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STUDIA IURIDICA LXXVIII

CRITIQUE

Tomasz Giaro
University of Warsaw

MEMORY DISORDERS: KOSCHAKER REDISCOVERED 
AND BOWDLERIZED*

1. NO PROBLEMS, NO HISTORY

The French inventor of problem-centered historiography, Lucien Febvre, said 
very accurately that to ask a question portends both the beginning and the end 
of every historical work: pas de problèmes, pas d’histoire.1 The main problem 
of Paul Koschaker’s biography, written by the well-informed and promising Ital-
ian author, Tommaso Beggio, is that it neither formulates new problems nor treats 
seriously the old ones. 

Beggio starts with Koschaker’s principal university postings: Leipzig (33–72), 
Berlin (73–117) and Tubingen (119–172). Then he passes on to the crisis of Roman 
law (173–245) and Koschaker’s legacy (247–276), followed by lists and tables 
(277–332). He provides interesting pieces of information which, however, concern 
sometimes relatively undisputed matters, e.g. Koschaker’s role as the “founder of 
cuneiform laws” (33–41).

On the other side, Beggio disregards numerous problems which must have 
troubled Koschaker as an elderly conservative Austrian professor of Roman law 
in Nazi Germany. His academic life is depicted rather as a series of successes. 
Questions are absent. So with a level of surprise we contemplate the last sentence 
of the book: “this study has sought to raise questions rather than pursue an unre-
linquishing quest to find all the answers …” (276). 

∗ Tommaso Beggio, Paul Koschaker (1879‒1951). Rediscovering the Roman Foundations 
of the European Legal Tradition, Heidelberg 2018, p. 332. The numbers in brackets refer to the 
pages of this publication.

1 L. Febvre, Propos d’initiation: vivre l’histoire, “Mélanges d’histoire sociale” 1943, 
Vol. 3.3, p. 8.
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Since Koschaker’s main success was attainment of the so-called Savigny chair 
in Berlin in 1936, Beggio should have mentioned another competition for a Roman 
law chair in Berlin – that held previously by Theodor Kipp. However, Beggio 
leaves it out. We might only speculate as to why. Was it because in this competi-
tion, which took place six years earlier, Koschaker was surpassed by two contem-
poraries, Ernst Levy (1881–1968) and the winner Fritz Schulz (1879–1957)?2 

2. IT IS NOT EASY TO REMAIN A GERMAN

Among other bypassed questions there is first the national one. Koschaker 
was an Austrian who came from a Germanized Slovene family, a fact broadly 
illustrated in his autobiography,3 but unfortunately never mentioned by Beggio. 
Indeed, Koschaker’s identity was that of a Kulturdeutscher, one who is German 
by culture.4 Hence, he suffered, to a degree, from an inferiority complex vis-à-vis 
the world of German legal science.5 

It therefore comes as no surprise that he characterizes his call to the univer-
sity at Frankfurt am Main, which took place in 1914, as “intensely longed for”.6 
As a mere German by culture Koschaker found at the Nazified Berlin Law Fac-
ulty a common language with Wenzeslaus von Gleispach, a Nazi, but Austrian 
gentleman, who retired in 1937. By this point the next dean of the faculty, the 
German Hans Weigmann, was already giving Koschaker much trouble (83–84).

Only after the WW II, as the mental dissociation from Germany spread among 
Austrians, did Koschaker, now an “old” or “good Austrian”, declare himself as 
“not responsible for Nazism”.7 During the lightning wars in 1939, he apostro-
phized Germany as his Vaterland, whereas in 1940 he addressed Austria and the 
Sudeten district as “the newest provinces of Great Germany” (Großdeutschland).8 

2 A.-M. von Lösch, Der nackte Geist. Die Juristische Fakultät der Berliner Universität im 
Umbruch von 1933, Tübingen 1999, pp. 183‒184; T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo: un 
fiancheggiatore ̔ malgré soi՚, (in:) Studi in onore di Mario Talamanca, Vol. IV, Napoli 2001, p. 165.

3 P. Koschaker, Selbstdarstellung, (in:) N. Grass (ed.), Österreichische Geschichtswissenschaft 
der Gegenwart in Selbstdarstellungen, Vol. II, Innsbruck 1951, pp. 105–107, 119.

4 Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 163–164; idem, Der Troubadour des Abendlan-
des, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland 1945–1952, 
Frankfurt a.M. 2001, p. 32.

5 T. Giaro, Aktualisierung Europas. Gespräche mit Paul Koschaker, Genova 2000, pp. 23–24, 
27–28.

6 P. Koschaker, Selbstdarstellung…, p. 115.
7 T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-

schichtswissenschaft…, pp. 55, 73.
8 P. Koschaker, L’alienazione della cosa legata, (in:) Conferenze romanistische tenute nel-

la Reale Università di Pavia nell’anno 1939, Milano 1940, p. 90; idem, review of Valentin-Al. 
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In a 1948 letter to his disciple Guido Kisch, he starts to express his dissatisfaction: 
“It is not easy indeed to remain a German”.9

3. WAS KOSCHAKER DEAN OF THE LEIPZIG LAW FACULTY 
IN 1932–33?

The next question skipped by Beggio reads: was Koschaker from 1 Novem-
ber 1932 to 31 October 1933 the Dean of the Leipzig Law Faculty? The question 
is interesting since so-called Aryanising (Arisierung) had already commenced, 
despite the absence of any legal basis, by the beginning of 1933. It was an aspect 
of the forcible coordination (Gleichschaltung) of all cultural institutions, includ-
ing university chairs, journals, etc. 

In any event, we know that on 24 October 1933 someone by the name of Paul 
Koschaker attested his own recommendation, released in the capacity of dean at 
Leipzig, that professors accept the dissertation reports of non-Aryans (Nichtarier) 
only with reticence (Zurückhaltung).10 Beggio cites Thomas Henne’s confirma-
tion of Koschaker’s identity as merely a dissenting voice (64 nt. 161) and insists 
that the lists of the deans of the Leipzig Law Faculty during the 1930s never men-
tion Koschaker. 

This circumstance has a certain weight, but directly after WW II there was 
some disorder in German university archives. Certain authors even stole from 
public libraries copies of their books written during the Third Reich. A similar 
ambiguity persists in the scholarly literature on Koschaker’s membership in the 
Nazi Academy for German Law (Akademie für Deutsches Recht). Some deny 
his membership,11 but this time Beggio rightly does not share these doubts (9, 27, 
73–74, 78–79, 81–83, 119, 175–176). 

Returning to the matter of Koschaker’s deanship, there are further positive 
indications that are unfortunately omitted by the author. One of them concerns the 
forced retirement of the Director of the Institute of Labour and Social Law at the 

Georgescu, “Remarques sur la crise”, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung Romanistische Abtei-
lung” 1940, Vol. 60, p. 296.

 9 P. Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940 bis 1951, (in:) G. Kisch (ed.), Paul Koschaker. Ge-
lehrter, Mensch, Freund, Basel‒Stuttgart 1970, p. 36; T. Giaro, Aktualisierung Europas…, p. 16; 
idem, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswis-
senschaft…, p. 53.

10 T. Henne (ed.), Die Aberkennung von Doktorgraden an der Juristenfakultät der Universität 
Leipzig 1933–1945, Leipzig 2007, pp. 25–27; T. Giaro, review of “Diritto romano e regimi totali-
tari”, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung Romanistische Abteilung” 2011, Vol. 128, pp. 708–709.

11 M. Stolleis, The Law under the Swastika. Studies on Legal History in Nazi Germany, Chi-
cago–London 1998, pp. 68–69.
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Leipzig Law Faculty, Erwin Jacobi (1884–1965). He was dismissed as “half Jew-
ish” in the summer of 1933 on the authority of the infamous Law on Restoration 
of the Professional Civil Service of 7 April 1933. 

A short Internet-history of the Institute by Bernd-Rüdiger Kern states that 
on this occasion it was Dean Koschaker himself who assumed provisional man-
agement responsibilities (Dekan Koschaker übernahm selbst die kommissarische 
Leitung). Again, another publication recalls a report of 26 September 1933, sub-
mitted to the Ministry of Education and signed by the same Dekan der Juristen-
fakultät, Koschaker, in which he stressed that, given the vacancies in public law, 
it was necessary to employ external teaching staff.12 

4. ARYANISING THE „SAVIGNY-ZEITSCHRIFT 
ROMANISTISCHE ABTEILUNG”

Beggio gives only a summary treatment to the Aryanising of the journal 
Savigny-Zeitschrift Romanistische Abteilung (79–83). Ernst Rabel (1874–1955) 
resigned as a Jew from his co-editor post already in January 1934, but in mid-
March Koschaker declined the invitation he had received to take up the vacated 
post. He refused to appear on the board alongside Levy who was Jewish, since 
a board composed of Koschaker as a scholar of ancient non-Aryan laws and “a 
man named Levy” could irritate the Nazis.13 

From that time, Koschaker repeatedly tried to demonstrate that the so-called 
Orientalisation of later Roman law, i.e. its deterioration under eastern influence, 
did not imply its Judaisation (Verjudung), even if many investigators of the topic 
happened to be Jewish.14 So Koschaker defended Roman law against the stigma 
of Judaisation hand in hand with the Nazis. He overlooked that in doing so he 
accepted their axiology which considered Judaisation a stain to be removed.15 
Moreover, he perceived himself as being at risk, since even mere research activity 
in ancient oriental law was sufficient to raise the suspicion of Jewishness.16 

12 B.-R. Kern, Die Geschichte des Instituts für Arbeits- und Sozialrecht, www.arbeitsrecht-fi-
fa.de/instgeschichte.htm (accessed: 9.12.2018); I. Mikešić, Sozialrecht als wissenschaftliche Diszi-
plin: die Anfänge 1918–1933, Tübingen 2002, p. 64 nt. 216.

13 T. Finkenauer, A. Herrmann, Die Romanistische Abteilung der Savigny-Zeitschrift im Nati-
onalsozialismus, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung Romanistische Abteilung” 2017, Vol. 134, p. 17.

14 T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-
schichtswissenschaft…, pp. 41–43, 62–63.

15 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 179–180; T. Finkenauer, A. Herrmann, Die 
Romanistische Abteilung…, pp. 39–40.

16 P. Koschaker, Selbstdarstellung, (in:) N. Grass (ed.), Österreichische…, p. 120.
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Levy, who viewed Koschaker’s refusal as a “slap in the face”, was replaced by 
an ‘Aryan’ Nazi, Hans Kreller. So in the event, Koschaker only assumed co-ed-
itorship of the Savigny-Zeitschrift in 1936, as Leopold Wenger transferred to 
Vienna and had to resign from the board, membership of which was reserved 
to residents of the Reich (80). Koschaker remained on the board until the end 
of the Nazi-era, although he happened to quarrel with Kreller over citations of 
Jewish scholars (Judenzitate).17 

Nonetheless he held on, being repeatedly swayed to remain by the smooth-
tongued (ölig) – such as he was described by Koschaker in a postwar letter – 
Ernst Heymann (1870–1946).18 Both Levy and Rabel remained absent from the 
postwar Gedächtnisschrift titled Europa e il diritto romano. Studi in memoria di 
Paolo Koschaker. The former made it even known that he explicitly refused to 
participate.19 

Some younger German legal historians impute not only to Koschaker, but also 
to Hans Kreller and Leopold Wenger, such inglorious traits as careerist obedience 
and opportunism as well as lack of solidarity and civil courage.20 In contrast, Beg-
gio abstains from evaluations, being satisfied with the commonplace ascription of 
such behavior to “Koschaker’s human weaknesses” (81). 

5. ARYANISING RABEL’S CHAIR AT THE BERLIN LAW 
FACULTY

Rabel was forced to leave the Faculty definitively on 31 December 1935 and 
Koschaker had already taken over his chair by 30 March 1936. Moreover, even 
as early as November 1935 Koschaker convened at Berlin a class in Roman Legal 
History. This quick succession was due to the Ministry of Science’s policy prior-
ity of demonstrating that for every released Jew there would be a speedy replace-
ment by an equivalent Aryan staff. 

Koschaker benefited from the patronage at the Ministry of the Nazi-Ger-
manist Karl August Eckhardt (1901–1979), who from October 1934 to June 1936 
was Head of Department in the Division of Higher Education.21 Unfortunately, 

17 T. Finkenauer, A. Herrmann, Die Romanistische Abteilung…, pp. 18, 24–26.
18 P. Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940–1951, (in:) G. Kisch (ed.), Paul Koschaker…, 

p. 29.
19 D. Mussgnug (ed.), Ernst Levy und Wolfgang Kunkel. Briefwechsel 1922–1968, Heidelberg 

2005, p. 251. 
20 T. Finkenauer, A. Herrmann, Die Romanistische Abteilung…, p. 19.
21 A.-M. von Lösch, Der nackte Geist…, pp. 405–426, 435–447; R. C. van Caenegem, Euro-

pean Law in the Past and the Future. Unity and Diversity over Two Millennia, Cambridge 2002, 
pp. 120–126.
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so influential a person is passed over without mention by Beggio. He follows 
the narrative of Koschaker’s 1947 letters, in which the teacher recounts to his 
pupil Kisch that in autumn 1935 he went to Berlin in order to intervene on behalf 
of Benno Landsberger, a Jewish Assyriologist dismissed from the University of 
Leipzig. 

Koschaker was promised, first, “safety” for Landsberger by means of placing 
him in post at a Berlin museum and, second, a creation of a new Institute for Near 
Eastern Legal History (75–76). However, given that both Berlin Roman lawyers, 
Schulz and Rabel, were forced to retire on racial grounds by the end of 1935, 
Koschaker, who was teaching there since November, must have been fully aware 
of Rabel’s fate. He bemoans instead the prospects of the Assyriologist Lands-
berger and in his autobiography describes Rabel’s chair offered to him as simply 
“vacant”.22 

Despite this neutral terminology, we see here our hero participating once 
more, albeit indirectly, in an Aryanising operation. Moreover, this behavior of 
Koschaker receives the full understanding of his biographer. The Berlin chair, 
taken over by Koschaker, is referred to by Beggio only once as Rabel’s chair (77); 
rather, it is as a rule referenced under the name of its first holder, which was also 
Koschaker’s own terminology: “Savigny’s chair” (9, 26, 74, 92, 104). 

However, this characterization of the chair may be doubtful, since Rabel, 
equally with his predecessor Josef Partsch (1882–1925), was professor both 
of Roman and Civil Law as well as Foreign and Comparative Law,23 all disciplines 
which, except Roman law, did not yet exist in Savigny’s times. Moreover, the 
chair had to be redesignated for Koschaker as the chair in Roman Law and Com-
parative Legal History (Vergleichende Rechtsgeschichte).24 In any case, the chair, 
traditionally considered the noblest juristic chair in Germany, was for Koschaker, 
with his “human weakness”, a tasty morsel.

6. THE CRISIS OF ROMAN LAW AND ITS REMEDIES

Such an accommodating attitude was promptly rewarded by the regime. 
Already in 1937, Koschaker entered the Prussian Academy of Sciences and was 
invited to give a lecture at the Nazi Academy for German Law. In the lecture 
(179–181, 202–207), Koschaker presented Roman law from the national German 

22 P. Koschaker, Selbstdarstellung, (in:) N. Grass (ed.), Österreichische…, p. 117; T. Giaro, Paul 
Koschaker sotto il nazismo…, p. 165; idem, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, 
D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, p. 35. 

23 R.-U. Kunze, Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und interna-
tionales Privatrecht 1926–1945, Göttingen 2004, p. 48.

24 A.-M. von Lösch, Der nackte Geist…, pp. 367, 485.
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perspective as a means not only to remain within the sphere of European culture, 
but also to reacquire global importance (Weltgeltung) in legal scholarship.25

Beggio concedes that this gala lecture, delivered by Koschaker on 21 Decem-
ber 1937 in Berlin, “may appear as opportunistic and self-interested in assur-
ing himself a safe and brilliant career; yet, in this case, his dedication to Roman 
law plays an important role as well” (83). Indeed, regardless of the plights facing 
the world, Koschaker’s position remains consistently stable: more Roman law! – 
before WW II as after.26

He repeats this even on 30 September 1938, as the Munich Treaty gave license 
to Germany’s annexation of the Sudetenland. On this day, Koschaker, professor in 
Prague between 1909 and 1914, signs the introduction to Die Krise des römischen 
Rechts, a written version of the lecture, without any reference to the Czechoslo-
vak tragedy.27 However, Koschaker is not a cloistered scholar, innocent of worldly 
affairs. In a review appearing two years later, he already refers to Austria and the 
Sudeten district as “the newest provinces of Great Germany”.28 

7. THE EUROPEAN AXIS AND THE NEGRO IN A TAILCOAT

Another episode omitted by Beggio is Koschaker’s paper “Germany, Italy and 
Roman Law”. It was published on 15 May 1938 in the special issue of Deutsches 
Recht released on the occasion of Hitler’s visit to Italy,29 two months after Aus-
tria’s Anschluß and two weeks before Hitler’s secret directive on the subjugation of 
Czechoslovakia. After having praised the “European mission” of the Rome-Ber-
lin Axis, Koschaker refutes the old Germanist topos, embraced by the Nazis, on 
the reception of Roman law as “a national misfortune” of the Germans.30 

A strong culture always preserves its own identity, a thesis supported by 
Koschaker with the metaphor of a Negro in a tailcoat. All so-called ‘Negro 
jokes’ (Negerwitze) aside, the German Hereditary Farm Law of 29 September 
1933 discriminated against those whose ancestors had “Jewish or colored blood”, 

25 P. Koschaker, Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft, 
München–Berlin 1938, pp. 33–36, 75, 85.

26 P. Koschaker, Europa und das römische Recht, 4th ed., München–Berlin 1966 (1st ed. 
1947), p. 289; T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), 
Rechtsgeschichtswissenschaft…, p. 57.

27 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 175–176; idem, Der Troubadour des 
Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, pp. 45–47.

28 P. Koschaker, review of Valentin-Al. Georgescu…, p. 296.
29 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 177–178; idem, Der Troubadour des Abend-

landes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, pp. 40–41, 44–45. 
30 T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-

schichtswissenschaft…, p. 34.
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and the Second Italo-Ethiopian War (1935–37) seemed to confirm unequivocally 
the inferiority of African people. 

According to Koschaker, a Negro in a tailcoat looks barbaric: he and his tail-
coat continue their separate existence unchanged (Wenn ein Neger einen Frack 
anzieht, so ist dies eine Barbarei. Denn der Frack bleibt hierbei Frack und sein 
Träger ein Neger). It means that only a civilized nation (Kulturvolk) may per-
form an active reception of a foreign good of culture which lifts the nation to 
a higher level.31 The paper remains disconcerting to this day, since it implies that 
the Nazis had only one blemish – their false resentment towards Roman law. After 
its removal, Koschaker would have no objections.

A faithful disciple of Koschaker, Guido Kisch, reprinted Koschaker’s paper 
in his 1970 edition of their postwar correspondence. However, Kisch must have 
felt some embarrassment, since he deleted without caret not only mentions of the 
Negro, but also those of fascism and the Axis.32 Nevertheless, our faithful biog-
rapher does not enter into details, neither of Koschaker’s original nor of Kisch’s 
reprint (203–204).

8. ANTIQUATED IDEAS AND A PROPOSAL FOR LAW REFORM

The next issue skipped by Beggio is Koschaker’s proposal to reform German 
family law, announced in a paper of 1939. Notoriously, Koschaker defended the 
traditional pandectist concept of property against its new “functional” version, 
propagated by a significantly younger German scholar who exhibited a much 
greater openness toward new doctrines, Franz Wieacker (1908–1994). 

Koschaker, who generally avoided the new body of Nazi law, proposed how-
ever to introduce, in like manner to property, whose unitary concept was being 
dissolved, a varied blend of free and patriarchal marriage called Muntehe. The lat-
ter was promoted by Germanic ideologists in order to preserve fidelity and blood 
purity. Koschaker emphasizes cautiously that he abstains from a formal project, 
but limits himself to posing a question to be resolved by those better qualified for 
such a task.33

Beggio discusses at length in an affirmative spirit Koschaker’s methodolo-
gical remedies against the crisis of Roman law (173–230). The antiquated method 

31 T. Giaro, review of “Diritto romano e regimi totalitari”…, p. 707.
32 P. Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940–1951, (in:) G. Kisch (ed.), Paul Koschaker…, 

p. 68; T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-
schichtswissenschaft…, p. 73.

33 P. Koschaker, Über einige Probleme des Eherechts im Lichte der vergleichenden Rechtsge-
schichte, “Deutsche Rechtswissenschaft” 1939, Vol. 4, pp. 75–76; T. Giaro, Paul Koschaker sotto 
il nazismo…, pp. 182–183; idem, Der Troubadour des Abendlandes…, pp. 49–50.
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of actualization of Roman law through a return to Savigny, generating a new 
Pandect-science (Neopandektistik), was criticized both during and after WW II 
(235). Wieacker caricatured it as legal “Adventism”, since in this framework, the 
doctrine of valid law constitutes inevitably the last chapter of legal history.34

This antiquated method is accompanied by the old-dated concept of Europe 
presented in Koschaker’s postwar book Europa und das römische Recht 
(230–245). According to this “masterpiece” – so praised repeatedly by Beggio 
(18, 120, 132, 141, 155, 174, 228, 230–231, 275) – Europe is the territory of the 
reception of Roman law, i.e. the old German Reich.35 Beggio admittedly concedes 
that Koschaker “failed to take account of the legal history of Eastern Europe” 
(274), but he forgets to add that Koschaker disregarded most Western countries 
as well. 

His postwar-Europe is in principle the same old Romano-Germanic anti-Bol-
shevist Europe, recommended by Koschaker to the Nazis during the years 
1935–39.36 However, a subsequent theory, formulated in 1983 by Harold J. Ber-
man, reflects better the realities of the late Middle Ages.37 To mark the borders 
of Europe it relies not on the extension of Roman, but of canon law. Indeed, dur-
ing the 13th century only the universal Church of Rome remained the undisputed 
power in Europe, considered a respublica Christianorum.

9. UNPLEASANT PERIODS, DIFFICULT TIMES

Koschaker was a moaner, who from hard interwar times passes seamlessly to 
the inconveniences of Berlin life38 and dirty looks in Tubingen.39 Beggio takes all 
this seriously, describing the period of 1936–41 in Berlin as “unpleasant” (9, 83). 

34 F. Wieacker, Über Aktualisierung der Ausbildung im römischen Recht, (in:) L’Europa e il 
diritto romano. Studi in memoria di Paolo Koschaker, Vol. I, Milano 1954, p. 533; T. Giaro, Max 
Kaser 1906–1997, “Rechtshistorisches Journal” 1997, Vol. 16, p. 312.

35 P. Koschaker, Europa und das römische Recht…, p. 45; T. Giaro, Der Troubadour des 
Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, p. 60.

36 T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-
schichtswissenschaft…, pp. 40–41, 61–62; V. Winkler, Der Kampf gegen die Rechtswissenschaft. 
Franz Wieackers “Privatrechtsgeschichte der Neuzeit” und die deutsche Rechtswissenschaft, 
Hamburg 2014, p. 175.

37 H. J. Berman, Law and Revolution, Vol. I. The Formation of the Western Legal Tradition, 
Cambridge MA‒London 1983, pp. 204, 603–604.

38 P. Koschaker, In memoriam Paul Collinet, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung Romanistische 
Abteilung” 1940, Vol. 60, p. 333 (interwar); P. Koschaker, Selbstdarstellung, (in:) N. Grass (ed.), 
Österreichische…, p. 118 (Berlin).

39 P. Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940–1951, (in:) G. Kisch (ed.), Paul Koschaker…, 
pp. 23–24 (Tubingen).
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What then were Koschaker’s worries in this age of ongoing mass killings? We are 
expected to take pity on him because of his scarce means to employ assistants, 
the low number of students in his Roman law class, and his difficulties in visiting 
international events on legal history (85–96, 104–111).

Also, Koschaker’s postwar years are depicted as neither easy nor pleasant. 
They were, so Beggio tells us, “difficult for him, accompanied by regret at not 
having been acclaimed a fierce anti-Nazi” (119–120). Koschaker’s difficult times 
likewise make difficult his final evaluation: “it is generally not possible to make 
definitive judgments about Koschaker’s behavior, considering the difficult times 
in which he lived” (270). Should biographers make only final decisions on the 
easy times and bright parts of life? 

Beggio identifies a “proof of the difficult circumstances” in Nazi Germany 
in the fact that “Koschaker could do little as his Jewish colleagues were forced to 
abandon their posts and flee their country and, even if he had no adverse feelings 
towards them, nonetheless he could do nothing to help them” (271). However, 
this “complexity of the situation” (270) could have been eliminated by some sim-
ple solution, e.g. staying away from Aryanised legal journals and chairs. This 
way was chosen by several German jurists: Leo Raape, Ludwig Raiser, Ernst von 
Caemmerer and Werner Flume.40

The second plea for Koschaker, made by his biographer, which is also the 
self-justification of the latter, constitutes the said complexity, namely “the com-
plexity of the human events surrounding Koschaker, in addition to the complexity 
of the situation … under the Nazi regime” (276), a “complex picture of reasons 
– or simply “complex reasons” – for his leaving Berlin” (105–106) and finally 
“complex events … in Berlin and Tubingen” (267). 

In fact, despite having some good points (e.g. his pacifism41), Koschaker 
obviously lacked character. He was always wanting to leave the Aryanised edi-
torial board of the Savigny-Zeitschrift, but the “smooth-talking” Heymann each 
time managed to persuade him to remain.42 And he used to sign his Berlin letters 
in these complex times with the simple German salute Heil Hitler!, even though 
it was not strictly obligatory.43 

40 W. Kunkel, Der Professor im Dritten Reich, (in:) H. Kuhn et al. (ed.), Die deutsche Univer-
sität im Dritten Reich, München 1966, p. 119; H. Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im 
“Dritten Reich”. Entrechtung und Verfolgung, 2nd ed., München 1990, pp. 199–200; I. Schwen-
zer, Development of Comparative Law in Germany, Switzerland, and Austria, (in:) M. Reimann, 
R. Zimmermann (eds.), The Oxford Handbook of Comparative Law, Oxford 2006, p. 85.

41 T. Giaro, Der Troubadour des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsge-
schichtswissenschaft…, pp. 48–49.

42 T. Finkenauer, A. Herrmann, Die Romanistische Abteilung…, p. 20.
43 A.-M. von Lösch, Der nackte Geist…, p. 391; T. Giaro, Aktualisierung Europas…, p. 63; 

idem, review of “Diritto romano e regimi totalitari”…, p. 709.
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10. TOWARDS “A MORE UNBIASED EVALUATION”?

“Unbiased” is one of the most frequently invoked incantations of Beggio 
(24, 186, 225, 267, 268), who is himself sure of having offered “a more unbiased 
evaluation” of Koschaker (267). Under this banner he controverts the simplified 
alternatives according to which “Koschaker can either be idealized as a Nazi oppo-
nent, or be seen as a supporter – perhaps despite himself – of the regime” (73). 

This dilemma is rejected on the grounds that “both these judgments attempt 
to offer a naïve depiction of a context that was … unenviably and almost unfath-
omably complex” (269). Beggio has invested much energy in justifying this con-
clusion (27–28, 82, 202). He concedes that Koschaker’s behavior may appear in 
a few cases as “opportunistic and self-interested” (83), but he firmly refuses to 
qualify him as “a Nazi supporter” (270). 

However, a supporter malgré soi – my formula for Koschaker44 – refers to an 
individual who supports an enemy unintentionally, e.g. dignifies him by accept-
ing debate on his terms. Moreover, Koschaker seems sometimes to support the 
Nazis without reservation. His 1938 paper “Germany, Italy and Roman Law” was 
chosen to celebrate Hitler’s visit in Italy! And his 1939 paper on German family 
law backed to some extent the patriarchal model of marriage.

11. NON NECESSARILY A NAZI

Supported by Eckhardt and Gleispach, Koschaker was in September 1935 
“joyfully saluted” by the Berlin Faculty,45 and in 1936 the Ministry of Educa-
tion started to fund the new Institute for the Legal History of the Ancient Near 
East, whose director Koschaker became (96–104). In exchange he extolled Roma-
no-Germanic Europe as a counterweight to international Bolshevism. Moreover, 
he emphasized the lack of any necessity for conflict between Nazi ideology and 
Roman law. 

In fact, Nazism saw itself as a European power and was vividly interested 
in proving its Occidentalism and proximity to the core of European culture.46 In 
1938, we learn from a message of Andreas B. Schwarz that Koschaker was still 
doing “very well”.47 It is possible that shortly after the Anschluß he spoke some-

44 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, p. 159.
45 A.-M. von Lösch, Der nackte Geist…, pp. 391–392.
46 J. Laughland, The Tainted Source: Undemocratic Origins of the European Idea, London 

2015, passim; T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 172–175.
47 G. Kisch, Forschungen zur Rechts- und Sozialgeschichte des Mittelalters, Sigmaringen 

1980, p. 458; T. Giaro, Aktualisierung Europas…, p. 63; idem, Der Troubadour des Abendlandes, 
(in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, p. 53.
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where in Austria – if we credit Beggio – “as a representative of German scholar-
ship” at a joint meeting of Nazi and fascist lawyers (203). 

In April 1939, as Koschaker received his Festschrift, the editors of Deutsche 
Rechtswissenschaft invited him to write its review.48 This reconfirmed his dis-
tinguished position in the community of German legal historians. However, from 
the end of 1939 a two-front war becomes a fact. The political leadership loses 
interest in the legitimation of Germany through Roman law. Koschaker starts to 
backtrack, transferring to Tubingen. 

However, in this sleepy townlet of scholars his troubles continued. He worked 
for the “Society for Planning the European Economy and the Economy of Large 
Areas” (GeWG). From September 1939, this Nazi organization amplified German 
aggression as manifested in the subjugation of national economies, first of all in 
Eastern Europe. Koschaker was there an expert in European law, which is certi-
fied for February 1945. Beggio lends his helping hand: this fact “did not neces-
sarily make Koschaker a Nazi” (143–144); however that may be, it did make him 
a true Nazi collaborator. 

12. REDISCOVERING EUROPE’S ROMAN FOUNDATIONS?

The return of the Occidentalist idea of Europe after WW II was predicted in 
the last years of the war by Carl Schmitt, who cited Die Krise of Koschaker as 
la grande conférence.49 Beggio reports the citation (206 nt. 121), but overlooks 
that Koschaker’s Europe still lives and breathes his fascination for the old Ger-
man Reich, which before the war constituted the common denominator for both 
national conservative and national socialist lawyers and historians.50 

In any event, Koschaker offers his scholarly expertise in European law once 
again. But despite this, German legal historians of the next generation, particularly 
Helmut Coing (1912–2000) and Franz Wieacker (1908–1994), extended the historic 
Europe much further eastward;51 whereas Koschaker, who after the war remained 
unchanged on this point, excluded all Eastern nations, except the Czechs.52 

48 P. Koschaker, Probleme der heutigen romanistischen Rechtswissenschaft, “Deutsche 
Rechtswissenschaft” 1940, Vol. 5, pp. 110–136.

49 C. Schmitt, La situation de la science européenne du droit, “Droits” 1991, Vol. 14, p. 120 
nt. 1.

50 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, pp. 162, 184; idem, Der Troubadour des 
Abend landes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, pp. 65–67.

51 T. Giaro, Paul Koschaker sotto il nazismo…, p. 185; idem, Der Troubadour des Abend-
landes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, p. 73.

52 P. Koschaker, Briefe aus den Jahren 1940–1951, (in:) G. Kisch (ed.), Paul Koschaker…, 
pp. 26–27; T. Giaro, Aktualisierung Europas…, pp. 151–152.
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Before the war, whilst complaining to the Berlin Vice-Rector about his diffi-
cult travel to the 1937 Paris meeting of the Société d’Histoire du Droit, Koschaker 
reports that such meetings were by no means congregations of Jews, who appeared 
less numerous there than in similar German meetings (86). After the war, he pur-
sued his de-Jewification campaign, demonstrating the absence of any noteworthy 
Orientalization of Roman law and impugning the critique of the “general part” of 
German civil law by Jewish authors.53

Nonetheless, today we face a revival of Koschaker, the cultivation of whose 
image continues and grows. Some scholars even believe that his program “invokes 
the power of law against every form of totalitarianism in Europe”.54 This would 
cast Koschaker as a leader of subversive propaganda in Nazi Germany. In reality 
however, as long as it was possible, he supported the Nazis against the Bolshevists 
in the name of the Occident.

Beggio has done a great deal of good work in legal history, but is it enough to 
say that both extreme images of Koschaker, as Nazi-opponent and Nazi-adherent, 
are false? Indeed, the question “what was he like then?” remains. And Beggio’s 
answer that he was “no hero, just as is the case with many other human beings” 
(269), sounds a bit trite, particularly in reference to a time when many human 
beings were killed en masse in German camps. 

Beggio’s book is part of the research project “Reinventing the Foundations of 
European Legal Culture 1934–1964”, funded by the European Research Council. 
Does the subtitle “Rediscovering the Roman Foundations of the European Legal 
Tradition” suggest that even today’s European ought to retrieve these foundations 
through the muddy personage of Koschaker? I am afraid to (re)discover some 
more dirty stains in his biography. Hence, I would prefer another patron saint for 
European jurists, if we need any.

MEMORY DISORDERS

Summary

The biography of an Austrian specialist in Roman law, Paul Koschaker (1879–1951), 
who spent the Nazi-time as an elderly professor at important law faculties of Germany, 
such as Leipzig, Berlin and Tubingen, is reexamined. Recent attempts of image 

53 P. Koschaker, Europa und das römische Recht…, pp. 280, 297; T. Giaro, Der Troubadour 
des Abendlandes, (in:) H. Schröder, D. Simon (eds.), Rechtsgeschichtswissenschaft…, pp. 62–63.

54 E. Otto, Paul Koschaker – Der Begründer der systematischen Erforschung des Keilschrift-
rechts, “Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte” 2018, Vol. 24, p. 4. 
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cultivation, which try to acclaim Koschaker the most courageous fighter against every 
form of totalitarianism in Europe and nearly the patron saint for European jurists, are 
proved unjustified.
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O STRUKTURZE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 
PO NOWELIZACJI PRAWA ZWIĄZKOWEGO 

Z DNIA 5 LIPCA 2018 R.

1. UWAGI WSTĘPNE

Wejście w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. zasadniczo całej ustawy z dnia 
5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych 
ustaw1, będącej realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 
2015 r.2, spowodowało istotną zmianę w zakresie prawa koalicji w związkach 
zawodowych. Pełne prawo koalicji zyskały także osoby zatrudnione w ramach 
umów cywilnoprawnych oraz tzw. samozatrudnieni3. Ostateczne rozwiązania 
zamieszczone w przedmiotowej nowelizacji idą jednak znacznie dalej i między 
innymi obejmują także regulacje odnoszące sie do struktury związków zawodo-
wych. Niniejsze opracowanie stanowi analizę obowiązujących przepisów doty-
czących konstrukcji zakładowej organizacji związkowej, mechanizmu zgłaszania 
zastrzeżeń co do liczby członków zakładowej organizacji związkowej oraz repre-
zentatywności związków zawodowych. 

2. KONSTRUKCJA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

Nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r.4 o związkach zawodowych, wpro-
wadzając zmianę w zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych, jedno-

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 1608, dalej: nowelizacja z dnia 5 lipca 2018 r. 
2 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, LEX nr 1730123.
3 Zob. K. W. Baran, O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji 

prawa związkowego z 5 lipca 2018 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 9, s. 2–4.
4 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 263, 

z późn. zm., dalej: u.z.z.
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cześnie modyfikuje konstrukcję zakładowej organizacji związkowej, której 
ustawodawca przypisuje szczególne znaczenie (zakładowa organizacja związ-
kowa przejmuje znaczną część uprawnień związków zawodowych zarówno 
w sferze indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy). 

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 ust. 1 u.z.z. uprawnienia zakłado-
wej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 
10 członków będących: 1) pracownikami u pracodawcy objętego działaniem tej 
organizacji lub 2) innymi niż pracownicy osobami wykonującymi pracę zarob-
kową, które świadczą pracę przez co najmniej 6 miesięcy na rzecz pracodawcy 
objętego działaniem tej organizacji5. Zakładową organizację związkową mogą 
więc obecnie tworzyć także wyłącznie osoby zatrudnione poza stosunkiem 
pracy.

W uzasadnieniu projektu przedmiotowej nowelizacji z dnia 5 lipca 2018 r. 
podkreślono, że „kierunek dokonywanych w u.z.z. zmian polegających na rozsze-
rzeniu zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków 
zawodowych wymagał od projektodawcy zaproponowania takich rozwiązań, 
które umożliwiłyby korzystanie z ustawowych uprawnień zakładowej organi-
zacji związkowej tylko organizacjom zrzeszającym osoby wykonujące pracę 
zarobkową pozostające w trwałej więzi z pracodawcą”. Jednocześnie wskazano, 
że „pozostawanie przez inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową 
we współpracy z pracodawcą przez okres co najmniej 6 miesięcy powoduje, że 
między tymi podmiotami tworzy się więź dostatecznie trwała, pozwalająca na 
uwzględnienie danej osoby w łącznej liczbie członków, od której ustawa uza-
leżnia przyznanie uprawnień zakładowej organizacji związkowej”6. Pomimo 
tak jednoznacznego stanowiska projektodawcy zarówno długość wskazanego 
okresu, która miałaby o owej trwałości świadczyć, jak i sam fakt zróżnicowania 

5 Zgodnie z art. 11 pkt 1 u.z.z. ilekroć w ustawie jest mowa o osobie wykonującej pracę za-
robkową, „należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem 
na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, 
niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem 
pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy”. Przed wejściem 
w życie przedmiotowej nowelizacji art. 251 ust. 1 u.z.z. stanowił, że uprawnienia zakładowej or-
ganizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących: 
1) pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pra-
codawcy objętego działaniem tej organizacji albo 2) funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 
ust. 6 u.z.z., pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

6 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych 
innych ustaw, druk sejmowy nr 1933, dalej: rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z., http://www.
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1933 (dostęp: 19.11.2018 r.). Zob. także: Uzasadnienie rządo-
wego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, 
druk sejmowy nr 1933, dalej: Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z., http://
www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1933 (dostęp: 19.11.2018 r.).
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członków związków zawodowych w zależności od podstawy zatrudnienia tych 
osób, może rodzić uzasadnione wątpliwości7. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 ust. 1 u.z.z. „prawo 
tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wyko-
nującym pracę zarobkową”. Nie podlega dyskusji przywołany przez projekto-
dawcę fakt, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 września 2006 r. 
wywiódł z art. 59 Konstytucji RP obowiązek zagwarantowania „minimalnego 
poziomu uprawnień związków zawodowych składających się na istotę wolności 
związkowych i umożliwiających obronę praw pracowniczych oraz współpracę 
z pracodawcami, a jednocześnie nakaz zapewnienia równowagi interesów związ-
ków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji”8. Tym niemniej za mało 
przekonujące należy uznać argumenty projektodawcy, że „wprowadzenie okre-
ślonej w art. 251 ust. 1 pkt 2 u.z.z. zasady jest związane z koniecznością racjona-
lizacji przepisów objętych zmianami”, a tak ukształtowana regulacja prawna, nie 
ograniczając możliwości tworzenia związków zawodowych i przystępowania do 
nich, stwarza ramy dla działalności związkowej, „uwzględniając jednocześnie 
słuszne interesy obu stron, w szczególności konieczność pogodzenia obrony praw 
osób wykonujących pracę zarobkową z zapewnieniem efektywnego funkcjono-
wania pracodawcy, stanowiąc skuteczną barierę przed nadużyciami”9. Zdaniem 
autorów niniejszego opracowania art. 251 ust. 1 pkt 2 u.z.z. nie chroni w wystar-
czającym stopniu innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową 
przed nadużyciami ze strony pracodawcy. Bez większych trudności można na 
przykład wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś doprowadza do jednoczesnego 
powstania kilku podmiotów prawa (niezależnych pracodawców), które rotacyj-
nie, co 6 miesięcy, przy wspólnym celu gospodarczym będą zatrudniały takie 

7 Zob. Opinia prawna i merytoryczna na temat rządowego projektu ustawy o zmianie usta-
wy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 1933, http://www.
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=1933 (dostęp: 19.11.2018 r.).

8 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r., K 45/04, LEX nr 208379.
9 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z. Projektodawca zaznacza przy tym, że 

„w dniach 13–16 maja 2014 r. na zaproszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej miała 
miejsce Misja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Przypomniano wówczas, że wszyst-
kie osoby pracujące w szerokim tego słowa znaczeniu powinny mieć prawo do organizowania 
się, ochrony swoich praw do organizowania i mieć prawo do wspólnego głosu. Misja zazna-
czyła, że organy kontrolne MOP nie oczekują, że wszystkie prawa zawarte w u.z.z. zostaną 
zapewnione osobom samozatrudnionym i pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych. 
Jedynym oczekiwaniem Misji w zakresie wspomnianych kategorii osób pracujących było to, 
że powinny one mieć prawo do zrzeszania, być chronione przed dyskryminacją ze względu na 
działalność w związkach zawodowych i mieć możliwość wyrażania swojego wspólnego głosu – 
niekoniecznie przez porozumienie zbiorowe w tradycyjnym tego słowa znaczeniu czy też przez 
tradycyjny system rokowań zbiorowych, ale nie mogą istnieć żadne przeszkody w zbiorowych 
negocjacjach; powinna też istnieć możliwość realizacji pewnych form akcji protestacyjnych 
w sposób zbiorowy”.
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osoby po to, aby uniknąć utworzenia w każdym z tych podmiotów zakładowej 
organizacji związkowej.

Bez względu na zasygnalizowane wyżej wątpliwości, wymogu świadcze-
nia pracy przez co najmniej 6 miesięcy w żaden sposób nie można odnosić do 
pracowników, co zresztą wprost wynika z treści wprowadzonych zmian. Jak 
słusznie zaznaczył w tej kwestii projektodawca, cechą konstrukcyjną stosunku 
pracy jest między innymi ciągłość świadczenia pracy (zobowiązanie pracow-
nika wiąże się z wykonywaniem określonych czynności w powtarzających się 
odstępach czasu, podczas istnienia trwałej więzi łączącej pracownika z praco-
dawcą)10.

