 2000
on Housing cooperatives. The current provisions of the cooperative ownership right to
the premises were presented, which were compared to a fully-fledged right which is the
property right. The basic differences between these rights are approximated. The analysis
of cooperative law is conducted from the point of view of the need for the existence of
a cooperative ownership right to a flat.
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property right, housing law, law on cooperative, cooperative ownership right to
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WPŁYW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKĄ
POLITYKĘ REGIONALNĄ

1. UWAGI WSTĘPNE
Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wskazywano, że samo
istnienie silnego samorządu terytorialnego w Polsce wspiera polskie starania
akcesyjne, a wymogi dotyczące demokratycznego ustroju państw członkowskich przesądzają, że współcześnie samodzielna gmina i pozostałe szczeble
samorządu powinny odgrywać istotną rolę w systemie sprawowania władzy.
Prawo Unii Europejskiej miało szczególnie wyraźny wpływ na kształtowanie
się ponadgminnych struktur samorządowych w Polsce. W literaturze ocenia
się, że reforma samorządowa z 1998 r. zakładająca powołanie samorządowych
województw i powiatów umożliwiła Polsce skuteczne włączenie się do realizacji
polityki rozwoju regionalnego. Samorząd województwa i powiat stały się wraz
z gminą podstawą infrastruktury instytucjonalnej, umożliwiającą sprawne pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE1.

2. PRAWNE ZAŁOŻENIA UNII EUROPEJSKIEJ DLA FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH
W założeniach działalność Unii Europejskiej opierała się na dwóch zasadach – pomocniczości i solidarności. Stąd powstały fundusze unijne mające określone cele i założenia. Fundusze unijne nazywa się funduszami strukturalnymi,
gdyż są narzędziami do realizowania polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Są
to działania mające na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju poszczególnych
1
S. Dudzik, I. Kawka, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa
Administracyjnego. Tom 3. Europeizacja prawa administracyjnego, Legalis/el. 2014.
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krajów. Zasady przyznania, pomocniczości i proporcjonalności zostały określone
w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej2. Zgodnie z zasadą przyznania „Unia działa
wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich”. Zasada
pomocniczości natomiast określa, że „w dziedzinach, które nie należą do jej
wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim
zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki
proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.
Zgodnie z zasadą proporcjonalności „zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów”. Należy w tym
miejscu zaznaczyć, że zarówno zasada pomocniczości, jak i proporcjonalności
są stosowane przez instytucje Unii zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania
zasad pomocniczości i proporcjonalności. Zadaniem parlamentów narodowych
jest czuwanie nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą
przewidzianą w tym Protokole3.
Artykuły 174–178 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej4 dotyczą
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Zgodnie z art. 174 TFUE
„w szczególności Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych.
Natomiast wśród regionów, o których mowa, szczególną uwagę poświęca się
obszarom wiejskim, obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków
przyrodniczych lub demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte
regiony o bardzo niskiej gęstości zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie”. A zatem wśród przyczyn słabego rozwoju wskazywane są
również takie czynniki, jak peryferyjne położenie, niekorzystne warunki klimatyczne czy też niski poziom gęstości zaludnienia, które pogłębiają problemy
rozwojowe danego obszaru. Regiony najbardziej oddalone powinny korzystać
ze szczególnych środków oraz dodatkowego finansowania w celu zniwelowania
niekorzystnych skutków tych czynników. Dlatego też przepis art. 174 akapit 2
TFUE wskazuje, iż w ramach dążenia do osiągnięcia spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej Unia Europejska podejmuje działania również na rzecz
obszarów znajdujących się w niekorzystnym położeniu ze względu na warunki
przyrodnicze (np. wysp, obszarów górskich i obszarów o niskiej gęstości zaludnienia), a także niektórych obszarów przygranicznych Unii Europejskiej. Pomoc
w ramach unijnej polityki regionalnej ma zatem służyć również wspieraniu
Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 13 (wersja skonsolidowana) (dalej: TUE).
Art. 5 TUE.
4
Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47 (wersja skonsolidowana) (dalej: TFUE).
2
3
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regionów najbardziej oddalonych, a także obszarów północnych o bardzo niskiej
gęstości zaludnienia5.

3. SAMORZĄD W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP
Samorząd terytorialny działa na podstawie Konstytucji RP6 i ustaw, w pierwszym rzędzie na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym7. Jego zadania są jednak bardzo różnorodne, co wynika m.in. z charakteru
danej społeczności lokalnej. Określając rolę ustrojową i zadania publiczne samorządu terytorialnego, Konstytucja RP wprowadza bardzo istotną zasadę domniemania jego właściwości. Zasada ta została zawarta w art. 163, a wynika z niej, że
inne organy władzy publicznej mają w zakresie administracji terenowej kompetencje wyraźnie określone i sprecyzowane. Gdyby więc powstały sprawy sporne
z tego zakresu, należy przyjąć domniemanie, iż w kwestiach niezastrzeżonych
ustawowo dla innych władz i organów właściwe są organy samorządu terytorialnego. Stwarza to samorządowi szerokie możliwości działania i zapobiegania
tendencjom do ograniczania jego zadań i roli ustrojowej8.
Konstytucja RP wprowadziła nowe ujęcie i znaczenie pojęcia, wcześniej
występującego w ustawodawstwie zwykłym, zasadniczego podziału terytorialnego państwa, stwierdzając, że: „Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową”
(art. 16 ust. 1), oraz powiązała ona nierozerwalnie pojęcie podziału zasadniczego z podziałem na jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadziła także
ogólne materialnoprawne kryteria wydzielenia jednostek podziału zasadniczego
(art. 15 ust. 2: „Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi
społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym
zdolność wykonywania zadań publicznych”)9.
Konstytucja RP narzuciła wymóg wprowadzenia samorządu regionalnego,
działającego zatem w jednostce podziału zasadniczego, dla której ustawa zasadnicza przyjmuje rodzajowe określenie „region”. Jak twierdzi H. Izdebski, w świetle
terminologii Konstytucji RP tak rozumiany region odróżnia się od województwa.
Województwo jest bowiem ex definitione „rządowe”, ponieważ jest o nim mowa
5
P. Kucharski, (w:) A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz.
Tom II (art. 90–222), LEX/el. 2012.
6
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483, z późn. zm.
7
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.
8
W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
9
H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011,
s. 205 i 206.
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tylko w związku z administracją (art. 152 ust. 1 Konstytucji RP: „Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda”). Oznacza to, że województwo samo w sobie nie jest jednostką podziału zasadniczego, jak również że region
i województwo nie muszą być tożsame, choć mogą być tożsame terytorialnie.
Dopiero w ramach reformy z 1998 r. został wybrany, na zasadzie przywiązania
do tradycji, model tożsamości regionu i województwa. Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia
24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa10 wyraźnie stwierdza, że jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa są: gminy, powiaty i województwa11.

4. NUTS JAKO ANALIZA PORÓWNAWCZA
Zadania regionalne określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa12. Są one związane przede wszystkim z rozwojem regionalnym
na obszarze województwa, znacznie wzmocnione wraz z akcesją Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i uznaniem samorządowego województwa za
administracyjną jednostkę szczebla NUTS-2 stanowiącą podstawowe ogniwo
w realizowaniu unijnej polityki spójności, obecnie w perspektywie finansowej
2014–2020. Pojęcie regionu nie zostało zdefiniowane w unijnym prawie wiążącym. Jednak art. 1 Wspólnotowej Karty Regionalizacji13 będącej załącznikiem
do rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie polityki regionalnej z 1988 r.
wydaje się bardzo trafnie definiować region. Zgodnie z nim, region jest obszarem,
który stanowi, z geograficznego punktu widzenia, wyodrębnioną jednostkę lub
podobne połączenie terytoriów w sposób ciągły oraz którego populacja posiada
pewne cechy wspólne i chce zabezpieczyć swą specyficzną tożsamość i wzmacniać ją w celu pobudzania rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego14.
Z kolei według Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego15 region to zasadniczy element państwa świadczący o zróżnicowaniu Europy i przyczyniający się
do wzbogacenia jej kultury, w nawiązaniu do miejscowych tradycji i zakorze-