W wyniku dokonanych w art. 251 ust. 1 u.z.z. zmian, w liczbie członków 
wymaganej do realizacji uprawnień zakładowej organizacji związkowej nie są 
uwzględniane osoby z ograniczonym prawem koalicji, jak bezrobotni, emeryci 
i renciści, a także osoby świadczące pracę bez wynagrodzenia, jak wolontariu-
sze czy stażyści11. Przy tej okazji warto zasygnalizować, że niejasny jest przez 
pryzmat analizowanej ustawy status praktykantów, którzy odpłatnie odby-
wają praktykę absolwencką zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o prakty-
kach absolwenckich12. Niezależnie od tego, że umowa o praktykę absolwencką 
może zostać zawarta maksymalnie na trzy miesiące (praktykant nigdy nie 
pozostaje we współpracy z pracodawcą przez okres co najmniej 6 miesięcy), 
pojawia się zasadnicze pytanie, bez jednoznacznej odpowiedzi, czy taki prakty-
kant jest jednocześnie osobą wykonującą pracę zarobkową w rozumieniu art. 2 
ust. 1 u.z.z.13. Przepis art. 2 ust. 41 u.z.z. stanowi jedynie, że wolontariuszom, 
stażystom i innym osobom, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia, 
przysługuje prawo wstępowania do związków zawodowych w przypadkach i na 
warunkach określonych statutami związków14.

10 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z. Zob. także M. Gersdorf, Cechy charaktery-
styczne stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, 
nr 10, s. 21.

11 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z.
12 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1244, z późn. zm. 
13 Zgodnie z tym przepisem przez osobę wykonującą pracę zarobkową należy rozumieć pra-

cownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 
jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane 
i bronione przez związek zawodowy. Zob. także M. Barański, Reżim prawny umowy o praktykę 
absolwencką, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2018, z. 2, s. 527–542.

14 Zob. M. Barański, Reżim prawny…, s. 535–540.
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3. INFORMOWANIE O LICZBIE CZŁONKÓW ZAKŁADOWEJ 
ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ, W TYM MECHANIZM 
ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ CO DO LICZBY TYCHŻE 

CZŁONKÓW

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 251 ust. 2 u.z.z. zakładowa organizacja 
związkowa przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy – według stanu na dzień 
30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym 
okresie, informację o liczbie członków, o których mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z.15. 
W tym przypadku główna zmiana sprowadza się zatem do ograniczenia przeka-
zywanej przez organizację związkową informacji wyłącznie do podania liczby 
członków związku, o których mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z., jak również zmniej-
szenia częstotliwości przedstawiania takiej informacji. Zgodnie jednak z art. 251 
ust. 3 u.z.z. zakładowa organizacja związkowa, która została utworzona w ciągu 
6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, przedstawia pracodawcy pierwszą 
informację o liczbie członków – według stanu na dzień złożenia informacji – 
w terminie 2 miesięcy od dnia utworzenia organizacji związkowej (niezależnie 
od tego nowo powstała organizacja związkowa podlega również obowiązkowi 
złożenia informacji według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia). Należy przy 
tym podkreślić, że zawyżenie przez organizację związkową liczby członków 
może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej na podstawie art. 35 ust. 21 
pkt 3 u.z.z.16. Natomiast organizacji związkowej, która nie wypełniła w termi-
nie obowiązków, o których mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 u.z.z., nie przysługują 
uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykonania tych obo-
wiązków (art. 251 ust. 6 u.z.z.), co stanowi potwierdzenie dotychczasowego stano-
wiska Sądu Najwyższego, sformułowanego niejednokrotnie na podstawie stanu 
prawnego sprzed wejścia w życie nowelizacji z dnia 5 lipca 2018 r.17.

Informacja, o której mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 u.z.z., „jest udostępniana 
przez pracodawcę do wglądu innej działającej u niego organizacji związko-

15 Przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 5 lipca 2018 r. przepis art. 251 ust. 1 u.z.z. stano-
wił, że zakładowa organizacja związkowa przedstawia co kwartał – według stanu na ostatni dzień 
kwartału – w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym kwartale, pracodawcy albo do-
wódcy jednostki, o której mowa w art. 251 ust. 1 pkt 2 u.z.z., informację o łącznej liczbie członków 
tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z.

16 W tym miejscu warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 251 ust. 5 u.z.z., jeżeli osoba wykonu-
jąca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego 
pracodawcy, przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w zakładowej organizacji związkowej, 
o której mowa w art. 251 ust. 1 u.z.z., osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej 
wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej.

17 Zob. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 15 listopada 2006 r., I PK 135/06, LEX nr 218689; 
15 grudnia 2008 r., I PK 98/08, LEX nr 497004; 19 kwietnia 2010 r., II PK 311/09, LEX nr 987143; 
2 marca 2012 r., I PK 120/11, LEX nr 1271581.
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wej na pisemny wniosek tej organizacji” (art. 251 ust. 4 u.z.z.). Pracodawca jest 
w tym przypadku de facto pośrednikiem informacji dla organizacji związko-
wych w zakresie liczebności członków innego związku. Regulacja ta może 
budzić poważne wątpliwości z uwagi na zasadę niezależności związkowej (art. 1 
ust. 2 u.z.z.).

Jednocześnie ustawodawca zdecydował się wprowadzić w art. 251 ust. 7–12 
u.z.z. zupełnie nowy mechanizm zgłaszania zastrzeżeń co do liczby członków 
zakładowej organizacji związkowej. Zgodnie z art. 251 ust. 7 u.z.z. pracodawca 
lub działająca u niego organizacja związkowa może zgłosić pisemne zastrzeżenie 
co do liczebności danej zakładowej organizacji związkowej w terminie 30 dni 
od dnia przedstawienia przez tę organizację informacji, o której mowa w art. 251 
ust. 2 lub 3 u.z.z. W takim przypadku „zakładowa organizacja związkowa, wobec 
której zostało zgłoszone zastrzeżenie, występuje do sądu rejonowego – sądu pracy 
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy z wnioskiem o ustalenie liczby 
członków na ostatni dzień danego półrocza”, przy czym „zakładowa organizacja 
związkowa może również z własnej inicjatywy wystąpić z wnioskiem o ustalenie 
liczby członków” (art. 251 ust. 8 zd. 1 i 2 u.z.z.)18. Stosownie do art. 251 ust. 8 zd. 3 
u.z.z. „sąd wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni od dnia złożenia 
wniosku, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postę-
powania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym”. Postępowanie w sprawie 
ustalenia liczebności organizacji związkowej jest zatem ograniczone terminem 
(trudno w tej chwili ocenić, czy choćby ze względów organizacyjnych lub dowo-
dowych nie nazbyt krótkim)19, co ma „zapobiec przedłużaniu stanu niepew-
ności co do tego, czy pracodawca ma obowiązek współdziałać z organizacją 
związkową i respektować przysługujące jej uprawnienia zakładowej organizacji 
związkowej”20. Zgodnie z art. 251 ust. 9 u.z.z. „organizacji związkowej, która 

18 Do czasu wejścia w życie analizowanej nowelizacji przepisy wprost nie przewidywały 
możliwości weryfikowania wskazanej liczebności, w związku z czym w tym celu powoływano 
się czasem na art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.).

19 Jeśli sąd przy wydaniu orzeczenia będzie się opierał tylko na dokumentach (np. deklara-
cjach przystąpienia do związku przedstawionych przez samą organizację związkową), to trudno 
w takiej sytuacji mówić o rzetelnej weryfikacji. Z kolei przesłuchanie świadków może okazać się 
bardzo czasochłonne.

20 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie 
z art. 251 ust. 10 u.z.z. „w postępowaniu sądowym do przetwarzania danych ujawniających przy-
należność związkową osób wykonujących pracę zarobkową jest upoważniony wyłącznie sąd oraz 
osoby działające w imieniu zakładowej organizacji związkowej, która złożyła wniosek o ustalenie 
liczby jej członków”. Oznacza to, iż zarówno pracodawcy, jak również innej organizacji związ-
kowej nie będzie przysługiwało prawo wglądu do tej części akt sprawy, w której znajdują się 
informacje dotyczące przynależności związkowej. Natomiast dowody w sprawie powinny zostać 
przeprowadzone w taki sposób, aby do ujawnienia danych o przynależności związkowej nie do-
szło. Przy ustalaniu uprawnień organizacji związkowej bierze się pod uwagę odpowiednio liczbę 
jej członków podaną w informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 lub 3 u.z.z., albo liczbę tych 
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w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia nie wystąpiła do sądu, nie 
przysługują uprawnienia zakładowej organizacji związkowej do czasu wykona-
nia tego obowiązku”.

Pracodawca powinien każdorazowo dokładnie rozważyć skutki ewentual-
nego pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń co do liczebności danej zakładowej orga-
nizacji związkowej. Zgodnie bowiem z art. 251 ust. 12 u.z.z., jeżeli uprzednio 
zgłoszone przez pracodawcę lub zakładową organizację związkową, o której 
mowa w art. 251 ust. 7 u.z.z., zastrzeżenie co do liczebności danej zakładowej 
organizacji związkowej okazało się bezpodstawne, ponowne zgłoszenie zastrze-
żenia co do liczebności tej samej organizacji związkowej może nastąpić nie wcze-
śniej niż po upływie roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie 
ustalenia liczby członków tej organizacji. 

Ustawodawca dostrzegł zatem potrzebę wprowadzenia trybu kontroli speł-
niania kryteriów liczebności przez organizację związkową. Wprowadzone w tej 
kwestii zmiany należy ocenić pozytywnie. Jak podkreślono w uzasadnieniu 
projektu przedmiotowej nowelizacji, „liczebność organizacji związkowej decy-
duje bowiem o możliwości korzystania przez organizację związkową z szeregu 
uprawnień zagwarantowanych przepisami prawa. Liczebność związku przesądza 
także o zakresie jego uprawnień – np. im więcej członków liczy organizacja, tym 
więcej jej działaczy podlega ochronie trwałości stosunku pracy. Stąd też liczeb-
ność organizacji związkowej jest istotną kwestią nie tylko dla jej członków, lecz 
również dla pracodawcy. Uprawnienia organizacji związkowej są bowiem skore-
lowane z obowiązkami pracodawcy, niejednokrotnie związanymi z obciążeniem 
finansowym”21. 

4. REPREZENTATYWNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Przyjmuje się, iż przez pojęcie „reprezentatywności” związków zawodowych 
należy rozumieć posiadanie przez organizację związkową pewnych cech, przy-
miotów, właściwości – zwłaszcza co do liczby zrzeszonych pracowników – dzięki 
którym organizacja ta nabywa szczególny status prawny i korzysta z dodatko-
wych kompetencji, których pozbawione są inne organizacje związkowe22.

członków ustaloną przez sąd w trybie określonym w art. 251 ust. 8 u.z.z. Zmiany stanu liczbowego, 
które nastąpią w ciągu 6-miesięcznego okresu sprawozdawczego, pozostają bez wpływu na te 
uprawnienia (art. 251 ust. 11 u.z.z.).

21 Zob. rządowy projekt ustawy o zmianie u.z.z.
22 Zob. M. Gładoch, (w:) A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, 

s. 922–923; G. Goździewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy (w:) G. Goździewicz 
(red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000, s. 63; I. Sierocka, 
(w:) K. W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 667. 
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W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z. wskazano, że 
„reprezentatywność związkowa oznacza zdolność organizacji związkowej do 
występowania w charakterze strony reprezentującej pracowników w sytuacji, 
gdy o wykonywanie tego prawa ubiega się więcej niż jedna organizacja związ-
kowa”23. Warto przypomnieć, że obowiązująca w prawie związkowym zasada 
reprezentatywności związana jest z istnieniem pluralizmu związkowego. Wolność 
zrzeszania się skutkuje bowiem tym, że pracownicy mogą tworzyć wiele związ-
ków zawodowych. Jednocześnie, zarówno pracodawcy, jak i organy państwowe 
i samorządowe obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawo-
dowe. Równość związków zawodowych nie ma jednak charakteru absolutnego. 
Konieczne jest bowiem funkcjonowanie mechanizmu prawnego, który zapewni 
możliwość podejmowania decyzji, szczególnie w sytuacji impasu i braku poro-
zumienia w istotnych dla pracowników sprawach. Temu właśnie służy – funkcjo-
nująca w prawie związkowym – instytucja reprezentatywności, która faworyzuje 
wprawdzie większe organizacje związkowe, ale równocześnie usprawnia proces 
podejmowania decyzji24. Kryterium reprezentatywności pozwala wyłonić, spo-
śród wielu organizacji, co najmniej jedną organizację związkową uprawnioną 
do reprezentowania pracowników wobec pracodawców. Organizacja reprezen-
tatywna ma pełnić funkcję „rzecznika praw i interesów” pracowniczych w zbio-
rowym prawie pracy25, pozbawiając jednocześnie inne, niereprezentatywne 
organizacje, kompetencji w określonej sferze26. Przyjmuje się, iż kryterium repre-
zentatywności pełni funkcję swoistej reguły kolizyjnej, dzięki której formalnie 
równe organizacje związkowe nie zawsze korzystają z identycznych praw w zbio-
rowym prawie pracy, co jednak nie oznacza ich dyskryminacji27. 

Pojęcie „reprezentatywności” związków zawodowych nie ma charakteru 
jednolitego. W ramach tego pojęcia dokonuje się bowiem podziału na reprezen-
tatywność: 1) zakładową; 2) ponadzakładową oraz 3) ogólnokrajową28. Noweli-
zacja z dnia 5 lipca 2018 r. wprowadziła zmiany na wszystkich trzech poziomach 
reprezentatywności związkowej. W istotny sposób zmieniono kryteria ustalania 
reprezentatywności ponadzakładowej organizacji związkowej oraz zakładowej 
organizacji związkowej.

Ustawodawca zdecydował się na przeniesienie regulacji prawnych dotyczą-
cych reprezentatywności na poziomie ponadzakładowym oraz zakładowym 

23 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z., s. 32. 
24 J. Stelina, (w:) J. Stelina (red.), Prawo pracy, Warszawa 2018, s. 601.
25 K. W. Baran (red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 182. 
26 Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 84. 
27 M. Gładoch, (w:) A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy…, s. 923; M. Pliszkiewicz, M. Seweryń-

ski, Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, „Państwo i Prawo” 1995, z. 9, 
s. 3–4. Zob. także: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 r., K 22/01, 
OTK 2001, nr 7, poz. 215.

28 M. Gładoch, (w:) A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy…, s. 922; J. Stelina, (w:) J. Stelina (red.), 
Prawo pracy…, s. 603; L. Florek, Prawo pracy, Warszawa 2017, s. 296.
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z Działu jedenastego Kodeksu pracy do ustawy o związkach zawodowych. 
Zagadnieniu „reprezentatywnej organizacji związkowej” został poświęcony cały, 
nowy Rozdział 3a, dodany w ustawie o związkach zawodowych. Unormowania 
zawarte w tym rozdziale weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Zasadność 
przeniesienia przepisów dotyczących reprezentatywności ponadzakładowej oraz 
zakładowej organizacji związkowej z Kodeksu pracy do ustawy o związkach 
zawodowych projektodawca upatruje w rozszerzeniu prawa koalicji związkowej. 
Przyjęto mianowicie założenie, że nowe grupy podmiotów uprawnione do zrze-
szania się w związkach zawodowych powinny być uwzględniane przy ustalaniu 
reprezentatywności organizacji związkowej, której podmioty te są członkami, nie 
istnieją bowiem podstawy do różnicowania pod tym względem sytuacji pracowni-
ków i osób wykonujących pracę zarobkową, niebędących pracownikami. W uza-
sadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z. podkreślono również, że 
zasada reprezentatywności dotyczy wielu aspektów funkcjonowania związków 
zawodowych, a nie tylko negocjowania i zawierania układów zbiorowych pracy. 
Dlatego zdecydowano się na przeniesienie przepisów z tego zakresu do ustawy 
o związkach zawodowych 29. Można się z tym zgodzić, jednakże zmianę ograni-
czającą się jedynie do zamieszczenia w ustawie o związkach zawodowych odpo-
wiedników art. 24117 k.p. oraz art. 24125a k.p. należy ocenić krytycznie. Dokonując 
nowelizacji z dnia 5 lipca 2018 r., ustawodawca mógł bowiem zadbać o zapewnie-
nie pełnej spójności przepisów zbiorowego prawa pracy i do ustawy o związkach 
zawodowych mógł przenieść cały Dział jedenasty Kodeksu pracy, zatytułowany 
„Układy zbiorowe pracy”. W doktrynie zwracano bowiem uwagę na brak konse-
kwencji ustawodawcy w zakresie normowania indywidualnego oraz zbiorowego 
prawa pracy. Mianowicie, L. Florek słusznie podniósł, że prawna regulacja doty-
cząca układów zbiorowych pracy zawarta została w Dziale jedenastym Kodeksu 
pracy, gdy tymczasem materia układów zbiorowych bardziej jest związana z pra-
wem związkowym i rozstrzyganiem sporów zbiorowych niż z indywidualnym 
stosunkiem pracy, który jest głównie regulowany przez Kodeks pracy30.

Poprzez nowelizację z dnia 5 lipca 2018 r. zwiększono progi reprezentatyw-
ności i to zarówno na szczeblu ponadzakładowym, jak i zakładowym. W przy-
padku reprezentatywności z art. 253 ust. 1 pkt 1 u.z.z., który jest odpowiednikiem 
art. 24125a § 1 pkt 1 k.p., próg reprezentatywności zwiększono z 7% do 8% osób 
wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. Natomiast przy 
reprezentatywności z art. 253 ust. 1 pkt 2 u.z.z., który jest odpowiednikiem 
art. 24125a § 1 pkt 2 k.p., nastąpiło zwiększenie progu reprezentatywności z 10% 
do 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. Od 
dnia 1 stycznia 2019 r. reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest 
zatem zakładowa organizacja związkowa:

29 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z., s. 32. 
30 L. Florek, Prawo pracy…, s. 36.
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1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadza-
kładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną w rozumieniu 
ustawy o Radzie Dialogu Społecznego31, zrzeszająca co najmniej 8% osób wyko-
nujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub

2) zrzeszająca co najmniej 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrud-
nionych u pracodawcy. 

Tak jak dotychczas, jeżeli żadna z zakładowych organizacji związkowych 
nie spełnia wymogów określonych w art. 253 ust. 1 u.z.z., to wówczas reprezen-
tatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja zrzeszająca naj-
większą liczbę, już nie pracowników, lecz osób wykonujących pracę zarobkową 
zatrudnionych u pracodawcy. 

Ponadto ustawodawca uregulował tryb prowadzenia spraw dotyczących 
zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową, gdy u praco-
dawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, reprezentatywna w rozu-
mieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wchodząca w skład tego samego 
zrzeszenia (federacji) związków zawodowych lub ogólnokrajowej organizacji 
międzyzwiązkowej (konfederacji). Wówczas organizacje te wyłaniają wspólną 
reprezentację. Natomiast w przypadku niewyłonienia wspólnej reprezentacji 
postanowiono, że reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest orga-
nizacja zrzeszająca największą spośród nich liczbę osób wykonujących pracę 
zarobkową zatrudnionych u pracodawcy lub organizacja zrzeszająca co najmniej 
15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy (art. 253 

ust. 3 i 4 u.z.z.).
Reprezentatywność na poziomie zakładowym jest zatem uzależniona wyłącz-

nie od liczby zrzeszonych członków, przy czym próg członkostwa zależy od 
umocowania organizacji zakładowej w strukturach ponadzakładowych. Ogniwa 
zakładowe dużych central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Spo-
łecznego mają niższy próg liczby członków, wynoszący 8% – chociaż i tak wyż-
szy niż dotychczas (7%) – podczas gdy pozostałe organizacje muszą zrzeszać 
aż 15% osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy. 
Widoczna jest zatem tendencja do wzmacniania organizacji mających oparcie 
w dużych strukturach związków ogólnokrajowych32.

Pozytywnie należy ocenić rozwiązanie, zgodnie z którym ustawodawca róż-
nicuje status organizacji reprezentatywnych w zależności od rodzaju uprawnień. 
Przewidziano mianowicie, że utrata przymiotu reprezentatywności w sprawach 
dotyczących zbiorowych praw i interesów osób wykonujących pracę zarobkową 
pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia reprezentatywnych zakłado-
wych organizacji związkowych i posiadanie przymiotu reprezentatywności 

31 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 
społecznego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2232, z późn. zm., dalej: ustawa o Radzie Dialogu 
Społecznego. 

32 J. Stelina, (w:) J. Stelina (red.), Prawo pracy…, s. 603. 



34 MICHAŁ BARAńSKI, IWONA GREDKA-LIGARSKA

w pozostałych sprawach. Oznacza to, że organizacje związkowe pozbawione 
przymiotu reprezentatywności w sprawach dotyczących zbiorowych praw i inte-
resów osób wykonujących pracę zarobkową będą w dalszym ciągu uprawnione 
np. do wskazania na podstawie art. 32 ust. 3 i 4 u.z.z. członków związku pod-
legających szczególnej ochronie. W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy 
o zmianie u.z.z. podkreślono, że przyjęcie takiego rozwiązania postulowały trzy 
największe centrale związkowe33.

W art. 253 ust. 6 u.z.z. ustawodawca zamieścił uregulowanie analogiczne do 
zawartego dotychczas w art. 24125a § 3 k.p. Mianowicie, przesądził o tym, że przy 
ustalaniu liczby osób wykonujących pracę zarobkową zrzeszonych w zakładowej 
organizacji związkowej, o której mowa w art. 253 ust. 1 lub 2 u.z.z., uwzględnia się 
wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową należące do tej organizacji przez 
okres co najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do rokowań lub uzgodnień. 
Okres co najmniej 6-miesięcznej przynależności do danej organizacji związkowej 
obejmuje wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową, tj. także pracowników34. 

Natomiast w art. 253 ust. 7 u.z.z. ustawodawca przesądził o sposobie ustala-
nia tzw. bazy, od której liczony jest próg reprezentatywności dla zakładowych 
organizacji związkowych. Zgodnie z tym przepisem przy ustalaniu liczby osób 
wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy, od której liczy się 
procent wskazany w art. 253 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.z.z. lub przy ustalaniu największej 
liczby osób wykonujących pracę zarobkową zatrudnionych u pracodawcy, o któ-
rej mowa w ust. 2, uwzględnia się wyłącznie osoby wykonujące pracę zarobkową 
zatrudnione u pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczę-
ciem rokowań lub uzgodnień.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z. przedstawiono 
argumentację, zgodnie z którą tzw. baza powinna być stosunkowo stabilna, tak 
aby krótkotrwałe zatrudnienie na podstawie np. umowy zlecenia nie wpływało 
istotnie na stwierdzenie reprezentatywności zakładowych organizacji związ-
kowych, a w konsekwencji na zakres uprawnień związków. Czy przewidziany 
w komentowanych przepisach okres 6 miesięcy, którym posługuje się ustawo-
dawca, faktycznie gwarantuje stabilność, pozostaje kwestią dyskusyjną. Bardzo 
istotna pozostaje natomiast okoliczność, że w analizowanych przepisach okres 
6 miesięcy dotyczy wszystkich osób wykonujących pracę zarobkową, tj. także 
pracowników. 

Natomiast w celu stwierdzenia reprezentatywności zakładowej organizacji 
związkowej mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 251 ust. 2–12 u.z.z., 
które m.in.:

1) stanowią, że jedna osoba może być wykazywana w zestawieniach jako 
członek tylko jednej organizacji związkowej, wybranej przez tę osobę, 

33 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z., s. 34. 
34 Ibidem. 
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2) określają konsekwencje nieprzedstawienia w terminie informacji o liczbie 
członków zakładowej organizacji związkowej, 

3) regulują instytucję weryfikacji liczebności związku zawodowego35. 
Uzyskanie przez zakładową organizację związkową przymiotu reprezen-

tatywności w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 u.z.z. nie zawsze będzie wystar-
czające. Interesujące jest bowiem to, że w art. 30 ust. 6 u.z.z. prawodawca – na 
potrzeby tego właśnie przepisu – wprowadził swoisty, szczególny rodzaj repre-
zentatywności. Wydaje się, że ustawodawca dostrzegł, że poszerzenie prawa 
koalicji, oprócz niewątpliwych korzyści, w niektórych sytuacjach może powo-
dować także zagrożenia. W skrajnych przypadkach mogłoby bowiem dochodzić 
do tego, że o sprawach stricte pracowniczych mogłyby decydować osoby niebę-
dące pracownikami (np. przy ustalaniu zakładowych źródeł prawa pracy). Stąd 
też mechanizm zastosowany w art. 30 ust. 6 u.z.z. opiera się na szczególnym, 
nieznanym dotąd rodzaju reprezentatywności, którą można określić mianem pra-
cowniczej. Mianowicie art. 30 ust. 6 u.z.z., w nowym brzmieniu, przewiduje, że 
jeżeli w sprawie ustalenia:

1) regulaminu wynagradzania,
2) regulaminów nagród i premiowania,
3) regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) planu urlopów lub regulaminu pracy,
5) okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 i 3 k.p.,
6) wykazu prac, o którym mowa w art. 1517 § 4 k.p.,
7) indywidualnego rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 8 ust. 2–4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców36

– organizacje związkowe albo reprezentatywne organizacje związkowe 
w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 u.z.z., z których każda zrzesza co najmniej 5% 
pracowników zatrudnionych u pracodawcy, nie przedstawią wspólnie uzgodnio-
nego stanowiska w terminie 30 dni od dnia przekazania im przez pracodawcę 
tego dokumentu, decyzje w sprawie jego ustalenia podejmuje pracodawca, po 
rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Mechanizm opierający się na dodatkowym pięcioprocentowym progu repre-
zentatywności został zastosowany nie tylko w art. 30 ust. 6 u.z.z., lecz poprzez 
nowelizację z dnia 5 lipca 2018 r. ustawodawca posłużył się nim także w innych 
przepisach, m.in. w Kodeksie pracy37.

35 Ibidem, s. 34–35.
36 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1155, z późn. zm.
37 Dodatkową, pięcioprocentową reprezentatywność pracowniczą ustawodawca wprowadził 

w: art. 261 ust. 3 i 4 u.z.z. odnoszącym się do przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego 
pracodawcę, art. 676 § 2 k.p. dotyczącym uzgodnienia warunków stosowania telepracy, art. 139 § 5 
k.p. traktującym o systemie przerywanego czasu pracy, art. 150 § 3 pkt 1 k.p. dotyczącym okresu 
rozliczeniowego czasu pracy oraz rozkładów czasu pracy, art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 
niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1969, z późn. zm.) odnoszącym się 
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Wprowadzenie przez ustawodawcę szczególnego rodzaju reprezentatywności 
„pracowniczej” wydaje się być konieczne. Wątpliwości budzi natomiast ustale-
nie dodatkowego progu reprezentatywności na minimalnym, zaledwie pięciopro-
centowym poziomie. Co więcej, udział pięcioprocentowej reprezentatywności 
pracowniczej wymagany jest dopiero w drugiej kolejności, tj. gdy wszystkie 
organizacje związkowe w terminie 30 dni nie przedstawią wspólnie uzgodnio-
nego stanowiska. Przyjęte w tym zakresie rozwiązanie należy ocenić krytycznie, 
gdyż nie zapewnia ono prymatu organizacji zrzeszających pracowników przy 
ustalaniu zakładowych źródeł prawa pracy. Wprawdzie w uzasadnieniu rządo-
wego projektu ustawy o zmianie u.z.z. podkreślono: „przyjęcie zasady, że w razie 
rozbieżności stanowisk wśród związków zawodowych prawo do uzgodnienia 
regulaminów przysługuje związkom reprezentatywnym, z których każdy zrze-
sza co najmniej 5% pracowników, ma w założeniu służyć przełamaniu impasu 
w rokowaniach i odzwierciedlać prymat organizacji zrzeszających pracowników 
w rozumieniu KP przy ustalaniu zakładowych źródeł prawa pracy”38. Ów prymat 
wydaje się jednak być iluzoryczny. 

5. PODSUMOWANIE

Nowelizacja z dnia 5 lipca 2018 r., postrzegana z perspektywy osób zatrud-
nionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz tzw. samozatrudnionych, któ-
rym ustawodawca przyznał pełne prawo koalicji, jawić się może jako niezwykle 
korzystna, a w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 
2015 r., wręcz konieczna. Szczegółowa analiza wybranych uregulowań wprowa-
dzonych przez ustawodawcę nowelizacją z dnia 5 lipca 2018 r. prowadzi jednak 
do wniosku, że nie wszystkie nowe rozwiązania zasługują na aprobatę. Przykład 
mogą stanowić zmiany legislacyjne zastosowane przez prawodawcę w instytucji 
reprezentatywności, które w kilku aspektach należy ocenić krytycznie. Wydaje 
się, że zmiany wprowadzone nowelizacją z dnia 5 lipca 2018 r. są zbyt daleko 
idące i nie uwzględniają, w wystarczającym stopniu, specyfiki stosunków pra-
cowniczych. Skoro już ustawodawca zdecydował się na taki krok, to powinien był 
przynajmniej zabezpieczyć realny prymat organizacji zrzeszających pracowni-
ków, wprowadzając odpowiednio wysoki próg reprezentatywności pracowniczej. 

do zwolnień grupowych, art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych progra-
mach emerytalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., poz. 1449, z późn. zm.) w przedmiocie umowy 
zakładowej w celu utworzenia pracowniczego programu emerytalnego, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 842, z późn. zm.).

38 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie u.z.z., s. 40.
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Niestety prawodawca tego nie uczynił. Próg dodatkowej reprezentatywności pra-
cowniczej został bowiem ustalony na bardzo niskim, zaledwie pięcioprocento-
wym poziomie.

Mając powyższe na względzie, dodatkowe uwagi krytyczne należy odnieść 
także do problematyki nowej konstrukcji zakładowej organizacji związkowej. 
Na etapie konsultacji publicznych projektu analizowanych zmian podkreślono, że 
„przyznanie przymiotu zakładkowej organizacji związkowej związkowi zawodo-
wemu, który nie zrzesza żadnego pracownika, nie uwzględnia specyfiki tej gałęzi 
prawa, jaką jest prawo pracy”39. Prawdą jest, że „przymiot zakładowej organiza-
cji związkowej jakkolwiek związany z zakresem indywidualnego prawa pracy 
w zakresie posiadanych uprawnień nie przesądza o wyłączności zadań realizowa-
nych przez związki zawodowe na gruncie prawa pracy”40. Tym niemniej polski 
ustawodawca, niejako przy okazji, zdaje się stopniowo wprowadzać do polskiego 
porządku prawnego konstrukcję hybrydową, łączącą w sobie w pewnym stopniu 
elementy charakterystyczne dla dwóch reżimów prawnych. Ustawodawca po raz 
kolejny nieświadomie zalegalizował zatem nieprawidłowości istniejące na pol-
skim rynku pracy, „uznając istnienie umowy cywilnoprawnej stanowiącej pod-
stawę zatrudnienia niepracowniczego, o cechach coraz bardziej zbliżonych do 
zatrudnienia pracowniczego”41. 
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ON TRADE UNION STRUCTURE FOLLOWING THE 
AMENDMENT TO THE TRADE UNION LAW OF 5 JULY 2018

Summary

This study is an analysis of the existing regulations regarding the construction of 
the trade union organization, the mechanism for raising objections regarding the number 
of members of the trade union organization and the representativeness of trade unions. 
The latest amendment to the Trade Unions Act, introducing a change in the coalition law 
in trade unions, modifies the structure of the trade union organization at the same time. 
Also the criteria for establishing representativeness of a company or supra-company 
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trade union organization have been materially amended. As regards supra-company 
trade union organizations, the threshold of representativeness has been increased from 
10% to 15% per total of not just employees, as previously, but all persons performing paid 
work and covered by the scope of a given organization’s statute. Also on the company 
level the percentage thresholds of representativeness have been increased. In addition, 
the legislator introduced a new type of representativeness, which may be described as 
employee representativeness.
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trade unions, company trade union organizations, informing about the number of 
members, representativeness
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PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE 
W KONTEKŚCIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ 

I POTRZEBY EDUKACJI PRAWNEJ POLAKÓW. 
WYBRANE PROBLEMY

Wprowadzenie:
1) 1 stycznia 2016 r. zaczęła w Polsce obowiązywać ustawa z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej1,
2) projekt nowelizacji ustawy wpłynął do Sejmu 3 sierpnia 2017 r.,
3) nowelizacja ustawy została uchwalona 15 sierpnia 2018 r., wiąże się ze 

zmianą nazwy ustawy na: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

Polski wymiar sprawiedliwości od wielu lat jest jednym z najgorzej ocenia-
nych w Europie2. D. Woźniakowska-Fajst, odwołując się do badań nad oceną 
pracy polskich sądów, wskazuje, że „przeciętny Polak ma niską świadomość 
prawną, boi się przepisów i korzystania z nich, żywi przekonanie, że urzędnicy 
i sędziowie rozgrywają swoje własne interesy, a prawnicy są nastawieni wyłącz-
nie na oszukanie klienta i skłonienie go do ponoszenia dużych wydatków”3. 
Z badań przedstawionych w opublikowanym w 2016 r. raporcie pt. „Diagnoza 
świadomości prawnej Polaków” wynika, że Polacy mniej ufają sądom niż poli-
tykom czy kościołowi4. Nie dziwi zatem to, że przypisuje się sądom więcej cech 
negatywnych niż pozytywnych. I tak, do największych zarzutów należy zaliczyć 
nadmierną biurokrację, opieszałość, dbanie o własne interesy, przekupność, zaro-

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 294, dalej: ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.
2 World Justice Project. 2016. Rule of Law Index 2016 – Poland, http://data.worldjusticepro-

ject.org/#/groups/POL (dostęp: 18.04.2018 r.). 
3 D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna, możliwości, szanse, bariery, Warszawa 2012, 

s. 7.
4 Diagnoza świadomości prawnej Polaków wyniki badań, http://zpp.net.pl/upload/omt9a-

g_09.03.2016NiewiadomoprawnaPolakw2016.pdf (dostęp: 18.04.2018 r.). 
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zumiałość5. Warto też podkreślić, że wiedza o polskich sądach, i pewnie o pol-
skim prawie, nabywana jest głównie z telewizji oraz osobistych doświadczeń, 
badani nie wskazali bowiem profesjonalnych, wiarygodnych źródeł swojej wie-
dzy o sądach i prawie6. Zatem postawiona kilka lat wcześniej teza D. Woźnia-
kowskiej-Fajst zdaje się być nadal aktualna. Twierdzi ona też, że „Polacy unikają 
prawa jak ognia i w rezultacie niejednokrotnie w pewnym momencie muszą 
skonfrontować się z poważnymi problemami, które sami na siebie sprowadzili. 
Unikanie szukania wiedzy o prawie i legalnych rozwiązań pojawiających się 
kłopotów skutkuje egzekucjami komorniczymi (dłużnicy unikają konfrontacji 
z bankiem, wierzycielem, komornikiem tak długo, jak mogą, i w rezultacie nara-
żają się na egzekucję, której można było uniknąć, gdyby tylko zawczasu podjąć 
jakieś działania), odpowiedzialnością karną (ludzie np. nie mają świadomości, 
że przestępstwa bez ofiar, takie jak podrobienie podpisu żony za jej zgodą, to 
też przestępstwa) czy wreszcie są zaskoczeni, że nie mogą sprzedać mieszkania 
po babci, do którego się wprowadzili wiele lat temu po jej śmierci, bez prze-
prowadzenia postępowania spadkowego”7. Tym samym uregulowanie systemu 
edukacji prawnej i wsparcia prawnego szczególnie w jednym akcie normatyw-
nym jest krokiem w dobrym kierunku. Niemniej jednak w tym miejscu należy 
postawić pytanie, jakich porad oraz jakiego wsparcia oczekują Polacy. Należy 
także, w związku z różnorodnością modeli, koncepcji i spojrzeń na poradnictwo 
w dobie jego przemian, zacytować pytanie stawiane przez P. W. Juchacza: „któ-
remu rozwiązaniu bardziej sprzyja charakter narodowy Polaków?”8, a zatem, czy 
nowelizacje i kierunek reform uwzględniają oczekiwania społeczne.

Zanim jednak zostanie udzielona odpowiedź na to pytanie, zasadne jest 
poruszenie kilku zagadnień będących kontekstem społecznego funkcjonowania 
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosunkiem do prawa czy reform prawa. 
M. Tański wskazuje, że Polska jest jednym z krajów, w którym prawo ma zaspo-
kajać emocjonalne potrzeby porządku społecznego, wprowadzać stabilizację, 
także poprzez jednoznaczność, nawet gdy będą to niewykonalne w praktyce prze-
pisy. Co ciekawe, poza iluzorycznością tak tworzonego prawa, zarzuca on spo-
łeczeństwu zbyt silne przywiązanie do wiedzy eksperckiej przy jednoczesnym 
braku poszanowania zdrowego rozsądku9. W opinii autorek pogląd ten wymaga 
doprecyzowania i pewnego uściślenia, trudno bowiem nie polemizować z tą tezą, 
szczególnie gdy do owych ekspertów zaliczymy pracowników wiedzy. Co do 

5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna…, s. 7 
8 P. W. Juchacz, Trzy tezy o sędziach społecznych i ich udziale w sprawowaniu wymiaru spra-

wiedliwości w Polsce, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2016, t. 5, nr 1. 
9 Czym w pewnym stopniu podejmuje się krytyki konstrukcjonizmu i formuje podobne za-

rzuty do niej, tak jak A. D. Sokal. Warto jednak w tym miejscu odróżniać konstruktywizm od kon-
strukcjonizmu, który to metodologicznie wyłożył A. Zybertowicz w książce: Przemoc i poznanie: 
studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.
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zasady bowiem to właśnie praca ekspercka, specjalistyczna oparta na wiedzy, 
profesjonalizmie jest nisko opłacana, a zatem niedoceniana10. Z kolei, odwołując 
się do prac N. Christiego11, należy przyznać rację tej tezie M. Tańskiego. Tym 
samym w ramach teoretycznych analiz nad poradnictwem prawnym w ramach 
poradnictwa obywatelskiego chcemy podkreślić, iż poradnictwo prawne jako 
specjalistyczne i profesjonalne jest jednocześnie niedoceniane i marginalizowane 
w ramach polityk publicznych, szczególnie w ich deliberatywnym wymiarze12, 
i stanowi swoisty przykład paradoksu zgodności z prawem13.

W opinii A. Peiserta w centrum deliberatywnego paradygmatu jest demokra-
cja oparta na dialogu. Wskazuje on za J. Dryzekiem, że koncept ten opiera się na 
legitymacji wywodzonej zarówno z prawa, jak i „zdolności i możliwości członków 
zbiorowości, będących przedmiotem decyzji instytucjonalnej, do współuczestnic-
twa w kształtowaniu tej decyzji”14. Warto też podkreślić, że generalnie termin 
„deliberować” oznacza „wchodzić w interakcje”15. Deliberacja jest w tej koncepcji 
ujmowana jako forma interakcji. A. Peisert pisze, że aktorzy takiej interakcji pod 
jej wpływem mogą zmieniać poglądy, opinie i że zmiana ta jest pożądana, nie jest 

10 Współcześnie pracowników wiedzy należy zaliczać także do specyficznych prekariuszy – 
szerzej G. Standing, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014.

11 N. Christie w swoich pracach, stanowiących przyczynek do rozwoju konstruktywizmu, 
wskazywał, że każdy problem społeczny musi być konstruowany wraz z zespołami eksperckimi 
– szerzej teoria dogodnych wrogów. Teoria dogodnych wrogów wskazuje, jak właśnie z incyden-
talnych zachowań występujących w społeczeństwie, jeśli tylko można nadać tym zachowaniom 
„szkodliwość”, za pomocą środowisk inteligenckich, świata nauki i mediów nagłaśnia się owe 
zachowania. Stopniowo nadaje się im rangę problemu społecznego po to, by za chwilę zmieniać 
prawo. Ograniczenia swobód obywatelskich odbywają się w imię walki z tym konkretnym proble-
mem społecznym. Nadto władza, wskazując w stosownym czasie wygrane bitwy czy przygotowa-
nia do bitwy z owym wrogiem, zaciemnia rzeczywistość, odwraca uwagę od problemów niezwy-
kle istotnych, a kieruje je na tematy zastępcze. N. Christie, Dogodna ilość przestępstw, Warszawa 
2004. Teoria ta została zaprezentowana na wykładzie inauguracyjnym na konferencji poświęconej 
problemom wpływu polityki karnej na stosunki między jednostką a państwem 10 września 1984 r. 
w Oksfordzie (tłumaczenie M. Płatek, tekst dostępny dzięki uprzejmości tłumaczki). 

12 P. W. Juchacz, Deliberatywna filozofia publiczna. Analiza instytucji wysłuchania publicz-
nego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji de-
liberatywnej, Poznań 2015.

13 Paradoks zgodności z prawem opiera się na modelu trójstopniowej hipotezy działania pra-
wa A. Podgóreckiego oraz filozoficznoprawnej formule G. Radbrucha (ex iniustissima non est 
lex, czyli prawo krańcowo niesprawiedliwe nie jest prawem) więcej w: G. Radbruch: Ustawowe 
bezprawie i ponadustawowe prawo, (w:) M. Szyszkowska (red.), Zarys filozofii prawa, Białystok 
2002, s. 256 i n. 

14 Dryzek J., Democratization as Deliberative Capacity Building, „Comparative Politi-
cal Studies” 2009, nr 42, s. 1379–1402, za: A. Paisert, https://kulturaliberalna.pl/2010/01/12/
peisert-demokracja-deliberatywna-utopia-czy-ratunek-dla-demokratycznych-wartosci/ (dostęp: 
19.04.2018 r.).

15 Szerzej G. Majone, Dowody, argumenty i perswazja w procesie politycznym, Warsza-
wa 2004, s. 21–26, za: A. Paisert, https://kulturaliberalna.pl/2010/01/12/peisert-demokracja-
deliberatywna-utopia-czy-ratunek-dla-demokratycznych-wartosci/ (dostęp: 19.04.2018 r.)
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bowiem oparta na przemocy, manipulacji czy szantażu16. Rozważania poświęcone 
deliberatywnej filozofii publicznej stanowią obecnie trzon prac cytowanego już 
P. W. Juchacza, który wskazuje na rudymentarność uprawiania polityki publicznej 
właśnie na podstawie dialogu wytwarzanego przez profesjonalistów, których zada-
niem nie jest wyłączanie nieprofesjonalistów, a raczej inkluzja tychże17. W opinii 
autorek koncepcja P. W. Juchacza w zakresie polityk publicznych powinna być 
obecnie najbliższa, jako najbardziej demokratyczna, a jednak w pewnym sensie 
eliminująca ryzyko działań dywersyfikacyjnych w ramach skłóconych grup, choć 
jednocześnie koncepcja ta wymaga dalszych prac.

Zdaniem autorek współczesna potrzeba dialogu społecznego nad oczekiwa-
niami co do prawa nakazuje wręcz badać zapotrzebowanie społeczne co do rezul-
tatu porady, oczekiwania klienta, ale jednocześnie unormowania, uregulowania 
poradnictwa przez profesjonalistów na rzecz nieprofesjonalistów. Nie należy 
jednocześnie zapominać o tym, że oczekiwania i potrzeby klientów ośrodków 
świadczących poradnictwo znacznie wykraczają poza ramy klasycznej porady 
prawnej18, dlatego też jeśli myślimy o rozwiązaniach systemowych, warto byłoby 
wyposażyć prawników w pomoc specjalistyczną z innych dziedzin, np. socjolo-
gów ‒ w ramach potrzeby diagnozy, pracowników socjalnych ‒ w ramach porad-
nictwa w sprawach, oraz w niezwykle ważne poradnictwo psychologiczne. Co do 
zasady nawet najbardziej profesjonalny prawnik nie ma podstaw, kompetencji 
ani uprawnień do diagnozy czy też wsparcia psychologicznego, które jest nie-
zbędne przy udzielaniu nawet najdrobniejszych porad np. osobom uzależnionym 
bądź wykluczonym. G. Chimiak z K. Górniak wskazywały, że krytyka systemu 
poradnictwa w Polsce skierowana była „przede wszystkim wobec działań pań-
stwa, które w opinii badanych, ponosi odpowiedzialność za brak systemu i liczne 
zaniechania w dotychczasowych próbach jego tworzenia”19.

Z kolei W. Klaus zwraca uwagę na potrzebę standaryzacji usług związanych 
z poradnictwem20. Wskazuje on za R. Szarfenbergiem, że standaryzacja taka 
pozwala wymierzyć i policzyć koszt usługi świadczonej w ramach poradnictwa: 
„Dzięki istnieniu standardów wiadomo dokładnie, za jaką usługę i ile płaci skarb 
państwa”21, dalej W. Klaus w standaryzacji widzi nie tylko ujednolicenie usługi, 
lecz także podniesienie jakości porady.

16 Ibidem.
17 P. W. Juchacz, Deliberatywna filozofia publiczna…, s. 77.
18 O nieracjonalnych oczekiwaniach wobec instytucji czy prawników pisze A. Krajewska 

w książce: Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie, Warszawa 2009.
19 G. Chimiak, K. Górniak, Otoczenie instytucjonalne poradnictwa i jego rola w polityce 

publicznej, (w:) A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.), Poradnictwo prawne 
i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Warszawa 2013, s. 148–149.

20 W. Klaus, Standaryzacja jako element zarządzania jakością usług prawnych, (w:) G. Wia-
derek (red.), Poradnictwo prawne i obywatelskie – system, koszty, innowacje, Warszawa 2014.

21 Ibidem, s. 72; w tej publikacji odwołuje się do tez R. Szarfenberg: Standardy i standary-
zacja pracy socjalnej i usług pomocy i integracji społecznej, (w:) R. Szarfenberg (red.), Krajowy 
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Autorkom bliższe jest twierdzenie, iż deliberatywna koncepcja tworze-
nia zarówno polityk publicznych, jak i prawa może stać się również receptą na 
problem inflacji prawa i przyczyniać się do wzrostu zaufania do prawa. Mamy 
tu na myśli inflację prawa nie tylko w znaczeniu powszechnym, czyli przerost 
regulacji, jego liczbę, lecz także w spojrzeniu J. Kochanowskiego, który odwo-
łując się do habermasowskiej koncepcji kolonizowania społeczeństwa, cytując 
W. Churchilla, wskazywał, że nadmiar regulacji przyczynia się do zmniejsze-
nia znaczenia samego prawa, jego siły i prestiżu22. Nasza teza wydaje się też 
współgrać z dotychczasowymi uwagami badaczy tematu. Przykładowo, jeden 
z najprężniej działających think-tanków prawniczych w Polsce – Instytut Prawa 
i Społeczeństwa (INPRiS) ‒ wskazywał na potrzebę badań socjologicznych nad 
prawem wspólnie z organizacjami pozarządowymi – te jednak w zasadzie są jed-
nym z elementów najsilniej charakteryzujących polski trzeci sektor23. 

Taki stan rzeczy przekłada się na zapotrzebowanie na pomoc prawną. Z ostat-
nich danych wynika, że 87% Polaków uważa, iż przydałaby się im pomoc praw-
nika przynajmniej raz w roku24, 1,6 mln Polaków wskazuje, że pomoc prawnika 
byłaby im potrzebna przynajmniej raz w miesiącu25. Co do zasady Polacy z pro-
blemem prawnym próbują poradzić sobie sami, szczególnie na wstępnym etapie, 
czyli tam, gdzie pomoc najłatwiej uzyskać i tam gdzie jest ona najmniej kosz-
towna26. Autorki na obecnym etapie badań nad polską kulturą prawną stawiają 
hipotezę, iż sięganie po pomoc profesjonalisty w ostateczności, w przypadku 

raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych grup – diagnoza standaryzacji 
usług i modeli instytucji, Warszawa 2011, s. 51–52; Z. Wejman, Tło społeczne standaryzacji usług 
społecznych, s. 3, http://www.mazowia.org.pl/www_ngo/Zbigniew%20Wejcman%20podsta-
wowe%20pojecia%20z%20zakresu%20standaryzacji%20us%B3ug%20socjalnycb.doc (dostęp: 
22.04.2018 r.).

22 J. Kochanowski, Jurydyzacja życia, „Palestra” 2002, nr 7–8, s. 95, http://palestra.pl/uplo-
ad/14/25/46/1425460553_.pdf (dostęp: 18.04.2018 r.).

23 Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne a socjologowie prawa – perspektywy 
współpracy, analizy i rekomendacje, grudzień 2010 r., http://www.inpris.pl/fileadmin/user_uplo-
ad/documents/pomoc_prawna/Badania_pomocy_prawnej._Organizacje_spoleczne_a_socjolo-
gowie_prawa_-_perspektywy_wspolpracy.pdf (dostęp: 18.04.2018 r.).

24 Badanie omnibusowe zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na panelu badawczym epa-
nel.pl, na zlecenie D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej, w dniach 15–23 maja 
2017 r., metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie populacji ogólnopolskiej w wieku 18–55 lat, 
z wyłączeniem osób z wykształceniem prawniczym, N=915, http://www.wirtualnemedia.pl/arty-
kul/pomoc-prawna-jak-uzyskac-prawnik-kto-potrzebuje (dostęp: 14.04.2018 r.). 

25 PULS BRANŻY (dostęp: 14.04.2018 r.), http://www.polskiprawnik.pl/polacy-potrzebuja-
pomocy-prawnej-chetniej-siegaja-najpierw-internetu/ (dostęp: 12.12.2018 r.).

26 Szerzej S. Burdziej, M. Dudkiewicz, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa praw-
nego. Raport cząstkowy, Warszawa 2013; G. Makowski, M. Dudkiewicz, E. Rekosz, T. Schima-
nek, P. Zimolzak, Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport 
cząstkowy, Warszawa 2013; A. Turska (red.), Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Warsza-
wa 2010; J. Winczorek, Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, 
Warszawa 2012.
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problemów z prawem, jest wynikiem niskiej świadomości prawnej związanej też 
z brakiem zaufania do sądów i prawników w ogóle. Przykładowo, z reprezenta-
tywnych badań CBOS wynika, że około 44% Polaków poszukujących porady 
nie wiedziało o istnieniu punktów porad. Zdaniem A. Winiarskiej tak wysoki 
odsetek osób, które deklarują brak problemów prawnych, czy też potrzeby sko-
rzystania z usług prawnika, wynika raczej z braku świadomości tego, co jest 
problemem prawnym czy, szerzej, niskiej świadomości prawnej27. W tym miejscu 
należy wskazać, że ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej była krytykowana 
w zasadzie przez wszystkie środowiska jeszcze przed jej wejściem w życie.

Ewaluacja funkcjonowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wypra-
cowana przez środowiska eksperckie związane z organizacjami pozarządowymi 
wykazała, że system nie jest efektywny. Jego nieefektywność wynika najpraw-
dopodobniej zarówno z dość wąskiego grona adresatów uprawnionych do otrzy-
mywania porad, jak i stosunku Polaków do prawa i wymiaru sprawiedliwości. 
Krytyka ta była jak najbardziej zrozumiała, piętrzący się bowiem od lat chaos 
kompetencyjny polaryzował środowiska korporacji prawniczych i organizacji 
pozarządowych właśnie w kontekście poradnictwa28. Brak spójnej, konsekwent-
nej regulacji systemowej przenosił się także na codzienne wsparcie, K. Górniak 
pisała nawet o chaosie wypowiedzi badanych przez Instytut Spraw Publicznych 
(ISP) ekspertów związanych z instytucjami świadczącymi poradnictwo, a wyni-
kającym z braku wiedzy, niskiej świadomości prawnej w zakresie poradnictwa: 
„Chaos, który wyłania się z tych wypowiedzi, świadczy o tym, że instytucje 
wspierające podczas podejmowania decyzji co do inicjowanych działań bardziej 
kierują się własnym wyobrażeniem o istniejącym systemie niż ugruntowaną wie-
dzą”29. Znamienne jest zatem dla społeczeństwa polskiego traktowanie prawa 
w sposób intuicyjny, emocjonalny, co jednocześnie przekłada się w naturalny 
sposób na ocenę obowiązującego prawa, gdy to nie jest spójne z wyobrażeniem 
i oczekiwaniami odbiorcy. Tym samym zasadne jest łączenie poradnictwa praw-
nego z edukacją prawną.

Warto w tym miejscu zacytować też M. Stefaniuk, która pisze, że „przyję-
cie ustawowych rozwiązań dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej pozwoli 
(przynajmniej w pewnym stopniu) złagodzić obowiązywanie zasady ignorantia 

27 A. Winiarska, wywiad: Dla kogo bezpłatne poradnictwo prawne, https://www.polskiera-
dio.pl/130/2787/Artykul/950808,Dla-kogo-bezplatne-poradnictwo-prawne-i-obywatelskie, oraz 
Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych INPRiS, file:///C:/
Users/BIURO/Downloads/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf (dostęp: 19.04.2018 r.). 

28 Szerzej S. Banaś, Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych 
grup społecznych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 7‒8, s. 213‒222.

29 G. Chimiak, K. Górniak, Otoczenie instytucjonalne poradnictwa i jego rola w polityce 
publicznej, (w:) A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.), Poradnictwo prawne 
i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Warszawa 2013, s. 149.
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iuris nocet, zwłaszcza wobec tych podmiotów, dla których domniemanie znajo-
mości prawa było fikcją w pełnym tego słowa znaczeniu”30.

O ile w Danii czy Finlandii obywatele darzą wymiar sprawiedliwości prze-
szło 80-procentowym zaufaniem, o tyle w Polsce opinię taką ma 45% badanych31. 
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że zaufanie do sądów w dużej mierze 
opiera się na sprawiedliwości proceduralnej, która z kolei dotyczy komunikacji 
opartej na czterech aspektach. L. Morawski wskazuje, że sprawiedliwość proce-
duralna to pewien sposób zorganizowania procesu podejmowania decyzji przez 
sędziego (sędziów), by decyzja ta mogła zostać uznana za decyzję fair32. Wskazuje 
on jako główne filary takiej decyzji bezstronność, niezawisłość sądu, równość 
stron oraz prawo do obrony i prawo do pomocy prawnej. Z literatury przedmiotu 
wynika, że do filarów tych zalicza się nie tyle merytoryczność pracy sądu rozu-
mianą jako biegłość w prawie, ile raczej zachowania łatwe do zaobserwowania, 
uchwycenia przez przeciętnego klienta czy obserwatora rozpraw czy generalnie 
pracy sądów33. Zachowania te zostały zaliczone do czterech kategorii i są nimi: 
możliwość wypowiedzi, prawo do bycia wysłuchanym, przedstawienia swojego 
zdania, stanowiska; równość, bezstronność sądu, brak faworyzowania strony czy 
też nieokazywanie sympatii, zażyłości z jedną ze stron (brak okazywania rów-
ności stron w polskiej literaturze przedmiotu podnoszony jest zazwyczaj w kon-
tekście przebywania prokuratora na sali rozpraw podczas przerw, o czym pisze 
A. S. Bartnik34, czy też w raportach Fundacji Court Watch Polska35); szacunek; 
zrozumiałość36.

30 M. Stefaniuk, Społeczna potrzeba nieodpłatnej pomocy prawnej – beneficjenci regulacji 
ustawowej, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. III, s. 867‒880.

31 Wyniki badania nad niezależnością sądów w Europie, http://www.tnsglobal.pl/archiwumra-
portow/files/2016/08/Czy_sady_i_sedziowie_sa_niezalezni_Wyniki_europejskie_sierpien_2016.
pdf, http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/
instruments/FLASH/surveyKy/2116 (dostęp: 18.04.2018 r.).

32 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2012, s. 33.
33 Szerzej o tym S. L. Blader i T. R. Tyler, Testing and Extending the Group Engagement 

Model: Linkages between Social Identity, Procedural Justice, Economic Outcomes, and Extrarole 
Behavior, „The Journal of Applied Psychology” 2009, 94, nr 2: 445–64; T. R. Tyler, Social Justice: 
Outcome and Procedure, „International Journal of Psychology” 2000, 35, nr 2: 117–25; T. R. Tyler 
i E. A. Lind, The Social Psychology of Procedural Justice, New York 1988; J. Thibaut i L. Walker, 
A Theory of Procedure, „California Law Review” 1978, 66, nr 3, za: S. Burdziej, B. Pilitows-
ki, B. Kociołowicz-Wiśniewska, Ocena polskiego sądownictwa w świetle badań, maj 2017 r., 
raport, https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/Raport-Fundacji-Court-Watch-Polska-
Ocena-polskich-s%C4%85d%C3%B3w-w-%C5%9Bwietle-bada%C5%84-maj-2017.pdf (dostęp: 
18.04.2018 r.).

34 A. S. Bartnik, Sędzia czy kibic. Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP, Warsza-
wa 2009.

35 Raporty z monitoringu, https://courtwatch.pl/baza-wiedzy/publikacje (dostęp: 18.04.2018 r.).
36 K. M. Cern, P. W. Juchacz, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski w ramach projektu: Demo-

kratyczna legitymizacja wpływu orzeczeń sędziowskich na system stanowienia prawa / Democratic 
Legitimization of the Judicial Rulings’ Influence on a System of Law-Making (VII 2016–VI 2019), 
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Warto też zauważyć, że w Polsce wydatki na pomoc prawną są najniższe 
wśród krajów Rady Europy. Z badań opublikowanych w raporcie Europejskiej 
Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) wynika, że 
proporcje środków przeznaczanych na pomoc prawną w stosunku do całokształtu 
wydatków na sądownictwo w przypadku Polski wynoszą 1,3%, w Irlandii Pół-
nocnej ‒ 51,2%, w Anglii i Walii ‒ 43,3%, w Norwegii ‒ 44%, w Belgii ‒ 8,8%, 
we Francji ‒ 8,1%, a w Rosji ‒ 3%37. Do wskaźników oceny wymiaru sprawiedli-
wości zalicza się odsetek wyroków, od których złożono apelację. I tak, w 2016 r. 
na 716 tys. wyroków wydanych przez sądy pierwszej instancji38 w procesowych 
sprawach cywilnych i gospodarczych do sądów drugiej instancji wpłynęło ponad 
95 tys. apelacji do wyroków w tych kategoriach spraw, a zatem proporcja apela-
cji do wyroków wyniosła więc 13%, co stanowi dość niski wskaźnik39. Ponadto 
Polacy do największych wad polskiego wymiaru sprawiedliwości zaliczają opie-
szałość – 48%, zbyt skomplikowane procedury sądowe ‒ 33%, i korupcję wśród 
sędziów. Co ciekawe, zagadnienie zbytniego skomplikowania procedur sądowych 
jest jednym z niewielu czynników, który coraz częściej podnoszą Polacy (wzrost 
z 30% do 33% w latach 2012–2017)40.

Niechęć, brak zaufania do prawa, sądów i wymiaru sprawiedliwości przekła-
dały się niewątpliwie na niską atrakcyjność poradnictwa prawnego oraz moment 
korzystania z usługi. Polacy korzystają z usług prawników w ostateczności, 
a zatem zazwyczaj w sytuacji, gdy porada prawnika niewiele może już pomóc 
(np. etap egzekucji komorniczej). Stąd też ze wszech miar słuszne wydawały się 
postulaty środowisk eksperckich o potrzebie wprowadzenia poradnictwa obywa-
telskiego do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przeniesienia poradnic-
twa prawnego do zintegrowanego systemu poradnictwa czy świadczenie porad 
prawnych w ramach poradnictwa ukierunkowanego na specjalistyczne wspar-
cie oraz na edukację społeczną nastawioną na jak najwcześniejsze korzystanie 
z usług i poradnictwa prawnego. 

OPUS, NCN, nr 2015/19/B/HS5/03114, analizują role, funkcje orzeczeń sędziowskich, stawiając 
pytanie, czy pełnią one racje publicznych, podobnie jak, zdaniem R. Dworkina, debaty sejmowe 
artykułują racje publiczne i związane są z konstrukcją zasad moralności politycznej.

37 The European Commission for the Efficiency of Justice. 2016. European judicial systems. 
Efficiency and quality of justice, https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/
publication/CEPEJ%20Study%2023%20report%20EN%20web.pdf (dostęp: 18.04.2018 r.). 

38 Zob. https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2017/ (do-
stęp: 18.04.2018 r.).

39 S. Burdziej, B. Pilitowski, B. Kociołowicz-Wiśniewska, Ocena polskiego sądownictwa 
w świetle badań, maj 2017 r., raport, https://courtwatch.pl/wp-content/uploads/2017/05/Raport-
-Fundacji-Court-Watch-Polska-Ocena-polskich-s%C4%85d%C3%B3w-w-%C5%9Bwietle-
bada%C5%84-maj-2017.pdf (dostęp: 18.04.2018 r.).

40 Centrum Badania Opinii Społecznej. Społeczne oceny wymiaru sprawiedliwości. Komu-
nikat z badań nr 31/2017.
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Sama edukacja prawna została zdefiniowana jako działania edukacyjne zmie-
rzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Może ona polegać 
na upowszechnianiu wiedzy na temat dostępu do pomocy prawnej i poradnic-
twa obywatelskiego, praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych 
i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz możliwościach 
udziału obywateli w konsultacjach publicznych, a także w procesie stanowienia 
prawa. Słusznie zauważa M. Kaczocha, że ta norma jest normą programową, 
a nie typową normą prawną nakładającą obowiązek (przyznającą kompetencje) 
na organy administracji publicznej41. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej nie 
nakazuje wprost ani środków, ani sposobów, jakimi cel podnoszenia świadomości 
prawnej społeczeństwa ma być osiągany. Zdaniem A. S. Bartnik instytucja ław-
nika jest zupełnie zapomniana, w zasadzie od lat nie jest dostrzegana jej funkcja 
edukacyjna, a przecież ławnik, jak pisali w swoich pracach Zawadzki, Kubicki 
i Borucka-Arztowa, może też pełnić funkcję faktora, poprzez który społeczeń-
stwo bywa edukowane prawnie. Warto zauważyć, że pozostawienie wyboru środ-
ków adresatowi42 może przyczynić się do rozwoju konkurencyjnych programów 
edukacyjnych. Przykładowo D. Lach pisze, iż działania administracji publicznej 
w zakresie poradnictwa prawnego mogą się ograniczyć do działań organizacyj-
nych43.

Poradnictwo prawne i obywatelskie to co do zasady bezpłatne informowa-
nie, doradzanie w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z prawem. 
O wieloznaczności tych terminów i braku spójnych definicji pojęć związanych 
z tą tematyką pisali T. Schimanek, G. Wiaderek, wskazując, że przekłada się to 
na problematykę wzmacniania poradnictwa prawnego44. Wskazują oni, że „naj-
bardziej rozbudowane definicje poradnictwa prawnego i obywatelskiego oferuje 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poradnictwo obywatelskie jest w nim defi-
niowane jako niebędące poradnictwem prawnym udzielanie osobom fizycznym 
i organizacjom pozarządowym porad i informacji o prawach i obowiązkach oby-
watela będące metodą wsparcia osób, które w wyniku nieznajomości przepisów 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Porady dotyczyć mogą m.in. spraw 
mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, 
a informacje m.in. spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, 
pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych. 
Poradnictwo prawne zaś to udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub 

41 M. Kaczocha, Komentarz do art. 14, (w:) Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edu-
kacji prawnej. Komentarz, LEX/el. 2016.

42 Z. Pulka, Podstawy prawa. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2012, 
s. 60.

43 D. E. Lach, Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 3, s. 21‒34.

44 T. Schimanek, G. Wiaderek, Poradnictwo prawne i obywatelskie – pojęcie, jakość, efek-
tywność, s. 3, http://www.obywateliprawo.isp.org.pl/files/cke/Poradnictwoprawnepojeciejako.pdf 
(dostęp: 20.04.2018 r.). 
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informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz 
wynikających z niego prawach i obowiązkach oraz o trybie, podmiocie lub orga-
nizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma 
dotyczącego danej kwestii prawnej, prowadzone przez osoby, które ukończyły 
wyższe studnia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, 
prokuratorskich, radcowskich i notarialnych lub studentów prawa”45. Obok tego 
występuje też poradnictwo specjalistyczne rozumiane jako „poradnictwo prawne 
i obywatelskie koncentrujące się na problemach dotyczących wydzielonej dzie-
dziny prawa i (lub) wydzielonej grupy osób”46.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wyszła więc naprze-
ciw oczekiwaniom społecznym i eksperckim, wprowadzając wprost do systemu 
pomocy, regulowanego ustawą, tzw. poradnictwo obywatelskie. Zdaniem projek-
todawców ten rodzaj poradnictwa ma ułatwić poruszanie się w systemie prze-
pisów prawnych, zapobiegać marginalizacji społecznej osób, które korzystają 
z porad, pomagać rozwiązywać problemy osób już wykluczonych, a tym samym 
ułatwić ich powrót do społeczeństwa. Jest ono również postrzegane jako prak-
tyczna forma edukacji prawnej i obywatelskiej47.

Wprowadzenie poradnictwa obywatelskiego należy ocenić jako zasadne 
i czyniące system powstały na mocy ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej jesz-
cze bardziej pełnym. Sam projektodawca wskazywał, że rozwiązanie to ułatwi 
osobom, które uzyskały poradę, a mogą mieć pewne trudności ze zrozumieniem 
skomplikowanego języka prawniczego, w pełni wykorzystać uzyskaną wiedzę 
w praktyce. W nowelizowanej ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej defi-
nicje poradnictwa obywatelskiego wprowadził art. 3a ust. 1, który definiuje je 
jako „poradnictwo dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
zamierzającej samodzielnie rozwiązać problem na podstawie pozyskanych infor-
macji prawnych”. Należy zatem uznać, że definicje ustawowe dostosowane są do 
dzisiejszego dorobku nauk i czerpią w znacznej mierze z postulatów środowisk 
pozarządowych.

Jednocześnie warto podnieść, że współczesny świat jest na tyle złożony, 
iż niejednokrotnie, aby profesjonalnie udzielić porady, wsparcia, sama wiedza 
z zakresu prawa bywa niewystarczająca, ażeby realnie móc zmienić położenie 
wspomaganej osoby. O ile bowiem, szczególnie w zakresie prawa cywilnego, 
najskuteczniejsza może być pomoc prawnika na etapie podpisywania umowy, 
o tyle w sytuacji gdy wystąpiło niepożądane zdarzenie, nie zawsze sama pomoc 
prawnika będzie wystarczająca. Można tu wskazać specyfikę poradnictwa prze-
znaczonego dla osób zadłużonych, które nie mają do wykorzystania kroków 

45 Ibidem, s. 4.
46 T. Schimanek, Czym jest prawne i obywatelskie poradnictwo specjalistyczne prowadzone 

przez organizacje pozarządowe?, (w:) A. Winiarska (red.), Obywatel i prawo. Wybrane problemy 
i rekomendacje, Warszawa 2012, s. 55 i n.

47 Uzasadnienie ustawy, druk sejmowy nr 1868, s. 3.
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prawnych, gdy sprawa jest już na etapie egzekucji i nie ma możliwości jej zatrzy-
mania, wówczas możliwa upadłość konsumencka jest dla niektórych osób nie do 
przyjęcia, a jednocześnie szukają one pomocy prawnika. Pomoc taka powinna 
być połączona z pomocą psychologiczną. Podobnie rzecz się ma w przypadku 
ofiar mobbingu, które w wyniku szykan, prześladowania w miejscu pracy nie 
tylko tracą pracę, lecz także zaprzestają aktywności zawodowej i społecznej48. 
Na problemy prawne osób wykluczonych zwraca także uwagę w swoich pracach 
K. Górniak49.

M. Kaczocha pisze, że „istotą tego typu porady jest przekazanie osobie 
uprawnionej informacji o treści obecnie obowiązujących przepisów prawa, ich 
stosowaniu i interpretacji w kontekście sytuacji faktycznej przedstawionej przez 
tę osobę”50 – mamy tu więc do czynienia z diagnozą stanu faktycznego oraz 
umiejscowieniem go w systemie prawnym. Prawnik udzielający porady praw-
nej zobligowany jest nie tylko do właściwej subsumpcji i wykładni, lecz także 
do wskazania sposobu (sposobów) rozwiązania problemów prawnych, pomocy 
w sporządzeniu projektu pisma51. Słusznie zauważa M. Kaczocha, że „wskaza-
nie sposobu rozwiązania problemu prawnego jest w dużej mierze uzależnione 
od przedstawionego stanu faktycznego oraz ew. dokumentów przez beneficjenta 
nieodpłatnej pomocy prawnej, czy też dziedziny prawa, której ten problem doty-
czy”52. Niewątpliwie taka kompleksowa obsługa przekłada się na czas, w jakim 
porada bywa udzielana. Zdaniem autorek nawet dwugodzinny dyżur bywa nie-
wystarczający do pełnego zdiagnozowania sytuacji prawnej klienta, stąd też jest 
potrzeba dokonania pogłębionych analiz przed jednoznaczną negatywną oceną 
liczby klientów, którym punkty poradnictwa udzieliły porad.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej rozszerzyła krąg osób 
uprawnionych do otrzymania porady – obecnie każdy, kto oświadczy, że nie stać 
go na pomoc odpłatną, może skorzystać z pomocy darmowej. Jest to istotne roz-
wiązanie, z perspektywy osób zainteresowanych tą formą pomocy.

Warto też podkreślić, że w literaturze przedmiotu znajdziemy wiele wytycz-
nych w zakresie udzielania skutecznej porady prawnej, jednak zawężony do 
etapu wystąpienia poważnego problemu przedsądowego, nie zaś do wczesnego 
poradnictwa, na którym właśnie w opinii autorek powinno być oparte darmowe 
poradnictwo prawne i obywatelskie. W zaleceniach metodologicznych Ł. Krzy-

48 A. S. Bartnik, Mobbing – stary problem, nowa instytucja, (w:) Księga jubileuszowa dedy-
kowana prof. Jackowi Kurczewskiemu, Warszawa 2013.

49 K. Górniak, O współczesnej dobroczynności, (w:) E. Tarkowska (red.), Przeciw biedzie. 
Programy, pomysły, inicjatywy, Warszawa 2002; K. Górniak, Organizacje społeczne przeciw 
wykluczeniu społecznemu i ich beneficjenci, (w:) P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), 
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor w jednoczącej się Europie, Warszawa 2004. 

50 M. Kaczocha, Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej…
51 Komentarz do art. 3, (w:) B. Paxford, R. Rynkun-Werner, M. Wasylkowska-Michór, Usta-

wa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Komentarz, Legalis/el. 2016.
52 M. Kaczocha, Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej…
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żanowska wskazuje, że porada powinna przeradzać się w interwencję53, jednakże 
w opinii autorek interwencja prawna nie zawsze może być skuteczna, czy nawet 
możliwa.

Ideę poradnictwa prawnego w formie pro bono opisywał już w swoich 
pismach Tomasz z Akwinu i stawiał pytanie, czy adwokat jest obowiązany bronić 
osoby biedne54. Pytania takie stawia dziś w swoich pracach nad etyką zawodów 
prawniczych P. Skuczyński55. Twierdzi on, że dziś w USA pracę pro bono wyko-
nuje „zaledwie połowa prawników i to w wymiarze 30–40 godzin” [rocznie – 
dopisek autorek]. Tego typu teza i ocena zasługują na komentarz, prawnicy ci 
nie są bowiem utrzymywani, dotowani, nie obniża się im też podatków, a jednak 
wymaga się od nich nieodpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatnej w rozumieniu 
zarówno braku opłat ze strony klienta, jak i niepobierania wynagrodzenia przez 
świadczącego poradę. Warto tym samym podkreślić, że żadne inne korporacje 
zawodowe nie wymagają od swoich członków świadczenia darmowych usług. 
Niemniej jednak z badań nad funkcjonowaniem poradnictwa prawnego pro bono 
wynika jednoznacznie, że tam, gdzie zagadnienie to nie jest zorganizowane sys-
temowo, biednym czy w jakikolwiek sposób wykluczonym trudno jest otrzymać 
pomoc prawną. Stąd też polskie rozważania i uwarunkowania o zorganizowanym 
systemie wydają się być ze wszech miar zasadne. Powinność udziału w systemie 
pro bono w USA wynosi od 15% do 50% prawników, zatem kodeksowe zalecenia 
w praktyce świadczą w takim samym stopniu o wdrażaniu w życie „najwyż-
szych ideałów jak i drażniącej hipokryzji”56, tym samym próba zorganizowania 
spójnej pomocy prawnej związanej z wyspecjalizowanym poradnictwem około-
prawnym zdaje się być odpowiedzią na bolączki i oczekiwania współczesnych 
społeczeństw. Związane jest to też z pojęciem świadomości prawnej.

Zagadnienie świadomości prawnej zostało wprowadzone do polskiej socjo-
logii prawa pod wpływem teorii L. Petrażyckiego. Choć badania świadomości 
prawnej rozwijane były w Polsce pod wpływem marksizmu, to jednak i współ-
cześnie zarówno prawnicy, jak i socjologowie zaczynają wskazywać na świa-

53 Ł. Krzyżanowska, Poradnictwo prawne i obywatelskie – raport z badania, (w:) Czym 
jest poradnictwo prawne i obywatelskie, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011, 
s. 20, http://www.obywateliprawo.isp.org.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-i-obywatelskie (dostęp: 
14.04.2018 r.).

54 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 18, zagadnienia 67, 68 i 71.
55 P. Skuczyński, Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy, „Klini-

ka. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych” 2011. Odwołuje się on także do 
C. R. Andrews, Standards of Conduct for Lawyers: An 800-Year Evolution, „Southern Methodist 
University Law Review” 2004, Vol. 57, s. 1385–1458. Por. także R. Pound, The Lawyer from Antiq-
uity to Modern Times, Minnesota 1953, s. 43, 52–53, oraz G. Holly, Geschichte der Ehrengerichts-
barkeit der deutschen Rechtsanwälte, Frankfurt am Main.

56 D. L. Rhode, Pro Bono in Principle and in Practice, „Journal of Legal Education” 2003, 
nr 53, za: P. Skuczyński, Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy, edukacja-
prawnicza.pl, 2011, nr 11 (15).
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domość prawną jako na jedną z głównych kategorii przy badaniu, analizie, czy 
opisie kultury prawnej bądź uspołecznienia państwa. Oczywiście nie bez zna-
czenia jest fakt, że polskie badania nad świadomością prawną wykraczały znacz-
nie poza założenia marksistowskie. Warto zauważyć, iż L. Petrażycki w swoich 
pracach stworzył, a następnie rozwijał, analizując, psychologiczną koncepcję 
prawa57. Prawo definiował on jako swoisty fakt psychologiczny, wskazał, że emo-
cje prawne mają charakter dwustronny: imperatywno-atrybutywny (zarówno 
zobowiązujący, jak i przyznający). Wskazywał więc, że trzeba rozróżnić języ-
kowe sformułowania norm prawnych (czyli to, czym tradycyjnie zajmowali się 
prawnicy) od pewnych stanów psychologicznych, które rzeczywiście wpływają 
na zachowanie jednostek. Należy więc odróżnić idealną i realną postać prawa. 
Idea ta została następnie rozwinięta przez J. Landego i upowszechniła się jako 
teza o wielopłaszczyznowości prawa. Koncepcje te, wówczas odkrywcze, dziś 
towarzyszą prawnikom w sposób niezwykle namacalny, trudno bowiem nie 
badać rzeczywistości oraz stosunku do prawa i ograniczyć się jedynie do badania 
litery prawa. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że L. Petrażycki w swoich koncepcjach odróż-
niał prawo intuicyjne, pozytywne oraz prawo oficjalne. Z jego rozważań wynika, 
iż najprostszą postać ma prawo intuicyjne. Są to jednostkowe przeżycia impe-
ratywno-atrybutywne (a więc o istnieniu wymagalnych obowiązków). Takie 
prawo ma charakter bardzo indywidualny i subiektywny. Cechuje się też dużą 
zmiennością i w zasadzie każdy człowiek może mieć własne prawo intuicyjne. 
Oczywiście koncepcja ta stała się przedmiotem krytyki w doktrynie, a jedno-
cześnie przyczynkiem do rozwoju nie tylko polskiej socjologii prawa, lecz także 
współcześnie podstawą koncepcji świadomości prawnej, stosunku do prawa58. 
K. Motyka wskazuje, że petrażycjańska myśl i tradycja są też podwaliną i mają 
ogromne znaczenie w politykach publicznych prawa59. L. Petrażycki prawo ofi-
cjalne definiował jako „prawo, które jest stosowane i popierane przez przedsta-
wicieli władzy państwowej ze względu na ich obowiązek służby społecznej”60.

Najbardziej skomplikowaną strukturę ma w opinii L. Petrażyckiego prawo 
pozytywne, które odróżniał od intuicyjnego i od prawa oficjalnego. Prawo to, 
choć, tak jak prawo intuicyjne opiera się na emocjach, jest przeżyciem, to jed-
nak ma heteronomiczny charakter. L. Petrażycki pisał, że na prawo składają się 
zarówno indywidualne sądy, jak i „fakty normatywne”, czyli sądy pochodzące 
spoza psychiki danej jednostki, tradycji czy ustawy. Ważnym zagadnieniem dla 

57 K. Opałek (red.), Z zagadnień teorii prawa i teorii nauki Leona Petrażyckiego. Studia opra-
cowane dla upamiętnienia stulecia urodzin, Warszawa 1969.

58 Warto zauważyć, iż na świecie badania świadomości bardzo szybko dotyczyły badań w za-
kresie wiedzy i opinii o prawie – tzw. Knowledge and Opinions about Law. 

59 K. Motyka, Wpływ Leona Petrażyckiego na polską teorię i socjologię prawa, Lublin 1993. 
60 L. Petrażycki, Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Tom 1, Warszawa 

1959, s. 307.
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L. Petrażyckiego, i niezwykle istotnym z punktu widzenia naszych rozważań, 
jest wskazanie tezy, iż tradycyjne rozumienie prawa opiera się na mieszance 
prawa intuicyjnego, prawa pozytywnego i oficjalnego. Autorki w tym miejscu 
stawiają hipotezę, iż klienci darmowych punktów porad oczekują multidyscy-
plinarności od prawnika. Świadomość prawna jest też częścią szerszego pojęcia 
kultury prawnej. W zależności od przyjętych ram teoretycznych, świadomość 
prawna może być rozpatrywana indywidualistycznie lub strukturalnie, podobnie 
rzecz ma się z poradnictwem prawnym, obywatelskim i edukacją prawną. 

Świadomości prawnej nie należy traktować jako wiedzy prawnej. D. Woźnia-
kowska-Fajst wskazuje, że „świadomość prawna nie zrodzi się w ciągu jednego 
pokolenia. Dla jej rozbudzenia i umocnienia potrzebna jest edukacja prawna: 
dostarczanie wiedzy o prawach i obowiązkach, konsekwencjach podejmowanych 
działań, »ćwiczenie« kontaktów z instytucjami państwowymi (urzędami, Poli-
cją, sądami) oraz sporządzanie podstawowych pism procesowych. Poza wiedzą 
i umiejętnościami konieczne jest też zbudowanie postaw: przezwyciężenia lęku 
przed prawem i zachęcenie do aktywnego korzystania z jego mechanizmów. 
Ważne jest, by edukację prawną prowadzić już od najwcześniejszych lat, tak by 
stała się ona oczywistą częścią edukacji przedszkolaka, ucznia szkoły podstawo-
wej, gimnazjalisty i licealisty”61.

Z uwagi na fakt, że z naszych badań wyłania się wyraźny związek pomiędzy 
poradnictwem prawnym a poradnictwem obywatelskim, zasadne wydaje się nam 
wskazanie, iż poza świadomością prawną mamy do czynienia ze świadomością 
społeczną, świadomością narodową, które też zachodzą na siebie. Durkheimow-
ska koncepcja świadomości społecznej wskazuje, szczególnie w kontekście typów 
solidarności wynikających z poziomu rozwoju społeczeństwa, że świadomość to 
zbiór wyobrażeń, opinii wspólnych dla większości w danej społeczności. Obej-
muje ona zazwyczaj całokształt charakterystycznych dla danego społeczeństwa 
treści i formy życia duchowego. A zatem, także wszelkie poglądy naukowe, reli-
gijne, polityczne czy właśnie prawne, które wpływają, czy też są równocześnie 
raczej sposobem myślenia, kulturą umysłową badanego społeczeństwa62. Z kolei, 
opierając się na koncepcji świadomości narodowej A. Kłoskowskiej, należy posta-
wić tezę, że skoro autorka ta za świadomość narodową uznawała swoiście spójne 
poczucie przynależności z określonym w wymiarze zbiorowym, to jest poczucie 
więzi kulturowo-etnicznej ze świadomością ciągłości historycznej63, i skoro dla 
świadomości narodowej ważna jest jedność pochodzenia, język, kultura, reli-
gia, tradycja polityczna, zamieszkiwanie na wspólnym obszarze geograficznym, 
to język ‒ podobnie jak kultura, religia i prawo ‒ może być nośnikiem tradycji 
i narzędziem budowania wspólnoty. Nie bez znaczenia jest dziś zatem proces 

61 D. Woźniakowska-Fajst, Edukacja prawna…, s. 8.
62 Szerzej A. Karnat-Napieracz, Tożsamość, czyli świadomość Redivivus, Kraków 2009, 

s. 59 i n.
63 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
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ujednolicania prawa w ramach Unii Europejskiej, niemniej jednak na gruncie 
tego artykułu chcemy raczej zaznaczyć, iż prawo jest dziś narzędziem, dzięki 
któremu nadal buduje się zaufanie obywatela do państwa, będące też fundamen-
tem wspólnoty (szerzej o tym komunitaryści w komunitarystycznych teoriach 
prawa)64. Świadomość prawna jest częścią świadomości społecznej, podobnie 
jak edukacja prawna jest częścią edukacji społecznej przygotowującej do życia 
w społeczeństwie.

W ocenie autorek słusznie uznano za szczególnie preferowane takie dzie-
dziny poradnictwa obywatelskiego, jak: sprawy związane z sytuacją osób 
zadłużonych, sprawy mieszkaniowe, w zakresie zabezpieczenia społecznego, 
wynikające z aktualnych ważnych problemów społecznych65. T. Kaźmierczyk 
wskazuje, że jest to rodzaj usługi społecznie niezwykle użytecznej66. Autor ten 
wskazuje, że cechami konstytuującymi ten rodzaj poradnictwa są: bardzo sze-
roki zakres przedmiotowy, bezstronność przekazywanych porad i informacji, 
praktycznie nieograniczony zakres podmiotowy, brak podejmowania decyzji za 
klienta, a więc swego rodzaju autonomia w kierowaniu swoim życiem, wysoko 
wykwalifikowany personel doradczy. 

J. Winczorek zauważa, że choć polskie badania nad poradnictwem prawnym 
i dostępem do prawa obecnie są zapóźnione w stosunku do stanu wiedzy w takich 
krajach, jak Anglia czy Walia67, to jednak w literaturze przedmiotu znaczące 
były „prace A. Podgóreckiego oraz M. Boruckiej-Arctowej z lat 60. i 70. XX w. 
oraz studia J. Kurczewskiego z zespołem z ISNS UW z lat 70. XX w. i pierwszej 
dekady XXI w. Pokazywały one ogólnie niski stan wiedzy adresatów prawa na 
temat ich sytuacji prawnej, ich złożony stosunek do prawa jako takiego i jego 
szczegółowych treści oraz preferencje dla koncyliacyjnego i kompromisowego, 
a nie antagonistycznego i formalnego rozwiązywania sporów”68.

64 A. Gawkowska, Biorąc wspólnotę poważnie. Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, War-
szawa 2004.

65 Jednocześnie autorki postulują przemodelowanie funkcjonowania urzędów pracy i powią-
zania ich z Państwową Inspekcją Pracy, o ile bowiem ostatnie lata wskazują na stały spadek bezro-
bocia, o tyle pogarsza się higiena pracy przekładająca się na wykluczanie z rynku pracy. 

66 T. Kazimierczak, O brytyjskim pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji, http://zbpo.
org.pl/file/2017/06/Poradnictwo-obywatelskie.-III-Sektor.pdf-1.pdf (dostęp: 14.04.2018 r.).

67 Por. P. Pleasence i in., Causes of Action: Civil Law and Social Justice, London 2006; 
P. Pleasence i in., Civil Justice in England and Wales: Report of the 2006–2009 English and Welsh 
Civil and Social Justice Survey, Legal Services Re-search Centre, London 2010; P. Pleasence 
i in., Civil Justice in England and Wales: Report of Wave 1 of the English and Welsh Civil and 
Social Justice Panel Survey, Legal Services Commission, London 2011; N. Balmer, Civil Justice 
in England and Wales: Report of Wave 2 of the English and Welsh Civil and Social Justice Panel 
Survey Report, Legal Services Commission, London 2013, za: J. Winczorek, O potrzebie badań 
empirycznych nad dostępem do prawa, „Państwo i Prawo” 2016, z. 12, s. 18‒38.