Dz.U. nr 96, poz. 603.
H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, s. 206 i 207.
12
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 913, z późn. zm.
13
Zob. http://aei.pitt.edu/1758/1/ep_resolution_regional_11_88.pdf (dostęp: 21.02.2019 r.).
14
Dnia 18 listopada 1988 r. państwa Wspólnoty uchwaliły Wspólnotową Kartę Regionalizacji jako aneks do „Rezolucji Parlamentu dotyczącej wspólnotowej polityki regionalnej i roli
regionów”.
15
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/re/1997a.html (dostęp: 21.02.2019 r.).
10
11
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nienia w historii, oraz sprzyjający ekonomicznej pomyślności z uwzględnieniem
ekorozwoju16.
Wspomniane w poprzednim akapicie NUTS to Klasyfikacja Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (Nomenclature of Territorial Units for
Statistics). NUTS jest standardem geograficznym służącym do statystycznego
podziału państw członkowskich Unii Europejskiej na trzy poziomy regionalne
o określonych klasach liczby ludności. Została ona ustanowiona w celu zbierania,
opracowania i rozpowszechniania na obszarze Unii Europejskiej porównywalnych danych regionalnych (np. z zakresu rachunków regionalnych, demografii,
rynku pracy, społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu polityki regionalnej krajów Unii Europejskiej i jest niezbędna
do przeprowadzania analiz społeczno-gospodarczych regionów. Wprowadzona
została rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)17, a weszła w życie dnia 11 lipca
2003 r. Głównym celem klasyfikacji NUTS jest rozwiązanie problemu różnorodności podziałów administracyjnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Zmiany tych podziałów prowadzą w istocie do zagrożenia porównywalności
i dostępności danych statystycznych.
Pojęcie NUTS zostało użyte już nieco wcześniej, kiedy Biuro Statystyczne
Wspólnoty Europejskiej opracowało podział na terytorialne jednostki statystyczne
obszaru EWG. Podział ten stał się podstawą wyznaczenia regionów objętych
pomocą funduszy strukturalnych. Biuro dopuszczało różne systemy wydzielania
terytoriów: 1) regiony normatywne (granice administracyjne); 2) regiony analityczne: a) funkcjonalne (połączenie uzupełniających się stref), b) homogeniczne
(połączenie stref o podobnych charakterystykach). Z powodów praktycznych,
szczególnie łatwości pozyskiwania danych, jednostki terytorialne NUTS opierają
się głównie na podziale formalnym obowiązującym w państwach członkowskich.
Lista „NUTS-ów” ma charakter ogólny – nie wyróżnia się żadnych regionów specjalnych. Początkowo obowiązywał trójpoziomowy podział: NUTS 1, NUTS 2,
NUTS 3, później dodano dwa kolejne poziomy. Każde z państw podzielone jest
na skończoną liczbę regionów ze wszystkich poziomów, a każdy poziom ma
skończoną liczbę jednostek niższego rzędu. Poziomem, dla którego prowadzi się
wszystkie analizy i do którego w konsekwencji dociera polityka regionalna, jest
NUTS 2, ale są też przypadki adresowania pomocy do regionów wyznaczonych
przez inne poziomy. W regulacjach z 1988 r. wyznaczono sześć podstawowych
celów funduszy strukturalnych. Były nimi:
1) popieranie rozwoju i zmian strukturalnych regionów zacofanych – „Cel 1”
– dla NUTS 2;
16
Europejska Karta Samorządu Regionalnego została przyjęta przez IV sesję Kongresu
Władz Lokalnych i Regionalnych, która odbyła się 3–5 czerwca 1997 r. w Strasburgu.
17
Dz.Urz. UE L 154 z 21.06.2003 r., s. 1.
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2) restrukturyzacja regionów z upadającym przemysłem – „Cel 2” – dla
NUTS 3;
3) walka z długookresowym bezrobociem – „Cel 3” – dla NUTS 3;
4) ułatwianie zawodowej adaptacji robotników – „Cel 4” – dla NUTS 3;
5) reforma polityki rolnej: – dostosowanie struktur rolnictwa i rybołówstwa
– „Cel 5(a)” – dla NUTS 3; – gospodarcze zróżnicowanie regionów o słabym rolnictwie – „Cel 5(b)” – dla NUTS 3;
6) dostosowanie strukturalne regionów słabo zaludnionych, dotyczyło to Finlandii i Szwecji – „Cel 6” – dla NUTS 218.
Klasyfikacja NUTS została formalnie wprowadzone w Polsce dnia 26 listopada 2005 r., w momencie wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1888/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) z powodu przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii
i Słowacji do Unii Europejskiej19.
Niemniej, zgodnie z przyjętymi porozumieniami pomiędzy Eurostatem
a Głównym Urzędem Statystycznym, klasyfikacja ta była stosowana od chwili
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Wprowadzona
klasyfikacja odpowiadała trzem regionalnym poziomom obowiązującej w kraju
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Wprowadzono wówczas 6 jednostek nieadministracyjnego poziomu NUTS 1 (regiony),
16 jednostek administracyjnego poziomu NUTS 2 (województwa) i 45 jednostek
nieadministracyjnego poziomu NUTS 3 (podregiony)20.
W czasie kolejnych rewizji NUTS podział Polski na jednostki NUTS 1
i NUTS 2 nie uległ zmianie, zmieniany był natomiast podział na podregiony
NUTS 3: w rewizji NUTS 2006 (obowiązującej od 1 stycznia 2008 r.)21 zwiększono
liczbę podregionów z 45 do 66 (nowe podregiony wprowadzono w 14 województwach), w rewizji NUTS 2013 (obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.)22 zwiększono
liczbę podregionów do 72 (nowe podregiony wprowadzono w 4 województwach:
18
E. Klima, Polityka regionalna i współpraca transgraniczna w świetle działań instytucji
europejskich, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Socio-Oeconomica” 2005, nr 6.
19
Dz.Urz. UE L 309 z 25.11.2005 r., s. 1.
20
Zob. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/ (dostęp: 21.02.2019 r.).
21
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. UE L
39 z 10.02.2007 r., s. 1).
22
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1319/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia
wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.Urz. UE L
342 z 18.12.2013 r., s. 1).
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kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim i pomorskim; w 2 województwach – opolskim i zachodniopomorskim – zmieniono granice podregionów)23.
W dniu 29 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS)24. Rozporządzenie to jest rezultatem rundy rewizji wspólnej Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NUTS), tzw. rewizja NUTS 2016. W ramach tej rundy rewizji
dokonano modyfikacji w podziałach na jednostki statystyczne 9 państw członkowskich Unii Europejskiej – zmiany te polegają bądź na zmianie liczby tych
jednostek, bądź na samej zmianie granic jednostek, bez zmiany ich liczby. Rozporządzenie weszło w życie dnia 1 stycznia 2018 r. Jest to data równoznaczna
z nowym podziałem NUTS. Przyjęte zmiany w podziale statystycznym Polski w
odniesieniu do podziału statystycznego Polski na jednostki NUTS wprowadzone
zostały w podziałach wszystkich poziomów. Na poziomie NUTS 2 województwo
mazowieckie, stanowiące dotychczas jedną jednostkę statystyczną tego poziomu,
zostało podzielone na dwie jednostki statystyczne, a mianowicie region Warszawski stołeczny oraz Mazowiecki regionalny. Pierwszy obejmuje Warszawę wraz
z dziewięcioma powiatami: legionowskim, mińskim, nowodworskim, otwockim, wołomińskim, grodziskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim
zachodnim, drugi natomiast pozostałą część województwa mazowieckiego.
Liczba poziomu NUTS 2 wzrosła z 16 do 17. Jednocześnie zmianie uległa nazwa
poziomu na „regiony” (dotychczasowa nazwa to „województwa”). Konsekwencją zmiany podziału Polski na jednostki NUTS 2 jest modyfikacja podziałów
na pozostałych poziomach. Na poziomie NUTS 1 zmiana polega na utworzeniu
nowej jednostki obejmującej samo województwo mazowieckie: makroregionu
województwo mazowieckie. Zmianie ulegają również granice dotychczasowych
regionów centralnego i wschodniego – makroregion centralny w nowych granicach obejmuje województwo łódzkie i świętokrzyskie, a makroregion wschodni
– województwo podlaskie, lubelskie i podkarpackie. Ważną modyfikacją jest
również wprowadzenie nowej nazwy tego poziomu – „makroregiony” (dotychZob. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/ (dostęp: 21.02.2019 r.).
24
Dz.Urz. UE L 322 z 29.11.2016 r., s. 1. Nomenclature of Units for Territorial Statistics (Nomenklatura Jednostek Statystyki Terytorialnej) to uniwersalna regionalizacja obowiązująca we
wszystkich krajach członkowskich i kandydackich Unii Europejskiej. Klasyfikacja jest standardem geograficznym służącym do statystycznego podziału państw członkowskich Unii Europejskiej na trzy poziomy regionalne o określonych klasach liczby ludności. Została ona ustanowiona
w celu zbierania, opracowania i rozpowszechniania na obszarze Unii Europejskiej porównywalnych danych dla określonych statystyk regionalnych. Klasyfikacja NUTS służy również kształtowaniu regionalnych polityk krajów Unii Europejskiej i jest niezbędna do przeprowadzania analiz
stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.
23
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czasowa nazwa to „regiony”)25. Wszystkie wyżej opisane zmiany spowodowały,
że liczba jednostek poziomu NUTS 1 w Polsce wzrosła z 6 do 7. Na poziomie
NUTS 3 powiat garwoliński zostaje przyłączony do podregionu siedleckiego
(dotychczas w podregionie warszawskim wschodnim), powiat nowodworski do
podregionu warszawskiego zachodniego (dotychczas w podregionie warszawskim wschodnim). Utworzony zostaje natomiast nowy podregion żyrardowski
obejmujący powiaty grójecki, sochaczewski i żyrardowski (dotychczas wszystkie w podregionie warszawskim zachodnim). Liczba jednostek poziomu NUTS 3
w Polsce wzrosła z dotychczasowych 72 do 7326.
Zmiany wprowadzone rewizją NUTS 2016 dotyczą także ośmiu innych
państw Unii Europejskiej. W jednym na poziomie NUTS 1, w czterech na poziomie NUTS 2 i w czterech na poziomie NUTS 3. W Finlandii zmieniono granice dwóch jednostek NUTS 3. We Francji zwiększono liczbę jednostek poziomu
NUTS 1 z 9 do 14. Jest to zmiana dostosowująca podział statystyczny do nowego
podziału administracyjnego kraju. Poziom NUTS 2 przestał być traktowany
jako poziom administracyjny, taki status uzyskał natomiast poziom NUTS 1.
W Holandii zmieniono granice siedmiu jednostek NUTS 3. W Irlandii zwiększono liczbę jednostek NUTS 2 z dwóch do trzech, poprzez utworzenie jednostki
obejmującej stolicę kraju wraz z sąsiednimi terenami. Na Litwie natomiast utworzono jednostkę obejmującą wyłącznie jednostkę administracyjną, w której znajduje się stolica kraju, przez co zwiększyła się liczba jednostek NUTS 2 z jednej
do dwóch. W Niemczech zmiana granic dotknęła dwóch jednostek NUTS 3 oraz
dwie jednostki NUTS 3 połączono. Na Węgrzech zwiększono liczbę jednostek
NUTS 2 z siedmiu do ośmiu poprzez utworzenie jednostki obejmującej stolicę
kraju w jej granicach administracyjnych. W Wielkiej Brytanii natomiast została
zwiększona liczba jednostek NUTS 2 z 40 do 41. Utworzono dodatkową jednostkę na obszarze Szkocji oraz zwiększono liczbę jednostek NUTS 3 z 173 do
179. Zmiana dostosowała podział statystyczny na obszarze Irlandii Północnej do
nowego podziału administracyjnego27.