68 J. Winczorek, O potrzebie badań empirycznych…, s. 18‒38.
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Wprowadzenie poradnictwa obywatelskiego jest naturalne wobec wielolet-
niego istnienia tego typu poradnictwa w Polsce69. Jest to poradnictwo opiera-
jące się na sieci biur porad obywatelskich wspieranych przez Związek Biur Porad 
Obywatelskich. Doradcy udzielający wsparcia w tych podmiotach mają wypra-
cowaną na przestrzeni lat metodologię pracy, co bezpośrednio wpływa na jakość 
świadczonych usług.

Ten rodzaj poradnictwa niewątpliwie może się przyczynić do zwiększenia 
świadomości prawnej obywateli, a wpisany w ramy systemu, z odpowiednim 
wsparciem finansowym, może jedynie zwiększyć zakres swojego pozytywnego 
oddziaływania społecznego. J. Kaźmierczak podkreśla, że poradnictwo obywa-
telskie cechuje troska o powszechną, łatwą dostępność do swego potencjału70.

Nowelizacja ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadziła również 
mediację, z której strony sporu (konfliktu) mogą skorzystać nieodpłatnie. 

Wspominany już M. Tański w swoich pracach odwołuje się do dość nowa-
torskiego spojrzenia na konflikt w wymiarze prawnym, a mianowicie do prac 
G. Hofstedego i jego syna G. J. Hofstedego, którzy wyróżnili czynniki warun-
kujące przyczyny nieporozumień, sporów pomiędzy ludźmi w sytuacji, gdy 
kooperacja przynosi zysk, będące elementami warunkującymi kulturowe uwa-
runkowania osobowości jednostek, i zaliczyli oni do tych czynników: dystans 
władzy, stopień społecznego indywidualizmu, zmaskulinizowanie kultury, 
potrzebę unikania niepewności i orientację w czasie (długoterminową lub krót-
koterminową)71. M. Tański wskazuje, że z punktu widzenia analizy konfliktów 
prawnych istotne jest unikanie niepewności72. Termin ten definiowany jest jako 
„stopień zagrożenia odczuwany przez członków danej kultury w obliczu sytu-
acji nowych, nieznanych lub niepewnych. Uczucie to wyraża się między innymi 
stresem i potrzebą przewidywalności, która może być zaspokojona przez wszel-
kiego rodzaju prawa, przepisy i zwyczaje”73. Dalej M. Tański wskazuje, że Pol-
skę cechuje wysoki wskaźnik unikania niepewności i pewnie dlatego można ją 
określić krajem przenikniętym „stanem podniecenia i podenerwowania tym, co 
się może wydarzyć (za słownikiem Webstera). To nie jest strach, nie jest to także 
unikanie ryzyka, ale raczej unikanie życia w niejednoznaczności”74. Tym samym, 

69 Szerzej na temat historii zob.: M. Parlicki, Poradnictwo obywatelskie jako aktywizacyjna 
forma pomocy oferowana jednostkom i rodzinom, „Państwo i Społeczeństwo” 2012, t. XII, nr 4, 
s. 123 i n.

70 T. Kazimierczak, O brytyjskim pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji... 
71 G. Hofstede, G. J. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przeł. 

M. Durska, Warszawa 2007, za: M. Tański, Czy można skutecznie w Polsce wprowadzić media-
cję?, (w:) A. Winiarska (red.), Obywatel i prawo. Wybrane problemy i rekomendacje, Warszawa 
2012, s. 45.

72 M. Tański, Czy można skutecznie w Polsce wprowadzić mediację?, (w:) A. Winiarska (red.), 
Obywatel i prawo. Wybrane problemy i rekomendacje, Warszawa 2012, s. 45.

73 Ibidem, s. 46.
74 Ibidem, s. 46.
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ta integralność spojrzenia ustawodawcy na poradnictwo, przy jednoczesnym 
zauważaniu złożoności sytuacji osoby potrzebującej pomocy i potrzebie trans-
dyscyplinarnego wsparcia, pozwala nam postawić tezę, że prace nad nowelizacją 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w kontekście wprowadzenia poradnictwa 
obywatelskiego są krokiem w dobrym kierunku. 

Zmiany wychodzą naprzeciw charakterowi problemów prawnych i społecz-
nych obywateli współczesnej Polski, a także czerpią z dorobku osób skupionych 
wokół tego poradnictwa. Synergia poradnictwa prawnego i obywatelskiego może 
jedynie podnieść jakość i adekwatność usług oferowanych potrzebującym na 
gruncie przedmiotowej ustawy.
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OBSADA GODNOŚCI MUFTIEGO 
MUZUŁMAŃSKIEGO ZWIĄZKU RELIGIJNEGO 

A ZASADY KONSTYTUCJI RP

I. WPROWADZENIE

Trwający od lat konflikt wewnętrzny w Muzułmańskim Związku Religijnym 
w RP (MZR)1, na tle obsady godności jego lidera – urzędu Muftiego2, stanowi 
dla organów państwa źródło wyzwań w stosowaniu wielu norm konstytucyjnych. 
Jest to przede wszystkim wyrażona w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP zasada posza-
nowania autonomii i niezależności państwa oraz kościołów i innych związków 
wyznaniowych w swoim zakresie. Są to także wynikające z zasady demokratycz-
nego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) zasady: pewności prawa, bezpie-

1 MZR skupia sunnitów uznających hanaficką szkołę prawa. Pod względem etnicznym obej-
muje przede wszystkim polskich Tatarów (współpracuje ze Związkiem Tatarów RP), a także m.in. 
Czeczenów i Turków. Związek został założony 28 grudnia 1925 r., w wyniku starań trwających 
od 1923 r. Nastąpiło to podczas Wszechpolskiego Zjazdu Muzułmańskiego w Wilnie. Ogłoszono 
wówczas autokefalię polskiego islamu oraz powołano urząd Muftiego z siedzibą w Wilnie. Ob-
jął go Jakub Szymkiewicz, który pozostał na tym stanowisku aż do śmierci. W MZR w 1991 r. 
był członkiem założycielem Ligi Mniejszości Muzułmańskich w Europie Wschodniej z siedzibą 
w Wiedniu (Muzułmański Związek Religijny w RP, (w:) Religia. Encyklopedia, t. 7, Warszawa 
2003, s. 198). Liczebność członków MZR wyniosła w 2010 r. 1061 osób; do 2014 r. spadła do 
585. Liczba imamów spadła w tym samym okresie z 20 do 15. Mimo to w 2011 r. przynależ-
ność do Związku w ramach spisu powszechnego zadeklarowało aż 2585 osób. Związek łącznie 
posiada 7 domów modlitwy, w tym 3 meczety. MZR prowadzi działalność kulturalną, opiekuń-
czą (świetlice dla dzieci) i wydawniczą, wydając czasopisma (m.in. „Rocznik Tatarów Polskich”) 
i publikacje książkowe. Związek prowadzi także nauczanie religii w 5 placówkach – w 2015 r. 
dla 86 uczniów. Centra muzułmańskie, w których Związek prowadzi działalność informacyjną 
i kultową, są położone we Wrocławiu, w Białymstoku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu i Warsza-
wie. Ponadto w Suchowoli położony jest także dom modlitwy (P. Ciecieląg, Wyznania religijne 
w Polsce 2012–2014, Warszawa 2016, s. 143–144). Obecnie w MZR jest 7 muzułmańskich gmin 
wyznaniowych – w: Białymstoku, Bohonikach, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, 
Kruszynianach i Warszawie (R. Kaczmarczyk, Status prawny i faktyczny muzułmańskich związ-
ków wyznaniowych w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2016, t. 19, s. 271).

2 Zob. szerzej: V. Krasnowska, Mufti niezgody, „Polityka” 2017, nr 35, s. 34–35.
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czeństwa obrotu prawnego, czy zaufania obywateli do państwa i stanowionego 
przezeń prawa. Ponadto w analizowanym przypadku należy rozważyć sposób 
zastosowania zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji RP) oraz zasady bezpośred-
niego stosowania ustawy zasadniczej (art. 8 ust. 2). 

Zagadnienie obsady stanowiska Muftiego łączy się też z kwestią zakresu 
stosowania postanowień ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa 
do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polsiej3 oraz jego 
statutu.

Pierwotny, normatywny ustrój MZR w istotnej mierze został narzucony 
w okresie międzywojennym polskim muzułmanom przez władze państwowe. 
Zjazd delegatów gmin muzułmańskich, który odbył się w Wilnie 28/29 grud-
nia 1925 r., m.in. powołał komisję prawniczą do opracowania projektu statutu 
wewnętrznego. Dopiero 18 stycznia 1932 r. przesłano Ministerstwu Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) projekt ustawy i statutu. Minister-
stwo nie wzięło jednak pod uwagę propozycji komisji prawniczej, mimo że ta 
działała z upoważnienia Wszechpolskiego Zjazdu Muzułmańskiego. Podjęło nato-
miast poufne prace legislacyjne tylko z Muftim J. Szynkiewiczem, bez udziału 
komisji. Muftiego władze uznały za jedynego prawnego reprezentanta wyznania 
muzułmańskiego w Polsce. Jako podstawę prac legislacyjnych MWRiOP uznało 
przesłany przez J. Szynkiewicza 10 września 1929 r. projekt ustawy o stosunku 
państwa do Kościoła muzułmańskiego, opracowany bez udziału członków komi-
sji prawniczej. Następnie w drodze poufnych konferencji z Muftim przygotowano 
projekt właściwej ustawy i statutu wewnętrznego MZR4. Po skierowaniu pro-
jektu ustawy do Sejmu z uwagami krytycznymi wystąpili członkowie komisji 
prawniczej. Dotyczyły one zarówno sposobu prowadzenia rokowań, jak i samego 
projektu. Podniesiono, że Wszechpolski Zjazd Muzułmański upoważnił do pro-
wadzenia rokowań z władzami państwowymi nie Muftiego, lecz komisję praw-
niczą. Komisja zaś nie zaaprobowała projektu ustawy, ponieważ niektóre jego 
postanowienia miały być sprzeczne z zasadami islamu. Zwrócono uwagę, że 
w projekcie dokonano częściowej recepcji (z pewnymi modyfikacjami) przepi-
sów rosyjskiej ustawy wyznań obcych, co miało być niezgodne z konstytucją5. 
Protesty członków komisji prawniczej nie wpłynęły na dalsze prace legislacyjne. 
Obiekcje uznano za bezpodstawne, gdyż według MWRiOP jedynym prawnym 
reprezentantem wyznania muzułmańskiego w Polsce był Mufti. Uzgodnienia 
z nim potraktowano jako wyczerpujące art. 115 utrzymanych w mocy przepi-
sów Konstytucji marcowej, przewidujący, że stosunek państwa do kościołów 
i wyznań nierzymskokatolickich „będzie ustalany po porozumieniu się z ich 

3 Dz.U. nr 30, poz. 240, z późn. zm., dalej: ustawa z 1936 r.
4 Szerzej: K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-

prawne, Warszawa–Poznań 1988, s. 199.
5 Ibidem, s. 200. K. Krasowski uznał zarzuty komisji co do częściowej recepcji postanowień 

regulacji rosyjskiej za uzasadnione.
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prawnemi reprezentacjami”6. Reasumując, trzeba przyznać, że władze II RP 
uznały sposób reprezentacji polskich muzułmanów za analogiczny do tego przyj-
mowanego w przeszłości przez władze carskiej Rosji. Analiza genezy regula-
cji statusu MZR w okresie międzywojennym prowadzi do wniosku, że ich treść 
została zdeterminowana w istotnej mierze przez osobiste relacje ówczesnego 
Muftiego – J. Szymkiewicza – z MWRiOP. Okoliczności te podważają uniwersa-
lizm regulacji ustawowej i statutowej. 

II. PRZEMIANY STATUSU PRAWNEGO MUZUŁMAŃSKIEGO 
ZWIĄZKU RELIGIJNEGO

W dniu 21 kwietnia 1936 r. Sejm uchwalił ustawę o stosunku Państwa do 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polsiej. Następnie, 
działając na podstawie art. 2 tego aktu, Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 
z dnia 26 sierpnia 1936 r. uznała statut Związku7. Treść wymienionych aktów oraz 
tryb ich ustanowienia odpowiadały założeniom systemu zwierzchnictwa wyzna-
niowego państwa nad związkami wyznaniowymi8. Ustrój normatywny Związku 
znamionowały: centralizacja, klerykalizm i rozbudowany nadzór ze strony pań-
stwa. W sposób sprzeczny z indywidualną wolnością sumienia i wyznania prze-
widziano, że MZR będzie korporacją przymusową, tzn. skupiającą wszystkich 
muzułmanów przebywających w terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niezależ-
nie od ich obywatelstwa czy miejsca zamieszkania (art. 1). Naczelnym organem 
MZR uczyniono Muftiego. Zgodnie art. 3 ustawy z 1936 r. sprawuje on z pomocą 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego (NKM) zwierzchnią władzę w Muzuł-
mańskim Związku Religijnym oraz nadzór nad wykonywaniem obowiązków 
przez duchowieństwo i pieczę nad potrzebami religijnymi muzułmanów. Mufti 
stoi na czele MZR i reprezentuje go wobec władz państwowych, wobec kościo-
łów i innych związków wyznaniowych na obszarze RP, a także wobec związków 
religijnych muzułmańskich zagranicznych, porozumiewając się z nimi bezpo-
średnio w sprawach religijnych. Stanowisko Muftiego jest dożywotnie (art. 4). 
Ponadto ustawa z 1936 r. przewidziała, że Mufti powołany jest do działań praw-
nych w imieniu nie tylko Związku, lecz także poszczególnych muzułmańskich 
gmin wyznaniowych. W sprawach wymagających NKM występuje on na podsta-

6 Ibidem, s. 200; zob. także J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religij-
nych w państwie polskim, Warszawa‒Wilno 1937, s. 182. 

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 72, poz. 517.

8 Szerzej na temat systemu zwierzchnictwa państwa nad związkami wyznaniowymi zob. 
M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2013, s. 62–64.
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wie tej uchwały (art. 36). Najwyższe Kolegium zostało unormowane jako organ 
pomocniczy Muftiego. J. Sawicki przyrównał NKM do rady przybocznej9. Jego 
rola rośnie w razie wakansu na stanowisku Muftiego. W razie opróżnienia sta-
nowiska Muftiego lub niemożności bezpośredniego sprawowania przezeń jego 
obowiązków zastępuje go członek NKM wyznaczony uprzednio przez Muftiego, 
a w braku takiego wyznaczenia lub niemożności pełnienia funkcji przez wyzna-
czonego – najstarszy wiekiem członek Kolegium. Zastępca Muftiego na czas 
sprawowania zastępstwa posiada wszystkie uprawnienia przysługujące Muftiemu 
(art. 5 ust. 1 i 2).

Zgodnie z ustawą z 1936 r. Mufti wybierany jest przez Wszechpolski Kon-
gres Elekcyjny Muzułmański spośród kandydatów przedstawionych przez NKM 
(art. 6). Wybór Muftiego wskazano jako jedyną kompetencję tego zgromadze-
nia. Kandydatami na wspomniany urząd mogą być osoby spełniające warunki 
częściowo niedookreślone: obywatelstwo polskie, znajomość języka polskiego 
w mowie i w piśmie, ukończone 40 lat, ukończone wyższe studia teologiczne 
lub języków wschodnich, wreszcie – nieskazitelność obywatelska (art. 6 ust. 2). 
Ustawodawca wyposażył jednak właściwego ministra w uznaniową kompeten-
cję do udzielenia w szczególnie uzasadnionych wypadkach dyspensy od każdego 
z wymienionych wymogów z wyjątkiem nieskazitelności obywatelskiej (art. 6 
ust. 3). Przewidział również zatwierdzenie wyboru lidera MZR przez Prezydenta 
RP na podstawie przedłożenia właściwego ministra. Przed objęciem urzędu elekt 
powinien złożyć przysięgę na ręce rzeczonego ministra (art. 9). Ustawa z 1936 r. 
stawia na czele muzułmańskich gmin wyznaniowych duchowieństwo – imamów, 
a w ich zastępstwie muezzinów. Mają być oni wybierani przez ogólne zebrania 
członków odpowiednich gmin. Omawiane regulacje prawne przewidziały także 
wiele innych uprawnień nadzorczych dla organów państwowych kolidujących 
z kolektywną wolnością sumienia i wyznania10.

Po 1945 r. Mufti J. Szymkiewicz pozostał na emigracji. Zmarł w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki w 1966 r. W Polsce MZR wznowił działal-
ność w 1947 r.; w zmienionych granicach kierownictwo Związkiem przejęło 

 9 J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych…, s. 185.
10 To m.in.: prawo zgłaszania sprzeciwu przez MWRiOP wobec kandydatów na członków 

NKM (art. 10 ust. 2), wyrażanie zgody przez MWRiOP na zwołanie Wszechpolskiego Kongresu 
Muzułmańskiego (art. 12 ust. 2), wyrażanie zgody przez ww. Ministra na tworzenie, znoszenie 
i przekształcanie muzułmańskich gmin wyznaniowych (art. 17), prawo sprzeciwu właściwego 
wojewody wobec kandydatów na imamów i muezzinów (art. 18), prawo żądania przez wojewodę 
wydania przez Muftiego zarządzeń zapobiegawczych lub usunięcia z zajmowanego stanowiska 
imama lub muezzina w razie jego szkodliwej działalności dla państwa (art. 20 ust. 1), wyrażanie 
zgody przez MWRiOP na otwarcie przez NKM szkół duchownych (art. 33), wyrażanie zgody 
przez właściwego wojewodę na zbycie, obciążenie, zamianę, zmianę przeznaczenia nieruchome-
go majątku Związku lub jego gmin wyznaniowych (art. 37), wyrażenie zgody przez właściwych 
ministrów na utworzenie Wakuła (art. 43 ust. 1), zatwierdzenie przez MWRiOP innych szczegó-
łowych przepisów i regulaminów wewnętrznych MZR (art. 47).



 OBSADA GODNOŚCI MUFTIEGO MUZUŁMAńSKIEGO... 65

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie z osobą świecką na czele11. Doktryna prawa 
stała na stanowisku, że niektóre postanowienia statutu i ustawy z 1936 r. utra-
ciły moc obowiązującą. Miały to być postanowienia: o udzielaniu przez państwo 
pomocy przy wykonywaniu niektórych postanowień władz Związku, o szczegól-
nych przywilejach, o dotacjach państwowych i o szczególnych przywilejach dla 
duchownych odbywających karę pozbawienia wolności. Nieaktualne miały być 
także regulacje ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o nauczaniu religii i duszpaster-
stwie wojskowym. Wobec przeprowadzenia reformy rolnej i zniesienia fundacji 
miały zdezaktualizować się przepisy o międzywojennej reformie rolnej i o jej sto-
sunku do majątku rolnego MZR, a także przepisy o wakufah. Wyliczone zmiany 
miały być konsekwencją wprowadzenia konstytucyjnej zasady oddzielenia 
związków wyznaniowych od państwa12 oraz obiektywnych zmian socjologicz-
nych, polegających na bardzo dużym zmniejszeniu się liczby członków Związku 
w Polsce powojennej13. Powyższe stanowisko podzielała w praktyce administra-
cja wyznaniowa zarówno w okresie Polski Ludowej, jak i po 1989 r. Władze PRL 
nie zdecydowały się jednak na uchylenie regulacji z 1936 r. zapewne dlatego, że 
pomimo swej anachroniczności dawała państwu istotne uprawnienia nadzorcze 
w stosunku do MZR14. Już w III RP w szczególności minister właściwy do spraw 
wyznań religijnych uznał za nieobowiązującą normę ustawy z 1936 r. przewi-
dującą obligatoryjne członkostwo w MZR ogółu muzułmanów przebywających 
w Polsce jako sprzeczną z konstytucyjną zasadą wolności sumienia i wyznania. 
Na tej podstawie począwszy od 1990 r. nowe muzułmańskie wspólnoty religijne 
uzyskały wpis do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Opie-
rając się na ustrojowej zasadzie rozdziału państwa i związków wyznaniowych, 
minister odrzucił wniosek MZR o przyznanie dotacji podmiotowej na podstawie 
art. 38 ustawy przedwojennej. Jeszcze zaś przed wejściem w życie Konstytucji 
z 1997 r. centralne organy administracji wyznaniowej w istocie rzeczy bezpo-
średnio stosowały ustawę zasadniczą, praktycznie derogując niektóre postano-
wienia ustawy z 1936 r. 

Statut MZR został zmieniony uchwałą Wszechpolskiego Kongresu Muzuł-
mańskiego z dnia 12 stycznia 1969 r. i uznany, ale nie w formie rozporządzenia 
Rady Ministrów, lecz decyzją Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 29 
stycznia 1971 r.15. Taki tryb postępowania odpowiadał systemowi tzw. zwierzch-

11 W. Mysłek, M. T. Staszewski (red.), Polityka wyznaniowa. Tło, warunki, realizacja, War-
szawa 1975, s. 421.

12 Zob. art. 70 ust. 2 Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r., Dz.U. nr 33, poz. 232.
13 T. Langer, Państwo a nierzymskokatolickie związki wyznaniowe w Polsce Ludowej, Po-

znań 1967, s. 179–180.
14 Por. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1999, s. 186–187. 

15 W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne kościołów i wyznań nierzymskokatolickich w PRL, 
Warszawa 1975, s. 278. Uzasadniając swoje kompetencje, Dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań po-
wołał się na upoważnienie udzielone w § 2 poz. 7 uchwały nr 173/65 Rady Ministrów z dnia 10 lip-
ca 1965 r., dotyczącej przekazania niektórych kompetencji w sprawach wyznaniowych. W świetle 
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nictwa rozdziałowego państwa nad związkami wyznaniowymi. MZR funkcjono-
wał na podstawie aktu z  lat 1969–1971 aż do 2009 r., czyli przez przynajmniej 
38 lat16. Rzeczony statut był przyjmowany jako regulujący wewnętrzny ustrój 
Związku, w szczególności jako określający kompetencje jego organów, zarówno 
przez administrację wyznaniową PRL, jak i przez organy III RP.

Statut MZR z lat 1969–1971 w pewnej mierze zdemokratyzował jego ustrój. Nie 
przewidywał pierwotnie godności Muftiego. Naczelną władzą czynił Wszechpol-
ski Kongres Muzułmański złożony z delegatów gmin wyznaniowych, wybranych 
przez ogólne zebrania ich członków, oraz ze wszystkich członków Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego. Jego skład – przewodniczącego i czterech członków 
– wybierał Kongres na pięcioletnią kadencję. NKM kierowało Związkiem w okre-
sie między Kongresami i reprezentowało go na zewnątrz. Było uprawnione także 
do działań prawnych w imieniu muzułmańskich gmin wyznaniowych.

Z czasem ustawa z 1936 r. stawała się coraz bardziej anachroniczna. Od 1945 r. 
nie była jednak nowelizowana17. Ów anachronizm stał się szczególnie wyraźny, 
gdy w 1989 r. weszło w życie nowe, liberalne ustawodawstwo wyznaniowe na 
czele z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyzna-
nia18. Już w momencie uchwalenia została ona uznana za jeden z najnowocześniej-
szych normatywów z zakresu wolności sumienia w Europie, uwzględniających 
międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka19. Ustawa ta stanowiła prze-
łom w polityce wyznaniowej Polski Ludowej, proklamowała równouprawnienie 
obywateli religijnych i niereligijnych (art. 1 ust. 3), deklarowała, iż państwo ma 
charakter świecki, neutralny w sprawach religii i przekonań (art. 10 ust. 1), zane-
gowała zasadę zwierzchnictwa państwa nad związkami wyznaniowymi (art. 11). 
Stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych oparto na 
poszanowaniu wolności sumienia i wyznania (art. 9 ust. 1). Jako jej gwarancje 
w relacjach instytucjonalnych przyjęto: oddzielenie wspólnot wyznaniowych od 
państwa, swobodę wypełniania przez związki wyznaniowe funkcji religijnych 
oraz równouprawnienie związków wyznaniowych, bez względu na formę ure-
gulowania ich sytuacji prawnej (art. 9 ust. 2). Ustawodawca wprowadził także 
zasadę niezależności związków wyznaniowych od państwa przy wykonywaniu 

obecnych standardów, zgodnie z zasadą legalizmu, takie przekazanie w drodze uchwały kompe-
tencji przyznanych pierwotnie Radzie Ministrów przez ustawę należałoby uznać za bezskuteczne.

16 Por. W. Wysoczański, M. Pietrzak, Prawo kościołów i związków wyznaniowych nierzym-
skokatolickich w Polsce, Warszawa 1997, s. 388–395.

17 Zob. art. II pkt 2 dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Przepisy wprowadzające prawo 
małżeńskie, Dz.U. nr 48, poz. 271.

18 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1153.
19 Por. T. J. Zieliński, Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania z 1989 r. jako 

„magna charta” swobód światopoglądowych w Polsce, (w:) D. Walencik (red.), Prawo wyznanio-
we w Polsce (1989–2009). Analizy – dyskusje – postulaty, Katowice–Bielsko-Biała 2009, s. 56–64; 
M. Pietrzak, Przełom w polskim ustawodawstwie wyznaniowym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 1990, z. 2, s. 13–41.
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ich funkcji religijnych (art. 10 ust. 1). Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. sformu-
łowała bogaty i niewyczerpujący katalog uprawnień związków wyznaniowych 
w zakresie wypełniania funkcji religijnych. Jako jedne z tych uprawnień wska-
zano: rządzenie się w swoich sprawach własnym prawem, swobodne wykonywa-
nie władzy duchownej oraz zarządzanie swoimi sprawami (art. 19 ust. 2 pkt 4). 
Zarazem ustawodawca wyraźnie przewidział, biorąc pod uwagę, że w chwili wej-
ścia w życie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania obowiązywały 
szczegółowe ustawy dotyczące niektórych wyznań, że postanowienia ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. (rozdział 2) określające uprawnienia związków wyznanio-
wych mają także zastosowanie do tych o ustawowo uregulowanej sytuacji, wów-
czas gdy odrębne ustawy nie przewidują takich uprawnień (art. 18 ust. 2). Ustawa 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania polepszała zatem zasadniczo status 
prawny MZR. Uchyliła, lecz nie dość jednoznacznie, zwłaszcza postanowienia 
ustawy z 1936 r. sprzeczne z indywidualną oraz kolektywną wolnością sumienia 
i wyznania, szczególnie te przewidujące rozbudowane uprawnienia nadzorcze 
organów państwowych.

Ważna dla oceny działań organów państwa w sprawie MZR okazuje się kon-
stytucjonalizacja 29 grudnia 1989 r. zasady demokratycznego państwa prawnego 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 1). Wspomniana 
zasada została podtrzymana w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 2). 
Trybunał Konstytucyjny wyprowadził z niej wiele zasad szczegółowych, m.in.: 
ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa, pewności 
prawa, czy ustawowej określoności przepisów prawa20.

Dla określenia sytuacji prawnej MZR istotna stała się także ratyfikacja przez 
Polskę i wejście w życie dnia 19 stycznia 1993 r. Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPCz)21. Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (ETPCz) w swoim orzecznictwie dotyczącym art. 9 EKPCz wystę-
puje bowiem jednoznacznie m.in. w obronie autonomii wspólnot religijnych. 
Pojęcie to interpretuje szeroko. Poszanowanie autonomii przez państwo oznacza 
w szczególności: brak możliwości połączenia związku wyznaniowego z innym 
związkiem konfesyjnym, bądź utrudniania wewnętrznej dyskusji teologicznej, 
nawet jeśli prowadzi to do schizmy bądź herezji (państwo może w przypadku 
schizmy lub herezji podejmować się mediacji w celu wprowadzenia wzajemnej 
tolerancji, ale działania te muszą być bezstronne oraz być prowadzone „rozsądnie 
i w dobrej wierze”), zakaz ingerowania w sprawy nawiązania, zmiany i rozwią-
zania stosunku służby kościelnej w stosunku do duchownych, zakaz ingerowania 
w sprawy przyjmowania (ewentualne ograniczenia mogą występować w stosunku 
do małoletnich poprzez wymóg zgody rodziców) oraz wykluczenia ze wspólnoty 
wiernych, w tym co do wyłączenia z niej grup schizmatyckich lub heretyckich, 

20 H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 89.
21 Dz.U. nr 61, poz. 284, z późn. zm. Dnia 1 maja 1993 r. Polska złożyła deklarację o uznaniu 

kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
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czy brak możliwości tworzenia, zmiany lub uchylania wewnętrznych norm praw-
nych związku wyznaniowego, o ile nie powodują one skutków zewnętrznych22. 
ETPCz stoi przy tym na stanowisku, że pluralizm wyznaniowy nie daje prawa 
do pozostawania wewnątrz związku wyznaniowego, lecz daje za to swobodę 
tworzenia grup rozłamowych. Państwo może podejmować próby mediacji, ale 
nie może zmuszać do ponownej integracji, narzucać jednolitego przywództwa 
religijnego i w ten sposób wspomagać jedną ze stron konfliktu23. Wolność sumie-
nia i wyznania, zdaniem ETPCz, oznacza, że wspólnota religijna będzie mogła 
funkcjonować pokojowo, wolna od arbitralnej ingerencji państwa. W istocie auto-
nomiczna egzystencja wspólnot religijnych jest niezbędna dla pluralizmu społe-
czeństwa demokratycznego i dlatego to zagadnienie należy do sedna ochrony 
z art. 9 EKPCz. Według ETPCz kwestia ta bezpośrednio dotyczy nie tylko spraw 
organizacyjnych danej wspólnoty religijnej, lecz także efektywnego wykonywa-
nia praw do wolności religii przez wszystkich jej aktywnych członków. Zdaniem 
wspomnianego organu w przypadku braku ochrony przez art. 9 EKPCz życia 
organizacyjnego wspólnoty, każdy z aspektów indywidualnej wolności sumienia 
i wyznania byłby zagrożony atakiem24. Godząc interesy skonfliktowanych grup 
wyznaniowych, państwo ma obowiązek pozostania neutralnym i obiektywnym 
w wykonywaniu swojej władzy regulacyjnej i w swoich relacjach z różnymi reli-
giami, wyznaniami i grupami25.

Dnia 17 października 1997 r. weszła w życie nowa Konstytucja RP z 2 kwiet-
nia 1997 r., wprowadziła ona nowe ustrojowe zasady relacji między państwem 
a związkami wyznaniowymi. Były to m.in. zasady: równouprawnienia kościołów 
i innych związków wyznaniowych26, bezstronności władz publicznych w spra-
wach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych27, poszanowania 
autonomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych w swoim zakresie, 
czy bilateralizmu w regulacji statusu związków wyznaniowych, czyli oparcia ich 
położenia prawnego na umowach28. Ustanowiła ona także zasadę bezpośredniego 
stosowania konstytucji (art. 8 ust. 2).

22 M. Hucał, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, Warszawa 2012, s. 151.

23 L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, Warszawa 2010, s. 582.

24 M. Hucał, Wolność sumienia…, s. 159.
25 Ibidem, s. 165.
26 Zob. P. Borecki, Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych, (w:) 

A. Mezglewski (red.), Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2014, 
s. 378–386. 

27 Na temat tej zasady obszernie zob. W. Brzozowski, Bezstronność światopoglądowa władz 
publicznych w Konstytucji RP, Warszawa 2011.

28 Zob. K. Walczuk, Zasada bilateralności, (w:) Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podsta-
wowych pojęć, Warszawa 2014, s. 561–568.
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Autonomia oznacza prawo związków wyznaniowych do samodzielnego two-
rzenia własnego prawa wewnętrznego i do rządzenia się nim w swoim zakresie, 
czyli w stosunkach wewnętrznych29. Państwo nie uczestniczy w tworzeniu tego 
prawa w jakikolwiek sposób. Warunkiem ich obowiązywania na forum związków 
wyznaniowych nie jest zatwierdzenie ze strony państwa, uznanie czy przyjęcie 
do widomości. Państwo nie sankcjonuje norm prawa wewnętrznego wyznań, nie 
występuje jako brachium saeculare. Autonomia nie ma co prawda charakteru 
absolutnego – wspólnoty religijne nie są obdarzone prawnym immunitetem ‒ ale 
ingerencja ustawodawcy państwowego w sferę wewnętrzną wspólnot religijnych 
obwarowana jest wieloma warunkami. Może nastąpić tylko w drodze ustawy, gdy 
jest konieczna z uwagi na ochronę takich wartości jak bezpieczeństwo i porzą-
dek publiczny, zdrowie, moralność publiczna oraz podstawowe prawa i wolno-
ści innych osób. Zarazem normy prawa wewnętrznego nie wywołują skutków 
w państwowym porządku prawnym, chyba że państwo wyraźnie to dopuści na 
mocy ustawy lub umowy międzynarodowej30.

Niezależność związków wyznaniowych od państwa oznacza przede wszyst-
kim ich samorządność. Władze państwowe nie ingerują w szczególności w obsadę 
stanowisk kierowniczych we wspólnotach religijnych, w tworzenie ich struktur 
wewnętrznych. Nie są uprawnione do narzucenia określonego modelu organi-
zacyjno-demokratycznego czy autokratycznego. Państwo nie rozstrzyga także 
konfliktów wewnętrznych w związkach wyznaniowych, zatem sądy państwowe 
nie są organami odwoławczymi od rozstrzygnięć organów wyznaniowych. Same 
wspólnoty decydują także o swoim składzie, określając kryteria członkostwa.

Gwarancją autonomii i niezależności związków wyznaniowych w swoim 
zakresie jest według Konstytucji RP z 1997 r. zakaz regulowania ich statusu 
w sposób arbitralny przez państwo. Unormowania stosunków między pań-
stwem a związkami wyznaniowymi powinny opierać się na aktach dwustron-
nych, zakładających względną równorzędność sygnatariuszy, czyli na umowach. 
W odniesieniu do związków wyznaniowych nierzymskokatolickich w art. 25 
ust. 5 Konstytucji RP przewidziano, że ich stosunki z państwem mają okre-
ślać ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę Ministrów 
z ich właściwymi przedstawicielami. W orzeczeniu z dnia 2 kwietnia 2003 r., 
K 13/0231, Trybunał Konstytucyjny stwierdził m.in. że z art. 25 Konstytucji RP 
wynika wiążący organy władzy publicznej obowiązek poszukiwania w sferze 
stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi rozwiązań konsensualnych, 

29 Zob. szerzej: M. Pietrzak, Prawo kanoniczne w polskim systemie prawnym, „Państwo 
i Prawo” 2006, z. 8, s. 21–22; P. Borecki, C. Janik, Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych 
a państwowy porządek prawny, (w:) Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyzna-
niowych w Polsce. Wybór aktów prawnych, wyb. i oprac. nauk. P. Borecki, C. Janik, Warszawa 
2012, s. 21–23.

30 Por. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011, s. 64–66.
31 OTK ZU 2003, nr 4, poz. 28.
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które znajdują akceptację adresatów. W orzeczeniu z dnia 14 grudnia 2009 r., 
K 55/0732, stwierdzono, że w art. 25 ust. 4 i 5 Konstytucji RP został wyrażony 
wymóg regulowania statusu kościołów i związków wyznaniowych w drodze 
konsensualnej. Nowa Konstytucja RP zasadniczo poprawiła status związków 
wyznaniowych w porównaniu z jej poprzedniczką z 1952 r. Opierając się zwłasz-
cza na zasadzie równouprawnienia związków wyznaniowych, dowartościowała 
ona mniejszościowe wspólnoty religijne w porównaniu z Kościołem katolickim. 
Wyraźnie wzmocniła pozycję wyznań w relacjach z państwem.

W zmienionym otoczeniu konstytucyjnym dnia 28 lutego 2009 r. XVII 
Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres MZR uchwalił nowy statut, który zno-
welizowany przez XIX Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Związku w dniu 
15 marca 2014 r. jest stosowany przez MZR obecnie33. Akt ten został przesłany 
ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych i był traktowany przez cen-
tralną państwową administrację wyznaniową jako prawo wewnętrzne Związku 
aż do około 2012 r.

III. STANOWISKO ORGANÓW PAŃSTWA WOBEC PRAWA 
WEWNĘTRZNEGO MZR I OBSADY URZĘDU MUFTIEGO

Dnia 20 marca 2004 r. XV Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres MZR po 
ponad sześćdziesięcioletniej przewie ponownie obsadził godność Muftiego. 
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych przyjął informację o wyborze 
piastuna wspomnianego stanowiska34. Nowy Mufti od 2004 r. był i jest honoro-
wany jako lider MZR zarówno przez właściwego ministra, jak i przez naczelne 
i terenowe władze państwowe, w tym przez Prezydenta RP. 

Natomiast elekcja była kwestionowana przez część członków MZR ze 
względu na niedochowanie wielu przepisów. Już od samego aktu wyboru poja-
wiły się starania o unieważnienie wyboru. Miał się tym zająć kolejny Wszech-
polski Kongres Muzułmański. Ze względu na problemy wewnętrzne kwestia ta 
miała być odraczana. Od 2008 r. miano czynić starania o zwołanie kolejnego 
Kongresu. Nastąpiło to w 2012 r., miano wówczas odwołać dotychczasowego 
Muftiego z zajmowanych stanowisk. On sam miał przyjąć ten fakt do wiadomo-
ści i zapewnić, że przekaże wszelkie urzędy. Zobowiązania nie dotrzymał. Nadal 
kierował Związkiem. W 2016 r. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie w składzie 

32 OTK-A 2009, nr 11, poz. 167.
33 Zob. http://mzr.pl/statut/ (dostęp: 7.11.2017 r.).
34 Zaświadczenie z dnia 9 lipca 2004 r. – pismo znak: WR-6721-13-IX/04HG (Archiwum De-

partamentu Wyznań oraz Mniejszości Narodowościowych i Etnicznych MSWiA), niepubl.
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odtworzonym z 2004 r. stwierdziło, że wybór Muftiego w 2004 r. był nieważny35. 
W dniu 15 października 2016 r. II Wszechpolski Kongres Elekcyjny Muzułmański 
miał unieważnić wybór Muftiego dokonany 20 marca 2004 r. „z powodu prawnej 
i formalnej niezgodności wspomnianego wyboru z zapisami ustawy i Statutu”. 
Następnie Kongres wybrał nowego, konkurencyjnego Muftiego36. Dotychcza-
sowy piastun tego urzędu nie przyjął tych faktów do wiadomości. W rezultacie 
opisanych działań w MZR doszło do schizmy. 

Oponenci podjęli nieudane, jak się okazało, próby uzyskania oficjalnego 
potwierdzenia ze strony organów państwa, że Mufti wybrany w 2004 r. nie pia-
stuje tego urzędu. W tym celu zarząd jednej z muzułmańskich gmin wyznanio-
wych zwrócił się do ministra właściwego do spraw wyznań religijnych pismem 
z dnia 20 lutego 2015 r. o wydanie stosownego zaświadczenia. Swoje stanowisko 
zarząd uzasadniał faktem, że piastun urzędu Muftiego nie przeszedł wymaga-
nej przez prawo procedury wyboru. Minister odmówił wydania zaświadczenia, 
twierdząc, że zarząd gminy nie wykazał swego interesu prawnego, a jedynym 
podmiotem uprawnionym do reprezentowania gminy jest Mufti. Organ, uzasad-
niając swoje negatywne stanowisko, stwierdził, że wobec niewykazania interesu 
prawnego nieuprawnione jest badanie, czy dany piastun zajmuje stanowisko 
Muftiego MZR. Spełnienie kryteriów obsady rzeczonej godności miało być prze-
sądzone w 2004 r. poprzez potwierdzenie odbioru powiadomienia o powołaniu 
kwestionowanej osoby na wspomniany urząd. Powyższe stanowisko zostało pod-
trzymane przez właściwego ministra w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. 
Wnioskodawca zarzucił ministrowi zwłaszcza to, że nie zanalizował statutu 
MZR z 2009 r. 

W uzasadnieniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego wniosko-
dawca podniósł m.in. że osoba, która objęła godność Muftiego w 2004 r., nie 
spełniała warunków wyboru określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 kwiet-
nia 1936 r. (kryterium wieku elekta) oraz że Kongres Elekcyjny został zwołany 
nieformalnie, a wybór Muftiego nie został zatwierdzony przez Prezydenta RP 
zgodnie z art. 9 ustawy, a także nie odebrano od elekta stosownego przyrzecze-
nia na wierność Rzeczypospolitej. Wojewódzki sąd administracyjny, oddalając 
skargę postanowieniem z dnia 27 października 2015 r., I SA/Wa 1250/1537, stanął 
na stanowisku, że zgodnie z art. 2 ustawy z 1936 r. Związek w swoich sprawach 
wewnętrznych rządzi się statutem uznanym przez Radę Ministrów w drodze 
rozporządzenia z dnia 26 sierpnia 1936 r. Zdaniem sądu statut z 2009 r. może 
być traktowany jedynie jako akt wewnętrzny, bez skutków dla organów władzy 
publicznej, które działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytu-

35 Zob. uzasadnienie postanowienia MSWiA RP z dnia 20 października 2017 r. – pismo znak: 
DWRMNiE-WRP-026-10/2017, s. 6 (Archiwum Departamentu Wyznań oraz Mniejszości Naro-
dowościowych i Etnicznych MSWiA), niepubl. 

36 Ibidem, s. 1.
37 Zob. http://orzeczenia.nas.gov.pl/doc/7349E51A32 (dostęp: 13.11.2017 r.).
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cji RP)38. Sąd administracyjny uznał, że w sprawie o wydanie zaświadczenia 
może w imieniu gminy wyznaniowej występować tylko Mufti, nie zaś przewod-
niczący jej zarządu. Uznał też, że przewodniczący zarządu gminy nie jest w ogóle 
organem znanym ustawie i statutowi z 1936 r. Ponadto gmina nie mogła wystą-
pić o wydanie stosownego zaświadczenia, ponieważ nie miała po temu interesu 
prawnego. Wojewódzki sąd administracyjny zaniechał badania okoliczności 
wyboru Muftiego w 2004 r. w kontekście przestrzegania postanowień ustawy 
i statutu z 1936 r. Nie wziął pod uwagę, że statut z 1936 r. został ustanowiony 
w trybie niezgodnym z zasadą poszanowania autonomii i niezależności związ-
ków wyznaniowych w swoim zakresie (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP). Został on 
bowiem uznany, czyli zatwierdzony przez rząd. Sąd nie uznał również za istotną 
okoliczności, iż MZR nie funkcjonował na podstawie statutu z 1936 r. przynaj-
mniej od 1971 r., gdy został uznany przez Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań 
statut uchwalony w 1969 r. Akt z 1936 r. nie był stosowany od kilkudziesięciu lat. 
Istniały zatem przesłanki, by przyjąć, że wygasł on przez desuetudo.

W innym przypadku osoba fizyczna w drodze powództwa z dnia 2 lutego 
2015 r. przeciwko MZR zażądała stwierdzenia nieważności uchwały XV Nad-
zwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu MZR z dnia 20 marca 2004 r. w przed-
miocie wyboru dotychczasowego piastuna urzędu Muftiego39. Sąd okręgowy 
orzeczeniem z dnia 25 lutego 2015 r. odrzucił powództwo, uznając, że sprawa nie 
jest sprawą cywilną ani w sensie formalnym, ani w sensie materialnym. Swoje 
stanowisko uzasadnił, powołując się na konstytucyjną zasadę poszanowania auto-
nomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych, jak również ich współ-
działania dla dobra człowieka i dobra wspólnego. Stwierdził, że sąd powszechny 
nie ma prawa ingerencji w wewnętrzne sprawy żadnego kościoła bądź związku 
wyznaniowego. A taką jest sprawa wyboru Muftiego MZR. W związku z tym 
uznał, że w przedmiotowej sprawie droga sądowa jest niedopuszczalna. 

Sąd apelacyjny oddalił zażalenie na postanowienie sądu okręgowego. Uzasad-
niając swoje stanowisko, trafnie odwołał się zwłaszcza do orzecznictwa ETPCz. 
Przyjął, że tradycyjnie i powszechnie wspólnoty religijne funkcjonują w ramach 
zorganizowanych struktur i – gdy chodzi o organizację takiej wspólnoty – przepis 
art. 9 EKPCz należy interpretować w świetle przepisu art. 11 EKPCz chroniącego 
wolność stowarzyszania się przed nieuzasadnioną ingerencją państwa. Autonomia 
wspólnot religijnych stanowi samą istotę ochrony przyznanej w art. 9 EKPCz, 

38 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie już w orzeczeniu z dnia 19 lutego 2015 r., 
I SA/Wa 2240/14, uznał w uzasadnieniu, że jedynym obowiązującym do dziś statutem MZR jest 
statut uznany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. Dokument z 2009 r. 
zwany „statutem” nie ma takiego przymiotu, zdaniem sądu, ponieważ nie został zatwierdzony 
w trybie obowiązującej ustawy. Może on stanowić jedynie projekt statutu, który moc obowiązują-
cą może uzyskać dopiero w drodze rozporządzenia Rady Ministrów – zob. http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/0D9656ABB (dostęp: 13.11.2017 r.). 

39 Zob. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrtguytimjyg4yti (dostęp: 
13.11.2017 r.).
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wobec czego – poza bardzo wyjątkowymi przypadkami – prawo do wolności 
wyznania w formie gwarantowanej w Konwencji wyklucza istnienie jakiejkolwiek 
swobody decyzyjnej państwa, gdy chodzi o kwestię zgodności z prawem przeko-
nań religijnych i sposobów ich wyrażania. W przypadku różnicy zdań między 
związkiem wyznaniowym a jednym z jego członków, dotyczącej spraw doktry-
nalnych i organizacyjnych, indywidualna wolność wyznania wykonywana jest 
jedynie w ramach prawa do opuszczenia tego związku. W opinii sądu apelacyj-
nego wyjątkowość dopuszczalnej ingerencji państwa w funkcjonowanie struktur 
organizacyjnych związku wyznaniowego, także w kontekście oceny ważności 
uchwał organów tego związku, nie pozwala na stosowanie reguł rozszerzającej 
i analogicznej wykładni obowiązującego prawa. Separacja porządku państwowego 
i porządku związku, zdaniem sądu, oznacza brak mocy obowiązującej przepi-
sów wyznaniowych w porządku laickim właściwym dla prawa państwowego oraz 
ograniczoną moc sprawczą przepisów państwowych w porządku wyznaniowym. 

Z kolei Sąd Najwyższy, oddalając postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r., 
IV CSK 529/15, skargę kasacyjną, przyjął m.in. tezę, iż MZR korzysta z autono-
mii i niezależności w „swoim zakresie” w rozumieniu i w granicach zakreślonych 
przez art. 25 ust. 3 Konstytucji RP, a regulacje ustawy o MZR (np. art. 6 ust. 1, 
art. 7, art. 8 ust. 3 i art. 9) w granicach, w których miałyby z tym kolidować, 
nie mogą stać temu na przeszkodzie, zaś w granicach, w których są akcepto-
wane przez MZR, mogą być traktowane jako jego własne prawo odnoszące się 
do tego zakresu. Według Sądu Najwyższego gwarancja autonomii i niezależności 
kościoła lub związku wyznaniowego w ramach „swojego zakresu” statuowana 
w art. 25 ust. 3 Konstytucji RP implikuje niedopuszczalność ingerencji sądu jako 
organu władzy państwowej w „swój zakres” kościoła lub związku wyznanio-
wego, a więc także niedopuszczalność sądowej oceny prawidłowości stosowania 
własnego prawa przez kościół lub związek wyznaniowy, w tym, co do wyboru 
zwierzchnika religijnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że art. 25 ust. 3 Konstytucji 
RP ma moc derogacyjną w stosunku do ustawy z 1936 r. Analizowane orzeczenie 
umacnia autonomię MZR – wyklucza kognicję sądów powszechnych w rozstrzy-
ganiu sporów wewnętrznych związanych ze stosowaniem jego prawa wewnętrz-
nego. Sąd Najwyższy zachował bardzo daleko idącą powściągliwość – uchylił się, 
w przeciwieństwie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, 
od oceny, który statut obowiązuje w Związku – ten z 1936 r. czy ten z 2009 r. 
Oparł się przy tym na interpretacji zasady niezależności i autonomii związków 
wyznaniowych w swoim zakresie ugruntowanej w doktrynie prawa.

Minister właściwy do spraw wyznań religijnych postanowieniem z dnia 
20 lipca 2017 r. odmówił przyjęcia powiadomienia o wyborze w 2016 r. przez 
II Wszechpolski Kongres Elekcyjny Muzułmański na stanowisko Muftiego MZR 
od elekta. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w szczegól-
ności stanął na stanowisku, że większość przepisów ustawy z 1936 r. nie ma obec-
nie zastosowania w związku z zasadniczą zmianą realiów społeczno-politycznych 
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i prawnych, a także ze względu na zmianę granic państwa. Minister nie wskazał 
jednak postanowień Konstytucji RP czy ustawy o gwarancjach wolności sumie-
nia i wyznania, które miałyby w praktyce derogować niektóre postanowienia 
ustawy z 1936 r. Według wspomnianego organu ustawa pozostaje jednak obo-
wiązującym aktem prawnym i do czasu jej zmiany w trybie przewidzianym prze-
pisami prawa stosowane powinny być m.in.: art. 3, 4 ust. 1 i 2 zd. 1, art. 6 ust. 1 
zd. 1 i art. 10 ust. 140. Minister, ważąc wartości konstytucyjne, dał pierwszeństwo 
zasadzie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego przed ściśle rozumianym 
legalizmem. Stwierdził, że nazwa Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego, 
który w 2004 r. dokonał wyboru Muftiego, w kontekście stabilizacji porządku 
publicznego, nie ma znaczenia formalnego41. W ocenie ministra istotnym zagad-
nieniem jest stabilizacja porządku prawnego jako wartości większej niż ewentu-
alna weryfikacja wyboru Muftiego dokonanego przez wzmiankowany Kongres 
z dnia 20 marca 2004 r.42. Na podkreślenie zasługuje konstatacja ministra, że 
w żadnym wypadku MSWiA nie może być uznany za stronę wewnętrznego sporu 
na tle obsady urzędu Muftiego, w szczególności nie ma kompetencji do jego roz-
strzygania. Zarazem rzeczony organ państwa konsekwentnie stoi na stanowisku, 
że stanowisko Muftiego jest dożywotnie, zatem wybór nowej osoby na tę godność 
należy uznać za sprzeczny z art. 4 ust. 2 ustawy z 1936 r. 

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy MSWiA w postanowieniu z dnia 
20 października 2017 r. podtrzymał dotychczasowe stanowisko. Na jego zmianę 
nie wpłynęło zwłaszcza podniesienie przez wnioskodawcę, iż wybór Muftiego 
w 2004 r. był od początku kwestionowany ze względów formalnoprawnych. Pod-
trzymano co do zasady argumentację prezentowaną przez MSWiA dotychczas. 
Organ zastrzegł przy tym, że postanowienie nie stanowi ingerencji w wewnętrzne 
sprawy Związku.

IV. WNIOSKI, POSTULATY I KONKLUZJA

Należy zauważyć, że organy państwowe III RP nie prezentowały konsekwent-
nego stanowiska w sprawie podstaw prawnych działalności MZR. Najpierw przez 
lata przyjmowano, że obowiązuje statut z lat 1969–1971, a następnie akt z 2009 r., 
by ostatecznie około 2012 r. stanąć na stanowisku, że obowiązujący jest statut 
z 1936 r. Także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznaje moc obo-
wiązującą przedwojennej regulacji. Pomimo tego organy państwa odżegnują się 

40 Uzasadnienie postanowienia MSWiA RP z dnia 20 października 2017 r…, s. 3. 
41 Ibidem s. 7.
42 Zob. uzasadnienie postanowienia MSWiA RP z dnia 20 lipca 2017 r. – pismo znak: DWRM-

NiE-wrp-026-10/2017, s. 4 (Archiwum DWRMNiE MSWiA RP), niepubl.
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od badania, czy Mufti ustanowiony w 2004 r. został wybrany zgodnie z ustawą 
i statutem z 1936 r. Można odnieść wrażenie, że zarówno centralna administracja 
wyznaniowa, jak i sądy, na czele z Sądem Najwyższym i Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym w Warszawie, nie chcą wikłać się w wewnętrzny spór tra-
wiący MZR. Powyższa postawa niewątpliwie minimalizuje ryzyko naruszenia 
przez Polskę standardów sformułowanych przez ETPCz na podstawie art. 9 w zw. 
z art. 11 EKPCz. Cechuje ją dążenie do zachowania neutralności. Podważa ona 
natomiast zaufanie do państwa polskiego ze strony części członków MZR. Zara-
zem trzeba przyznać, iż uznanie przez organy państwowe, zgodnie ze stanowi-
skiem II Wszechpolskiego Kongresu Elekcyjnego z 2016 r., że wybór Muftiego 
w 2004 r. jest nieważny ex tunc, kolidowałoby zupełnie z zasadą bezpieczeństwa 
obrotu i miało daleko idące negatywne skutki zarówno dla samego MZR, jak 
i dla jego kontrahentów.

Pilną koniecznością zatem jest ustanowienie nowej regulacji ustawowej 
dotyczącej MZR, odpowiadającej wymogom Konstytucji RP z 1997 r. w dzie-
dzinie wolności sumienia i religii oraz stosunków państwo‒związki wyzna-
niowe. Obecny stan prawny jest sprzeczny z zasadą pewności prawa i zasadą 
bezpieczeństwa obrotu prawnego. Paradoksalnie, w tym kontekście zasadna jest 
konstatacja, że status Związku, najstarszej muzułmańskiej wspólnoty religijnej 
w państwie polskim, jest gorszy niż położenie prawne innych muzułmańskich 
związków wyznaniowych43. Ich uprawnienia, jako wpisanych do rejestru kościo-
łów i innych związków wyznaniowych, jednoznacznie wynikają z ustawy z dnia 
17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania44. W szczególności 
ich statuty wskazują organy kierownicze uprawnione do reprezentacji45. Anali-
zowany stan prawny nie odpowiada także, jak można przypuszczać, aspiracjom 
znacznej części członków Związku. Utrzymuje autorytarny ustrój, przez co 
utrudnia wypracowanie kompromisu organizacyjnego między stronami sporu46. 
W połączeniu z urazami osobistymi katalizuje kryzys wewnętrzny MZR, przeja-
wiający się m.in. odpływem wiernych47.

Mufti MZR, działając na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 188 ust. 1 
i 2 Konstytucji RP, mógłby wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 
o stwierdzenie niezgodności zwłaszcza art. 25 ust. 3 i art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji 
RP oraz z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 11 EKPCz wielu przepisów ustawy z 1936 r. 

43 Są to: Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Islamskie Zgromadzenie Ahl-ul-Bayt, 
Stowarzyszenie Islamskie Ahmadiyya, Zachodni Zakon Sufi w Polsce, Wiara Bahá’i oraz Liga 
Muzułmańska w RP.

44 P. Borecki, Status prawny wyznawców islamu w Polsce, „Państwo i Prawo” 2008, z. 1, s. 82.
45 Zob. szerzej R. Kaczmarczyk, Status prawny i faktyczny…; autor charakteryzuje nie tylko 

regulacje prawne, w tym statuty, poszczególnych muzułmańskich związków wyznaniowych, lecz 
także ich skład, rys historyczny i doktrynalny.

46 Kompromis mógłby polegać np. na rozdzieleniu funkcji Muftiego i przewodniczącego 
NKM.

47 Zob. przypis nr 1.
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Wydaje się, że należałoby zakwestionować: art. 1, art. 2 zd. 1, art. 9, art. 4 zd. 2, 
art. 6 ust. 1 zd. 2, 3, 4, ust. 2 i 3, art. 7, art. 8 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 11, art. 12 
ust. 2, art. 14, art. 15, art. 17 zd. 2, art. 18–21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28 
ust. 3, art. 30, art. 32, art. 33, art. 34 ust. 1, art. 38 czy art. 47. 

Przewidziany w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP tryb określenia stosunków mię-
dzy państwem a nierzymskokatolickimi związkami wyznaniowymi, jako doty-
czący także MZR, może utrudnić ustanowienie nowej ustawy. Dotychczas na 
podstawie rzeczonego przepisu została zawarta jedna umowa48, zaś na jej pod-
stawie nie uchwalono kompleksowej ustawy wyznaniowej, lecz akt bardzo szcze-
gółowy49. Nadal nie jest ustalona procedura realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji 
RP. Należy zwrócić uwagę, że organem reprezentującym MZR w negocjacjach 
z rządem oraz sygnatariuszem ewentualnej umowy będzie Mufti. W obecnym 
stanie prawnym jako naczelny organ Związku może on sabotować wszelkie próby 
osłabienia jego pozycji w nowej regulacji ustawowej, polegające zwłaszcza na 
rozszerzeniu kompetencji organów kolegialnych – NKM lub Wszechpolskiego 
Kongresu Muzułmańskiego, powołaniu stałego, szczególnego organu kontrol-
nego, czy na zniesieniu dożywotności godności Muftiego. Instrumenty prawne 
presji na Muftiego w trakcie prac legislacyjnych są bardzo ograniczone50.

W przypadku dalszego utrzymywania się opisanej sytuacji konfliktowej 
zwolennikom Muftiego wybranego w 2016 r. nie pozostanie nic innego, jak zało-
żyć nowy muzułmański związek wyznaniowy. Nie będą oni jednak mieli prawa 
do składników majątku MZR, jako należących do odrębnej od swoich członków 
osoby prawnej51.

W analizowanej sprawie brak jest już dobrych, możliwych do szybkiego 
zastosowania rozwiązań, które pozostawałyby zgodne z ogółem wymienionych 
na wstępie zasad ustrojowych. Konieczne jest ważenie tych zasad. Można nie-
stety odnieść wrażenie, że nastąpił paraliż podstawowej funkcji państwa, funk-
cji politycznej, polegającej na rządzeniu, czyli rozstrzyganiu konfliktów między 
różnymi grupami społecznymi.

48 Jest to umowa z dnia 6 kwietnia 2011 r. między Radą Ministrów a Polskim Autokefalicz-
nym Kościołem Prawosławnym, opublikowana w: „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, t. 4, 
s. 152; zob. P. Borecki, Uwagi w sprawie umowy z dnia 6 kwietnia 2011 r. między Radą Ministrów 
a Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2012, 
t. 4, s. 229–232. 

49 Jest to ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchow-
nego w Warszawie z budżetu państwa, Dz.U. nr 144, poz. 849.

50 Bodaj jedynym takim instrumentem mogłoby być wystąpienie przez Prezesa Rady Mini-
strów z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP posta-
nowień ustawy z 1936 r. dotyczących statusu Muftiego.

51 M. Pietrzak uważa jednak, że jeżeli liczba wyznawców zostających w związku wyzna-
niowym znajduje się w dysproporcji do wartości majątku, państwo, kierując się przesłankami 
sprawiedliwości, ma prawo zmniejszyć ich dobra i przekazać odpowiednią część na rzecz grupy, 
która wyszła ze związku wyznaniowego – zob. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe…, 2013, s. 279.
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SUMMARYASSIGNMENT OF THE MUFTI MUSLIM RELIGIOUS 
UNION AND THE PRINCIPLES OF THE CONSTITUTION  

OF THE REPUBLIC OF POLAND

Summary

In the Muslim Religious Union there is a dispute over the establishment of the Mufti 
office. From 2016, a schism has arisen in this religious community. This situation is 
a source of challenges for the authorities of the state administration and the courts in the 
application of a number of principles of the 1997 Constitution of the Republic of Poland. 
There are principles: autonomy and independence of religious associations in their scope, 
legalism, legal certainty or confidence of citizens in the state and their rights. The legal 
status of the Union is based on anachronistic legislation: the Act of April 21, 1936, on the 
relationship of the State to the Muslim Religious Union in the Republic of Poland and the 
statute approved by the Council of Ministers by way of an ordinance of August 26, 1936. 
In practice, the Muslim Religious Association applies the 2009 internal statute. Religious 
authorities and courts try to remain neutral and not interfere in the internal dispute in the 
Muslim Religious Union. This is in line with the standards stemming from the judgments 
of the European Court of Human Rights and the constitutional principle of autonomy and 
independence of religious associations in their own rig However, there is a state of legal 
uncertainty. It is urgent to repeal the Act and the Statute of 1936. This can be done either 
by a Constitutional Court decision or by passing a new law on the basis of the Muslim 
Religious Union Agreement with the Council of Ministers.
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PREFEROWANE PODEJŚCIA DO ROZWIĄZYWANIA 
KONFLIKTÓW WŚRÓD POLSKICH 

I AMERYKAŃSKICH STUDENTÓW PRAWA, 
W KONTEKŚCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA

WPROWADZENIE

Istnieje w świadomości społecznej – zarówno polskiej, jak i amerykańskiej – 
stereotyp prawnika jako osoby, która przystępuje do rozwiązywania konfliktów 
w sposób nastawiony na rywalizację. Można się zastanawiać, czy stereotyp ten 
ma ugruntowanie w specyfice edukacji prawniczej, jak również czy znajduje 
potwierdzenie w postawach i zachowaniach preferowanych przez studentów 
prawa. Celem tego artykułu jest wstępne rozpoznanie strategii rozwiązywania 
konfliktów wśród studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także przyj-
rzenie się temu, czy podejście do konfliktu studentów polskich ma charakter spe-
cyficzny na tle studentów amerykańskich. W tym celu przeprowadzono badanie, 
w którym posłużono się kwestionariuszem Thomasa-Kilmanna, narzędziem do 
analizy preferowanych podejść do rozwiązywania konfliktu, opracowanym na 
gruncie amerykańskim, ale stosowanym również w innych częściach świata. 
Uzyskane w toku badania wyniki studentów polskich zestawiono z dostępnymi 
danymi na temat studentów amerykańskich. Ponadto, w celu przyjrzenia się spe-
cyfice zawodów prawniczych, wyniki studentów amerykańskich porównano 
z danymi dotyczącymi szerszej populacji. Badanie miało zweryfikować hipo-
tezę, że podejmowanie zawodu prawniczego wiąże się z bardziej rywalizacyjnym 
podejściem do konfliktu. Badaczki interesowało również pytanie, czy nastawie-
nie do konfliktu zmienia się w toku edukacji prawniczej. 

Na wstępie artykułu została zarysowana specyfika zawodów prawniczych 
oraz szczególny charakter edukacji prawniczej w amerykańskim i polskim sys-
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temie kształcenia na podstawie istniejącej literatury. W dalszej części artykułu 
znajduje się opis zastosowanego narzędzia badawczego wraz z jego potencjałem 
w zakresie interpretacji wyników, ale również ograniczeniami. Następnie autorki 
prezentują przebieg badań oraz opisują najważniejsze wyniki i wnioski w odnie-
sieniu do danych amerykańskich. Tekst zamyka analiza możliwych interpretacji 
oraz implikacji uzyskanych wyników. Trzeba przy tym podkreślić, że wnioski 
mają charakter wstępny i eksploracyjny oraz bazują na specyficznych próbach 
studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentów amerykańskich. 
Należy zatem ostrożnie podchodzić do ich generalizacji na ogół przedstawicieli 
zawodów prawniczych.

SPECYFIKA EDUKACJI PRAWNICZEJ W POLSKIM 
I AMERYKAŃSKIM SYSTEMIE KSZTAŁCENIA

Przedstawiciele zawodów prawniczych, jak również cała profesja prawnicza, 
znajdują się w obszarze szczególnego zainteresowania opinii publicznej i mediów 
ze względu na ważną rolę społeczną w tworzeniu i interpretacji prawa oraz 
ochronie praw indywidualnych. Prowadzone badania potwierdzają funkcjonowa-
nie w społeczeństwie pewnych stereotypowych ocen przedstawicieli tych zawo-
dów, zgodnie z którymi są to najczęściej osoby, które dominują konwersację, są 
pewne siebie, racjonalnie patrzą na rzeczywistość, są mało empatyczne, a często 
rywalizujące, czy nawet agresywne1. Z jednej strony podejście takie może wyda-
wać się racjonalne ze względu na założone cele pracy prawnika, które na ogół 
zakładają zdystansowane i niezaangażowane emocjonalnie wspieranie klienta 
w rozwiązywaniu jego problemów prawnych. Z drugiej jednak strony postawy 
takie bywają oceniane krytycznie, jako że zarzuca się prawnikom brak empatii, 
niewystarczające umiejętności interpersonalne oraz pomijanie elementów emo-
cjonalnych i relacyjnych, które mogą być dla klienta ważne przy rozwiązaniu 
sporu2. Ponadto przypisuje się często prawnikom to, że bardziej niż przedsta-
wicielom innych zawodów zależy im na sukcesie i prestiżu. Zarazem podkreśla 
się, że skłonność do konfrontacji i nastawienie na rywalizację mogą wynikać 
zarówno ze szczególnych właściwości osobistych, jak i specyfiki systemu edu-
kacji prawniczej3. 

1 S. S. Daicoff, Lawyers Know Thyself: A Psychological Analysis of Personality Strengths 
and Weaknesses, Washington 2004, s. 26. 

2 R. Korobkin, C. Guthrie, Psychology, Economics, and Settlement: A New Look at the Role 
of Lawyers, „Texas Law Review” 1997, Vol. 76, s. 158. 

3 S. S. Daicoff, Lawyers Know Thyself…, s. 27.
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Niektórzy autorzy uważają, że prawnicy w wykonywaniu swoich zawodów 
kierują się standardami, które są oczywistym efektem wykształcenia prawni-
czego, polegającym na dominującym znaczeniu obiektywnych norm prawnych 
i dostosowaniu ich do sytuacji klienta (subsumpcji), co prowadzi do odsunięcia 
wartości pozaprawnych na drugi plan. Ponadto preferencja dla strategii rywaliza-
cyjnych, takich jak polemizowanie z argumentami drugiej strony, traktowanie jej 
jak przeciwnika, zastosowanie ataków i walka o największą wygraną dla klienta, 
niezależnie od konsekwencji, jest odzwierciedleniem pewnych zasad kontradyk-
toryjnego charakteru procesu sądowego4. 

Literatura amerykańska dostarcza wielu refleksji na temat cech osobowości 
oraz preferowanych strategii działania prawników, również w kontekście systemu 
edukacji. J. R. Coben sugeruje, że prawnicy, koncentrując się na prawie i jego 
interpretacji, uznają je za jedyną miarę sprawiedliwości5. Z kolei S. S. Daicoff stu-
diująca osobowości prawników amerykańskich konstatuje, że prawnicy wyróż-
niają się spośród innych profesji dążeniem do sukcesu, a także preferencją do 
nieosobistych relacji, logicznego podejścia do rozwiązywania problemów, fawo-
ryzowaniem rywalizacji, położeniem nacisku bardziej na prawa i zobowiązania 
niż emocje i międzyludzkie relacje6. Według niej nawet przed rozpoczęciem 
studiowania na wydziałach prawa przyszli prawnicy wykazują tendencje do sto-
sowania analizy, są zorientowani na wynik i dominację oraz są mniej zaintereso-
wani relacjami międzyludzkimi niż pozostała cześć populacji7. L. Riskin z kolei 
ujmuje sposób myślenia i podejmowania przez prawników decyzji w kategoriach 
„standardowej mapy filozoficznej” będącej wypadkową osobowości i edukacji 
prawniczej. Charakterystyczna dla prawników „standardowa mapa filozoficzna” 
zakłada postrzeganie ludzi i zdarzeń przez pryzmat kategorii prawnych, dokony-
wanie analizy sytuacji w kontekście praw i obowiązków przewidzianych w prze-
pisach, koncentrowanie się bardziej na zdarzeniach i faktach niż na ludziach i ich 
emocjach. L. Riskin wskazuje wręcz, że prawnicy „cierpią z powodu niedostatecz-
nego rozwoju emocjonalnych zdolności”8. C. Guthrie argumentuje, że prawnicy 
mają inklinacje do „emocjonalnego dystansu” oraz „znajdują komfort w reżimie 
opartym na regułach i przepisach”9. Według R. Korobkina, który przeprowadził 
badania wśród studentów prawa w Stanach Zjednoczonych, przykładają oni wyż-

4 Ibidem.
5 J. R. Coben, Summer Musings on Curricular to Change the Lawyer’s Standard Philosoph-

ical Map, „University of Florida Law Review” 1998, Vol. 50, s. 737. 
6 S. S. Daicoff, Lawyers Know Thyself…, s. 28; S. S. Daicoff, Making Law Therapeutic for 

Lawyers: Therapeutic Jurisprudence, Preventive Law and the Psychology of Lawyers, „Psycho-
logy Public Policy and Law” 1999, Vol. 5, s. 815. 

7 Ibidem.
8 L. Riskin, Mediation and Lawyers, „Ohio State Law Journal” 1982, Vol. 43, s. 43–44.
9 C. Guthrie, The Lawyer’s Philosophical Map and the Disputant’s Perceptual Map: Impedi-

ments to Facilitative Mediation and Lawyering, „Harvard Negotiation Law Review” 2001, Vol. 6, 
s. 155. 
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szą wagę do wartości ekonomicznych i materialnych niż do relacji, dóbr o charak-
terze niematerialnym, czy też wartości emocjonalnych lub psychologicznych10.

D. Peters wskazuje, że obowiązek prawników do tzw. gorliwej reprezentacji 
klienta (zeleous advocacy), będący przez długi czas powszechnie obowiązują-
cym standardem etycznym adwokatów, może powodować większą rywalizację, 
gdyż jest rozumiany jako „walka” o jak największą wygraną dla klienta w sen-
sie materialnym11. Pogląd o rywalizacyjności prawników jest jednak daleki od 
jednolitego. Niektórzy autorzy wskazują, że rywalizacja nie jest wcale podsta-
wowym sposobem działania prawników. Na przykład M. L. Nelken doszła do 
wniosku, badając podejście amerykańskich studentów prawa do konfliktów, że 
stosują oni częściej strategie polegające na kompromisie, niż te oparte na rywali-
zacji12. G. R. Williams, badając w 1976 r. efektywność i style negocjacyjne praw-
ników, stwierdził na podstawie wywiadów z pełnomocnikami stron, iż lepsze 
efekty w swojej pracy osiągają negocjatorzy nastawieni na współpracę, niż nego-
cjatorzy nastawieni na rywalizację13. A. Kupfer-Schneider po ponad dwudzie-
stu pięciu latach od studiów G. R. Williamsa potwierdziła, że reprezentowanie 
w negocjacjach stylu rywalizacyjnego i agresywnego przez pełnomocników jest 
coraz mniej skuteczne, z kolei stosowanie technik opartych na rozwiązywaniu 
problemu jest bardziej efektywne i coraz częściej takie podejście jest stosowane 
przez prawników14.

Niezależnie od przytoczonych wniosków, w świadomości społecznej w Pol-
sce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, a także w świadomości samych 
prawników i studentów prawa istnieje przekonanie, że edukacja na wydziałach 
prawa i aplikacjach, a wreszcie reprezentacja klientów szczególnie przed sądami, 
skłaniają do większej rywalizacyjności. Przekonanie o rywalizacyjności pro-
fesji prawniczych w Polsce wiąże się również między innymi z takim postrze-
ganiem ugody, w którym jest ona rozumiana jako strata i pozostawia uczucie 
niedosytu i przegranej15. W tym kontekście istotne wydaje się zbadanie predys-
pozycji i podejścia polskich prawników do rozwiązywania sporów. Trzeba przy 
tym zaznaczyć, że na podejście do rozwiązywania konfliktu składają się zarówno 
względnie stałe cechy osobowości16, jak i elementy zmienne, w tym umiejętności, 

10 R. Korobkin, C. Guthrie, Psychology…, s. 79.
11 D. Peters, D. Peters, Forever Jung: Psychological Type Theory: the Myers – Briggs Type 

Indicator and Learning Negotiation, „Drake Law Review” 1993, Vol. 42, No. 1, s. 250.
12 M. L. Nelken, The Myth of the Gladiator and Law Students Negotiation Styles, „Cardozo 

Journal of Conflict Resolution” 2005, Vol. 7, No. 1, s. 3. 
13 G. R. Williams, Legal Negotiation and Settlment, Saint Paul, Minnesota 1983, s. 16 i n.
14 A. Kupfer-Schneider, Shattering Negotiation Myths Empirical Evidence on the Effective-

ness of Negotiation Style, „Harvard Negotiation Law Review” 2002, Vol. 7, No. 143, s. 152.
15 J. Nauaman, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa 

2012, s. 396.
16 S. S. Daicoff, Expanding The Lawyer’s Toolkit of Skills and Competences: Synthesizing 

Leadership, Professionalism, Emotional Intelligence, Conflict Resolution and Comprehensive 
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których można nauczyć się w toku edukacji, takie jak: umiejętności interper-
sonalne, umiejętność pracy w grupach, czy umiejętność rozwiązywania proble-
mów17. Trzeba również dodać, że rywalizacyjność jest podejściem ze swej natury 
sprzecznym z założeniami mediacji, która podkreśla nastawienie na współpracę, 
dialog z drugą stroną, czy też oparcie rozwiązania sporu na szerokich intere-
sach obu stron. Rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów wymaga 
zatem wskazywania nowych kierunków kształcenia rozwijających te umiejętno-
ści, które są potrzebne do efektywnego zastosowania metod polubownych oraz 
budujących pozytywne postawy prawników wobec wprowadzenia tych metod do 
systemu prawnego. 

Jako że na polskich wydziałach prawa rzadko uczy się tzw. umiejętności 
miękkich, a raczej dominuje nauczanie w tradycyjnej dogmatycznej formie, 
można postawić tezę, że studenci prawa wypełniają luki w edukacji w zakresie 
kompetencji komunikacyjnych pewnymi zachowanymi i informacjami, które są 
im znane i dostępne z filmów, literatury, czy też obiegowych opinii18. E. Łojko 
zauważa, że również opinie społeczne o prawnikach są kształtowane głów-
nie na podstawie mediów, a nie w wyniku bezpośredniego kontaktu z nimi19. 
Z jej badań wynika również, że dla wielu studentów prawa wybór studiów ma 
„kompensacyjne znaczenie i wiąże się z podwyższeniem własnej wartości”, 
co jest potwierdzeniem tezy, że prestiż jest jedną z podstawowych motywacji 
przy wyborze studiów prawniczych20. Z innego badania, prowadzonego wśród 
prawników, którzy od 25 lat wykonują ten zawód, wynika z kolei, że najczę-
ściej wymienianym miernikiem sukcesu są zarobki (57,9%) oraz samorealizacja 
w pracy (58,6%)21. E. Łojko zwraca jednocześnie uwagę, że studia prawnicze 
zmuszają do walki, uczą siły przebicia oraz podejścia konfrontacyjnego22. 

Określone podejście do rozwiązania konfliktu może przekładać się na ważne 
decyzje prawników w roli pełnomocników, w zakresie wyboru procedury nego-
cjacji czy mediacji, a także ich przebiegu i wyniku. Bardziej rywalizacyjne 
podejście pełnomocnika może skutkować tym, że nie wybierze on mediacji, jako 

Law, „Santa Clara Law Review” 2012, Vol. 52, No. 795, s. 831. Patrz także: J. D. Mayer, P. Salovey, 
D. R. Caruso, Emotional Intelligence. New Abelit or Eclectic Traits?, „American Psychologist” 
2008, Vol. 63, No. 6, s. 503–517. W artykule autorzy opisują te umiejętności wchodzące w zakres 
inteligencji emocjonalnej, które są możliwe do nauczenia. 

17 S. S. Daicoff, Expanding the Lawyer’s Toolkit…, s. 831. 
18 Ibidem, s. 834.
19 Ibidem.
20 E. Łojko, O potrzebie badania wzajemnych relacji między prawnikami a dziennikarzami, 

(w:) E. Łojko (red.), Prawnicy i dziennikarze – współpraca, rywalizacja, manipulacja, Warszawa 
2012, s. 27.

21 E. Łojko, M. Dziurnikowska-Stefańska (red.), Wartości a sukces zawodowy prawników – 
granice kompromisu, Warszawa 2011, s. 97. 

22 E. Łojko, Opinie studentów prawa o Wydziale i jego kadrze, (w:) E. Łojko (red.), Studenci 
prawa o studiach i perspektywach zawodowych, Warszawa 2011, s. 370.
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efektywnej metody rozwiązania sporu, jeśli uważa, że kompromis jest stratą, 
a jego zadaniem jest taka reprezentacja klienta, aby wygrać dla niego jak naj-
więcej i nie okazywać słabości wobec drugiej strony. Ponadto podejście do kon-
fliktów może wpływać na wybór osoby mediatora, a także zasady współpracy 
z klientem w mediacji. Preferencje w zakresie podejścia do konfliktu mogą wpły-
wać na wybór strategii rozmów w czasie mediacji, traktowanie drugiej strony, 
stosowanie określonego rodzaju taktyk, nastawienie na wąskie – materialne ‒ 
interesy klienta, czy też potraktowanie jego interesów szerzej. Ponadto, biorąc 
pod uwagę fakt, że prawnicy mają bardzo duży wpływ na decyzje swoich klien-
tów, ich własny styl podejścia do konfliktów będzie w dużej mierze wpływał na 
wybory tych ostatnich, a także na to, jakie są ich oczekiwania wobec mediacji 
oraz tego, w jaki sposób powinna ona przebiegać23.

OPIS ZASTOSOWANEGO NARZĘDZIA BADAWCZEGO TESTU 
THOMASA-KILMANNA

Jednym z instrumentów wykorzystywanych do badania studentów prawa 
i prawników w zakresie ich podejścia do rozwiązywania sporów jest test Tho-
masa-Kilmanna (TKI). Test ten wyjściowo pod nazwą MODE – Management-of-
-Differences Exercise, aktualnie znany jako TKI ‒ Thomas Kilmann Instrument, 
został stworzony przez R. H. Kilmanna i K. W. Thomasa w latach 70. XX w. jako 
narzędzie pomiaru strategii radzenia sobie z konfliktem.

Strategia radzenia sobie z konfliktem, utożsamiana przez część badaczy 
z podejściem do negocjacji, jest przez G. R. Shella definiowana jako „względ-
nie stały zestaw zachowań i reakcji opartych na cechach osobowości, który 
uaktywnia się w sytuacji negocjacyjnej”24. Tematyka strategii rozwiązywania 
konfliktu jest przedmiotem zainteresowania badawczego od lat 60. XX w., kiedy 
to pojawiła się w naukach społecznych klasyfikacja opierająca się na dwóch nie-
zależnych wymiarach: współpracy – nastawienia na zaspokojenie potrzeb dru-
giej strony, oraz asertywności – nastawienia na zaspokojenie potrzeb własnych. 
Zgodnie z założeniami tej koncepcji zachowania jednostek będących w kon-
flikcie, rozumianym jako postrzegana sprzeczność potrzeb i oczekiwań stron, 
można skategoryzować ‒ w zależności od ich umiejscowienia na obu wymiarach 
– w postaci pięciu podejść:

23 J. H. Goldfien, J. K. Robbenholt, What if The Lawyers have Their Way? An Empirical 
Assessment of Conflict Strategies and Attitudes Toward Mediation Styles, „Ohio State Journal on 
Dispute Resolution” 2007, Vol. 22, s. 287.

24 G. R. Shell, Bargaining Styles and Negotiation: The Thomas-Kilmann Conflict Mode In-
strument in Negotiation Training, „Negotiation Journal” 2001, Vol. 17, s. 155–156.
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1) rywalizacji (wysokie nastawienie na zaspokojenie własnych potrzeb, przy 
niskim lub zerowym nastawieniu na zaspokojenie potrzeb drugiej strony), 

2) współpracy (wysokie nastawienie na zaspokojenie zarówno potrzeb wła-
snych, jak i drugiej strony), 

3) kompromisu (średnie nastawienie na zaspokojenie potrzeb własnych oraz 
średnie nastawienie na zaspokojenie potrzeb drugiej strony), 

4) unikania (niskie lub zerowe nastawienie na zaspokojenie potrzeb zarówno 
własnych, jak i drugiej strony),

5) ustępowania (niskie lub zerowe nastawienie na zaspokojenie własnych 
potrzeb, przy wysokim nastawieniu na zaspokojenie potrzeb drugiej strony). 

Na podstawie przedstawionej koncepcji w Stanach Zjednoczonych powstały 
trzy narzędzia badania strategii radzenia sobie z konfliktem: Blake’a i Moutona 
(1969), Lawrenca i Lorscha (1967) oraz Halla (1969). Wspólnym problemem 
wszystkich tych narzędzi była duża podatność pomiaru na efekt oczekiwań spo-
łecznych. Konstrukcja testów sprawiała, że badani jasno odczytywali, które odpo-
wiedzi prowadzą do wyników najbardziej pożądanych społecznie, co rzutowało na 
ich wybory25. K. W. Thomas i R. H. Killmann podjęli próbę stworzenia narzędzia, 
którego pomiaru nie będzie zakłócać efekt oczekiwań społecznych. W rezultacie 
ich prac powstał test Thomasa-Kilmanna, którego wyniki określają konfigurację 
strategii reagowania na konflikt: rywalizacji, współpracy, kompromisu, unikania 
i dostosowania (ustępowania), w sposób możliwie najmniej zafałszowany przez 
społeczne preferencje. Badani uzyskują wyniki w pięciu współzależnych skalach, 
w przedziale między 0 a 12 punktów. Do rozdzielenia w teście jest 30 punktów, 
które na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondenta zostają przydzie-
lone do właściwych skal. Analiza wyników może być prowadzona zarówno pod 
kątem natężenia (częstości) stosowania danej strategii (0–12 pkt), jak i pod kątem 
rozkładu częstości stosowania poszczególnych strategii, czyli ich konfiguracji. 
Najwyższy wynik w teście prezentuje preferowaną strategię respondenta, nazy-
waną także strategią dominującą, kolejny wynik jest definiowany jako strategia 
dodatkowa (uzupełniająca), wykorzystywana pomocniczo w sytuacji, w której 
strategia główna nie przynosi rezultatów26. W większości przypadków badanego 
charakteryzuje jedna strategia główna – najczęściej stosowana, i jedna dodat-

25 R. H. Kilmann, K. W. Thomas, Developing a Forced-Choice Measure of Conflict-Handling 
Behavior, „Educational and Psychological Measurement” 1977, Vol. 37, No. 2, s. 309–325, http://
www.kilmanndiagnostics.com/developing-forced-choice-measure-conf lict-handling-behav-
ior-mode-instrument (dostęp: 29.10.2018 r.); zob. także: R. H. Kilmann, K. W. Thomas, Compari-
sion of Four Instruments Measuring Conflict Behavior, „Psychological Reports” 1977, Vol. 42, No. 
3, s. 1139–1145; N. A. Herk, R. C. Thompson, K. W. Thomas, R. W. Kilmann, International Tech-
nical Brief For The Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, http://www.kilmanndiagnostics.
com/sites/default/kilmann-private-10020393424lksdjfksdjfl093u/TKI_International_Brief.pdf 
(dostęp: 14.09.2018 r.), s. 1. 

26 R. H. Kilmann, Frequently asked questions about the TKI Assessment, http://www.kilman-
ndiagnostics.com/frequently-asked-questions-about-tki-assessment (dostęp:14.09.2018 r.).
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kowa – następna w kolejności preferencji, ale możliwe jest również posiadanie 
kilku równoważnych strategii głównych lub dodatkowych.

Narzędzie spełnia podstawowe wymogi formalne stawiane testom psychome-
trycznym, a autorzy wykazali jego trafność teoretyczną. Test zawiera 30 pytań 
wymuszonego wyboru prezentujących alternatywne sposoby reagowania na kon-
flikt: respondent wybiera ten sposób reagowania, który jest bliższy jego prefe-
rencjom27. Do tej pory nie zbadano w sposób wyczerpujący trafności zewnętrznej 
narzędzia, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy i na ile wyniki TKI pozwalają 
przewidywać rzeczywiste zachowania w konflikcie. Wyrywkowe badania, które 
były do tej pory prowadzone, wskazują natomiast, że wyniki testu TKI pozwa-
lają przewidywać różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn, a także różnice 
w podejściu studentów do konfliktów z udziałem wykładowców oraz konflik-
tów innego typu28. Dostępna próba normalizacyjna testu została opracowana 
w 2007 r.29 i opiera się na wynikach badań 8000 respondentów (dobranych losowo 
z próby 59 000 osób). Próba ma charakter reprezentatywny, jej skład odzwier-
ciedla zróżnicowanie populacji dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
w zakresie płci, rasy, doświadczenia zawodowego oraz miejsca zamieszkania. 
Na podstawie przeprowadzonych badań stworzono skalę wyników standaryzo-
wanych definiującą poziom wyników niskich, średnich i wysokich, jeśli chodzi 
o natężenie (pomiędzy 0–12) poszczególnych sposobów reagowania30. 