5. UNIJNA POLITYKA SPÓJNOŚCI W KONTEKŚCIE
REGIONALIZACJI
Europejska polityka spójności jest kluczowym elementem osiągnięcia celów
integracji europejskiej takich jak: głęboka i trwała demokracja, trwały i zrówZob. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/jednostki-terytorialne/klasyfikacja-nuts/rewizja-klasyfikacji-nuts-2016/ (dostęp: 21.02.2019 r.).
26
Ibidem.
27
Ibidem.
25
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noważony rozwój, wysoka jakość życia społeczeństwa, efektywność gospodarki
oraz spójność terytorialna. Jest to jedyna polityka Unii Europejskiej schodząca
do podstawowego poziomu: obywateli, lokalnych jednostek administracyjnych,
podmiotów gospodarczych (w tym małych i średnich przedsiębiorstw) oraz
organizacji pozarządowych, a także innych partnerów gospodarczych i społecznych. Dzięki temu jest powszechnie obecna w pejzażu gospodarczym i świadomości społecznej. Zarazem polityka ta jest najważniejszą polityką rozwojową
Unii Europejskiej, skutecznie wspomagającą działania podejmowane przez kraje
i regiony członkowskie, w tym szczególnie na terenach peryferyjnych oraz obszarach o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego28.
Założenia przyświecające utworzeniu polityki spójności Unii Europejskiej są
odzwierciedlone w TFUE. Zgodnie z nimi, celem Unii jest zwiększenie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Artykuł 174 TFUE stanowi, że podejmowane działania w szczególności powinny przyczynić się do zmniejszenia
dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami Unii, w tym regionami najmniej
uprzywilejowanymi. Już w latach 90. ubiegłego wieku dało się zauważyć wzmocnienie ich pozycji w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej.
Między innymi powołano Komitet Regionów, a także zwiększono wymiar polityki regionalnej przez reformę funduszy strukturalnych z 1988 i 1992 r. Pojawiło się wówczas hasło Europy Regionów29. Zasadnicza zmiana nastąpiła dnia
1 stycznia 1999 r. Było to związane z przygotowaniem w 1998 r. kompleksowej reformy terytorialnej, która przywróciła model trzystopniowej organizacji
terytorialnej państwa (powiaty i duże województwa). Województwa odpowiadały poziomowi obszarów typu NUTS 2 europejskiej polityki spójności, co
stanowiło podstawę przygotowania w Polsce niezbędnego układu instytucjonalnego i instrumentarium europejskiej polityki spójności. Na tym poziomie administracyjnym pojawiły się, obok przedstawiciela rządu w terenie – wojewody,
także wybieralne ciała przedstawicielskie – samorządy województw. Wprowadzono także kategorię finansową budżetów województw, ponadto przesunięto
wiele kompetencji z poziomu centralnego na poziom wojewódzki. Wskazuje się,
że prowadzenie kompleksowej polityki regionalnej w Polsce stało się możliwe
dopiero od 1999 r.30. Uczynienie regionów poziomu NUTS 2 odpowiedzialnymi
za zarządzanie polityką regionalną Unii Europejskiej stanowiło niewątpliwie
28
J. Szlachta, Konsekwencje rozwiązań europejskiej polityki spójności na lata 2014–2020 dla
rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
SGH, Warszawa 2015.
29
M. Lackowska, K. Nowińska, Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego
w świetle reform europejskich regionów stołecznych, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8,
s. 66–67.
30
J. Szlachta, (w:) K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta, Wrażliwość polskich regionów na
wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Warszawa
2014, s. 262.
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jedną z przyczyn ich wzmocnienia i niezależności31. Jak wskazuje P. Zygadło,
na przestrzeni ostatnich okresów programowania zauważa się zmianę podejścia
do określania celów polityki spójności i znaczenia dla kategorii regionów. Do
2007 r. polityka spójności wyraźnie koncentrowała się na regionach opóźnionych w rozwoju lub stawiających czoło problemom strukturalnym. Pierwsze dwa
cele w okresach programowania 1988–1993, 1994–1999, 2000–2006 były tożsame z wyżej wymienionymi kategoriami regionów. Od okresu programowania
2007–2013, w szczególności w obecnym okresie 2014–2020, daje się wyraźnie
zauważyć nadanie nowego znaczenia celom polityki spójności i ukierunkowanie
jej nie tylko na aspekt wyrównawczy, lecz także na realizację celów rozwojowych
całej Unii Europejskiej32.
Jak słusznie zauważają S. Dudzik oraz I. Kawka, mimo że Unia Europejska ma ograniczone kompetencje w zakresie kształtowania struktury instytucjonalnej państw członkowskich, to w przypadku Polski integracja europejska była
czynnikiem sprzyjającym regionalizacji. Można z pewnością przypuszczać, że
dalej będzie działać na rzecz zwiększania kompetencji samorządu wojewódzkiego. Przykład polityki spójności pokazuje wzrost roli województw. W latach
2004–2006 rozważano przyjęcie regionalnych programów operacyjnych wdrażanych przez samorządy województw. Pod presją Komisji Europejskiej uznano
jednak, że nie są one do tego wystarczająco przygotowane i ustanowiono jeden
scentralizowany Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Zmiany przyszły wraz z następnym okresem programowania (2007–2013).
Powstało 16 regionalnych programów operacyjnych, których realizację powierzono samorządom województw i na które przeznaczono około 25% unijnych
środków. Kolejna perspektywa finansowa (2014–2020) to alokacja na poziomie
około 40% wszystkich funduszy na regionalne programy operacyjne. Niewątpliwie efekt integracji europejskiej zależy od struktury instytucjonalnej danego
kraju i wewnętrznego statusu regionów, a co za tym idzie, należy stwierdzić, że
w Polsce prawo europejskie jednoznacznie ten status wzmocniło. Wypada przy
tym dodać, że w państwach federalnych lub regionalnych, gdzie regiony mają
bardzo silną pozycję wewnętrzną, jak chociażby landy w Niemczech, zauważa się
inną tendencję. Biorąc pod uwagę ingerencję prawa europejskiego w dziedziny
zastrzeżone dla regionów, wydają się one tracić swoje kompetencje ustawodawcze na rzecz Unii. Nawet mimo wprowadzonych przez Traktat z Lizbony zmian
umożliwiających im wpływ na unijny proces decyzyjny, nie uznają swojej pozycji za odpowiednią33.
31
M. Lackowska, K. Nowińska, Dyskusja nad podziałem województwa mazowieckiego…,
s. 66–67.
32
P. Zygadło, Znaczenie kategorii regionów w polityce spójności. Przypadek Mazowsza w latach 2014–2020, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 116.
33
S. Dudzik, I. Kawka, Przekształcenia ustroju administracji publicznej w Polsce pod wpływem prawa Unii Europejskiej, (w:) R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System…
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Polityka regionalna Unii Europejskiej ma ogromne znaczenie dla przyszłego
rozwoju regionów i realnej konwergencji34 Polski z Unią. Należy jednak podkreślić, że właściwa polityka wewnętrzna – na szczeblu krajowym i regionalnym ‒ jest najważniejszą determinantą szybkiego rozwoju. Dlatego też środki
strukturalne Unii Europejskiej powinny być traktowane jako dodatkowy impuls
rozwojowy35. Niezależnie od obowiązków wynikających z prawa unijnego, ustawodawca polski oraz organy administracji publicznej związane są zasadami
i regułami krajowego porządku konstytucyjnego, w szczególności zasadą wyrażoną w art. 8 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którą Konstytucja jest najwyższym
prawem Rzeczypospolitej Polskiej36.