W 2011 r. powstało pilotażowe studium obejmujące wyniki badań prowadzo-
nych w 16 krajach całego świata (Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, 
Niemcy, Indie, Irlandia, Włochy, Japonia, Meksyk, Nowa Zelandia, Singapur, 
RPA, Szwecja i Wielka Brytania). Na podstawie tego pilotażu autorzy testu skon-
statowali, że z zachowaniem pewnej ostrożności badawczej, dane amerykańskie 
mogą być wykorzystywane do porównań również w badaniach prowadzonych 
w innych krajach31. Jedyną drobną różnicę zaobserwować można w przesunię-
ciach wyników współpracy – mieszkańcy USA są nieco bardziej współpracujący 
od badanych z innych krajów, co przekłada się na to, że w próbie międzynarodo-

27 Po wielokrotnych pomiarach itemy (stwierdzenia) w teście zostały dobrane w taki sposób, 
by żadna z odpowiedzi w diadzie nie sytuowała się wyżej na skali aprobaty społecznej. Rzetel-
ność testu szacowana była metodą stabilności bezwzględnej (test-retest), a współczynnik alpha 
Cronbacha wynosi średnio ok. 0,66 – w zależności od strategii. Przy założeniu, że wyniki powy-
żej 0,7 wskazują na wysoką rzetelność skali, wartość 0,66 należy uznać za wystarczającą; zob. 
R. H. Kilmann, K. W. Thomas, Developing a Forced-Choice Measure…

28 Ibidem.
29 Pierwsze opracowanie walidacyjne dla tekstu zostało opublikowane przez K. W. Thomasa 

i R. H. Kilmanna w 1977 r. i bazowało na wynikach badań menedżerów i przedstawicieli biznesu. 
Na początku XXI w. uaktualniono i poszerzono pulę wyników.

30 N. A Herk, R. C. Thompson, K. W. Thomas, R. W. Kilmann, International Technical 
Brief…, s. 1–2.

31 R. H. Kilmann, Frequently asked questions…
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wej do wyników średnich zalicza się wynik 5–7 punktów, a w próbie USA wynik 
5–8 punktów32. 

WYKORZYSTANIE TESTU THOMASA-KILMANNA 
W BADANIACH AMERYKAŃSKICH

Począwszy od lat 70. XX w. test TKI był wielokrotnie wykorzystywany 
w badaniach z zakresu prawa i nauk społecznych, w tym psychologii, socjolo-
gii i zarządzania. Narzędzie było najczęściej używane do badania przedstawi-
cieli biznesu, menedżerów, pracowników instytucji oraz prawników. Z punktu 
widzenia niniejszych rozważań szczególnie istotne wydają się być badania stylów 
negocjacyjnych menedżerów prowadzone przez G. R. Shella z Wharton School 
na Uniwersytecie Pensylwanii33, badania podejścia do konfliktu i negocjacji stu-
dentów prawa i prawników prowadzone przez M. Nelken w Hastings College of 
Law na Uniwersytecie Kalifornijskim, Boalt i Stanford Law School34 oraz bada-
nia związku między podejściem do konfliktu pełnomocników prawnych a stylem 
mediacyjnym wybranego przez nich mediatora prowadzone przez J. H. Goldfiena 
z Hastings College of Law na Uniwersytecie Kalifornijskim i J. K. Robbennolt, 
profesor prawa i psychologii z Uniwersytetu Illinois35.

Badania prowadzone przez G. R. Shella obejmowały wstępnie grupę 1682 
osób korzystających z programów edukacyjnych dla menedżerów w Wharton 
School. Z czasem baza danych została poszerzona o wyniki kolejnych roczników 
studentów, obejmując wyniki 3528 osób (dane na 2005 r.)36. Dane zebrane przez 
G. R. Shella mogą służyć jako próba normalizacyjna będąca źródłem porównań 
dla innych badaczy. 

M. Nelken poddawała testowi TKI studentów prawa uczęszczających na 
zajęcia z mediacji i negocjacji na uczelniach: Hastings (n = 588), Boalt (n = 58) 
i Stanford (n = 108), uzyskując w sumie bazę wyników 754 respondentów. W celu 
sfalsyfikowania teorii mówiącej o niereprezentatywności studentów uczęszcza-
jących na fakultatywne zajęcia z ADR, badaczka przeprowadziła test TKI na 

32 N. A Herk, R. C. Thompson, K. W. Thomas, R. W. Kilmann, International Technical 
Brief…, s. 5.

33 G. R. Shell, Bargaining Styles and Negotiation…; G. R. Shell, Bargaining for advantage, 
New York 2001.

34 M. Nelken, The Myth of the Gladiator…
35 J. H. Goldfien, J. K. Robbennolt, What if the Lawyers Have Their Way? An Empirical 

Assessment of Conflict Strategies and Attitudes Toward Mediation Styles, „Ohio State Journal on 
Dispute Resolution” 2007, Vol. 22.

36 G. R. Shell, Bargaining Styles and Negotiation…, s. 163; G. R. Shell, Bargaining for ad-
vantage…
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ogólnych wykładach dla studentów trzeciego roku (n = 89), przy czym 1/3 z tych 
studentów uczęszczała na zajęcia z ADR. Wyniki nie wykazały szczególnych 
różnic między studentami uczęszczającymi na zajęcia z ADR a pozostałymi 
studentami, co zdaniem M. Nelken oznacza, że uzyskane dane można uznać za 
reprezentatywne dla studentów prawa wskazanych uczelni37. 

Badania J. H. Goldfiena i J. K. Robbennolt obejmowały przede wszystkim 
sferę mediacji. Autorzy przyjęli założenie, że kluczową rolę w wyborze media-
tora odgrywa pełnomocnik stron, i sprawdzali, czy istnieje związek między 
charakteryzującą prawnika strategią rozwiązywania konfliktu a stylem media-
cyjnym polecanego przez niego mediatora. Pierwszym krokiem do zweryfiko-
wania postawionej hipotezy badawczej było zebranie danych na temat podejść do 
konfliktu. W tym celu w wybranej grupie studentów prawa przeprowadzono test 
TKI. Uczestnikami badania było 68 studentów uczestniczących w zajęciach doty-
czących: Teorii Konfliktu (N = 23), Nieruchomości i Trustów (N = 22), Nego-
cjacji (N = 16) i Odpowiedzialności Zawodowej (N = 7) na dwóch wydziałach 
prawa38. Ze względu na ograniczoną liczebność badanej grupy wyniki trudno 
uznać za reprezentatywne. 

STUDENCI PRAWA W STANACH ZJEDNOCZONYCH  
(NA TLE SPOŁECZEŃSTWA AMERYKAŃSKIEGO)

WYNIKI STUDENTÓW AMERYKAŃSKICH OGÓLNE

Badania strategii radzenia sobie z konfliktem przez amerykańskich studen-
tów prawa, prowadzone przez M. Nelken oraz J. H. Goldfiena i J. K. Robbennolt, 
wykazały, że studenci prawa chętniej wykorzystywali kompromis (średni wynik 
na skali kompromisu to 7,5 w badaniach M. Nelken i 7,64 w badaniach J. H. Gold-
fiena i J. K. Robbennolt) niż inne podejścia do konfliktu. Badania J. H. Goldfiena 
i J. K. Robbennolt wskazywały jednocześnie, że najsłabiej wykorzystywane było 
podejście współpracy (średni wynik: 4,93, przy pozostałych wynikach na pozio-
mie zbliżonym do 6: rywalizacja – 5,79, unikanie – 5,86, ustępowanie – 5,76), 
nie potwierdzają tego jednak badania M. Nelken (średni wynik współpracy na 
poziomie 5,8 jest zbliżony do wyników pozostałych podejść: rywalizacja – 5,4, 

37 Ibidem, s. 8–10. Autorka zebrała również niewielką próbkę danych prawników praktyków 
(n = 64), która nie miała jednak charakteru reprezentatywnego, a ewentualne porównania wyko-
rzystujące te dane będą miały co najwyżej charakter eksploracyjny, jako potencjalna podstawa 
do stawiania wstępnych hipotez wymagających dalszej weryfikacji badawczej; ibidem, s.10–13.

38 J. H. Goldfien, J. K. Robbennolt, What if the Lawyers…, s. 292.
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unikanie – 5,7, ustępowanie – 5,5)39. J. H. Goldfien i J. K. Robbennolt uzyskali 
także dane mówiące, że kompromis jest strategią dominującą dla 42% badanych 
studentów prawa, a współpraca jedynie dla 17% badanych. Pozostałe podejścia 
znajdują się w spektrum preferencji pomiędzy 17% a 42%40. Warto podkreślić, 
że zgodnie z założeniami testu TKI respondenci mogą mieć więcej niż jedną 
strategię dominującą. W badaniach J. H. Goldfiena i J. K. Robbennolt więcej 
niż jedną strategię dominującą miało mniej niż 25% badanych, natomiast 50% 
badanych dysponowało dwiema strategiami dominującymi, które dzielił 1 punkt 
lub mniej41.

W swoich badaniach M. Nelken odniosła wyniki studentów do grupy praw-
ników praktyków. Dokonane porównania wskazują na wysokie podobieństwo 
studentów i prawników praktyków w obszarze ich preferencji dla rywalizacji, 
współpracy i ustępowania. Dostrzegalne różnice występują natomiast w przy-
padku kompromisu i unikania. W grupie prawników praktyków dodatkowo 
wzrasta preferencja dla kompromisu (strategii preferowanej również przez stu-
dentów) i nieznacznie maleje gotowość do unikania (kompromis: studenci – 7,5, 
prawnicy praktycy – 8,3; unikanie: studenci – 5,7, prawnicy praktycy – 5,3). 
Badaczka sugeruje, że takie rezultaty wynikają z praktyki i doświadczenia, 
a także pragmatycznego podejścia, które narzucają konieczność współpracy 
z innymi prawnikami w tym samym środowisku, niezależnie od normy „gorliwej 
reprezentacji”, interpretowanej jako walka o największy kawałek tortu dla klienta. 
Przedstawione wyniki pozostają w zgodzie z badaniami, w których zastosowano 
odmienną metodologię badawczą niż TKI, przeprowadzonymi wcześniej przez 
G. R. Williamsa i A. Kupfer-Schneider na próbie prawników pełnomocników. 
Z badań tych wynika, że większość z nich wpisuje się raczej w kategorię osób 
szukających kompromisu i rozwiązujących problem niż w kategorię osób rywali-
zujących, głównie dlatego, że strategie współpracujące okazują się bardziej sku-
teczne w negocjacjach42.

WYNIKI STUDENTÓW AMERYKAŃSKICH NA TLE POPULACJI 
AMERYKAŃSKIEJ

Wyniki amerykańskich studentów prawa warto odnieść do próby normaliza-
cyjnej opracowanej przez K. W. Thomasa, R. W. Kilmanna i ich współpracowni-

39 Warto podkreślić, że wyniki badań prowadzonych przez M. Nelken oraz J. H. Goldfiena 
i J. K. Robbennolt są zdecydowanie zbieżne w większości obszarów, z wyjątkiem miary współpra-
cy, której wartość jest znacząco niższa w badaniach J. H. Goldfina i J. K. Robbennolt.

40 J. H. Goldfien, J. K. Robbennolt, What if the Lawyers…, s. 306–307.
41 Ibidem, s. 298– 299.
42 G. R. Williams, Legal Negotiation…; A. Kupfer-Schneider, Shattering Negotiation…, 

s. 152. 
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ków43. Porównanie wykazuje, że studenci prawa nie różnią się znacząco od innych 
mieszkańców Stanów Zjednoczonych: wszystkie uzyskane przez nich wyniki 
wpadają w przedział wyników średnich. Jest to wyraźnie widoczne w szczególno-
ści dla wymiaru kompromisu (7,5 pkt to mniej więcej 50 centyl), unikania (5,7 – 
ok. 45 centyla) i ustępowania (5,5 – ok. 55 centyla). Pewne odmienności można 
natomiast zaobserwować w obszarze rywalizacji i współpracy. Studenci prawa 
osiągają średnie wyniki rywalizacji plasujące ich w górnych rejonach tej kategorii 
(5,4 – ok. 62 centyla) oraz średnie wyniki współpracy w dolnych rejonach śred-
nich tej kategorii (5,8 – ok. 38 centyla). Wydaje się zatem, że to właśnie podejścia 
rywalizacji i współpracy mogą potencjalnie stanowić o specyfice badanej grupy. 

WYNIKI AMERYKAŃSKIE Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

Badania prowadzone przez M. Nelken wskazują na istnienie istotnych staty-
stycznie różnic między podejściem do konfliktu typowym dla studentów prawa 
płci męskiej i żeńskiej. Wyniki badań potwierdzają powszechną opinię, że kobiety 
są bardziej niż mężczyźni skoncentrowane na budowaniu relacji i harmonii. Mają 
one niższe niż mężczyźni średnie wyniki na skali rywalizacji (kobiety – 5,1; 
mężczyźni – 5,8), natomiast dokładnie odwrotna sytuacja ma miejsce w przy-
padku skali ustępowania, gdzie średnie wyniki mężczyzn są wyraźnie niższe niż 
wyniki kobiet (kobiety – 5,8; mężczyźni – 5,1). Wskazane różnice są istotne sta-
tystycznie44. W przypadku pozostałych podejść nie odnotowano różnic istotnych 
statystycznie. 

Kierunek obserwowanych prawidłowości pozostaje w zgodzie z wynikami 
ogółu populacji USA. Wyższe wyniki studentów na skali rywalizacji oraz wyższe 
wyniki studentek na skali ustępowania odzwierciedlają prawidłowości zaobser-
wowane w społeczeństwie amerykańskim (zgodnie z danymi próby normaliza-
cyjnej różnice między kobietami i mężczyznami w tych dwóch wymiarach mają 
charakter istotny statystycznie)45. Warto natomiast zwrócić uwagę na ciekawą 
prawidłowość dotyczącą rywalizacji: o ile średnie wyniki studentów są wyż-
sze niż wyniki ogółu mieszkańców USA i wynoszą 0,64 pkt (mieszkańcy USA 
– 5,16; studenci prawa – 5,8), o tyle w przypadku studentek różnica względem 
ogółu populacji mieszkanek USA jest wysoka i wynosi aż 0,89 pkt (mieszkanki 
USA – 4,21, studentki prawa – 5,1). Oznacza to, że studentki wydziału prawa, 
choć mniej rywalizacyjne od swoich kolegów, charakteryzują się znacznie wyż-
szym poziomem rywalizacyjności niż przeciętna mieszkanka USA. 

43 N. A. Herk, R. C. Thompson, K. W. Thomas, R. W. Kilmann, International Technical 
Brief…, s. 5.

44 M. L. Nelken, The Myth of the Gladiator…, s. 10. 
45 N. A. Herk, R. C. Thompson, K. W. Thomas, R. W. Kilmann, International Technical 

Brief…, s. 5.
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Warto przytoczyć tu również inne badania, przeprowadzone przez 
C. B. Cravera w 1990 r., w których badacz zauważył, że wpływ płci na wyniki 
negocjacji nie ma znaczenia statystycznego, niezależnie od istniejącego ste-
reotypu, że kobiety są mniej rywalizujące niż mężczyźni46. Biorąc pod uwagę 
te i inne badania dotyczące podejścia w negocjacjach, M. Nelken sugeruje, że 
wyniki jej badań demonstrują wprawdzie wyraźne różnice w podejściu męż-
czyzn i kobiet w wyborze sposobu rozwiązania sporu, jednak być może, anali-
zując badania C. B. Cravera, nie wpływają one znacząco na wyniki negocjacji47. 

WYNIKI STUDENTÓW REPREZENTUJĄCYCH RÓŻNE  
LATA STUDIÓW

Innym obszarem badań M. Nelken było porównanie wyników studentów 
I oraz III roku, który jest ostatnim rokiem studiów prawniczych w Stanach 
Zjednoczonych. Badanie to miało na celu sprawdzenie, czy sposób edukowania 
przyjęty na studiach prawniczych przekłada się na podejście studentów do roz-
wiązywania sporów. Tendencje zaobserwowane w badaniach okazały się zgodne 
z dość powszechną opinią, że studia prawnicze prowadzą do zwiększania rywa-
lizacyjnego nastawienia studentów. W porównaniu ze studentami I roku studenci 
III roku mają wyższe średnie wyniki na skali rywalizacji i współpracy, natomiast 
niższe na skali unikania i ustępowania (rywalizacja: I rok – 4,9, III rok – 5,4; 
współpraca: I rok ‒ 5,5, III rok ‒ 5,8; unikanie: I rok – 6,2, III rok – 5,8; ustępo-
wanie: I rok – 6,0, III rok – 5,4) wyniki w obszarze kompromisu pozostają bardzo 
podobne (I rok – 7,3, III rok – 7,5). Zaobserwowane różnice nie mają jednak cha-
rakteru statystycznie istotnego48.

Dostrzeżone różnice między studentami na początku i końcu studiów można 
przypisywać różnym czynnikom. Czynnikami odpowiadającymi za wzrost 
poziomu rywalizacji mogą być m.in. przyjęta metodologia nauczania oraz ukształ-
towanie rynku pracy. Podejściem chętnie wykorzystywanym w nauce prawa na 
uczelniach amerykańskich jest metoda sokratejska, która zakłada przedstawianie 
przez studentów argumentacji jednej i drugiej strony, dzięki czemu mogą bliżej 
poznać sporną naturę procesu opartego na dialektyce i przeciwnej argumentacji, 
co ma ich lepiej przygotować do wykonywania zawodu adwokata. Stosowanie tej 
metody powoduje jednak większą rywalizacyjność, gdyż studenci zawsze muszą 
opowiadać się po jednej lub drugiej stronie49. Dla uczelni amerykańskich charak-

46 C. B. Craver, The Impact of Gender on Clinical Negotiation Achievement, „Ohio State Jour-
nal on Dispute Resolution” 1990, Vol. 6, No. 1, s. 16. 

47 M. L. Nelken, The Myth of the Gladiator…, s. 10. 
48 Ibidem, s. 16, s. 25.
49 Patrz ogólnie: dyskusja na temat edukacji prawniczej, w tym przyczyn rywalizacji wśród 

studentów na wydziałach prawa: E. Gmurzyńska, Potrzeba nowych kierunków zmian w edukacji 
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terystyczna jest także rywalizacja o oceny, jako że lepsze wyniki w nauce wpły-
wają na otrzymanie lepszej oferty zatrudnienia, co jest szczególnie istotne na 
trudnym od wielu lat rynku pracy dla absolwentów prawa. Dodatkowo istotnym 
elementem edukacyjnym jest wymaganie od studentów, aby „zachowywali się 
jak prawnicy”, co dotyczy zasad etycznych i bardzo surowych kar za ich nieprze-
strzeganie, nieuchybianie terminom w składaniu prac pisemnych, terminowym 
podchodzeniu do egzaminów, co prowadzi także do ich większej rywalizacyjno-
ści50. Istnieją także czynniki, które odpowiadają z kolei za następujący między 
I a III rokiem studiów wzrost poziomu współpracy. M. Nelken przypisuje zwięk-
szenie wyniku „współpraca” częstemu stosowaniu popularnej obecnie na uczel-
niach amerykańskich metody pracy w grupach, a także wprowadzeniu w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat różnego rodzaju zajęć z zakresu negocjacji, mediacji, 
rozmowy z klientem i szeroko rozumianych metod ADR, które kładą nacisk na 
współpracę przy rozwiązywaniu problemów51. 

METODA BADAŃ POLSKICH STUDENTÓW PRAWA

Badanie przeprowadzono wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego w październiku i listopadzie 2016 r. z wykorzy-
staniem kwestionariusza Thomasa-Killmana, przetłumaczonego na język pol-
ski. W związku z tym, że przedmiotem zainteresowania był m.in. potencjalny 
związek edukacji prawniczej z preferowaną strategią podejścia do konfliktu, przy 
doborze próby nacisk został położony na studentów pierwszych i ostatnich lat 
studiów. Respondenci byli dobierani do próby w sposób losowy podczas zajęć 
akademickich. Do analizy wykorzystano odpowiedzi 221 respondentów. W pró-
bie znaleźli się studenci zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, 
w dalszej analizie ujmowani łącznie jako „studenci prawa”. 

W badanej próbie było 97 mężczyzn (prawie 44%) i 124 kobiety (ok. 56%). 
Większość uczestników badania była pomiędzy 18. a 24. rokiem życia, niewielki 
odsetek badanych miał 25 lat lub więcej. Założeniem badań było porównanie 
studentów z początku i końca studiów, zatem do wypełnienia kwestionariu-
sza zaproszono przede wszystkim studentów pierwszego roku oraz czwartego 
i piątego roku. W badanej próbie studentów prawa znalazło się ponad 53% osób 
z pierwszego roku oraz ponad 46% z czwartego i piątego roku. W próbie wystą-
piła ponadto naturalna tendencja polegająca na tym, że im wyższy rok studiów, 

prawniczej, (w:) Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, Warszawa 
2014, s. 67–124. 

50 M. L. Nelken, The Myth of the Gladiator…, s. 16.
51 Ibidem.
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tym starsi respondenci (na pierwszym roku najmłodsi, na czwartym i piątym naj-
starsi).

Przystępując do badania, postawiono następujące pytania badawcze:
1) Jakie są preferencje studentów prawa Uniwersytetu Warszawskiego 

w zakresie strategii podejścia do konfliktu (bazując na modelu pięciu strategii 
Thomasa-Kilmanna)?

2) Jakie jest natężenie poszczególnych strategii w badanej grupie?
3) Czy pomiędzy studentami polskimi a amerykańskimi występują różnice 

w zakresie preferowanych strategii podejścia do konfliktu?
4) Czy pomiędzy kobietami a mężczyznami wśród badanych studentów Uni-

wersytetu Warszawskiego występują różnice w zakresie natężenia poszczegól-
nych strategii podejścia do konfliktu?

5) Czy pomiędzy osobami w różnym wieku występują różnice w zakresie 
natężenia poszczególnych strategii podejścia do konfliktu?

6) Czy pomiędzy osobami na różnych latach studiów występują różnice 
w zakresie natężenia poszczególnych strategii podejścia do konfliktu?

STUDENCI PRAWA W POLSCE NA TLE STUDENTÓW 
AMERYKAŃSKICH

WYNIKI STUDENTÓW POLSKICH OGÓLNE

Przeprowadzone przez nas badania wykazały znaczące podobieństwo stu-
dentów polskich do studentów amerykańskich. Najwyższe średnie wyniki polscy 
studenci prawa uzyskali w wymiarze kompromisu (6,87), najniższe w wymiarze 
ustępowania (5,15). Wyniki rywalizacji i unikania były do siebie bardzo zbliżone 
(odpowiednio: 6,15 i 6,16), nieco niższy od nich był średni wynik współpracy 
(5,64). 

Nie dysponujemy normami polskimi, do których można by odnieść uzyskane 
wyniki, trudno więc odpowiedzieć na pytanie, jak wypadają studenci prawa na 
tle ogółu społeczeństwa. Można natomiast podjąć próbę porównania studen-
tów prawa w Polsce do studentów prawa w Stanach Zjednoczonych i odnieść te 
wyniki do istniejącej amerykańskiej próby normalizacyjnej. Z przedstawionych 
danych (patrz: Tabela) wynika, że w obu populacjach studentów prawa – pol-
skiej i amerykańskiej, konfiguracja podejść jest bardzo podobna: studenci są 
bardziej rywalizacyjni (studenci polscy mają w tym wymiarze jeszcze wyższe 
wyniki niż studenci amerykańscy) i mniej współpracujący (studenci polscy mają 
w tym wymiarze jeszcze niższe wyniki niż studenci amerykańscy) niż ogół spo-
łeczeństwa. Średnie wyniki unikania i ustępowania studentów prawa Uniwersy-
tetu Warszawskiego w Polsce i studentów prawa Uniwersytetu Hastings w USA 
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nie odbiegają od średnich wyników populacji mieszkańców USA. Elementem, 
który do pewnego stopnia różnicuje omawiane konfiguracje, jest średni wynik 
w wymiarze kompromisu, który w przypadku polskich studentów prawa jest rela-
tywnie nieco niższy niż w przypadku studentów prawa w USA (polscy studenci 
prawa: 6,87, tj. ~ 40 centyl, amerykańscy studenci prawa: 7,5, tj. ~ 50 centyl).

Tabela: Tabela wyników

Studenci polscy Studenci amerykańscy
Wynik  
surowy

Centyl
Przedział 
wyników

Wynik 
surowy

Siatka  
centylowa

Przedział 
wyników

Rywalizacja 6,15 ~ 70 Średnie 5,4 ~ 62 Średnie
Współpraca 5,64 ~ 34 Średnie 5,8 ~ 38 Średnie
Kompromis 6,87 ~ 40 Średnie 7,5 ~ 50 Średnie
Unikanie 6,16 ~ 50 Średnie 5,7 ~ 45 Średnie
Ustępowanie 5,15 ~ 50 Średnie 5,5 ~ 55 Średnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabel wyników przedstawionych w artykule M. L. Nel-
ken, The Myth of the Gladiator and Law Students Negotiation Styles, „Cardozo Journal of Conflict 
Resolution” 2005, Vol. 7, nr 1, s. 3, oraz danych z przeprowadzonych badań własnych.

WYNIKI POLSKICH STUDENTÓW Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ

Uzyskane wyniki poddano analizie pod kątem różnic między kobietami 
a mężczyznami. Jedynym obszarem, w którym zaobserwowano różnice istotne 
statystycznie, była rywalizacja: wśród badanych studentów prawa kobiety były 
znacząco mniej rywalizacyjne niż mężczyźni (odpowiednio: 5,63 i 6,82). Wynik 
ten pozostaje w zgodzie z wynikami uzyskanymi przez badaczy amerykańskich: 
M. Nelken oraz J. H. Goldfiena i J. K. Robbennolt, którzy wykazali, że wśród 
badanych przez nich studentów prawa mężczyźni byli bardziej rywalizacyjni niż 
kobiety.

Choć na pozostałych wymiarach nie zaobserwowano różnic znaczących 
statystycznie, to wyniki uzyskane w prowadzonych przez nas badaniach wyka-
zują dużo zbieżności z wynikami badań amerykańskich. Kierunek różnic mię-
dzy wynikami studentek i studentów polskich i amerykańskich pozostaje taki 
sam: studentki uzyskiwały wyższe od studentów wyniki na skalach kompromisu 
i ustępowania, a niższe na skali unikania. Fakt, że w badaniach polskich nie 
udało się wykazać istotności statystycznej w zakresie różnic między kobietami 
i mężczyznami w przypadku kompromisu, unikania i ustępowania, może wyni-
kać z niższej liczebności próby. W przypadku współpracy różnice między stu-
dentkami i studentami prawa obu krajów były niewielkie (w badaniach polskich 
wręcz minimalne) i nieistotne statystycznie. 
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PORÓWNANIE STUDENTÓW Z PIERWSZYCH I OSTATNICH  
LAT STUDIÓW

W badaniach polskich, podobnie jak amerykańskich, przedmiotem zaintere-
sowania była potencjalna zmiana podejścia do radzenia sobie z konfliktem nastę-
pująca w toku studiów prawniczych. Porównaniu poddano strategie wybierane 
przez studentów pierwszego oraz ostatniego roku studiów, czyli osoby zaczyna-
jące i kończące akademicką edukację prawniczą. Studentów poddanych badaniu 
dzieliły około cztery lata, czyli dwa razy więcej niż w badaniach amerykańskich, 
gdzie studia prawnicze trwają trzy lata, i porównywano studentów I i III roku. 

Porównanie strategii radzenia sobie z konfliktami charakteryzujących pol-
skich studentów prawa pierwszego i ostatniego roku nie przynosi jednoznacznych 
wniosków. Nastawienie na współpracę, kompromis i dostosowywanie z upły-
wem lat praktycznie się nie zmieniało: wyniki studentów pierwszego i ostatniego 
roku były dosyć zbliżone. W sposób niezgodny z przewidywaniami, opartymi 
na badaniach amerykańskich, ukształtowały się natomiast rezultaty w zakresie 
rywalizacji i unikania. Wśród studentów polskich rywalizacja w toku edukacji 
akademickiej spadała (pierwszy rok – 6,55, ostatni rok – 5,7, różnica nieistotna 
statystycznie), natomiast unikanie rosło (pierwszy rok – 5,74, ostatni rok – 6,64, 
istotność na poziomie 0,022). Jest to kierunek zmian dokładnie odwrotny niż 
w badaniach M. Nelken, gdzie wraz z latami studiów poziom rywalizacji wzra-
stał, a poziom unikania spadał. 

W badaniach zweryfikowano także tezę, mówiącą, iż strategie radzenia sobie 
z konfliktami zmieniają się wraz z wiekiem badanych. Porównano w tym celu 
wyniki trzech grup wiekowych studentów: najmłodszych: 18–20 lat (n = 105), star-
szych: 21–24 lata (n = 101) oraz najstarszych: powyżej 25 lat (n = 15). Ze względu 
na niską liczebność ostatniej grupy w toku dalszych analiz odrzucono dane osób 
powyżej 25. roku życia i porównano wyniki studentów młodszych i starszych. 
Badania te potwierdziły istnienie zależności w obrębie rywalizacji i unikania. 
Wśród badanych studentów prawa w grupie wiekowej 18–20 lat średnie natęże-
nie strategii rywalizacji było istotnie wyższe niż w grupie wiekowej 21–24 lata 
(odpowiednio: 6,81 i 5,45, istotność na poziomie 0,012). Odwrotną prawidło-
wość można zaobserwować w przypadku unikania – średnie natężenie w grupie 
18–20 lat wyniosło 5,69, a w grupie 21–24 lata wyniosło 6,72 (istotność na pozio-
mie 0,006). Podsumowując, wśród badanych polskich studentów prawa z wie-
kiem natężenie rywalizacji spadało, a natężenie unikania rosło. 

Ze względu na brak danych normalizacyjnych uzyskane wyniki nie pozwa-
lają rozstrzygnąć, czy przyczyną zmian jest wiek i dojrzewanie osób badanych, 
czy też rodzaj odbieranej edukacji bądź jeszcze inne czynniki oddziałujące na 
badaną populację.
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LICZBA I RODZAJ PREFEROWANYCH STRATEGII

W toku badań sprawdzono liczbę posiadanych przez badanych strategii 
głównych i dodatkowych. Przeważająca większość badanych polskich studentów 
prawa (ponad 80%) posiadała jedną strategię główną. Podobnie wygląda rozkład 
strategii dodatkowych: większość osób w próbie (ok. 70%) miała jedną strategię 
dodatkową. Z analizy danych wynika, że wśród studentów prawa dominowały 
trzy strategie główne: na pierwszym miejscu kompromis i rywalizacja, a zaraz 
za nimi unikanie. 

Istotnym wnioskiem, jaki płynie z badań, jest to, że wśród badanych stu-
dentów prawa można dostrzec pewne zależności pomiędzy płcią a preferowaną 
strategią w sytuacji konfliktu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wśród badanych 
studentów prawa w grupie osób w wieku 18–20 lat jest nadreprezentacja męż-
czyzn (względem średniej w całej próbie dla tej grupy wiekowej), a w grupie 
21–24 lata jest nadreprezentacja kobiet (względem średniej w całej próbie dla tej 
grupy wiekowej), co może wpływać na uzyskane wyniki oraz musi być uwzględ-
nione w ich analizie. Większy odsetek mężczyzn (41%) niż kobiet (27%) dys-
ponował rywalizacją jako jedyną główną strategią. Ponadto w grupie mężczyzn 
proporcjonalnie więcej respondentów dysponowało rywalizacją i ustępowaniem 
jako strategiami głównymi lub dodatkowymi. W grupie kobiet więcej respon-
dentek dysponowało współpracą bądź unikaniem jako strategiami głównymi lub 
dodatkowymi.

WNIOSKI

Podsumowując wnioski z przeprowadzonych badań na temat preferowanych 
strategii podejścia do konfliktów, można stwierdzić, że studenci prawa Uniwer-
sytetu Warszawskiego uzyskali najwyższe średnie wyniki w obszarze kompro-
misu, najniższe zaś w obszarze ustępowania. Jeśli chodzi o preferowane strategie 
główne, to na pierwszym miejscu znalazł się kompromis, dalej zaś rywalizacja 
i ustępowanie. Jest to zbieżne z wynikami studentów amerykańskich (przeprowa-
dzonych na opisanych wyżej próbach uniwersyteckich), wśród których również 
występuje większe natężenie kompromisu niż rywalizacji. Co ciekawe, wśród 
studentów zarówno polskich, jak i amerykańskich można zaobserwować większą 
rywalizacyjność i słabszą współpracę niż wśród ogółu społeczeństwa (amery-
kańskiego), a także to, że kobiety charakteryzują się niższą średnią rywalizacją 
niż mężczyźni, za to wyższymi wynikami w zakresie ustępowania. Jednocześnie 
kompromis wśród polskich studentów jest słabszy niż wśród studentów amery-
kańskich. W przypadku studentów amerykańskich badania wskazują, że osoby 
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na starszych latach studiów mają wyższe średnie wyniki rywalizacji oraz współ-
pracy niż studenci młodszych lat. Co zaskakujące, odwrotne wyniki zaobserwo-
wano wśród studentów polskich, gdzie nasilenie rywalizacji na końcu studiów 
prawniczych było mniejsze, a unikanie wyższe. Podejmiemy w tym miejscu 
próbę postawienia hipotez wyjaśniających zaobserwowane zjawiska.

Wzrost rywalizacyjności wśród studentów amerykańskich w czasie studiów 
może być spowodowany tym, że na amerykańskich wydziałach prawa dominuje 
walka o wyniki w perspektywie późniejszej konkurencji o prestiżowe i dobrze 
płatne stanowiska na rynku pracy. Ponadto studenci, kończąc studia prawnicze, 
zaciągają pożyczki, które dochodzą do kilkuset tysięcy dolarów. Perspektywa ich 
spłacenia powoduje duży stres, który w konsekwencji prowadzi do twardej rywa-
lizacji o oceny. Rywalizacja o oceny jest obecnie także charakterystyczna dla 
studentów prawa w Polsce, jednak studenci ci nie są pod tak dużą presją związaną 
z zobowiązaniami finansowymi. 

Różnice można przypisywać także metodologii nauczania na wydziałach 
prawa. W Stanach Zjednoczonych jedną z głównych i tradycyjnie stosowanych 
metod nauczania jest case study – studia przypadku, a także orzeczeń sądo-
wych. Podczas analizy spraw sądowych studenci zazwyczaj muszą przedstawiać 
przeciwną argumentację za powoda i za pozwanego oraz są stawiani po dwóch 
stronach prawniczego dyskursu. Według wielu autorów pogłębia to ich rywali-
zacyjność. Stosowanie tej metodologii nauczania jest konsekwencją amerykań-
skiego systemu prawnego common law opartego na precedensach. Na polskich 
uczelniach w ramach studiów prawniczych dominuje z kolei wykład teoretyczny 
oraz ćwiczenia praktyczne, gdzie główną metodologią jest omawianie i analiza 
przepisów nie z punktu widzenia jednej lub drugiej strony sporu, lecz raczej ich 
interpretacja i analiza z punktu widzenia „osoby neutralnej”52. 

Z kolei zmniejszanie się rywalizacyjności wśród polskich studentów prawa 
w toku ich edukacji, a wzmocnienie takich podejść, jak unikanie czy kompromis, 
może wynikać na przykład z lepszego zrozumienia w czasie studiów roli prawni-
ków i prawa oraz pogłębianiu się, wraz z postępem edukacji, bardziej dojrzałego 
podejścia do rozwiązywania problemów prawnych, możliwości przyglądania 
się pracy prawników w kancelariach. Bardzo duży odsetek polskich studentów 
pracuje w kancelariach na trzecim, czwartym i piątym roku studiów, zdobywa-
jąc  wiedzę praktyczną o roli  prawników i wykonywaniu zawodów prawniczych, 
przez co ich rywalizacyjność, charakterystyczna na początku studiów, może się 
zmniejszać53. Praktykujący i doświadczeni prawnicy często wyrażają pogląd, że 
podejście rywalizacyjne w praktyce prawniczej nie jest skuteczne i nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów. 

52 E. Gmurzyńska, Potrzeba nowych kierunków zmian w edukacji prawniczej, (w:) Rola 
prawników…, s. 81 i n.

53 E. Łojko, Opinie studentów prawa o Wydziale i jego kadrze, (w:) E. Łojko (red.), Studen-
ci…, s. 28. 
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Z przytoczonych w artykule badań wynika również, że wśród studentów 
amerykańskich następuje wzrost preferencji do współpracy w czasie studiów 
prawniczych. Wśród studentów polskich w badaniach narzędziem TKI nie 
zauważano natomiast wzrostu tego podejścia. Można próbować to wyjaśniać 
specyfiką systemu edukacji. W Stanach Zjednoczonych często stosuje się meto-
dologię nauczania, która wymusza na studentach współpracę podczas przygoto-
wywania wspólnych projektów, opracowań czy opinii. Należy zwrócić uwagę, że 
system nauczania klinicznego jest w Stanach Zjednoczonych bardzo popularny 
i nie ogranicza się jedynie do kliniki prawa, lecz dotyczy także takich dziedzin, 
jak: ochrona środowiska, prawo imigracyjne, podatkowe, konsumenckie, inwe-
stycje, gdzie również ważna jest współpraca między studentami oraz różnymi 
instytucjami zewnętrznymi. Na amerykańskich uczelniach są rozpowszechnione 
tzw. study groups mające charakter nieformalny, w ramach których studenci spo-
tykają się i dyskutują nad określonymi zagadnieniami prawnymi i przygotowują 
się wspólnie do zajęć. Praktycznie każdy student należy do takiej nieformalnej 
grupy, a tego rodzaju forma przygotowania się do zajęć ma promować współ-
pracę, przedstawianie różnych punktów widzenia, spieranie się, a także docho-
dzenie do konsensusu. 

Trzeba również zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 25 lat w znacznym 
stopniu wzrosła liczba zajęć na uczelniach amerykańskich dotyczących alterna-
tywnych metod rozwiązania sporów. Według niektórych autorów zmiany, które 
zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w edukacji prawniczej w odniesieniu do 
ADR, są tak daleko idące, że „przekroczyły wszelkie oczekiwania”54. Zajęcia te 
są bardzo popularne wśród amerykańskich studentów prawa i praktycznie każdy 
student bierze udział przynajmniej w jednym takim kursie, co może powodować 
wzrost preferencji dla strategii współpracy. Chociaż przedmioty z zakresu ADR, 
takie jak np. mediacje w sporach prawnych, negocjacje czy klinika mediacji, są 
także popularne wśród polskich studentów prawa, w szczególności na Wydziale 
Prawa i Administaracji Uniwersytet Warszawskiego, to wciąż ze względu na 
ogólną liczbę studentów prawa, a także fakultatywny charakter tych zajęć liczba 
studentów biorących w nich udział wynosi około 10–15% ogółu.

Jedną z przyczyn popularności nauczenia w zakresie ADR w Stanach Zjed-
noczonych jest to, że mediacja, arbitraż i inne metody ADR są wykorzystywane 
do rozwiązywania sporów prawnych w sądach i poza sądami. Tylko kilka pro-
cent spraw wnoszonych do sądów trafia na rozprawy, czego główną przyczyną 
są koszty tych postępowań, a ponad 95% spraw jest rozwiązywanych w ramach 
procedur o charakterze polubownym – negocjacjach, mediacjach, arbitrażu czy 

54 L. P. Love, Twenty-Five Years Later with Promises to Keep: Legal Education in Dispute 
Resolution and Training of Mediators, „Ohio State Journal on Dispute Resolution” 2002, Vol. 17; 
patrz także: ABA Section of Dispute Resolution, American Bar Association, Director of Law 
Schools Dispute Resolutions Courses and Programs (2002). 
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innych formach ADR55. Tendencja ta została uwzględniona w zmianach progra-
mowych na amerykańskich uczelniach, które wzięły pod uwagę zalecenia ABA 
(American Bar Association), akredytującą wydziały prawa na wyższych uczel-
niach. ABA podkreśliła konieczność nauczania studentów prawa umiejętności 
rozwiązywania sporów, potrzebę zmiany postaw i dodanie do typowych ról praw-
ników pomoc klientom w rozwiązywaniu sporów metodami koncyliacyjnymi, co 
spowodowało powszechność wprowadzenia do nauczania prawa tych metod56. 

Konkludując, coraz szersze stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów, w szczególności mediacji, wymaga jednocześnie nowego spojrzenia na 
tradycyjnie pojmowaną reprezentację klienta oraz standardy i wartości przyświe-
cające wykonywaniu zawodów prawniczych – ugruntowane w systemie kształ-
cenia zarówno prawników amerykańskich, jak i polskich. Mediacja jest obecnie 
w Polsce wpisana w system prawny i staje się istotną alternatywą wobec postę-
powań sądowych, ponadto dyskutuje się także nad możliwością wprowadzenia 
w niektórych sprawach mediacji quasi-obligatoryjnej lub obligatoryjnej. Z per-
spektywy prawników, aby móc efektywnie doradzać i pomagać klientom, istnieje 
zatem potrzeba posiadania odpowiednich umiejętności rozwiązywania sporów 
i podejścia do nich, które różnią się od strategii i technik stosowanych w trady-
cyjnym postępowaniu sądowym. Z kolei, z perspektywy projektowania procesu 
kształcenia, ważne jest badanie preferowanych strategii podejścia do konfliktów 
wśród studentów, aby tworzyć warunki do wzmacniania takich postaw i podejść, 
które opierają się raczej na kompromisie i współpracy niż na rywalizacji.
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PREFERABLE CONFLICT RESOLUTION APPROACHES AMONG 
THE POLISH AND AMERICAN LAW STUDENTS  

IN THE CONTEXT OF LEGAL EDUCATION

Summary

The purpose of this article is to initially identify conflict resolution strategies among 
law students of the University of Warsaw, as well as to compare their approach to conflict 
resolution to similar research done among US law students. In this study Thomas-Kilmann 
Test was used as a tool for analyzing the preferred conflict resolution approaches. The 
test was developed in the US but also used in other parts of the world. The results of test 
among the Polish students obtained during the study were compared with available data 
of US students. The study was conducted to verify the approach to conflict resolution 
for those who start legal profession carrier. The researchers were also interested in the 
question whether the attitude to the conflict changed during the legal education. 
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MECHANIZMY PRAWNE OCHRONY ROLNEGO 
CHARAKTERU NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE 

REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Z DNIA 
27 KWIETNIA 2017 R. W SPRAWIE AKTUALNEGO 

STANU KONCENTRACJI GRUNTÓW ROLNYCH W UE: 
JAK UŁATWIĆ ROLNIKOM DOSTĘP DO GRUNTÓW?1

W Europie trwa debata nad przyszłością kształtu Unii Europejskiej oraz 
realizacji jej polityk. Jednym z trudnych punktów dyskusyjnych jest kształt euro-
pejskiego rolnictwa. Najważniejszym czynnikiem w rozwoju polityki rolnej, 
oprócz środków finansowych, jest kwestia dostępności gruntów dla rolników. 
Nie istnieją żadne regulacje ogólnoeuropejskie prawa pierwotnego lub wtórnego, 
które jednoznacznie rozstrzygałby o modelu obrotu nieruchomościami. Kwestię 
tę pozostawiono do rozstrzygnięć państw członkowskich. Przyjmowane rozwią-
zania nie mogą jednak naruszać podstawowych zasad, takich jak chociażby swo-
body przepływu kapitału. 