6. REGION – BENEFICJENT ŚRODKÓW UNIJNYCH
Unia Europejska stworzyła politykę spójności (regionalną), czyli system
instrumentów, który ma oddziaływać na przestrzeń w taki sposób, aby przeciwdziałać narastaniu różnic i redukować nierówności w rozwoju gospodarczym
i społecznym regionów. Polska, stając się krajem członkowskim Unii Europejskiej, uzyskała dostęp do funduszy finansujących tę politykę. W momencie
akcesji wszystkie polskie regiony spełniały kryterium kwalifikujące je do otrzymywania środków z funduszy strukturalnych, a na liście dziesięciu regionów
cechujących się najniższym – w porównaniu ze średnią unijną ‒ PKB per capita
znalazło się sześć polskich województw (w 2004 r.). Z tego względu w perspektywie finansowej 2007–2013 Polska stała się najpoważniejszym beneficjentem
środków przeznaczonych na politykę regionalną. Podobna sytuacja ma miejsce
w perspektywie obecnej, czyli okresie programowania 2014–202037.
W ostatnich latach Unia Europejska istotnie zmodyfikowała ramy ustrojowo-prawne europejskiej polityki spójności. W wyniku kilkuletnich prac dnia
1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat lizboński, reformujący i poszerzający
cele Unii Europejskiej o spójność terytorialną. Wszystkie działania, instrumenty
oraz raporty unijne powinny – obok przesłanek gospodarczych i społecznych –
uwzględniać także te dotyczące przesłanek terytorialnych. Przepisy traktatowe
34
Konwergencja rozumiana jako proces niwelowania dysproporcji rozwojowych pomiędzy
państwami członkowskimi Unii Europejskiej i regionami europejskimi na poziomie NUTS 2
w zakresie tempa wzrostu gospodarczego i poziomu produktu krajowego brutto.
35
B. Woś, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław 2005, s. 93.
36
R. Poździk (red.), Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, LEX/el. 2016.
37
K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania
współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, Warszawa 2014, s. 13.
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oznaczają pojawienie się nowego wymiaru traktatowego – spójności terytorialnej,
a także potwierdzenie koncentracji europejskiej polityki spójności na interwencji w regionach i krajach o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.
W krajach będących beneficjentami europejskiej polityki spójności wprowadzano nowoczesne rozwiązania w zakresie: programowania, finansowania,
zarządzania, monitoringu, ewaluacji oraz wyboru projektów. Interwencja Unii
Europejskiej została zorientowana na wspieranie rozwoju regionalnego, a podstawowymi jednostkami terytorialnymi wdrażania tej polityki stały się obszary
typu NUTS 2, natomiast pomocnicze znaczenie przypisano obszarom NUTS 338.
Polska jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskij. Tak było zarówno w perspektywie 2007–2013, jak i w obecnej 2014–2020.
Z raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że w latach 2004–2008
wpływ polityki spójności na sytuację społeczno-gospodarczą regionów w Polsce
był stosunkowo niewielki, głównie ze względu na szczupłość środków oraz harmonogram ich wydatkowania. Od 2008 r. wpływ polityki spójności na wzrost
gospodarczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy w Polsce zdecydowanie
wzrósł. Największe efekty były widoczne począwszy od lat 2013–2015. Dodatkowo od 2013 r. tempo wzrostu PKB wskutek wykorzystania środków unijnych
jest o około 1% wyższe niż w sytuacji braku tych środków. Należy również wspomnieć o dość często pomijanym efekcie polityki spójności, tj. o tzw. konwergencji
instytucjonalnej. Zasady polityki spójności sprzyjają bowiem poprawie jakości
działania systemu funkcjonalnego państw członkowskich, w szczególności
monitorowania, ewaluacji oraz zarządzania finansowego. Istnieją jednak badania niezależne od Komisji Europejskiej, które kwestionują lub umniejszają pozytywny wpływ funduszy strukturalnych na procesy konwergencji. M. Boldrin
i F. Canova, wykorzystując model regresji, przeprowadzili badanie na 185 regionach NUTS 2 w latach 1980–1996. Wyniki nie pozwoliły na stwierdzenie, że
dysproporcje w rozwoju między regionami maleją. Badacze uważają, że polityka
spójności pełni głównie rolę redystrybucyjną i opiera się przede wszystkim na
przesłankach politycznych, a nie ekonomicznych. Podobnie badanie F. Canova
i A. Marcet obejmujące 144 regiony NUTS 2 w latach 1980–1992 nie pozwoliło bezsprzecznie stwierdzić tezy o konwergencji. Autorzy podkreślają jednak,
że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że brak polityki regionalnej mógłby
spowodować dalsze pogłębianie się dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym między regionami państw członkowskich39.
Nawiązując do poprzedniego akapitu, należy podkreślić, że pozycja konkurencyjna regionów silnie koreluje z ich pozycją rozwojową, charakteryzowaną
przez wielkość Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca (PKB per capita).
J. Szlachta, (w:) K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów…, s. 255.
39
T. Dorożyński, Efektywność polityki spójności UE i jej wpływ na rozwój regionów, „Studia
Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” 2012, nr 123, s. 72–73.
38
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Im niższy poziom syntetycznej regionalnej konkurencyjności, tym niższy poziom
rozwoju. Przykładowo, w 2009 r. PKB per capita wypracowany w makroregionie
Polski Wschodniej stanowił zaledwie 44% średniej unijnej. W latach 2002–2009
dystans makroregionu do średniej UE-27 zmniejszył się, m.in. ze względu na
wolniejszą dynamikę rozwoju większości krajów unijnych, co wskazuje na
zachodzący proces (zdefiniowanej wcześniej) konwergencji. Niemniej jednak
wszystkie województwa Polski Wschodniej nadal znajdują się wśród dwudziestu
najbiedniejszych regionów Unii (NUTS 2)40. W 2010 r., na potrzeby V Raportu
Kohezyjnego Komisji Europejskiej, zostało przygotowane kompleksowe studium,
które na bazie indeksu konkurencyjności w syntetyczny sposób przedstawiło
pozycję konkurencyjną wszystkich 271 regionów poziomu NUTS 2 w UE-27.
Z polskich regionów najmniej konkurencyjne okazało się województwo warmińsko-mazurskie, które z wartością indeksu 29 (w skali od 0 do 100) uplasowało
się na 233 miejscu wśród wszystkich analizowanych regionów. Niewiele lepiej
wypadły pozostałe województwa Polski Wschodniej, które uzyskując wartości
indeksu od 31 (świętokrzyskie) do 37 (podkarpackie), znalazły się odpowiednio na pozycjach od 230 do 21141. Bardzo istotne jest przytaczanie powyższych
liczb, ponieważ ze względu na specyfikę sytuacji społeczno-gospodarczej Polska
Wschodnia (województwo lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
i warmińsko-mazurskie) jest obszarem szczególnego zainteresowania polityki
regionalnej, wymagającym podejmowania dodatkowych działań, umożliwiających nadrobienie zapóźnień i zdynamizowanie rozwoju, co zostało odnotowane
we wszystkich kluczowych krajowych dokumentach strategicznych dotyczących
polityki rozwoju, tj. w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK)42.
Nowym narzędziem polityki rozwoju jest także Kontrakt Terytorialny, którego zadaniem jest zwiększenie skuteczności tej polityki. W kontraktach rząd
i władze poszczególnych województw uzgadniają cele rozwojowe i inwestycje,
które są dla obu stron kluczowe. Kontrakty wskazują, jakie działania podejmie
rząd, a jakie będą wspierane z poziomu samorządowego (przez województwo,
powiat, gminę). Inwestycje zapisane w kontraktach są finansowane ze środków unijnych i krajowych. Szacuje się, że na politykę rozwoju, w skali całego
kraju w latach 2014–2023, zostanie przeznaczone około 400 mld zł ze środków
unijnych i krajowych. W największym województwie mazowieckim będzie to
49,1 mld zł, najwięcej spośród wszystkich 16 województw. Zgodnie z definicją
40
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja, Warszawa 2013, https://www.miir.gov.pl/media/3372/Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf
(dostęp: 9.12.2018 r.).
41
Ibidem.
42
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020, https://www.polskawschodnia.gov.pl/
media/10954/popw_broszura.pdf (dostęp: 9.12.2018 r.).
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zawartą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju43 Kontrakt Terytorialny jest to umowa określająca cele i przedsięwzięcia
priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego
w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także
dofinansowanie opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności44.
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Umowa Partnerstwa jest podpisywana dla całego kraju i zawiera alokacje finansowe zarówno na programy krajowe, jak i regionalne. Teoretycznie Komisja Europejska ma możliwość
prawną dokonania zmian w Umowie Partnerstwa. Jeżeli państwo członkowskie proponuje wprowadzenie zmiany do elementów Umowy Partnerstwa objętych decyzją Komisji, to Komisja przeprowadza ocenę oraz w stosownych przypadkach podejmuje decyzję – w ciągu 3 miesięcy od dnia
przedstawienia propozycji zmiany przez państwo członkowskie – w drodze aktów wykonawczych,
w sprawie przyjęcia zmiany. Jednakże modyfikacje Umowy Partnerstwa wymagałyby tworzenia
na nowo strategii rozwoju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Sprawiłoby to
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THE IMPACT OF EUROPEAN UNION LAW ON POLISH
REGIONAL POLICY

Summary
The article presents the impact of European Union law on the development of
supra-local self-government structures in Poland. In the literature, it is estimated that
the self-governmental reform of 1998 assuming the establishment of self-government
voivodships and poviats enabled Poland to effectively join the implementation of regional
development policy.
The voivodship self-government and poviat became the basis of the institutional
infrastructure together with the commune, enabling efficient acquisition of the Structural
Funds and the EU Cohesion Fund.
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Dawid Ziółkowski
Sąd Najwyższy

WZMOCNIENIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
W SAMORZĄDZIE – WYZWANIE DLA PRAWA
ADMINISTRACYJNEGO1

1. WPROWADZENIE
Prawo administracyjne jest dziedziną prawa, w której najsilniej reprezentowane są normy prawne ustanawiające jednoznaczne nakazy i zakazy skierowane bezpośrednio do uczestników obrotu2. Reguluje ono stosunki społeczne,
wykorzystując metodę administracyjną, której istoty P. Przybysz upatruje
w podporządkowaniu podmiotów administrowanych (osób fizycznych, jednostek
organizacyjnych) organom władzy publicznej na zasadzie władztwa3. W zakres
władztwa administracyjnego wchodzi zorganizowany system uznanych przez
państwo sankcji prawnych, mających zapewnić przestrzeganie prawa4. Innymi
słowy, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tradycyjnie pojmowanego prawa administracyjnego jest władztwo administracyjne, stanowiące
możność legalnego przymuszenia określonego podmiotu do zadośćuczynienia
jego obowiązkom wynikającym z regulacji administracyjnoprawnej.
Jednocześnie można dziś zaobserwować rozwój różnorodnych tendencji próbujących przekształcić pojęcie i rolę prawa administracyjnego. Pomysły te czerpią najczęściej z nauk o zarządzaniu, psychologii czy socjologii. J. Zimmermann
wymienia w tym zakresie m.in. koncepcje ekonomiczne, które traktują administrację publiczną jako dostawcę usług, zaś jednostkę (obywatela) jako odbiorcę
tych usług (klienta), czy teorię państwa sieciowego, w którym podmioty pań1
Niniejszy tekst stanowi rozwinięcie referatu zaprezentowanego podczas I Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Najważniejsze wyzwania prawne na kolejne 100-lecie Państwa Polskiego”, która odbyła się w dniach
27–29 kwietnia 2018 r. w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
2
J. Lang, Pojęcie prawa administracyjnego, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017, s. 30.
3
P. Przybysz, Stosunek prawa administracyjnego do innych gałęzi prawa, (w:) Zbiór ustaw
z prawa administracyjnego, Warszawa 1992, s. 7.
4
E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 25.
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stwowe, samorządowe i prywatne są partnerami w administrowaniu5. Wyraźnie
osłabiony zostaje tutaj aspekt „władczy” prawa administracyjnego.
W powyższe poglądy, poszukujące pomysłu na nowe ujęcie prawa administracyjnego, wpisuje się także tytułowa partycypacja społeczna. W dalszej części opracowania zostanie podjęta próba przedstawienia definicji oraz istoty tego
pojęcia. Już w tym miejscu należy jednak podkreślić, że w świetle historycznego
rozwoju prawa administracyjnego i administracji, partycypacja społeczna koresponduje wyraźnie z kategorią społeczeństwa obywatelskiego, będącego wytworem liberalnej myśli politycznej6.
Celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania aktualnego stanu partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym oraz sformułowania odpowiedzi na pytanie o zasadność dalszego jej rozwijania i wzmacniania.
W świetle obowiązujących regulacji prawnych oraz europejskich tendencji do
pogłębiania roli miękkich mechanizmów koncyliacyjnych w przestrzeni prawnej,
trudno być jednoznacznym przeciwnikiem i krytykiem partycypacji społecznej.
Warto podkreślić, że omawiana kategoria cieszy się ostatnio dużą popularnością
w doktrynie, w której coraz więcej instytucji ocenia się z punktu widzenia realizacji zasady partycypacji społecznej w praktyce7, czy też analizuje się jej urzeczywistnianie z wykorzystaniem metod prawnoporównawczych8. Trudno nie
ulec wrażeniu, że znakomita większość badaczy przyjmuje aprioryczne założenie o jednoznacznie pozytywnym wpływie partycypacji na życie społeczne oraz
o potrzebie jej umacniania poprzez kolejne zmiany legislacyjne. Przychylając się
do pozytywnej oceny omawianej dyrektywy, należy uznać za pożądane rozwijanie także studiów krytycznych dotyczących funkcjonowania wielu instrumentów
uczestnictwa w praktyce.

2. DEFINICJA I ISTOTA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
W POGLĄDACH DOKTRYNY I JUDYKATURY
Samo pojęcie „partycypacja” wywodzi się z łacińskiego terminu participatio
i według Słownika języka polskiego oznacza „uczestniczenie, branie w czymś
J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018, s. 57.
H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004,
s. 313–315.
7
D. Tykwińska-Rutkowska, Młodzieżowe rady gminy i gminne rady seniorów jako forma
partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 9, s. 53–65.
8
M. Augustyniak, Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017.
5
6
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udziału, uczestnictwo, udział”9. W literaturze prawniczej partycypację społeczną
(obywatelską) rozumie się jako zjawisko polegające na uczestniczeniu społeczności lokalnych w identyfikacji i rozwiązywaniu wspólnych potrzeb i problemów.
Polega ona na włączaniu ludności oraz stworzonych przez nią organizacji w proces realizacji zadań publicznych przez władze rządowe lub samorządowe10.
Wymaga podkreślenia, że w Konstytucji RP11 podstawy prawne zasady partycypacji społecznej są raczej nikłe. Ogólnych fundamentów normatywnych
dla omawianej dyrektywy należy upatrywać w preambule ustawy zasadniczej,
której fragment stanowi: „(…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności
i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie
pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”. Innymi
słowy, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej ma uwzględniać dialog społeczny oraz
pomocniczość, a w konsekwencji umacniać podmiotowość obywateli. Wszystkim tym celom będzie służyć bez wątpienia wzmacnianie partycypacji społecznej w samorządzie.
W zasadzie jedynym instrumentem partycypacyjnym, o którym ustawa
zasadnicza stanowi expressis verbis, jest referendum lokalne. Zgodnie z art. 170
zdanie 1 Konstytucji RP, członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować,
w drodze referendum, o sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów bezpośrednich organu samorządu terytorialnego.
Zakres przedmiotowy przepisu koncentruje się wyraźnie na „sprawach dotyczących wspólnoty samorządowej”, a następnie wymienia jako przykład możliwość odwołania organu pochodzącego z wyborów bezpośrednich. Co jednak
istotniejsze, art. 170 Konstytucji RP określa działanie wspólnoty samorządowej
jako „decydowanie”. Referendum lokalne nie jest więc typowym instrumentem
„miękkim”, jak np. zbliżone do niego w pewnych aspektach konsultacje społeczne. Za pomocą referendum samorządowego obywatele mogą wyrażać swoje
zdanie w sposób wiążący dla władz, a zatem „decydujący”, a nie jedynie doradczy czy konsultujący.
Powyższe regulacje konstytucyjne, jakkolwiek bardzo skromne, wiążą partycypację obywatelską z samorządem terytorialnym, którego domeną z natury
rzeczy jest społeczeństwo pluralistyczne, w którym należy upatrywać demokracji uczestniczącej, partnerskiej i interaktywnej12. W piśmiennictwie podkreśla
się jednoznacznie, że samorząd, jako forma korporacyjna, zakłada najpełniejW. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1964, s. 149.
D. R. Kijowski, Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych –
zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2, s. 9.
11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483,
z późn. zm.).
12
A. Strzelecki, Budżet partycypacyjny, (w:) Z. Bukowiński, S. Kamosiński (red.), Samorząd
terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, Bydgoszcz 2014, s. 251.
9
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sze uczestnictwo swych członków w życiu publicznym13, a więc niejako z góry
przewiduje zjawisko aktywnego uczestnictwa mieszkańców. W tym kontekście
partycypacja społeczna w samorządzie oznacza udział społeczeństwa w wykonywaniu administracji publicznej na szczeblu lokalnym, angażowanie się w zarządzanie sprawami publicznymi, a także sprawowanie kontroli społecznej w tym
zakresie14.
Zostało już ustalone, że samorząd terytorialny stanowi podstawową płaszczyznę realizacji zasady partycypacji obywatelskiej. Dzieje się tak, albowiem jest
on władzą „najbliższą” ludziom, lokalną, na którą miejscowe środowiska mogą
mieć najbardziej efektywny wpływ. Ponadto pojawia się tutaj element zainteresowania pewną kategorią problemów przez przeciętnych, niejako „statystycznych”
obywateli. Bardzo często nie przejmują się oni zagadnieniami ogólnokrajowymi,
ustawodawstwem, czy nawet wyborami powszechnymi. Sprawy lokalne cieszą się na ogół większą popularnością, dotykają bowiem samych zainteresowanych bezpośrednio. W tym kontekście umożliwienie wypowiedzi mieszkańcom
gminy, powiatu czy województwa w sprawach każdej z tych jednostek samorządowych, ważnych dla społeczności lokalnych (regionalnych), należy uznać za
istotną wartość dodaną demokratycznego państwa prawnego oraz jeden z konsekwentnych kroków budowania społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślenia
bowiem wymaga, że jednym z celów partycypacji społecznej jest uzyskanie
społecznej akceptacji dla działań organów władzy publicznej oraz pozyskanie
zaufania obywateli15.
Przedstawione wyżej doktrynalne definicje partycypacji społecznej oraz
zarysowanie jej podstaw normatywnych w Konstytucji RP należy uzupełnić
jeszcze o poglądy judykatury. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych
prowadzi do wniosku, że także na tym polu partycypacja społeczna uzyskuje
popularność. Jest to oczywiście w pierwszej kolejności wynikiem wprowadzania
omawianej dyrektywy do ustaw szczegółowych normujących różnorodne działy
prawa administracyjnego, takich jak prawo planowania i zagospodarowania przestrzennego, czy prawo ochrony środowiska. Jednocześnie trudno nie dostrzec
także zjawiska wspierania przez sądy zasady partycypacji jako wyrazu troski
o właściwy udział społeczeństwa na różnych etapach podejmowania decyzji
w samorządach, np. w odniesieniu do procesu inwestycyjnego. Mówiąc inaczej,
posługiwanie się przez sądy dyrektywą uczestnictwa może być instrumentem