Kwestią rozmów jest ukierunkowanie pomocy finansowej dla rolnictwa ze 
środków europejskich. Przyszła Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. wydaje się 
być ukierunkowana na wsparcie gospodarstw małych i średnich, które będą pro-
wadzić działalność w zgodzie z regułami ochrony środowiska i klimatu. Nie-
wątpliwie ochrona rolnego charakteru gruntów i zatrzymanie rolników na wsi 
będzie dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę spadającą dochodowość rolnictwa 
i kosztochłonną technicyzację produkcji rolnej. Dostępność dobrej jakości grun-
tów rolnych staje się jednym z ważniejszych czynników rozwoju europejskiego 
rolnictwa. 

W 2017 r. można było odnotować na poziomie instytucji europejskich 
aktywność związaną z wydaniem rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 

1 Dofinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Warszawskiego.
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27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych 
w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?2. Dokument ten jest przykła-
dem prawa, które nie ma charakteru wtórnego, i który można zakwalifikować 
do tzw. prawa miękkiego – soft law3. Oznacza to, że jest on jedynie określeniem 
pożądanych efektów regulacyjnych, zaleceniem dla państw członkowskich i nie 
przewiduje sankcji za jego nieprzestrzeganie. Dokument ten jest próbą znalezie-
nia odpowiednich wspólnych mechanizmów prawnych, które zapobiegłyby spe-
kulacji gruntami i zachowałyby ich rolny charakter. Jest również stanowiskiem 
w dyskusji nie tylko nad Wspólną Polityką Rolną, ale także nad przyszłością rol-
nictwa, środowiska i klimatu. Wskazane metody ingerencji w obrót nieruchomo-
ściami w założeniu mają przeciwdziałać koncentracji gruntów rolnych dla celów 
inwestycyjnych i doprowadzić do większej dostępności nieruchomości rolnych 
dla rolników. Zakładane przez rezolucję cele mają pomóc w realizacji Wspólnej 
Polityki Rolnej poprzez wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych. 

Rezolucja Parlamentu nie jest jedynym dokumentem tego rodzaju wskazu-
jącym na współczesne problemy obrotu nieruchomościami rolnymi. Dnia 18 
października 2017 r. opublikowano „Komunikat wyjaśniający Komisji w spra-
wie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej”4. W komunikacie 
tym Komisja w niektórych aspektach polemizuje z Parlamentem Europejskim co 
do przyszłości rolnego charakteru nieruchomości. Komunikat ten wyjaśnia rela-
cje podstawowych zasad europejskich i proponowanych w rezolucji ograniczeń 
obrotu nieruchomościami rolnymi. Komisja wskazuje przy tym, odwołując się do 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, na sprzeczność niektórych postulatów 
rezolucji Parlamentu z dotychczasowym stosowaniem prawa europejskiego.

Proponowane w rezolucji Parlamentu mechanizmy są już wdrażane w niektó-
rych państwach członkowskich, takich jak chociażby Polska, już od dłuższego 
czasu. Powstaje pytanie, czy w polityce Unii Europejskiej można dostrzec zamiar 
całościowej regulacji obrotu nieruchomościami rolnymi? Czy może to być w nie-
odległym czasie zapowiedź wprowadzenia kolejnego uwspólnotowionego rynku? 
Naszym zdaniem nie jest to możliwe z uwagi chociażby na odrębne regulacje 
cywilistyczne w każdym z państw członkowskich oraz wyłączność kompetencji 

2 Dalej: rezolucja Parlamentu; zob. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0197+0+DOC+ XML+V0// PL&language=PL.

3 A. Jurcewicz, Soft law w prawie Wspólnot Europejskich, „Przegląd Legislacyjny” 1997, 
nr 4, s. 31–44; A. Jurcewicz, Rola „miękkiego prawa” w praktyce i instytucjach Wspólnoty Euro-
pejskiej, (w:) C. Mik (red.), Implementacja prawa integracji europejskiej w krajowych porządkach 
prawnych, Toruń 1998, s. 111 i n.; M. Zirk-Sadowski, Wykładnia i rozumienie prawa w Polsce po 
akcesji do Unii Europejskiej, (w:) S. Wronkowska (red.), Polska kultura prawna a proces integra-
cji europejskiej, Kraków 2005.

4 Dalej: komunikat Komisji; zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CE-
LEX%3A52017XC1018%2801%29. 
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państw członkowskich sprecyzowanych w art. 345 TFUE5. Wspomniana rezolucja 
Parlamentu, jak też komunikat Komisji dążą do wypracowania pewnych wspól-
nych mechanizmów, które mają wpłynąć na obrót nieruchomościami rolnymi.

Problemem jest to, że uważna lektura obu tych dokumentów, wydanych 
w dość nieodległym czasie, może prowadzić do dwóch różnych wizji rynku nie-
ruchomości rolnych w Europie. Jednego dość ściśle regulowanego przez normy 
publicznoprawne, drugiego zaś uznającego zasadę swobodnego przepływu kapi-
tału i znikomej ingerencji organów władzy publicznej w przeprowadzane trans-
akcje zbywania nieruchomości rolnych. Dokumenty te na razie mają charakter 
ogólnych zaleceń i wytycznych6. Rodzi się jednak pytanie, czy w dostateczny 
sposób chronią one nie tylko swobody przepływ kapitału, lecz przede wszystkim 
prawa właściciela do gruntu7. Rekomendując wprowadzenie kolejnych ograni-
czeń8, w istocie ingerują w podmiotowe prawo własności nieruchomości rolnych.

Przewidziane mechanizmy w rezolucji Parlamentu sprowadzają obrót nie-
ruchomościami rolnymi do modelu, który jest naznaczony regularną kontrolą 
organów władzy publicznej każdej umowy przenoszącej własność nieruchomo-
ści rolnych9. Podyktowane jest to zmniejszaniem się powierzchni upraw rol-
nych w Europie i nabywaniem nieruchomości jako lokaty kapitału, najczęściej 
w celach spekulacyjnych, a nie prowadzenia działalności rolniczej10. Zapotrze-
bowanie na grunty rolne zgłaszają przede wszystkim drobni rolnicy, prowadzący 

 5 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.6.2016 r., s. 47 (wersja 
skonsolidowana) (dalej: TFUE).

 6 A. Lichorowicz, Problematyka prawna harmonizacji polskiej regulacji obrotu gruntami rol-
nymi z ustawodawstwem Unii Europejskiej w przedmiocie struktur agrarnych, (w:) II Kongres no-
tariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, Poznań–Kluczbork 1999, s. 157–172.

 7 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Za-
gadnienia wybrane, Warszawa 2012, s. 150–161.

 8 D. Stankiewicz, Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi w wybranych krajach Unii Eu-
ropejskiej w aspekcie prac nad stosownymi zmianami w ustawodawstwie polskim, Biuro Studiów 
i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, luty 2002 r., nr 886, s. 4–7; E. Ura, 
K. Heliniak, Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym, 
(w:) E. Ura (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2001; M. Szew-
czyk, Ingerencja publicznoprawna w prawo własności jednostki w demokratycznym państwie 
prawnym, (w:) J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Bielsko-Biała 2003.

 9 A. Jurcewicz, Przemiany własności w rolnictwie – kontekst systemowy z perspektywy pra-
wa krajowego i unijnego, „Studia Prawnicze” 2014, nr 1.

10 W rezolucji wskazano „że w 2013 r. zaledwie 3,1% gospodarstw w UE-27 kontrolowało 
52,2% powierzchni użytków rolnych w Europie, natomiast 76,2% gospodarstw posiadało jedynie 
11,2% gruntów rolnych; mając na uwadze, że tendencja ta jest sprzeczna z europejskim modelem 
zrównoważonego, wielofunkcyjnego rolnictwa, którego ważny element stanowią gospodarstwa 
rodzinne; […] że pod względem nierówności w użytkowaniu gruntów stawia to UE, w której 
współczynnik Giniego wynosi 0,82, na jednym poziomie z krajami takimi jak Brazylia, Kolumbia 
i Filipiny; […] że temu nierównemu podziałowi gruntów rolnych towarzyszy nierówny podział 
dotacji przyznawanych w ramach WPR, ponieważ płatności bezpośrednie stanowiące największą 
część wydatków w ramach WPR są zasadniczo wypłacane od hektara”. 
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małe gospodarstwa rolne czy też gospodarstwa rodzinne11. W tym zakresie rezo-
lucja Parlamentu wskazuje na mechanizmy, które mają usprawnić i ułatwić naby-
wanie nieruchomości rolnych przez zawodowych rolników.

Jako jeden z pierwszych podstawowych mechanizmów oddziałujących na 
obrót nieruchomościami rolnymi rezolucja wymienia zarządzanie gruntami 
rolnymi poprzez mechanizmy planistyczne. W tym zakresie zachęca państwa 
członkowskie do takiego kształtowania zagospodarowania przestrzennego, aby 
zachować jak największą część gruntów o charakterze rolnym. Mechanizmy te są 
znane w Polsce. Uważna lektura ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowa-
niu ustroju rolnego12 pozwala wskazać już w samej definicji nieruchomości rolnej 
na realizację tego zalecenia. W Polsce specjalnym reżimem obrotu nieruchomo-
ściami rolnymi nie są objęte tylko te nieruchomości (z pewnymi wyjątkami), 
które są przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne 
niż rolne. Co prawda polski ustawodawca nowelizacją ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego z dnia 7 września 2018 r. zrobił w tym zakresie wyłom dla uchwał 
o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz inwestycji towarzyszących13, ale główny status aktów planowania prze-
strzennego został zachowany. Mechanizm ten pozwala władzy publicznej w dość 
arbitralny sposób decydować o przeznaczeniu nieruchomości rolnych, a co za 
tym idzie, oddziaływać na obrót nieruchomościami rolnymi.

Wpisuje się to także w wyrażony w rezolucji postulat większego uczestni-
czenia władz lokalnych w kształtowanie zrównoważonego rolnictwa. Władztwo 
planistyczne gminy w tym zakresie powinno być realizowane przede wszyst-
kim poprzez zachowanie dostępu do jak największych zasobów nieruchomości 
rolnych. Projektowane inwestycje zarówno publiczne, jak i prywatne powinny 
odzwierciedlać zasady ochrony środowiska i klimatu. 

Zalecenie dotyczące rozstrzygania o rolnym charakterze nieruchomości na 
poziomie zagospodarowania przestrzennego nie jest nowe w polskiej nauce14. 
Powstaje tylko problem upowszechnienia planowania przestrzennego i doprowa-
dzenia do realizowania racjonalnej gospodarki przestrzennej. Bez tego wysiłku 

11 T. Kurowska, Gospodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru, 
(w:) S. Prutis (red.), Prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998, s. 109–118; A. Licho-
rowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, 
Białystok 2000. 

12 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2196, z późn. zm.
13 Dz.U. z 2018 r., poz. 1496.
14 J. Goździewicz-Biechońska, Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji roz-

woju obszarów wiejskich, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2; A. Suchoń, Wpływ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rol-
nymi, „Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 131–146; H. Izdebski, Prawo własności w pla-
nowaniu zagospodarowania przestrzeni, (w:) I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012.
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zalecenie z rezolucji Parlamentu będzie tylko pustosłowiem. Obserwacja cho-
ciażby wielości aktów planistycznych i procedur, np. w Polsce, które wynikają 
z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym15, musi napawać wątpliwościami. Czy gminy odstąpią od indywidual-
nych decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy, na rzecz kosztownego 
i transparentnego procesu planowania przestrzennego? Obawy w tym zakresie 
są większe, biorąc pod uwagę fakt, że planowanie może dotyczyć terenów wiej-
skich, które z natury rzeczy przedstawiają mniejszą wartość i są mniej atrakcyjne 
z punktu widzenia inwestycyjnego. 

Kolejnym mechanizmem, który zdaniem Parlamentu Europejskiego ma 
oddziaływać na obrót nieruchomościami rolnymi, jest wprowadzenie systemu 
monitorowania transakcji zbywania nieruchomości rolnych na poziomie europej-
skim, w szczególności w celu przeciwdziałania koncentracji gruntów. Zadanie 
postawione przed Komisją Europejską w rezolucji Parlamentu wydaje się trudne 
w realizacji. Wymagałoby stworzenia centralnego europejskiego rejestru doty-
czącego nieruchomości rolnych, gdzie odnotowywano by każdą możliwą trans-
akcję na rynku tych nieruchomości. Pomijając koszty takiego przedsięwzięcia, 
trzeba by zadać sobie pytanie, jakim celom, poza sprawozdaniom i studiom, 
miałoby służyć takie rozwiązanie. Naszym zdaniem, obecny system krajowych 
rejestrów gruntów w zupełności spełnia zadanie możliwej kontroli koncentracji 
gruntów rolnych.

Podobnie przedstawia się problem informowania innych państw członkow-
skich o regulacjach dotyczących nieruchomości rolnych, czy też przypadkach 
spekulacyjnego nabywania gruntów. Samo pozyskanie informacji niestety nie 
wpłynie na zmianę sposobu obrotu nieruchomościami. Poza tym, nabywanie 
nieruchomości w celach spekulacyjnych bardzo często rozłożone jest w czasie 
i udowodnienie, że zmiana ceny jest wynikiem spekulacji, a nie normalnej gry 
rynkowej, wydaje się zadaniem trudnym do wykonania.

Jedną z ważnych cech ustroju rolnego Europy mają stać się gospodarstwa 
rodzinne. Jak wskazuje się w pkt 5 rezolucji: „apeluje do państw członkowskich 
o takie pokierowanie polityką użytkowania gruntów, by w pełni wykorzystane 
zostały istniejące możliwości, takie jak podatki, programy pomocowe i środki 
WPR, aby w całej UE zachować model rolnictwa oparty na gospodarstwach 
rodzinnych”. Związane to musiałoby być z przeorientowaniem wsparcia dla rol-
ników ze środków europejskich oraz próbą wypracowania definicji gospodarstwa 
rodzinnego w przestrzeni regulacji europejskich.

Biorąc pod uwagę tylko polskie doświadczenia w zakresie kilkukrotnych od 
2003 r. zmian definicji gospodarstwa rodzinnego i uprawnień w zakresie obrotu 
nieruchomościami rolnymi związanymi z prowadzeniem takiego gospodarstwa, 
nierealne jest wypracowanie jednolitej definicji w skali europejskiej. Wspieranie 

15 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073.
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krajowych gospodarstw rodzinnych odbywa się w prawie wszystkich państwach 
europejskich. Problemem pozostaje tylko ich rozumienie i poziom ingerencji 
administracji publicznej w określanie przywilejów takiego gospodarstwa. Doty-
czą one nie tylko doraźnego wsparcia finansowego na poszczególne przedsię-
wzięcia inwestycyjne, lecz przede wszystkim uprawnień związanych z obrotem 
nieruchomościami rolnymi. Poza tym, pozostaje kwestia niedyskryminowa-
nia innych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, które nie spełniają 
wymogów gospodarstwa rodzinnego16. Naruszenie zasady równego traktowania 
wszystkich uczestników rynku może spotkać się z zarzutem łamania podstawo-
wych zasad europejskich. Wątpliwości w tym zakresie zostały wskazane w części 
wstępnej komunikatu Komisji Europejskiej. 

Ograniczenia takie mogą jednak spotkać się także z zarzutem naruszenia 
swobody przepływu kapitału. System wprowadzanych ograniczeń w obrocie nie-
ruchomościami nie jest rzeczą nową ani w prawie, ani w nauce prawa17. Fawory-
zowanie tylko jednej grupy nabywców, nawet jeżeli będzie to czynione według 
wszystkich obywateli UE, może okazać się niezgodne z podstawowymi zasa-
dami funkcjonowania wspólnego rynku. Obawy te znajdują wyraz w komunika-
cie Komisji, w którym wskazano, że „prawo do zakupu, użytkowania lub zbycia 
gruntów rolnych wchodzi w zakres stosowania zasad swobodnego przepływu 
kapitału określonych w art. 63 i n. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) […]. Co do zasady zakazane są wszelkie ograniczenia w przepływie kapi-
tału między państwami członkowskimi, ale również między państwami człon-
kowskimi a państwami trzecimi. Zgodnie z wykładnią przyjętą przez Trybunał 
termin »ograniczenie« oznacza wszelkie środki, które ograniczają inwestycje lub 
które mogą je utrudniać, zniechęcać do nich lub czynić je mniej atrakcyjnymi”. 
Komisja dalej wskazuje możliwe odstępstwa od zasady swobody przepływu 
kapitału. Dość sceptycznie podchodzi jednak do faktu takiego ograniczania 
możliwości nabywania nieruchomości rolnych, które godziłyby w prawa podsta-
wowe, w tym zasadę ochrony własności18 i swobodnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

16 S. Prutis, Zróżnicowanie własnościowe gospodarstw rolnych – synchronizacja pojęć, „Stu-
dia Iuridica Agraria” 2014, t. XII; A. Niewiadomski, Rodzinne gospodarstwo rolne wobec ochrony 
środowiska w prawie polskim i europejskim, (w:) P. Liwtiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspie-
rania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warszawa 
2015; B. Jeżyńska, Wspólnotowa typologia gospodarstw rolnych. Zagadnienia wybrane, „Studia 
Iuridica Agraria” 2009, t. VII.

17 F. Longchamps, Ograniczenia własności nieruchomości w polskim prawie administracyj-
nym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1939, nr 1–2; A. Jurcewicz, Własność w ujęciu prawa 
wspólnotowego – zarys, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. V.

18 C. Mik, Ochrona prawa własności w prawie europejskim, (w:) T. Jasudowicz, C. Mik 
(red.), O prawach człowieka w podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie profesor 
Annie Michałowskiej, Toruń 1996.
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Dwugłos, który można zaobserwować zarówno w rezolucji Parlamentu, jak 
i komunikacie Komisji, znajduje swoje odzwierciedlenie w licznych wyrokach 
Trybunału Sprawiedliwości19. Obawa o ograniczenie uprawnień właściciela 
nieruchomości wydaje się dość silna20. Ewentualne procesy przed Trybunałem 
Sprawiedliwości mogą przynieść zwiększenie respektowania zasad europejskich, 
a ukarać państwa członkowskie za wprowadzanie nadmiernych ograniczeń21. 
Taka sytuacja stwarza dość dużą niepewność obrotu. Nie sprzyja ona inwesty-
cjom zarówno w rolnictwo, jak i w inne sektory gospodarki, gdzie przedmiotem 
inwestycji mogą być nieruchomości rolne.

W rezolucji Parlamentu podkreśla się także rolę postępowań scaleniowych22. 
O ile mechanizmy te znane są w Polsce od dawna, a w ostatnich latach dofi-
nansowywane są ze środków europejskich, o tyle nie są one wykorzystywane 
nawet w stopniu zadowalającym. Biorąc pod uwagę stopień ingerencji w prawo 
własności nieruchomości w procedurze scaleniowej oraz niepewny jego wynik 
w zakresie własności nieruchomości, rolnicy wyrażają znaczące obawy do 
uczestniczenia w takim procesie. Sama idea scalania gruntów w celu poprawy 
warunków gospodarowania i doprowadzenia do lepszego rozlokowania gruntów 
jest warta poparcia. Jej wykonanie w takiej skali, aby mogło wpłynąć na obrót 
nieruchomościami rolnymi, i zachowanie rolnego charakteru gruntu nie wydaje 

19 Wyroki Trybunału w sprawach: z dnia 18 grudnia 2007 r., C-101/05, Skatteverket, ECLI-
:EU:C:2007:804; z dnia 12 grudnia 2006 r., C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litigation, 
ECLI:EU:C:2006:774; z dnia 12 grudnia 2006 r., C-446/04, Test Claimants in the FII Group Litiga-
tion ECLI:EU:C:2006:774; z dnia 7 czerwca 2005 r., C-17/03, VEMW, ECLI:EU:C:2005:362; z dnia 
22 czerwca 2006 r., C-182/03 oraz C-217/03, Forum 187, ECLI:EU:C:2006:416; z dnia 6 listopada 
1984 r., C-182/83, Fearon, ECLI:EU:C:1984:335; z dnia 23 września 2003 r., C-452/01, Ospelt, 
ECLI:EU:C:2003:493; z dnia 25 stycznia 2007 r., C-370/05, Festersen, ECLI:EU:C:2007:59; z dnia 
1 czerwca 1999 r., C-302/97, Konle, ECLI:EU:C:1999:271; sprawy połączone z dnia 5 marca 
2002 r., C-515/99–C-524/99 oraz C-526/99–C-540/99, Reisch, ECLI:EU:C:2002:135; z dnia 13 lip-
ca 2000 r., C-423/98, Albore, ECLI:EU:C:2000:401; z dnia 6 listopada 2003 r., C-243/01, Gambelli, 
ECLI:EU:C:2003:597; z dnia 10 marca 2009 r., C-169/07, Hartlauer, ECLI:EU:C:2009:141; z dnia 
23 grudnia 2015 r., C-333/14, Scotch Whiskey, ECLI:EU:C:2015:845.

20 A. Jurcewicz, Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego…, s. 150–161; E. Kremer, Wy-
brane zagadnienia z zakresu prawa rolnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Zeszy-
ty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 5–6. 

21 P. Liwtiniuk, O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżi-
mu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, 
t. XXVI, s. 256–269.

22 W pkt 9 rezolucji wskazano, iż „zauważa, że programy scalania podzielonych działek 
gruntu za pomocą różnych procedur w ramach zintegrowanego zarządzania użytkami rolnymi, 
z poszanowaniem uwarunkowań lokalnych i regionalnych, są niezbędnym instrumentem służą-
cym do poprawy struktury rolniczej i rozstrzygania sporów dotyczących użytkowania gruntów; 
zaleca w tym kontekście, by w przypadku, gdy do scalania gruntów dochodzi poprzez dzierżawę 
gruntów, cena dzierżawy była powiązana ze zdolnościami produkcyjnymi i dochodowością, gdyż 
będzie to najwłaściwsze z punktu widzenia gospodarki rolnej, a także apeluje do państw człon-
kowskich, aby dzieliły się doświadczeniami w zakresie zarządzania gruntami”. 
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się być realne. Oprócz zwiększenia nakładów finansowych na scalanie gruntów 
wymagane jest edukowanie rolników z zalet postępowania scaleniowego. Prze-
konanie ich do tej procedury oraz zapewnienie, że nie stracą dotychczasowego 
areału swoich upraw, może przesądzić o zwiększeniu znaczenia scalania jako 
mechanizmu, który będzie zmieniał strukturę agrarną. 

Uprzywilejowanie grupy rolników w zakresie nabywania nieruchomości 
rolnych wyraźnie podkreśla się w pkt 12 rezolucji. Parlament „wzywa państwa 
członkowskie, aby w celu osiągnięcia założeń WPR przy nabywaniu i dzierżawie 
gruntów rolnych przyznawały pierwszeństwo drobnym i średnim producentom 
lokalnym, nowym podmiotom i młodym rolnikom, zapewniając równy dostęp 
kobietom i mężczyznom, ponieważ posiadanie jak największej części uprawia-
nej przez nich ziemi jest w interesie zrównoważonego i stabilnego rozwoju ich 
gospodarstw, zwłaszcza w czasach, kiedy podmioty niebędące rolnikami są coraz 
bardziej zainteresowane nabywaniem działek rolnych, bardzo często w celach 
czysto spekulacyjnych; zachęca państwa członkowskie do promowania małych 
rodzinnych gospodarstw rolnych i zrównoważonych metod produkcji”. Ozna-
cza to konieczność wypracowania kryteriów pozwalających nabyć nieruchomo-
ści rolne w danym państwie członkowskim. W Polsce taką rolę spełnia rolnik 
indywidulany23. W Europie taką definicją może być określenie rolnika czynnego 
zawodowo24.

Proponowane ograniczenie spotyka się również z dość ostrożną krytyką 
wyrażoną w komunikacie Komisji. Wskazuje ona, że „w związku z tym, jeżeli 
celem jest promowanie zakupu gruntów przez rolników, prawa pierwszeństwa 
przysługujące rolnikom dzierżawiącym grunty rolne lub rolnikom w ujęciu 
bardziej ogólnym można uznać za proporcjonalne ograniczenie swobodnego 
przepływu kapitału w takim zakresie, w jakim jest ono w mniejszym stopniu 
ograniczające niż zakaz zakupu gruntów przez podmioty niebędące rolnikami”. 
Wprowadzane ograniczenia nie mogą naruszać zasady swobodnego przepływu 
kapitału i powinny stosować zasadę proporcjonalności. Znalezienie rozwiązania, 

23 P. Blajer, Koncepcja prawna rolnika indywidualnego w prawie polskim na tle porównaw-
czym, Kraków 2009.

24 Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpo-
średnich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 
(Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 608, z późn. zm.) „rolnik oznacza osobę fizyczną lub prawną 
bądź grupę osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej człon-
ków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo rolne jest położone na obszarze objętym 
zakresem terytorialnym Traktatów, określonym w art. 52 TUE w związku z art. 349 i 355 TFUE, 
oraz które prowadzą działalność rolniczą”. Art. 9. ust. 1 tego rozporządzenia wskazuje, że: „Nie 
przyznaje się płatności bezpośrednich osobom fizycznym lub prawnym ani grupom osób fizycz-
nych lub prawnych, których użytki rolne obejmują głównie obszary utrzymujące się naturalnie 
w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy i które nie prowadzą na tych obszarach działań 
minimalnych określonych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. b)”. 
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które będzie respektować oba te wymogi w praktyce, może być trudne w realiza-
cji. Trzeba zwrócić uwagę, że już obecne wymogi niektórych państw wykluczają 
np. z grona podmiotów uprawnionych osoby prawne, które zgodnie ze statutem 
prowadzą działalność rolniczą.

Poza tym, jednym z bardzo ważnych elementów związanych z posiadaniem 
kwalifikacji rolniczych25 jest wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa. 
Mechanizm ten w świetle przywołanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwo-
ści oraz komunikatu Komisji26 można uznać za naruszenie zasady proporcjonalno-
ści27. Zasada ta znajduje także ugruntowanie w polskim orzecznictwie sądowym28. 
Rozważania dotyczące uprzywilejowania rolników w zakresie nabywania nieru-
chomości rolnych muszą obecnie uwzględniać wszelkie wymogi stawiane tym 
rolnikom w państwach członkowskich. Niektóre z nich, jak np. przywołane kwa-
lifikacje rolnicze, czy wymóg osobistego prowadzenia działalności rolniczej, ale 
także kwestia zamieszkiwania na obszarze gminy, gdzie nabywana jest nierucho-
mość, mogą się wiązać z naruszeniem zasad wspólnego rynku Unii Europejskiej.

W końcu w rezolucji Parlamentu proponuje się wprowadzenie mechanizmów 
administracyjnoprawnych, które wprost będą oddziaływały na obrót nierucho-
mościami rolnymi. Punkt 22 „zachęca wszystkie państwa członkowskie, aby 
korzystały z takich instrumentów regulacji rynku gruntów, które są już z powo-

25 W komunikacie Komisji w zakresie kwalifikacji rolniczych wskazano, że: „W związku 
z tym nie można stwierdzić, że dla skutecznego funkcjonowania sektora rolnego obowiązkowo 
wymaga się posiadania kwalifikacji zawodowych. W tym kontekście wymóg posiadania określo-
nych kwalifikacji w celu zakupu gruntów wymaga szczególnego uzasadnienia w przepisach krajo-
wych; w przypadku braku takiego uzasadnienia wydawałoby się, że wymóg jest nieuzasadnionym 
i nieproporcjonalnym ograniczeniem swobodnego przepływu kapitału. Aby wysnuć inny wnio-
sek, państwa członkowskie musiałyby wykazać, dlaczego wymaga się określonych kwalifikacji 
do zakupu gruntów, podczas gdy zasadniczo dopuszcza się prowadzenie działalności rolniczej 
bez jakiegokolwiek formalnego potwierdzenia kompetencji. Wnioski te nie podważają faktu, że 
pomyślne i zrównoważone rolnictwo wymaga odpowiedniego szkolenia zawodowego”. 

26 Wskazuje się w nim, że „oprócz możliwych zastrzeżeń natury prawnej w odniesieniu do 
swobodnego przepływu kapitału wydaje się, że obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa 
naruszałby również prawa podstawowe. Jeżeli nabywca gruntów rolnych musi wyrazić zgodę na 
osobistą uprawę gruntów, będzie to miało wpływ na jego zdolność do prowadzenia innych dzia-
łań zawodowych, naruszając tym samym jego wolność prowadzenia działalności gospodarczej 
(art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej). Może to mieć wpływ również na jego pra-
wo do wykonywania swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu (art. 15 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej)”. 

27 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Tendencje rozwoju polskiego prawa rolnego w związku 
z nabyciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII.

28 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, nr 1, 
poz. 2; z dnia 11 maja 1999 r., K 13/98, OTK 1999, nr 4, poz. 74; z dnia 25 maja 1999 r., SK 9/98, 
OTK 1999, nr 4, poz. 78; por. także J. Zakolska, Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Try-
bunału Konstytucyjnego, Warszawa 2008, s. 18 i n.; A. Krasuski, M. Kloepfer, Die Entfaltung 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips, (w:) E. Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Festgabe 50 Jahre Bunde-
sverwaltungsgericht, Kolonia‒Berlin‒Bonn‒Monachium 2003, s. 329−346; W. Krebs, Zur ver-
fassungsrechtlichen Verortung und Anwendung des Übermaßverbotes, „Jura” 2001, s. 228−234.
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dzeniem stosowane w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z postano-
wieniami Traktatów, takich jak państwowe zezwolenia na sprzedaż i dzierżawę 
ziemi, prawo pierwokupu, obowiązek prowadzenia przez dzierżawcę działalności 
rolniczej, ograniczenia prawa nabycia przez osoby prawne, ograniczenie liczby 
hektarów ziemi, które można nabyć, preferencje dla rolników, gromadzenie grun-
tów, indeksacja cen na podstawie dochodu z działalności rolniczej itp.”. Ponadto 
wskazuje się konieczność stworzenia odpowiednich organów, które będą zarzą-
dzały nieruchomościami rolnymi i będą kontrolowały ich obrót. 

Proponowane mechanizmy wprost ingerują w wolny rynek o liberalnym 
charakterze. Zakładają wprowadzenie administracyjnoprawnych pozwoleń na 
zawarcie cywilnoprawnych umów pomiędzy dwoma podmiotami prawa cywil-
nego. Jest to nie tylko ograniczenie prawa własności w zakresie jego rozporzą-
dzania, lecz także naruszenie wszelkich zasad związanych z poszanowaniem 
praw nabytych, czy zasadą swobody umów29. 

Postulat utworzenia podmiotów, które nadzorowałyby rynek ziemi w poszcze-
gólnych państwach, jest też w dużym stopniu zdezaktualizowany, z uwagi na 
fakt, że podmioty takie istnieją już od wielu lat. Jako przykład można tutaj podać 
polski Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencję Nierucho-
mości Rolnych), hiszpańską IRYDA, francuski SAFER, czy niemiecki BVVG. 
Podmioty te nie tylko zarządzają nieruchomościami rolnymi państwowymi, lecz 
także w istotny sposób oddziałują na obrót nieruchomościami prywatnopraw-
nymi. Robią to albo poprzez system przetargów, albo w drodze wspomnianych 
i kontrowersyjnych zezwoleń. Należy jednak zwrócić uwagę, że ich działalność 
w istotny sposób ogranicza prawa właściciela. 

Wiele miejsca poświęca się w rezolucji Parlamentu oraz w komunikacie 
Komisji zjawisku koncentracji gruntów w celach spekulacyjnych. Nabywanie 
takie właściwie czyni te grunty nieużytecznymi z punktu widzenia rolniczego. 
Są one albo przedmiotem ciągłego obrotu, albo też są pozostawiane odłogiem 
i traktowane jako lokata kapitału. Zjawisko nadmiernej koncentracji gruntów 
związane jest z działalnością funduszy inwestycyjnych, które traktują inwesty-
cję w nieruchomości jako możliwość osiągania zysków wynikającą ze wzrostu 
wartości tych nieruchomości. Fundusze te nie są zainteresowane w prowadze-
niu nisko dochodowej działalności rolniczej. Przewidziane jednakże w rezolucji 
mechanizmy nie są w stanie zapobiec nadmiernej koncentracji z uwagi na swoją 
zbyt dużą ogólnikowość i rozproszenie.

Zjawisko nadmiernej koncentracji gruntów może w dłuższej perspektywie 
okazać się szkodliwe dla rolnego charakteru gruntu i spowodować brak na rynku 
nieruchomości rolnych, które mogliby nabyć rolnicy w celu prowadzenia swojej 

29 W komunikacie w odniesieniu do tego problemu wskazano, że „z orzecznictwa można 
wywnioskować, że uzależnienie przeniesienia prawa własności gruntów rolnych od uzyskania 
uprzedniego zezwolenia administracyjnego ogranicza swobodny przepływ kapitału, choć w pew-
nych okolicznościach taka zasada może być jednak uzasadniona na mocy prawa Unii”.
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działalności. Dlatego też należy de lege ferenda postulować rozważenie możli-
wości wprowadzenia mechanizmów, które ograniczyłyby koncentrację gruntów, 
a jednocześnie byłyby zgodne z regułami europejskiego prawa.

Przeanalizowane najważniejsze mechanizmy prawne ochrony rolnego charak-
teru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwiet-
nia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak 
ułatwić rolnikom dostęp do gruntów? przedstawiają niejednolity i nieskoordy-
nowany projekt oddziaływania na rolnictwo europejskie. Zbiór w 43 punktach 
różnych możliwości ingerowania w obrót nieruchomościami rolnymi nie znajduje 
uzasadnienia ani w dotychczasowej praktyce, ani w orzecznictwie europejskim, 
ani w uznanej doktrynie prawniczej. Opisane mechanizmy doznają krytyki nie 
tylko z punktu widzenia nauki prawa, lecz także w świetle analizowanego komu-
nikatu Komisji Europejskiej. Niektóre z prezentowanych mechanizmów z pew-
nością zasługują na uwagę, ale wdrożenie ich wszystkich w tym samym czasie 
może tylko zniszczyć rynek nieruchomości rolnych w Europie. 

Nie sposób obecnie uznać, że akty prawne o charakterze rezolucji czy komu-
nikatu w istotny sposób zmienią obrót nieruchomościami rolnymi w Europie. 
Tym bardziej że w wielu miejscach wykluczają się wzajemnie. Poszukiwanie 
instrumentów prawnych, które pogodziłyby ingerencję w prawo własności ze 
swobodnym przepływem kapitału, nie przynosi żadnych racjonalnych konkluzji. 
Podawane argumenty o zagrożeniu spekulacji gruntami również się wykluczają.

Niewątpliwie należy się zastanowić, jak pomóc rolnikom w zakresie dostępu 
do gruntów rolnych. Analizowana rezolucja Parlamentu nie odpowiada jednak 
na tytułowe pytanie, jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów. Nie ma obecnie 
na poziomie europejskim skrystalizowanej polityki w zakresie takich ułatwień. 
Nie idą za tymi pomysłami żadne środki finansowe, a wręcz w debacie o kolej-
nym budżecie Unii Europejskiej sygnalizuje się zmniejszenie środków na rolnic-
two. Czy taka niepewność prawa zachęci rolników do nabywania nieruchomości 
rolnych? Naszym zdaniem należy zaproponować rolnikom dwa, trzy skuteczne 
mechanizmy, które zachowałyby rolny charakter nieruchomości. Nadmiar regu-
lacji w tym zakresie jest przeszkodą w rozwoju rolnictwa, a nie pomocą dla niego. 

Proponowane rozwiązania w rezolucji Parlamentu są także wątpliwe 
z punktu widzenia respektowania zasad prawa europejskiego i wartości europej-
skich. Godzą w zasadę swobodnego przepływu kapitału, naruszają zasadę praw 
nabytych, ingerują w zasadę proporcjonalności. Ryzyko prawne i gospodarcze 
wdrożenia wszystkich proponowanych mechanizmów mających zachować rolny 
charakter nieruchomości jest zbyt duże. Eksperymentalne rozwiązania przyjmo-
wane w niektórych państwach, takich jak Polska, w dłuższej perspektywie mogą 
spowodować wyludnienie się wsi i odejście od tradycyjnego modelu rolnictwa. 

Potrzebę określenia odpowiednich mechanizmów oraz ich skatalogowania 
dostrzega sam Parlament w pkt 39 rezolucji, wzywając „Komisję, aby wspólnie 
z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami opublikowała jasny 
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i kompleksowy katalog kryteriów, obejmujący transakcje dotyczące gruntów rol-
nych dokonywane na rynkach kapitałowych, który zapewni równe warunki dzia-
łania i wyjaśni państwom członkowskim ponad wszelką wątpliwość, jakie środki 
regulacji rynku gruntów są dopuszczalne, biorąc pod uwagę interes publiczny 
i cztery podstawowe wolności Unii Europejskiej w celu ułatwienia rolnikom 
nabywania gruntów wykorzystywanych w rolnictwie i leśnictwie; wzywa Komi-
sję do rozważenia wstrzymania toczących się postępowań, których przedmiotem 
jest sprawdzenie zgodności z prawem UE ustawowych regulacji państw człon-
kowskich w zakresie obrotu ziemią rolną do czasu opublikowania powyższych 
kryteriów”. Obecnie w świetle analizowanych dokumentów nie jest jasna granica 
stosowania opisanych mechanizmów prawnych oddziałujących na obrót nieru-
chomościami rolnymi. 

Toczące się przed Trybunałem Sprawiedliwości postępowania przeciwko 
niektórym państwom, które wprowadziły część opisanych mechanizmów, może 
nie zachęcać do ich harmonizacji. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z pew-
nością będą musiały wyznaczyć granicę ingerencji organów władzy publicznej 
w prawo własności nieruchomości, aby zachować jej rolny charakter.
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1. WPROWADZENIE

Dopłaty bezpośrednie od samego początku ich włączenia do Wspólnej Poli-
tyki Rolnej (dalej: WPR) były przedmiotem wieloaspektowej krytyki. Podkreś-
lano, że nadmiernie uzależniają one rolników od wspólnotowych finansów, 
które w długotrwałej perspektywie prowadzą do nieracjonalnych zachowań pro-
ducentów rolnych. Ponadto krytykowano zbyt wysoki poziom tych dopłat i ich 
ograniczony zakres przedmiotowy. Płatności bezpośrednie były kwestionowane 
zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania przez samych rolników 
z powodu zanadto transparentnego charakteru, ponieważ dotąd dochody rolni-
ków były ukryte w cenach produktów rolnych, finansowanych przez konsumen-
tów i podatników1.

Płatności bezpośrednie są obecnie jednym z najbardziej dynamicznych 
instrumentów WPR. Pomimo braku pierwotnej funkcji stymulatora gospodar-
czego, szybko stały się regulatorem prorynkowym i pozwoliły dostosowywać się 
producentom rolnym do warunków nie tylko europejskich, lecz także do rynków 
światowych2.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie i analiza wybranych rozwią-
zań prawnych przyjętych w proponowanej regulacji odnoszącej się do systemu 
wsparcia bezpośredniego, jako instrumentów realizujących założenia WPR. 

1 E. Tomkiewicz, (w:) A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumen-
ty prawne polityki rynkowej, Warszawa 2007, s. 93 i n.

2 M. A. Król, Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośrednie-
go – zagadnienia prawne, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk, Prawne instrumenty ochrony środowiska, 
Lublin 2016, s. 311.
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2. EWOLUCJA SYSTEMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH 
DO GRUNTÓW ROLNYCH

Płatności bezpośrednie (ang. direct payments) zostały wprowadzone w ramach 
reformy WPR w 1992 r. (tzw. reforma R. Mac Sharry’ego3), pod wpływem narasta-
jących problemów wewnętrznych oraz negocjacji na forum GATT, zmierzających 
w kierunku liberalizacji światowego handlu rolnego4. Był to główny instrument 
wspierania i stabilizacji dochodów rolniczych5. Przede wszystkim było to wspie-
ranie rolniczych dochodów z pominięciem rynku6. 

Głównym założeniem mechanizmu dopłat bezpośrednich było rekompen-
sowanie rolnikom spadku ich dochodów spowodowanych znaczną obniżką cen 
gwarantowanych oraz zerwanie związku między wielkością produkcji rolnej 
a wysokością pomocy finansowej dla rolników7. W literaturze podkreśla się, że 
ustawodawcy wspólnotowemu w zupełności nie udało się zlikwidować tej zależ-
ności, ponieważ dochody rolników z tytułu dopłat w dalszym ciągu są powiązane 
z wielkością produkcji rolnej.

Początkowo dopłaty bezpośrednie miały zamknięty przedmiotowo zakres 
i nie funkcjonowały we wszystkich sektorach wspólnotowego rolnictwa. W pro-
dukcji roślinnej można wyróżnić m.in.: rynek zbóż, roślin oleistych i białkowych, 
tytoniu, skrobi ziemniaczanej, chmielu, suszu paszowego, lnu i konopi. Nato-
miast w produkcji zwierzęcej były to sektory wołowiny, cielęciny, baraniny, sek-
tor mleka i przetworów mlecznych. 