J. Korczak, Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym,
Warszawa 2014, s. 67.
14
M. Stahl, J. P. Tarno, J. Wyporska-Frankiewicz, Instytucja skarg i wniosków oraz inne
formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja
społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 323–324.
15
D. R. Kijowski, Partycypacja obywatelska…, s. 9.
13
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łagodzenia rygoryzmów prawa administracyjnego i poszukiwania ochrony dla
interesu społecznego.
Analiza orzeczeń sądowych zamieszczonych w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych16 prowadzi do wniosku, że sądy odwołują się
do zasady partycypacji społecznej przede wszystkim przy rozstrzyganiu spraw
związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym17. Jakkolwiek w tekście ustawy nie użyto wprost
sformułowania „partycypacja społeczna”, to jednak podkreśla się, że cała procedura planistyczna, mająca za cel przyjęcie przez organy gminy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, powinna opierać się na szeroko pojętym
uczestnictwie obywateli zainteresowanych konkretnym brzmieniem poszczególnych części planu miejscowego. W niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „(…) procedura planistyczna jest pewnego
rodzaju postępowaniem prawotwórczym i wymaga dokonania kolejno szeregu
czynności prawnych oraz materialno-technicznych, które mają na celu zagwarantowanie, że w toku tworzenia planu miejscowego gmina uwzględni stanowisko
innych organów administracji publicznej oraz wolę mieszkańców gminy, których
ustalenia przyszłego planu będą dotyczyły. Procedura planistyczna służy więc
zapewnieniu partycypacji społecznej, ochrony interesu publicznego i interesów
podmiotów prywatnych w planowaniu przestrzennym”18.
Proces tworzenia planów miejscowych nie zawsze przebiega w atmosferze
poszukiwania kompromisów. Toczone spory często mają doprowadzić do przyjęcia ostatecznej wersji planu będącego przecież aktem prawa miejscowego19,
w którym zostaną przeforsowane zamierzenia tylko części zainteresowanych.
Wprowadzenie zmian leżących w interesie jednych może naruszać interesy
innych właścicieli. Dlatego też w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, niedopuszczalne jest arbitralne rozstrzyganie uwag na korzyść
podmiotów je wnoszących bez umożliwienia wypowiedzenia się drugiej stronie20. Jak podkreślił wspomniany sąd, „(…) działanie takie powodowałoby, że
ci, którzy są w opozycji do wprowadzonych zmian tracą możliwość ich kwestionowania, co stanowi naruszenie obowiązującej zasady partycypacji społecznej
w tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.
Innym przykładem częstego powoływania się przez sądy administracyjne na
zasadę partycypacji społecznej są orzeczenia, w których ocenia się prawidłowość
realizacji inwestycji z punktu widzenia ustawy z dnia 3 października 2008 r.
Dalej jako: „CBOSA”.
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.
18
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2018 r.,
IV SA/Wa 3100/17, CBOSA.
19
Art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
20
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 czerwca 2010 r.,
II SA/Lu 223/10, CBOSA.
16
17
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko21.
Już w art. 1 pkt 2 tej ustawy wskazano, że jej celem jest określenie m.in. zasad
udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Nie zagłębiając się w szczegóły
tej regulacji materialnoprawnej, należy wskazać, że swoista „partycypacyjność”
prawa ochrony środowiska wynika już z Konstytucji RP. Na mocy art. 74 ust. 3
i 4 ustawy zasadniczej, każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska, zaś obowiązkiem władz publicznych jest wspieranie działania obywateli
na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.
W judykaturze wskazuje się, że zasada partycypacji społecznej została zapisana wprost w art. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko, zgodnie z którym każdy ma prawo uczestniczenia, na warunkach
określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa22.
W jednej ze spraw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przedstawił szerszy wywód na temat istoty partycypacji społecznej w prawie ochrony
środowiska23. Sąd podniósł, że prawo partycypacji określa relację między jednostką a jakąś organizacją polegającą na tym, że jednostka uczestniczy w działaniu wielopodmiotowym organizacji wykonującej określone funkcje, przy czym
partycypacja może występować zasadniczo w dwóch formach: czynnej i biernej.
W określonych grupach osób, organizacjach, pewna liczba osób posiada wspólne
interesy i potrzeby. Zdaniem sądu, przestrzeganie zasady partycypacji publicznej jest jednym z probierzy respektowania przez organy administracji publicznej zasady praworządności. Zasadę tę można zaliczyć do podstawowych praw
obywatelskich.
W odniesieniu do spraw związanych z ustrojem samorządu terytorialnego
odwołania judykatury do kategorii „partycypacji społecznej” są rzadsze. Zdecydowanie częściej pojawia się w tym zakresie pojęcie „społeczeństwa obywatelskiego”. Analiza orzecznictwa prowadzi zresztą do wniosku, że obu tych
terminów nierzadko używa się zamiennie24.
Przykładowo w jednym z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego
zawarto tezę, zgodnie z którą „(…) samorząd sam w sobie jest wartością demokratyczną, a do jego cech (określanych także jako «wartości») zalicza się m.in.
samodzielność i wspólnotowy, społecznościowy charakter. Wyposażenie mieszTekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2014 r.,
IV SA/Wa 1128/14, CBOSA, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 maja 2014 r., IV SA/Wa 376/14, CBOSA.
23
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 listopada 2014 r.,
IV SA/Wa 456/14, CBOSA.
24
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października
2015 r., IV SA/Wa 981/15, CBOSA.
21

22
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kańców jednostki samorządu terytorialnego w inicjatywę uchwałodawczą wpisuje się w nurt społeczeństwa obywatelskiego”25. W poglądzie sądu kasacyjnego
trudno nie dostrzec próby wykazania wyraźnej relacji na linii „partycypacja społeczna – społeczeństwo obywatelskie”.
Podsumowując ten fragment rozważań, należy wskazać, że pojęcie „partycypacji społecznej” jest stale doprecyzowywane zarówno w doktrynie, jak
i w orzecznictwie. Bez wątpienia, partycypacja społeczna koresponduje jednoznacznie z pojęciem demokratycznego państwa prawnego oraz zasadą dialogu
społecznego26. Szczególne są jej związki z koncepcją społeczeństwa obywatelskiego, którego nieodzowną częścią jest udział obywateli i ich stowarzyszeń
w szeroko pojętym publicznym procesie decyzyjnym.

3. INSTRUMENTY PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
Na partycypację społeczną, opisaną w poprzednim punkcie jako zasadę
ustrojową, można też patrzeć w ujęciu formalnym jako na szereg instytucji wprowadzonych do polskiego systemu prawnego w celu wzmocnienia społeczeństwa
obywatelskiego. W piśmiennictwie różnie określa się katalog form (instrumentów) partycypacyjnych w samorządzie. Najczęściej wskazuje się na: konsultacje
społeczne oraz ich odmianę – budżet obywatelski (partycypacyjny), młodzieżowe
rady gminy i gminne rady seniorów, obywatelską inicjatywę uchwałodawczą,
referendum lokalne oraz fundusz sołecki27. Większość z przedstawionych form
uczestnictwa społeczeństwa w życiu publicznym ma swoje umocowanie prawne
w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym28.
O dynamice i aktualności omawianej problematyki świadczy fakt, że dwie
spośród wskazanych wyżej form partycypacji społecznej zostały niedawno
„zinstytucjonalizowane” w wyniku przyjęcia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych29.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2013 r., II OSK 1887/13,
CBOSA.
26
I. Niżnik-Dobosz, Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa prawnego i prawa administracyjnego, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie
terytorialnym, Warszawa 2014, s. 21.
27
D. Ziółkowski, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji społecznej, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2018, nr 8,
s. 332 i przywołana tam literatura.
28
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.; dalej: u.s.g.
29
Dz.U. z 2018 r., poz. 130, z późn. zm.
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Na skutek uchwalenia przedmiotowej nowelizacji, z dniem 31 stycznia 2018 r.,
dokonano rozszerzenia ustawy o samorządzie gminnym poprzez dodanie do niej
regulacji poświęconej obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej (art. 41a u.s.g.)
oraz budżetowi obywatelskiemu (art. 5a ust. 3–7 u.s.g.). Podkreślenia wymaga, że
obie te formy partycypacji społecznej były wcześniej znane praktyce, niemniej
ich swoiste sformalizowanie stanowi wyraz przekonania ustawodawcy o zasadności dalszego podążania w kierunku budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Przejdźmy teraz do syntetycznej analizy wymienionych powyżej instrumentów partycypacji społecznej. Ich choćby skrótowe zarysowanie może być
użyteczne dla prowadzonych rozważań upatrujących w partycypacji swoistego
wyzwania dla prawa administracyjnego na przyszłość.
3.1. KONSULTACJE SPOŁECZNE ORAZ BUDŻET OBYWATELSKI

O konsultacjach społecznych stanowi art. 5a u.s.g., przy czym od dnia 31 stycznia 2018 r. ustępy 3–7 tego przepisu regulują zagadnienia związane z budżetem
obywatelskim, zwanym też w literaturze budżetem partycypacyjnym30. W tym
ujęciu można stwierdzić, że budżet obywatelski jest swoistą odmianą konsultacji
społecznych.
De lege lata uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
jest „mieszkaniec gminy” (art. 5a ust. 1 u.s.g. in fine). Regulacja ta wyraźnie koresponduje z art. 25 Kodeksu cywilnego31, zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu. W piśmiennictwie podkreśla się, że aby uznać daną miejscowość
za miejsce zamieszkania osoby fizycznej, konieczne jest kumulatywne wystąpienie dwóch elementów (czynników): zamiaru stałego pobytu (animus) oraz
faktycznego przebywania w danej miejscowości (corpus), która stanowić musi
rzeczywiste centrum aktywności życiowej jednostki32. Do ustalenia statusu
„zamieszkania” konieczne są jedynie te dwa elementy, nigdy zaś np. kwestia
zameldowania na terenie konkretnej gminy. Zameldowanie jest instytucją prawa
administracyjnego wynikającą z ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności33 i zasadniczo pozostaje irrelewantne na etapie ustalania kręgu osób,
które są uprawnione do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. W jednym
z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego trafnie podkreślono, że posia-

M. Augustyniak, Partycypacja społeczna…, s. 374.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025,
z późn. zm.
32
J. Strzebińczyk, Komentarz do art. 25, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 67–68.
33
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.
30
31
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danie określonego adresu zameldowania nie daje pewności co do rzeczywistego
zamieszkiwania danej osoby w tymże miejscu zameldowania34.
Istotną cechą konsultacji społecznych jest ich ściśle opiniodawczy charakter35.
Oznacza to, że wynik konsultacji nie jest dla organów gminy wiążący. Oczywiste
jest jednak, że zlekceważenie głosu mieszkańców, w szczególności wyrażonego
w przekonujący sposób (np. znakomitą większością oddanych głosów przy wysokiej frekwencji), może nieść ze sobą określone konsekwencje polityczne, jak np.
słaby wynik wyborczy radnych, którzy zagłosują wbrew stanowisku mieszkańców. W sensie prawnym konsultacje nie mogą jednak prowadzić do „związania”
rady gminy, na co zwraca się uwagę w orzecznictwie sądowym36.
Jak wskazano wyżej, budżet obywatelski (partycypacyjny) jest szczególną
formą konsultacji społecznych37. Jego istotą jest oddanie pewnej części gminnego budżetu do dyspozycji mieszkańców, którzy sami mogą współdecydować,
na co przeznaczyć publiczne pieniądze38. W obowiązującym stanie prawnym
stworzenie budżetu partycypacyjnego jest co do zasady fakultatywne, przy czym
– jak zastrzega art. 5a ust. 5 u.s.g. – w gminach będących miastami na prawach
powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Tak dalekie
ograniczenie samodzielności władz gminy (miasta na prawach powiatu) w kwestii potencjalnego zdecydowania o zasadności skorzystania z omawianej formy
partycypacji może budzić pewne wątpliwości. Ponadto ujednolica praktykę tworzenia budżetów obywatelskich na terenie całego kraju oraz mobilizuje mniejsze
gminy do naśladowania miast na prawach powiatu. Czas pokaże, jak sprawnie
instytucja ta będzie działać w przyszłości, już pod rządami jednoznacznej regulacji ustawowej.
3.2. MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ORAZ GMINNA
RADA SENIORÓW

Młodzieżowa rada gminy i gminna rada seniorów to zbiorowe instrumenty
partycypacji społecznej uregulowane w ustawie o samorządzie gminnym. Co do
zasady są one tworzone na mocy uchwały rady gminy, podejmowanej na wnio34
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 2015 r., II OSK 1400/13,
CBOSA.
35
M. Banat, Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny”
2014, nr 1–2, s. 24.
36
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2001 r., II SA 2817/00, LEX
nr 54153.
37
Założenie to potwierdza obecnie brzmienie art. 5a ust. 3 u.s.g.
38
A. Strzelecki, Budżet partycypacyjny, (w:) Z. Bukowiński, S. Kamosiński (red.), Samorząd…, s. 254.
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sek zainteresowanych środowisk (art. 5b ust. 2 oraz art. 5c ust. 2 u.s.g.). Pojęcie „zainteresowanych środowisk” nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę.
W jednej ze swych publikacji zachęcam do jak najszerszego interpretowania tego
terminu39. W jego skład wejdą mieszkańcy gminy, organizacje społeczne, rady
pedagogiczne czy lokalne kluby seniora. W sprawie utworzenia obu omawianych
instrumentów zbiorowej partycypacji społecznej można przeprowadzić konsultacje społeczne. Młodzieżowa rada gminy i gminna rada seniorów działają na
podstawie nadanych im statutów (art. 5b ust. 3 oraz art. 5c ust. 5 u.s.g.).
Obowiązujące regulacje prawne nie precyzują, w jakim trybie powinno
dobrać się skład rady młodzieżowej i senioralnej. W piśmiennictwie wyrażono
pogląd o zasadności przeprowadzenia w tym zakresie demokratycznych wyborów z gwarancjami powszechności40, bezpośredniości, równości i tajności głosowania41. Do stanowiska tego należy się przychylić, albowiem najpełniej oddaje
ono zasadniczy cel tworzenia i działania obu rad – wzmacnianie mechanizmów
partycypacyjnych i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Kompetencje młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów są bardzo
skromne. Obie instytucje mają charakter wyraźnie doradczy (konsultacyjny)42.
W najnowszej literaturze przedmiotu przedstawiono postulat rozszerzenia katalogu
funkcji obu omawianych form partycypacji społecznej. Zdaniem M. Augustyniak,
dobrym pomysłem byłoby wyposażenie rad w prawo inicjatywy uchwałodawczej,
czy możliwość współdecydowania o części budżetu obywatelskiego w zakresie
środków przeznaczonych na aktywizację środowisk seniorów i młodzieży43.
Pomimo skromnych kompetencji młodzieżowej rady gminny i gminnej
rady seniorów, należy zauważyć, że rady wykonują je we własnym imieniu i na
własną odpowiedzialność, stając się swoistymi kuźniami społeczeństwa obywatelskiego44. W orzecznictwie sądowym utworzenie rady młodzieżowej uznano za
przejaw prawidłowego wspierania idei samorządowej45, której to promowanie jest
obligatoryjnym zadaniem własnym gminy (art. 7 ust. 1 pkt 17 u.s.g.).
39
D. Ziółkowski, Zmiana paradygmatu prawa administracyjnego na przykładzie młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów, (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018, s. 555.
40
Oczywiście „powszechność” przedmiotowych wyborów ograniczy się jedynie do grupy
młodzieży oraz seniorów zgodnie z regulacjami statutowymi.
41
M. Fijałkowski, Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym, (w:)
I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014, s. 379.
42
D. Ziółkowski, Zmiana paradygmatu…, s. 556.
43
M. Augustyniak, O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie
wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Prawa
Publicznego” 2018, nr 3, s. 88.
44
D. Ziółkowski, Zmiana paradygmatu…, s. 557.
45
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2012 r.,
III SA/Gd 536/11, CBOSA.
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3.3. OBYWATELSKA INICJATYWA UCHWAŁODAWCZA

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 31 stycznia 2018 r. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza uregulowana jest expressis verbis w ustawie
o samorządzie gminnym. Jej istotą jest uprawnienie do rozpoczęcia procesu
uchwalania prawa lokalnego przez gminę46. Jak stanowi art. 41a ust. 1 u.s.g.,
grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
De lege lata należy wyróżnić trzy wymogi, jakim podlegają osoby popierające
projekt obywatelski:
1) muszą posiadać status mieszkańców gminy;
2) muszą posiadać czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy;
3) z inicjatywą musi wystąpić odpowiednia liczba mieszkańców47.
Cenzus „zamieszkania” przedstawia się w tym zakresie podobnie jak
przy konsultacjach społecznych (zob. wyżej). Zagadnienie praw wyborczych
w samorządzie reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy48. W wyniku analizy przepisów Kodeksu wyborczego należy stwierdzić, że
w praktyce legitymacja do udziału w obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej została uzależniona od wieku (ukończone 18 lat) oraz braku pozbawienia:
praw publicznych, praw wyborczych oraz zdolności do czynności prawnych
w trybie ubezwłasnowolnienia. Trzeci, niejako „ilościowy” wymóg ustawowy
sprowadza się do obowiązku poparcia określonej inicjatywy uchwałodawczej
przez odpowiednią liczbę mieszkańców. Ustawodawca wymaga w tym zakresie: w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób; w gminie do
20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób; w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób (art. 41a ust. 2 u.s.g.). Rozróżnienie tych wielkości w stosunku do liczby mieszkańców poszczególnych gmin należy uznać
za rozwiązanie celowe. W literaturze przedmiotu wskazuje się konsekwentnie,
że wymóg określonej liczby mieszkańców musi być skorelowany z wielkością
danej wspólnoty samorządowej49.
Niedawne „zinstytucjonalizowanie” obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w ustawie o samorządzie gminnym powoduje, że instrument ten z pewnością zyska na popularności. Opisane działanie ustawodawcy wychodzi naprzeciw
46
B. Dolnicki, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, (w:) M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć
publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012, s. 114.
47
D. Ziółkowski, Obywatelska inicjatywa…, s. 339–340.
48
Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 754, z późn. zm.
49
E. Koniuszewska, Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako narzędzie partycypacji społecznej, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie
terytorialnym, Warszawa 2014, s. 427.
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oczekiwaniom doktryny, w której już kilka lat temu podniesiono, że inicjatywa
lokalna powinna być istotną formą aktywności obywatelskiej mieszkańców50.
3.4. REFERENDUM LOKALNE

Jak wskazano w pkt 2 niniejszego opracowania, referendum lokalne jest
tym wyjątkowym instrumentem partycypacji społecznej, które posiada swoje
bezpośrednie umocowanie konstytucyjne. W piśmiennictwie podkreśla się, że
z art. 170 ustawy zasadniczej wynika, iż ustrój gminy opiera się także na zasadzie demokracji bezpośredniej, co znajduje wyraz właśnie w instytucji referendum lokalnego51. Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
o referendum lokalnym52 mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako
członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją
wolę: w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki; co do sposobu
rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie
zadań i kompetencji organów danej jednostki; w innych istotnych sprawach
dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę
wspólnotę, przy czym przedmiotem referendum gminnego może być również
odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a także samoopodatkowanie
się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
W sensie technicznym referendum polega na udzieleniu na urzędowej karcie
do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie
lub pytania w zakresie spraw określonych w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o referendum
lokalnym albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.
Co istotne, w referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na
obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo
wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki (art. 3 ustawy o referendum
lokalnym). W tym ujęciu, podobnie jak przy innych instrumentach partycypacyjnych, ustawodawca wymaga przede wszystkim spełnienia cenzusu „zamieszkania”, przy czym, podobnie jak przy obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej,
ażeby wziąć udział w referendum gminnym, trzeba dodatkowo legitymować się
czynnym prawem wyborczym do rady gminy.

50
A. Miruć, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny” 2010,
nr 1–2, s. 37.
51
A. Wiktorowska, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) M. Wierzbowski (red.),
Prawo administracyjne, Warszawa 2017, s. 221.
52
Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 400, z późn. zm.
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3.5. FUNDUSZ SOŁECKI

Ostatnim instrumentem partycypacyjnym, który warto krótko zarysować,
jest fundusz sołecki. Instytucję tę reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim53. W obowiązującym stanie prawnym wyodrębnienie funduszu
jest fakultatywne i zasadniczo pozostawione do uznania rady gminy (art. 2 ust. 1
ustawy o funduszu sołeckim). Środki funduszu przeznacza się na realizację
przedsięwzięć, zgłaszanych we wniosku sołectwa, które są zadaniami własnymi
gminy oraz służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy (art. 2 ust. 6 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim).
Należy przypomnieć, że sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i nie posiada
własnego budżetu (art. 5 u.s.g.), dlatego ustanowienie funduszu sołeckiego może
być rozwiązaniem zasadnym, szczególnie gdy sołectwo jest stosunkowo duże
oraz położone na uboczu konkretnej gminy.
W literaturze przedmiotu podkreśla się doniosłą funkcję funduszu, jaką jest
stymulowanie wzrostu aktywności wspólnot wiejskich i inicjatyw obywatelskich54. Jednocześnie trudno nie dostrzec pewnej korespondencji na linii „fundusz sołecki – budżet partycypacyjny”. Warto odnotować w tym miejscu pogląd,
wyrażony co prawda jeszcze przed dodaniem do ustawy o samorządzie gminnym regulacji poświęconej budżetowi obywatelskiemu, zgodnie z którym fundusz sołecki stanowił „zinstytucjonalizowaną formę budżetu partycypacyjnego
w gminach wiejskich”55.

4. POTRZEBA KRYTYCZNEJ ANALIZY ZASADY PARTYCYPACJI
SPOŁECZNEJ. PODSUMOWANIE
Zaprezentowane w pkt 3 niniejszego opracowania instrumenty partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym tworzą współcześnie dość rozległą
i różnorodną mozaikę mechanizmów pozwalających na rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
Wspólną cechą, która łączy „zinstytucjonalizowane” formy uczestnictwa, jest
możliwość partycypowania w nich mieszkańców gminy (powiatu, województwa). Zarówno ustawa o samorządzie gminnym, jak i pozostałe akty prawne nie
wymagają w tym zakresie legitymowania się zameldowaniem, a więc kategorią
Dz.U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.
M. Augustyniak, Fundusz sołecki – nowy instrument gospodarki finansowej w sołectwie,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 9, s. 69.
55
M. Baraniecki, O swoich pieniądzach decydujmy sami – planowanie partycypacyjne budżetu gminy, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa
2014, s. 580.
53

54
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administracyjnoprawną o charakterze ściśle formalnym. Koresponduje to wyraźnie z istotą wspólnoty samorządowej, którą zgodnie z art. 16 ust. 1 Konstytucji
RP stanowi z mocy prawa ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego. Na gruncie gminnej ustawy ustrojowej mieszkańcy gminy tworzą
z mocy prawa wspólnotę samorządową (art. 1 ust. 1 u.s.g.). Jak zasadnie stwierdził w jednym ze swoich orzeczeń Naczelny Sąd Administracyjny, przynależność
do danej wspólnoty terytorialnej wyznaczana jest wyłącznie poprzez kryterium
zamieszkiwania na jej obszarze56.
W pewnych przypadkach (obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, referendum lokalne) ustawa wymaga ponadto spełnienia wymagań w zakresie posiadania czynnych praw wyborczych do komunalnego organu stanowiącego. Dzieje
się tak wtedy, gdy określone formy partycypacji społecznej mają pewien element
władztwa publicznego (np. w zakresie decydowania o losach konkretnych spraw
w referendum gminnym), będąc swoistym „przedłużeniem” praw wyborczych.
Zagadnienie to zostało omówione w niedawnym wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu57. Sąd ten słusznie wskazał w nim, że konsultacje społeczne mają wyłącznie opiniodawczy charakter, nie kreują natomiast
prawa. Ich wyniki nie wiążą organów gminy w odróżnieniu od instytucji referendum gminnego czy wyborów, dlatego zupełnie inaczej została uregulowana
legitymacja do udziału w referendum lokalnym oraz w wyborach. Konsultacje
mają na celu jedynie zapoznanie się z opiniami (życzeniami, oczekiwaniami)
społecznymi na dany temat i dlatego nie wymaga się od osób w nich uczestniczących spełnienia jakichś szczególnych wymogów, poza legitymowaniem się
określonym miejscem zamieszkania.
Jak wskazano we wprowadzeniu, we współczesnej doktrynie dominuje
aprioryczne przekonanie o jednoznacznie pozytywnym wpływie ustawowego
rozszerzania katalogu form partycypacji społecznej na jakość zarządzania
w samorządzie lokalnym. W stosunku zaś do instrumentów już istniejących
postuluje się ich „normatywne wzmacnianie” poprzez „(…) obligatoryjność ich
powoływania, większy wpływ mieszkańców wspólnot samorządowych na proces ich tworzenia, likwidacji i funkcjonowania”58. Z założeniem tym można się
zgodzić jedynie w części.
Wydaje się, że istotą partycypacji społecznej jest dobrowolność, swoista
„chęć” udziału w konkretnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Przedmiotowa
dobrowolność zostaje ograniczona na skutek coraz to intensywniejszych ingerencji ustawodawczych w ustrój samorządu terytorialnego. Trudno nie zadać sobie
pytania, czy jedyną i słuszną drogą w tym zakresie jest permanentne mnoże56
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2017 r., II GSK 2861/15,
CBOSA.
57
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2018 r.,
IV SA/Po 176/18, CBOSA.
58
M. Augustyniak, O pozorności praw obywatelskich…, s. 91.
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nie przepisów prawnych i swoiste „zmuszanie” samorządowców do promowania
oraz uruchamiania kolejnych instrumentów partycypacyjnych.
Podkreślam w tym miejscu, że jestem jednoznacznym zwolennikiem partycypacji społecznej – jej promowania, rozwijania i wzmacniania. Nie oznacza to
jednak, że jedynym pomysłem na poprawianie jakości życia lokalnego w Polsce
jest zgłaszanie coraz to nowszych propozycji legislacyjnych mających zobligować
gminy (powiaty, województwa) do nierzadko sztucznego mnożenia form uczestnictwa obywatelskiego. W tym kontekście najdalej idące wątpliwości budzi regulacja art. 5a ust. 5 u.s.g., w myśl której w miastach na prawach powiatu utworzenie
budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe. Wydaje się, że sednem partycypacji
społecznej jest „wybór”, „możność”, nie zaś „obowiązek” czy „konieczność”.
Polskie społeczeństwo ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie umocnienia
swego obywatelskiego charakteru oraz rozwinięcia różnorodnych form współpracy i łagodzenia konfliktów. Dlatego też nauka prawa powinna wspierać rozwój partycypacji społecznej, przy zastrzeżeniu, że konieczne jest jednoczesne
prowadzenie badań krytycznych, niesprowadzających się jedynie do bezrefleksyjnego popierania wszelkich propozycji ustawodawczych w zakresie rozwijania
instrumentów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje się, że do realnego
korzystania z pewnych mechanizmów demokratycznych społeczeństwo musi po
prostu dojrzeć, samemu przekonać się o ich zaletach i wadach.
Praktyka zmian w samorządzie terytorialnym idzie w kierunku popularyzacji różnorodnych instrumentów partycypacji społecznej. Jednocześnie w literaturze przedmiotu wciąż podkreśla się wolne tempo budowania społeczeństwa
obywatelskiego59. Dlatego też należy zachęcać do podejmowania dalszych wysiłków badawczych w zakresie poszukiwania optymalnego modelu samorządowej
partycypacji społecznej. Prowadzenie badań naukowych powinno korespondować z wprowadzaniem konsekwentnych i przemyślanych zmian legislacyjnych,
których skutkiem będzie jeszcze pełniejsze urzeczywistnienie konstytucyjnych
zasad dialogu społecznego i pomocniczości.

BIBLIOGRAFIA
Augustyniak M., Fundusz sołecki – nowy instrument gospodarki finansowej w sołectwie,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 9
Augustyniak M., O pozorności praw obywatelskich w przestrzeni publicznej na podstawie wybranych mechanizmów partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym,
„Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 3

59
M. Kalisiak-Mędelska, Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015, s. 251.

214

Dawid Ziółkowski

Augustyniak M., Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym w Polsce i we
Francji. Studium administracyjnoprawne na tle porównawczym, Warszawa 2017
Banat M., Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny”
2014, nr 1–2
Baraniecki M., O swoich pieniądzach decydujmy sami – planowanie partycypacyjne budżetu gminy, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
Dolnicki B., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji
obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, (w:)
M. Stec, M. Mączyński (red.), Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich
w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, Warszawa 2012
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1964
Fijałkowski M., Młodzieżowa rada gminy jako organ o charakterze konsultacyjnym, (w:)
I. Niżnik-Dobosz (red.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004
Kalisiak-Mędelska M., Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym jako wymiar decentralizacji administracji publicznej w Polsce, Łódź 2015
Kijowski D. R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych –
zagadnienia ogólne, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2
Koniuszewska E., Inicjatywa uchwałodawcza członków wspólnoty samorządowej jako
narzędzie partycypacji społecznej, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna
w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
Korczak J., Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie
terytorialnym, Warszawa 2014
Lang J., Pojęcie prawa administracyjnego, (w:) M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2017
Miruć A., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, „Samorząd Terytorialny” 2010,
nr 1–2
Niżnik-Dobosz I., Partycypacja jako pojęcie i instytucja demokratycznego państwa
prawnego i prawa administracyjnego, (w:) B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
Przybysz P., Stosunek prawa administracyjnego do innych gałęzi prawa, (w:) Zbiór ustaw
z prawa administracyjnego, Warszawa 1992
Stahl M., Tarno J. P., Wyporska-Frankiewicz J., Instytucja skarg i wniosków oraz inne
formy partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym, (w:) B. Dolnicki (red.),
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014
Strzebińczyk J., Komentarz do art. 25, (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks
cywilny. Komentarz, Warszawa 2016
Strzelecki A., Budżet partycypacyjny, (w:) Z. Bukowiński, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty funkcjonowania, Bydgoszcz 2014
Tykwińska-Rutkowska D., Młodzieżowe rady gminy i gminne rady seniorów jako forma
partycypacji mieszkańców gminy (społeczności lokalnych) w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 9
Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2010

WZMOCNIENIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE...

215

Wiktorowska A., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) M. Wierzbowski (red.),
Prawo administracyjne, Warszawa 2017
Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018
Ziółkowski D., Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument partycypacji
społecznej, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji
UAM” 2018, nr 8
Ziółkowski D., Zmiana paradygmatu prawa administracyjnego na przykładzie młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów, (w:) J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.),
Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018

EMPOWERING SOCIAL PARTICIPATION IN LOCAL
GOVERNMENT – A CHALLENGE FOR ADMINISTRATIVE LAW

Summary
The article discusses the definition and the essence of the principle of social
participation, with particular emphasis on the views of the doctrine and the jurisprudence
of the administrative courts. The author expresses the view that social participation
has constitutional legitimacy (however modest) and is closely related to the category
of civil society. In the following part of the paper, specific participatory instruments
are synthetically presented: public consultations, civic budget, youth municipal
council, municipal council of seniors, civic legislative initiative, local referendum and
village administration (sołectwo) fund. In summary, the author takes the view that the
development of social participation meets the desired changes, empowering the real
impact of residents on the life of the local community. Moreover, he expresses the view
of the need to conduct critical research in parallel on the discussed principle.
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