Otrzymanie płatności bezpośrednich było uzależnione od limitu stada zwie-
rząt w gospodarstwie rolnym bądź też od historycznej powierzchni użytkowanych 
gruntów rolnych. Warunkiem otrzymania przez rolnika dopłat w pełnej wysoko-
ści było nieprzekroczenie przez rolnika historycznie ustalonej powierzchni grun-
tów rolnych w latach 1989–19918 lub w przypadku produkcji zwierzęcej, jeżeli 

3 Commission of the European Communities, 1991, Communication of the Commission to 
the Council: The Development and the Future of the CAP. Reflection Paper of the Commission, 
COM (91) 100 final, Brussels, 1 February 1991.

4 E. Tomkiewicz, Dopłaty bezpośrednie jako środek wspierania dochodów rolniczych, (w:) 
A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. I, LEX/el. 2012, 
s. 712.

5 E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej, (w:) 
A. Jurcewicz (red.), Prawo i Polityka Rolna Unii Europejskiej, t. XXVI, Warszawa 2010, s. 64.

6 A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) A. Czechowski (red.), Prawo 
rolne, Warszawa 2017, s. 106.

7 E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej, (w:) A. Jurcewicz, 
B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2004, 
s. 92.

8 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1251/1999 z dnia 17 maja 1999 r. ustanawiające system 
wspierania producentów niektórych roślin uprawnych, Dz.Urz. WE L 160 z 26.06.1999 r., s. 1.
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liczba zwierząt nie przekraczała średniej wielkości stada w regionie w określo-
nym roku referencyjnym9.

System dopłat służył poprawie efektywności struktur rolnych i miał efektyw-
nie wpływać na wielkość produkcji rolnej10. Ustawodawca dodatkowo premiował 
producentów rolnych, którzy zmniejszali skalę produkcji zwierząt hodowlanych 
w gospodarstwie. Trafnie konstatuje E. Tomkiewcz11, iż „dopłaty zostały tak 
skonstruowane, by wymuszać na rolnikach zmniejszenie produkcji rolnej”. 

Do końca lat 90. XX w. nie nastąpiły zasadnicze zmiany w systemie dopłat 
bezpośrednich. Podczas obrad Rady Europejskiej w Berlinie12 w 1999 r. zostały 
wprowadzone niewielkie modyfikacje w ramach Agendy 200013. Zasadnicze 
zmiany w systemie płatności bezpośrednich, tzw. reforma luksemburska, zostały 
uzgodnione przez ministrów rolnictwa Unii Europejskiej14 w 2003 r., czego 
normatywnym wyrazem jest rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 
29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpo-
średniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy 
wsparcia dla rolników15.

Fundamentalną zmianą było wprowadzenie jednej zryczałtowanej płatności 
bezpośredniej przypadającej na gospodarstwo rolne (ang. single farm payment)16. 
Wysokość jej jest niezależna od wielkości produkcji rolnej (ang. decoupling). 
Jak podkreśla A. Germanò17, producent staje się podmiotem płatności pewnego 
rodzaju „pensji” i sam może postanowić o zaniechaniu prowadzenia produkcji 
z obowiązkiem zachowania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej. Deco-
upling to uniezależnienie płatności bezpośrednich od wielkości i rodzaju pro-
dukcji rolnej. Skrajnym przypadkiem realizacji tej zasady jest przyznanie dopłat 
bezpośrednich do gruntów, które zostały z tej produkcji wyłączone18.

 9 E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej, (w:) A. Jurcewicz, 
B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna polityka…, 2004, s. 93.

10 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bez-
pośredniego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 20.

11 E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej, (w:) 
A. Jurcewicz (red.), Prawo…, s. 65.

12 Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 24–25 marca 1999 r., tzw. szczyt berliński.
13 Dokument Komisji Europejskiej opublikowany w lipcu 1997 r., określający m.in. kształt 

budżetu UE w latach 2000–2006 oraz zmiany WPR. Ostateczną wersję przyjęła Rada Europejska 
na szczycie w Berlinie w 1999 r.

14 Konferencja ministrów rolnictwa Unii Europejskiej dotycząca reformy WPR, 26 czerwca 
2003 r. w Luksemburgu.

15 Dz.Urz. UE 2004 L 270 z 21.10.2003 r., s. 1, dalej: rozporządzenie nr 1782/2003.
16 D. Łobos-Kotowska, Płatności do gruntów rolnych i płatność cukrowa – wybrane zagad-

nienia, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 2, s. 110.
17 A. Germanò, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 r. i reżim płatności bezpośrednich, 

„Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 1, s. 45.
18 M. A. Król, Przejawy europeizacji w prawie rolnym, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VII, 

s. 84.
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W literaturze podnosi się, że fundamentalną zasadą przyszłego systemu płat-
ności w ramach wsparcia bezpośredniego powinna być pełna realizacja zasady, 
iż wsparcie należałoby skierować przede wszystkim do posiadaczy gospodarstw 
rodzinnych, do rolników, producentów rolnych, którzy tego wsparcia potrzebują 
i są w stanie zapewnić funkcjonowanie nie tylko produkcji rolnej, lecz także spo-
łecznej infrastruktury rolniczej.

Wysokość tej płatności była określona na stałym, jednakowym poziomie i była 
obliczana na podstawie płatności otrzymywanych w stosunku do historycznego 
poziomu produkcji w latach 2000–200219. Zryczałtowana płatność stanowiła 
sumę wszystkich uzyskiwanych dotychczas dopłat bezpośrednich przez produ-
centa rolnego z różnych tytułów prawnych20. Wprowadzenie jednej zryczałtowa-
nej płatności zamiast kilku dopłat bezpośrednich było wyraźnym uproszczeniem 
zanadto skomplikowanego mechanizmu ich naliczania i kontroli21.

Kolejną istotną modyfikacją była konieczność przestrzegania przez produ-
centów rolnych określonych wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska 
i dobrostanu zwierząt (ang. cross – compliance). Warunkiem otrzymania płat-
ności było też przestrzeganie standardów w zakresie ochrony środowiska, m.in. 
przestrzeganie norm zużycia nawozów i środków ochrony roślin, utrzymywanie 
gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej, właściwego dobrostanu zwierząt, zdro-
wia zwierząt, bezpieczeństwa żywności22. 

Zgodnie z art. 6 rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli rolnik nie przestrzegał 
wielu rygorystycznych wymagań prawnych w tym zakresie, to zostawał czę-
ściowo lub całkowicie pozbawiony prawa do płatności w ramach wsparcia bez-
pośredniego.

Następną istotną zmianą systemu płatności bezpośrednich była redukcja ich 
wysokości, tzw. modulacja w latach 2005–2013. Mechanizm modulacji polegał na 
systematycznym zmniejszaniu kwot płatności bezpośrednich i dotyczył wyłącz-
nie największych gospodarstw rolnych, które korzystają z pomocy finansowej 
przekraczającej 5 tys. euro rocznie. Zaoszczędzone w ten sposób środki przezna-
czane były na promowanie zrównoważonego rolnictwa i wzmacnianie działań na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a o ich przeznaczeniu decydowało państwo 
członkowskie po uzgodnieniu z Komisją Europejską23.

19 A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, War-
szawa 2005, s. 87 i n.

20 E. Tomkiewicz, Podstawowe instrumenty prawne polityki rynkowej, (w:) A. Jurcewicz, 
B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, Warszawa 2007, 
s. 95 i n.

21 E. Tomkiewicz, Wspólna Polityka Rolna po reformie z 2003 r., „Studia Iuridica Agraria” 
2005, t. V, s. 216 i n.

22 M. A. Król, Zasada wzajemnej zgodności – nowy instrument ochrony środowiska, (w:) 
M. Rudnicki (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 282–287.

23 D. Łobos-Kotowska, J. Bieluk, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 
rolne, Warszawa 2011, s. 418.
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Reforma luksemburska wprowadziła jednocześnie instrument dodatkowych 
płatności przeznaczonych na wspieranie podejmowania przez rolników i produ-
centów rolnych określonych kierunków produkcji rolnej (zbóż, roślin oleistych, 
roślin wysokobiałkowych, ziemniaków na skrobię, suszu paszowego, bydła, 
upraw na cele energetyczne, owcy, mleka) istotnych z punktu widzenia m.in. 
ochrony środowiska24.

Postanowieniami Traktatu akcesyjnego z dnia 16 kwietnia 2003 r. o przystą-
pieniu do Unii Europejskiej25, Polska wraz z innymi państwami uzyskała dostęp 
do płatności bezpośrednich26. W Traktacie przewidziano dwa odmienne systemy 
(SPS – system płatności jednolitych, i SAPS – system jednolitej płatności obsza-
rowej), zróżnicowano poziom płatności w stosunku do nowo przyjętych państw 
członkowskich i dla państw tzw. starej Unii. Przewidziano ponadto dziesięcio-
letni okres przejściowy dochodzenia do pełnego poziomu płatności bezpośred-
nich27. Polscy producenci rolni otrzymali dopłaty bezpośrednie opierające się na 
modelu jednakowej premii na podstawie ilości posiadanych gruntów z dodat-
kowymi elementami wsparcia, czyli uproszczonego modelu Systemu Jednolitej 
Płatności Obszarowej. Należy odnotować, że już sam fakt posiadania gruntów 
rolnych, nie zaś tytuł prawny do nich, stał się fundamentalną przesłanką upraw-
niającą do płatności bezpośrednich28.

Komisja Europejska w dniu 20 listopada 2008 r. wydała Komunikat (ang. 
Health Check29). W dokumencie tym, w ramach śródokresowej oceny funkcjono-
wania reformy luksemburskiej, dokonano przeglądu zgodności funkcjonowania 
WPR z założeniami jej reformy z Luksemburga z 2003 r. Zmiany te prowadziły 
do dalszego uproszczenia i ujednolicenia dopłat bezpośrednich, ich sukcesyw-
nego oddzielania od produkcji, a zarazem obniżania ich wysokości w kolejnych 
latach. Przyjęto, że beneficjenci płatności bezpośrednich mają otrzymać wyż-
sze kwoty wsparcia oraz zostać objęci większymi redukcjami (tzw. redukcja 
progresywna). 

24 S. Szumski, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, Warszawa 2007, s. 137.
25 Traktat podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864 

zał.
26 D. Łobos-Kotowska, J. Bieluk, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 

rolne, Warszawa 2015, s. 411 i n.
27 D. Łobos-Kotowska, J. Bieluk, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 

rolne, Warszawa 2013, s. 385.
28 J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Posiadanie gruntów rolnych jako warunek nabycia prawa 

do płatności bezpośrednich, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. VIII, s. 137.
29 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Przygotowania do oceny funk-

cjonowania reformy WPR z dnia 20 listopada 2007 r., Bruksela, COM (2007) 722 final.
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3. SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W OKRESIE 
PROGRAMOWANIA 2014–2020

W 2013 r. rozpoczął się nowy okres programowania w Unii Europejskiej. 
Kolejna reforma systemu dopłat bezpośrednich, która weszła w życie 1 stycznia 
2015 r., ustanawiała zupełnie nowy model składający się z płatności podstawowej 
dla wszystkich państw Unii Europejskiej30 oraz dopełniającej ją i uzależnionej od 
stosowania określonych dodatkowych praktyk rolniczych płatności za zazielenie-
nie31. Przy czym, zgodnie z art. 47 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, płatność za 
zazielenienie jest uzależniona od spełnienia wymagań w zakresie dywersyfikacji 
upraw, utrzymywania trwałych użytków zielonych, a także przeznaczenia czę-
ści areału na cele proekologiczne32. W motywie 39 rozporządzenia nr 1307/2013 
ewidentnie wskazano, że „niespełnienie obowiązków wynikających z elementu 
»zazielenienia« powinno podlegać karom na podstawie rozporządzenia (UE) 
1306/201333”. Należy zatem stwierdzić, iż nie istnieje dziś system płatności bez-
pośrednich bez spełnienia wymogów polityki zazieleniania34.

Nowy system płatności zastępuje system jednolitych płatności (SPS) oraz sys-
tem jednolitych płatności obszarowych (SAPS). Jednym z rozwiązań tej reformy 
jest przyjęcie degresywnego charakteru płatności35. System płatności bezpośred-
nich w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020 zakłada, że wsparcie 
bezpośrednie powinno być kierowane wyłącznie do rolników czynnych zawo-
dowo36, kładąc duży nacisk na młodych rolników, małe i średnie gospodarstwa 
oraz wprowadzając możliwość redukcji wsparcia bezpośredniego gospodarstw 
rolnych osiągających najwyższe wsparcie z tytułu dopłat. W ramach tego okresu 

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie sys-
temów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 608, 
z późn. zm., dalej: rozporządzenie nr 1307/2013. 

31 D. Milanowska, Płatność za zazielenienie w nowym modelu dopłat bezpośrednich, „Studia 
Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 8.

32 M. A. Król, Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
– zagadnienia prawne, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk, Prawne instrumenty…, s. 304.

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 549. 

34 A. Niewiadomski, Kwestia prośrodowiskowa w prawie rolnym – między prawem a ekono-
mią, (w:) P. Litwiniuk (red.), Kwestia agrarna, Warszawa 2016, s. 430 i n.

35 D. Łobos-Kotowska, Sztuczne tworzenie warunków dla uniknięcia zmniejszenia płatności, 
„Studia Iuridica Agraria” 2014, t. XII, s. 19.

36 D. Łobos-Kotowska, Działalność rolnicza jako przesłanka uzyskania uprawnienia do 
płatności, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. XI, s. 63.
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programowania WPR zwiększeniu uległy środowiskowe wymogi związane ze 
wsparcie bezpośrednim37. 

D. Łobos-Kotowska38 zauważa, że skorelowanie uprawnienia do płatności 
z aktywnością zawodową w rolnictwie nie do końca odpowiada założeniom 
reformy WPR na lata 2014–2020. Trafnie zwraca uwagę A. Niewiadomski, że 
„wprowadzone instrumenty prawne w ramach płatności bezpośrednich w Polsce 
były inne niż w krajach UE-15 w ramach tzw. systemu uproszczonego. Sprzyjało 
to w okresie przejściowym w pozyskiwaniu pomocy, która pozwalała na bieżące 
funkcjonowanie gospodarstw rolnych”39.

Jak wskazano w literaturze40, na unijnym forum od dłuższego czasu poja-
wiały się polskie postulaty nad uproszczeniem wielokomponentowego systemu 
dopłat bezpośrednich. Główną propozycją było ujednolicenie systemów płatno-
ści bezpośrednich do formuły SAPS, który charakteryzuje się większą prostotą 
i przejrzystością w porównaniu z systemem SPS. Propozycja ta była trudna do 
realizacji i akceptacji przez państwa będące płatnikami netto do budżetu Unii 
Europejskiej. Wszelkie postulaty wywołują dyskusję dotyczącą wyrównania sta-
wek płatności bezpośrednich w krajach UE.

S. Balcerak podnosi, że rozważaniom nad prawnymi aspektami wyrównywa-
nia poziomu płatności bezpośrednich w Unii Europejskiej powinna towarzyszyć 
dyskusja o potencjalnych uwarunkowaniach lub konsekwencjach takiej operacji 
na tle zobowiązań Wspólnoty wobec Światowej Organizacji Handlu41. Ponadto 
autor konstatuje, iż „wyrównanie poziomów wsparcia bezpośredniego w gronie 
wszystkich beneficjentów wspólnotowego systemu płatności jest nośnym hasłem 
w toczącej się dyskusji na temat przyszłego kształtu płatności bezpośrednich. 
Niestety, realizacja takiego podejścia może nastąpić wyłącznie przy uwzględnie-
niu uwarunkowań natury prawnej, których zakres jest bardzo szeroki, począwszy 
od wymogów instytucjonalnych, prawnomiędzynarodowych, po orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości, a skończywszy na praktycznych konsekwencjach 
prawnych dla posiadaczy uprawnień do płatności”.

System płatności podstawowej (ang. Basic Payment Scheme – BPS) stosowany 
jest w państwach UE-15, a także przez Chorwację, Maltę i Słowenię. Podobnie 
jak w obowiązującym do 2014 r. systemie płatności jednolitej, w nowym syste-
mie są one przyznawane producentom rolnym na podstawie posiadanych przez 
nich uprawnień, które muszą być aktywowane poprzez przypisanie ich do grun-

37 M. A. Król, Nowe rozwiązania prawne w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 78.

38 D. Łobos-Kotowska, Działalność rolnicza…, s. 72.
39 A. Niewiadomski, Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – wybrane problemy prawne, 

„Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 122 i n.
40 S. Balcerak, Nowe oblicza debaty nad wyrównaniem płatności bezpośrednich, „Przegląd 

Prawa Rolnego” 2009, nr 1(5), s. 134 i n.
41 Ibidem. 
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tów. System BPS składa się z obowiązkowych elementów (płatność podstawowa, 
płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników) oraz elementów dobro-
wolnych (płatności związane z produkcją, płatność dodatkowa, odrębny system 
płatności dla małych gospodarstw). Należy tutaj zaznaczyć, że każde państwo 
członkowskie musi wdrożyć elementy obowiązkowe, natomiast zastosowanie ele-
mentów dodatkowych jest uzależnione od decyzji danego państwa.

System jednolitej płatności obszarowej (ang. Single Area Payment Scheme – 
SAPS) to uproszczony system płatności bezpośrednich stosowany przez wszyst-
kie państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. lub 
później, z wyjątkiem Chorwacji, Malty i Słowenii. Stawkę jednolitej płatności 
obszarowej wylicza się poprzez podzielenie rocznej krajowej koperty finansowej, 
ustalonej dla każdego państwa przez powierzchnię kwalifikujących się gruntów. 
W systemie SAPS istnieje możliwość stosowania tych samych rodzajów płat-
ności, które funkcjonują w systemie płatności podstawowej. Ponadto państwa, 
w których stosuję się SAPS mogą przyznawać przejściowe wsparcie krajowe 
(krajowe uzupełniające płatności bezpośrednie)42.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
polscy rolnicy mogą wnioskować o wsparcie bezpośrednie w ramach:

1) jednolitej płatności obszarowej,
2) płatności za zazielenienie,
3) płatności dla młodych rolników,
4) płatności dodatkowych,
5) płatności związanych z produkcją (do bydła, krów, owiec, kóz, owoców 

miękkich (truskawki i maliny), chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków 
cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu i konopi włóknistych),

6) przejściowego wsparcia krajowego (do tytoniu).
Płatności bezpośrednie w państwach członkowskich, gdzie został wdrożony 

system SAPS, mają charakter administracyjnoprawny. Źródłem ich jest decyzja 
administracyjna, a normatywną podstawą do ich wypłacenia są przepisy prawa 
administracyjnego43. 

4. SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH PO 2020 R.

Komisja Europejska dnia 1 czerwca 2018 r. przedstawiła pakiet trzech projek-
tów rozporządzeń44 dotyczących propozycji legislacyjnych WPR po 2020 r., tj.: 

42 D. Łobos-Kotowska, J. Bieluk, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 
rolne, Warszawa 2017, s. 520 i n.

43 Ibidem, s. 527 i n.
44 Zob. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-

-policy/future-cap_pl (dostęp: 12.12.2018 r.).
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1) wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych 
przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strate-
gicznych WPR i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwaran-
cji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1307/201345;

2) wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz 
uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/201346;

3) wniosek: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków 
produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów 
rolnych i środków spożywczych, (UE) nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, 
prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowa-
nych produktów sektora wina, (UE) nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki 
w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Euro-
pejskiej i (UE) nr 229/2013 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa 
dla mniejszych wysp Morza Egejskiego47.

Płatności bezpośrednie będą nadal istotnym elementem służącym zagwa-
rantowaniu sprawiedliwego wsparcia dochodów rolników. Będą miały zadanie 
wspierania konkurencyjnego na zmiany rynkowe i odpornego sektora rolnic-
twa48. Jako jeden z priorytetów WPR po 2020 r. Komisja Europejska wymieniła 
„bardziej ambitne działania w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania 
zmianie klimatu” oraz lepsze ukierunkowanie wsparcia na potrzeby małych 
i średnich gospodarstw oraz obszarów o ograniczeniach naturalnych, co przy-
czyni się do utrzymania miejsc pracy w gospodarstwach rolnych i działalności 
rolniczej na całym obszarze, w wyniku czego wzmocnieniu ulegnie społeczno-
-gospodarcza struktura obszarów wiejskich. 

4.1. PRZEGLĄD NOWYCH PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH49

W nowej perspektywie WPR po 2020 r. zostały zaplanowane następujące 
rodzaje interwencji w formie płatności bezpośrednich:

45 COM(2018)392 final, dalej: projekt rozporządzenia w sprawie wspierania WPR. 
46 COM(2018)393 final. 
47 COM(2018)394 final. 
48 Punkt 14 rozporządzenia COM(2018)392 final.
49 Wspólna Polityka Rolna po 2020 r. Propozycje ustawodawcze, https://ec.europa.eu/poland/

sites/poland/files/docs/news/prezentacja_dg_jerzy_plewa_12_06_2018.pdf (dostęp: 12.12.2018 r.).
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1) płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji:
a) podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności,
b) uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu do celów stabilności,
c) uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników,
d) systemy na rzecz klimatu i środowiska;

2) płatności bezpośrednie związane z wielkością produkcji:
a) wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji,
b) płatność specyficzna w odniesieniu do bawełny.

Nowy system płatności bezpośrednich zawiera elementy zarówno obowiąz-
kowe, jak i dobrowolne dla państw członkowskich. Grupę elementów obowiąz-
kowych będą tworzyć: podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności, 
uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu do celów stabilności oraz sys-
temy na rzecz klimatu i środowiska. Do elementów dobrowolnych dla państw 
członkowskich Komisja Europejska zaliczyła: uzupełniające wsparcie dochodu 
dla młodych rolników oraz wsparcie dochodów związane z wielkością produkcji. 

Zgodnie z art. 16 projektu rozporządzenia w sprawie wspierania WPR pań-
stwa członkowskie ustalają próg obszarowy i przyznają płatności bezpośrednie 
niezwiązane z wielkością produkcji wyłącznie osobom faktycznie prowadzą-
cym działalność rolniczą, których kwalifikowalny obszar gospodarstwa rolnego, 
w odniesieniu do którego wystąpiono o płatności bezpośrednie niezwiązane 
z wielkością produkcji, przekracza ten próg obszarowy.

Państwa członkowskie powinny wprowadzić do swoich planów strategicz-
nych WPR wymogi odnoszące się do minimalnego obszaru warunkującego 
otrzymanie płatności niezwiązanych z wielkością produkcji. Przyznając takie 
wsparcie bezpośrednie, które nie jest związane z wielkością produkcji opierającej 
się na systemie uprawnień do płatności, państwa członkowskie powinny wciąż 
zarządzać rezerwą krajową lub rezerwami krajowymi w podziale na grupy tery-
toriów. Rezerwy te powinny być przeznaczane w pierwszej kolejności na korzyść 
młodych rolników oraz rolników, którzy rozpoczynają swoją działalność rolniczą.

Za podstawowe wsparcie dochodu do celów stabilności odpowiadają pań-
stwa członkowskie. Wsparcia tego udziela się do każdego kwalifikującego się 
hektara zadeklarowanego przez osobę faktycznie prowadzącą działalność rolni-
czą, co do zasady, jako jednolitą kwotę na hektar. Podstawowe wsparcie dochodu 
będzie przyznawane przez państwa członkowskie osobom faktycznie prowadzą-
cym działalność rolniczą, które posiadają uprawnienia do płatności, na własność 
lub w formie dzierżawy. 

Należy ustanowić na poziomie unijnym specjalną płatność niezwiązaną 
z wielkością produkcji na hektar. Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie 
dochodu do celów stabilności będzie miało na celu przesunięcie wsparcia od 
większych gospodarstw rolnych do mniejszych lub średnich w postaci rocznej 
płatności na kwalifikujący się hektar oddzielonej od produkcji dla rolników 
uprawnionych do płatności w ramach podstawowego wsparcia dochodu. Kwotę 
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na hektar, maksymalną liczbę hektarów na producenta rolnego ustala państwo 
członkowskie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że zaplanowana dodatkowa kwota przypa-
dająca na hektar nie może przekroczyć średniej krajowej kwoty płatności bezpo-
średnich na hektar dla tego roku składania wniosków.

Utrzymano także uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników. 
W ocenie Komisji Europejskiej zakładanie i rozwój nowej działalności gospodar-
czej w sektorze rolnym po raz pierwszy przez młodych rolników jest kluczowe dla 
konkurencyjności sektora rolnego w Unii Europejskiej. Niemniej jednak wiąże się 
ze znacznymi nakładami środków finansowych i dlatego warto rozważyć wpro-
wadzenie przez państwa członkowskie dodatkowego wsparcia dochodu po rozpo-
częciu działalności. Państwa członkowskie będą miały elastyczność w zakresie 
definiowania kryteriów kwalifikowalności do tego wsparcia, jednakże definicja 
młodego rolnika powinna zawierać: 1) limit wieku – maksymalnie nie więcej 
niż 40 lat, 2) warunek bycia „kierującym gospodarstwem”, 3) wymóg odbycia 
odpowiedniego przeszkolenia i posiadania stosownych umiejętności. Uzupełnia-
jące wsparcie dochodu dla młodych rolników ma formę rocznej oddzielonej od 
produkcji płatności na kwalifikujący się hektar. 

Ekoprogramy (ang. eco-schemes). W założeniu WPR państwa członkowskie 
powinny dążyć do lepszych wyników dotyczących środowiska poprzez posza-
nowanie lokalnych potrzeb i faktycznych warunków prowadzenia działalno-
ści przez producentów rolnych. Będzie to rodzaj zachęty do dostarczania dóbr 
publicznych lub wynagrodzenie za dostarczanie dóbr publicznych przez stosowa-
nie korzystnych dla środowiska i klimatu praktyk rolniczych, czy też rekompen-
satę za wprowadzenie takich praktyk. Celem ich powinna być lepsza realizacja 
celów środowiskowych i klimatycznych WPR, ponadto powinny być opracowane 
w sposób wychodzących poza obowiązkowe wymogi przewidziane już w sys-
temie warunkowości. Komisja Europejska wskazuje państwom członkowskim, 
które będą podejmowały decyzję o wprowadzeniu do swoich planów strategicz-
nych WPR, następujące ekoprogramy odnoszące się do praktyk rolniczych, takie 
jak ulepszone zarządzanie pastwiskami trwałymi oraz elementami krajobrazu, 
tudzież rolnictwo ekologiczne. Wsparcie dla ekoprogramów ma formę płatności 
rocznej za kwalifikujący się hektar oraz będzie przydzielane jako: 1) płatność 
dodatkowa w stosunku do podstawowego wsparcia dochodu albo 2) płatność sta-
nowiąca rekompensatę dla beneficjentów za część lub całość poniesionych dodat-
kowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku podjętych zobowiązań. 

Wsparcie związane z produkcją należy przeznaczyć na cele związane ze 
zwiększeniem konkurencyjności, zrównoważoności lub z poprawianiem jakości 
w niektórych sektorach i gałęziach produkcji, które są szczególnie istotne z przy-
czyn społecznych, gospodarczych lub środowiskowych i znajdują się w trudnej 
sytuacji. Co więcej, państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykorzy-
stywania dodatkowych pułapów finansowych zadeklarowanych na płatności 
bezpośrednie na wsparcie z tytułu produkcji upraw roślin wysokobiałkowych, 
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co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia unijnego deficytu w tym sek-
torze. Komisja Europejska wymienia, jakie sektory i rodzaje produkcji mogą 
zostać objęte wsparciem dochodów związanych z wielkością produkcji, tj.: zboża, 
rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak 
skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, 
wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak 
cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa, zagajniki o krótkiej rotacji 
oraz inne uprawy niespożywcze, z wyłączeniem drzew, stosowane do wytwarza-
nia produktów, które mogą zastępować kopalne. Opisywane wsparcie ma formę 
płatności rocznej na hektar lub na zwierzę w określonych i istotnych sektorach 
dla danego państwa członkowskiego. Co do zasady na wsparcie będzie można 
przeznaczyć do 10% koperty (z możliwością powiększenia o 2 punkty procen-
towe pod warunkiem przeznaczenia tego zwiększenia na wsparcie do uprawy 
roślin wysokobiałkowych). 

Płatność ryczałtowa dla drobnych producentów rolnych. W dalszym ciągu 
podstawą rolnictwa Unii Europejskiej pozostają małe gospodarstwa rolne, któ-
rych istotną rolą jest wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich i rozwój 
terytorialny. Państwa członkowskie powinny zaproponować drobnym producen-
tom rolnym możliwość zastąpienia wszystkich płatności bezpośrednich jedną 
płatnością ryczałtową. Płatność ryczałtowa to płatność w formie ryczałtu, która 
zostanie określona przez państwa członkowskie. Płatność ryczałtowa zastąpi 
wszystkie płatności bezpośrednie. Należy w tym miejscu zauważyć, iż będzie to 
płatność fakultatywna dla rolników.

4.2. REDUKCJA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH

Dla zapewnienia bardziej sprawiedliwego dochodu kwoty płatności bez-
pośrednich powyżej pewnego pułapu powinny ulec zmniejszeniu. Propozycja 
Komisji Europejskiej zakłada mechanizm progresywnej redukcji dla kwot płat-
ności bezpośrednich powyżej 60 tys. euro na gospodarstwo rolne. Kwoty powy-
żej 100 tys. euro (ang. capping) nie będą wypłacane. Podstawa redukcji ma być 
obliczana z uwzględnieniem wszystkich rodzajów płatności i po uwzględnieniu 
kosztów zatrudnienia ponoszonych przez rolnika. Pozyskane środki w wyniku 
mechanizmu redukcji państwo członkowskie przekazuje na płatności bezpo-
średnie niezwiązane z produkcją (przy czym w pierwszej kolejności na wsparcie 
redystrybucyjne) lub na instrumenty II filaru.

Zmniejszenie płatności będzie wyglądało w następujący sposób:
1) o co najmniej 25% w transzy między 60 tys. euro a 75 tys. euro;
2) o co najmniej 50% w transzy między 75 tys. euro a 90 tys. euro;
3) o co najmniej 75% w transzy między 90 tys. euro a 100 tys. euro;
4) o 100% w przypadku kwoty przekraczającej 100 tys. euro.
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Komisja Europejska zaproponowała również możliwość przesunięcia maksy-
malnie do 15% środków pomiędzy I a II filarem (mianowicie środki EFRROW 
z lat finansowych 2022–2026 będą mogły zostać przesunięte na płatności bez-
pośrednie na lata 2021–2026 albo środki przeznaczone na płatności bezpośred-
nie z lat 2021–2026 mogą zostać przesunięte na EFRROW na lata finansowe 
2022–2027). W przypadku transferu środków z płatności bezpośrednich na II filar 
zwiększenie przesunięcia będzie możliwe maksymalnie o 15%, jeżeli dodatkowe 
środki zostaną przeznaczone na cele związane z klimatem i ochroną środowiska. 
Zwiększenie przesunięcia środków może być również zwiększone o maksymal-
nie 2%, pod warunkiem przekazania środków na wsparcie dla młodych rolników. 

4.3. DEFINICJE RAMOWE

Stosowanie wspólnych definicji zatwierdzonych w całości na poziomie unij-
nym przysparza państwom członkowskim niewątpliwych trudności w uwzględ-
nianiu swoich uwarunkowań na poziomie krajowym, regionalnym, jak również 
lokalnym. Z tego względu pozwolono państwom członkowskim na elastycz-
ność w określaniu niektórych definicji w swoich planach strategicznych WPR. 
Dla zapewnienia równych warunków działania będą ustanowione na poziomie 
unijnym pewne ramy odniesienia określające niezbędne, istotne elementy, które 
trzeba będzie uwzględnić w wyżej wspomnianych definicjach.

Projekt rozporządzenia w sprawie wspierania WPR zakłada pewną elastycz-
ność w dostosowaniu warunków kwalifikowalności i definicji do specyficznych 
potrzeb poszczególnych państw. Państwa członkowskie będą określały m.in. 
definicję prawdziwych rolników, młodych rolników, działalności rolniczej, hek-
tara kwalifikowanego, użytków rolnych (również grunty orne, uprawy trwałe, 
trwałe użytki zielone).

4.4. ZASADA WARUNKOWOŚCI

Nowy system warunkowości zastąpi obwiązującą w tej chwili zasadę wza-
jemnej zgodności oraz zazielenianie. Warunkowość oznacza konieczność prze-
strzegania przez beneficjentów płatności norm dobrej kultury zgodnej z ochroną 
środowiska (normy GAEC) i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania 
(wymogi SMR). Równocześnie wprowadzono dodatkowe wymogi związane 
m.in. z:

1) wykorzystaniem narzędzi w zakresie zrównoważonego gospodarowania 
składnikami odżywczymi;

2) ochroną terenów podmokłych i torfowisk;
3) zmianowaniem;
4) chorobami zwierząt.
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4.5. MONITORING I KONTROLA

W stosunku do warunkowości państwo członkowskie powinno ustanowić 
system kontroli i kar. Co najmniej 1% beneficjentów będzie poddanych kontroli, 
przy czym trzeba mieć na względzie, iż nie przewiduje się wyłączenia z kon-
troli rolników uczestniczących w systemie dla małych gospodarstw. Kary będą 
polegały na zmniejszeniu lub wyłączeniu z płatności, natomiast przy ich nali-
czaniu będą uwzględniane dotkliwość, zasięg, trwałość, powtarzalność lub celo-
wość stwierdzonej niezgodności. Co do zasady sankcja w przypadku zaniedbania 
wynosić będzie 3%.

Komisja Europejska przewidziała również obowiązek monitoringu grun-
tów rolnych. Komisja Europejska zmierza do zastosowania w szerokim zakre-
sie nowoczesnych technologii służących wdrażaniu płatności bezpośrednich 
powiązanych z powierzchnią gospodarstw. Zdaniem Komisji takie technologie, 
jak: zdjęcia satelitarne, drony, a także zdjęcia z geolokalizacją, pozwolą na skon-
trolowanie upraw, działek rolnych oraz zabiegów agrotechnicznych bez zbędnej 
potrzeby dokonywania wizytacji w gospodarstwie rolnym. 

5. STANOWISKO RZĄDU RP DOTYCZĄCE PAKIETU 
PROPOZYCJI LEGISLACYJNYCH WPR PO 2020 R.

Oficjalne stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej50 przyjęte przez Komitet do 
Spraw Europejskich dnia 29 sierpnia 2018 r. jest przeciwko zmniejszeniu poziomu 
unijnego finansowania WPR. W ocenie polskiego rządu priorytetem powinno 
być dążenie do pełnego wyrównania poziomu płatności bezpośrednich między 
państwami członkowskimi. Tak więc proponowane przez Komisję Europejską 
małe tempo wyrównywania poziomu dopłat bezpośrednich ugruntowałoby duże 
i nieuzasadnione dysproporcje wsparcia producentów rolnych działających na 
jednolitym unijnym rynku. W przypadku braku pełnej konwergencji płatno-
ści bezpośrednich istotne będzie odpowiednie zróżnicowanie poziomu nowych 
zobowiązań dla rolników z różnych państw członkowskich. 

Rząd RP popiera dalsze utrzymanie płatności redystrybucyjnej, która będzie 
służyła lepszemu ukierunkowaniu wsparcia na małe i średnie gospodarstwa 
rolne. Polska z zadowoleniem przyjmuje również możliwość dalszego stosowania 
sytemu SAPS, czyli uproszczonego systemu płatności obszarowych. 

50 Projekt stanowiska RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 październi-
ka 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z człon-
kostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, Dz.U. nr 213, poz. 1395, https://www.
gov.pl/web/rolnictwo/stanowisko-rzad-rp-pakietu-propozycji-dotyczacych-wpr-po-2020-roku-
sierpien-2018-r (dostęp: 12.12.2018 r.).
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Odnośnie do wsparcia młodych rolników, polski rząd popiera dążenia i aspi-
racje Komisji Europejskiej do zapewnienia odpowiedniej struktury wiekowej 
producentów rolnych w Unii Europejskiej. Zdaniem polskiej strony, państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość wykluczenia ze wsparcia osób prawnych. 

Rząd RP korzystnie ocenia możliwość przyznawania wsparcia związanego 
z produkcją, niemniej jednak postuluje o poszerzenie zakresu produktów o inne 
sektory, które mają istotne znaczenie gospodarcze, społeczne i środowiskowe dla 
Polski, nie precyzując, jakie produkty i sektory ma na uwadze. 

Systemy na rzecz klimatu i środowiska (tzw. ekoprogramy) w założeniu Komi-
sji Europejskiej będą jednym z obowiązkowych elementów nowego systemu płat-
ności bezpośrednich. Zdaniem rządu RP, ten instrument jest bardzo interesujący, 
aczkolwiek powinien być stosowany przez państwa członkowskie dobrowolnie. 
Swoją opinię Polska motywuje tym, iż zarówno w I, jak i w II filarze Komisja 
Europejska zaproponowała dwa porównywalne typy interwencji: „ekoprogramy” 
(I filar) oraz „zobowiązania środowiskowe, klimatyczne” (II filar). Wdrażanie 
dwóch odmiennych interwencji o podobnym działaniu będzie stanowiło utrud-
nienie dla rolników i spowoduje kłopot w zapewnieniu komplementarności 
pomiędzy różnymi działaniami na rzecz środowiska w ramach WPR. 

Brak zapewnienia odpowiednich środków finansowych i propozycja złożo-
nych zbyt ambitnych rozwiązań w zakresie warunkowości w ocenie rządu RP 
może sprawić, że nastąpi ograniczenie skuteczności polityki rolnej. Dlatego też 
należy złagodzić lub wręcz zrezygnować z niektórych obowiązków zapropono-
wanych w ramach warunkowości bądź też dążyć do ustanowienia ich elementem 
dobrowolnym przez państwo członkowskie. Jako krytyczny rząd RP podaje przy-
kład zobowiązywania państw członkowskich do wdrażania złożonego rozwią-
zania, jakim jest narzędzie odnoszące się do zrównoważonego gospodarowania 
składnikami odżywczymi, tym bardziej że norma ta miałaby obejmować wszyst-
kich producentów rolnych ubiegających się płatności bezpośrednie. Ponadto rząd 
RP wnioskuje o wyłączenie pewnych grup gospodarstw rolnych z zasady warun-
kowości, które ze względu na swoją strukturę, typ produkcji już realizują zakła-
dany cel elementu warunkowości.

Rząd RP podnosi aspekt skomplikowanej weryfikacji kryteriów dla osoby 
faktycznie prowadzącej działalność rolniczą (tzw. prawdziwy rolnik), mając 
w tym przypadku na uwadze definicję rolnika aktywnego zawodowo zawartą 
w przepisach rozporządzenia nr 1307/2013. 

Odnośnie do mechanizmu redukcji płatności (ang. capping), mając na wzglę-
dzie niewielką liczbę gospodarstw, które mogłyby być objęte tym mechani-
zmem51, dla Polski to nie jest priorytetowa sprawa. Należy jednak zwrócić uwagę 

51 Płatności bezpośrednie w wysokości powyżej 100 tys. euro otrzymuje jedynie 6% polskich 
producentów rolnych, natomiast w Unii Europejskiej to średnio 16%.
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na skomplikowane mechanizmy rozdysponowywania środków, które zostaną 
pozyskane w wyniku redukcji. 

W swym stanowisku rząd RP zwraca uwagę na istotną kwestię, iż w nowej per-
spektywie WPR po raz pierwszy płatności bezpośrednie realizowane w ramach 
I filaru WPR zostaną włączone do planu strategicznego, a więc do dokumentu 
programowego opracowywanego przez państwo członkowskie w ujęciu wielo-
letnim. Przy czym płatności bezpośrednie będą wypłacane w systemie rocznym. 

PODSUMOWANIE

W dniu 29 listopada 2017 r. został opublikowany przez Komisję Europejską 
komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności52 (ang. The Future of 
Food and Farming), który położył nacisk na zarządzanie polityką rolną, zapo-
wiadając tym samym radykalną zmianę w modelu wdrażania WPR. W doku-
mencie tym nakreślono priorytetowe obszary, którymi powinna zająć się przyszła 
WPR (m.in. młodzi rolnicy, rolnictwo oparte na wiedzy, rentowność i odporność 
gospodarstw rolnych). 

Nieustannie powstaje pytanie, w jaki sposób producenci rolni będą funkcjono-
wać w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., gdy jednym z kilku możliwych 
scenariuszy będzie zakończenie funkcjonowania systemu płatności bezpośred-
nich. W literaturze pojawia się wiele pytań, w tym to, czy obecne wymagania 
środowiskowe stawiane beneficjentom wsparcia w rolnictwie przetrwają bez sto-
sownych dalszym zachęt finansowych53? 

Podczas konsultacji społecznych środowiska rolnicze pytane o szczególne 
preferencje odnośnie do przyznawania płatności bezpośrednich wskazywały 
na konieczność wspierania dochodów rolników gospodarujących na obszarach 
o wysokich walorach przyrodniczych, młodych rolników i ograniczenie płatności 
dla dużych producentów. Natomiast głosy środowisk nierolniczych lobbowały za 
pomocą praktyk szczególnie korzystnych dla środowiska naturalnego, wsparcie 
dla mniejszych gospodarstw rolnych54. 

Dyskusja nad przyszłością WPR odbywa się w niespotykanych jak dotąd 
okolicznościach zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i w relacjach między-
narodowych. Wspólna Politka Rolna mimo wszystko wymaga gruntowniejszej 

52 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2017)0713 final.

53 A. Niewiadomski, Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolnej, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. XXVI, s. 278.

54 I. Nurzyńska, M. Drygas, System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Eu-
ropejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja, Warszawa 2018, s. 36 i n.
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reformy, niż miało to miejsce po 2013 r., bez względu na takie czy inne stanowi-
ska. Niezaprzeczalnym faktem jest to, iż w warunkach spodziewanych znacznych 
ograniczeń budżetowych w nowej perspektywie finansowej publiczne środki 
finansowe z Unii Europejskiej powinny być rozdysponowywane oszczędniej, 
a zarazem skuteczniej i efektywniej. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu 
„niezbędnym powinno być wprowadzenie uwarunkowania możliwości pozy-
skiwania płatności bezpośrednich od obowiązkowego lokowania wytwarzanych 
produktów na rynku, co wiąże się bezpośrednio z obowiązkiem prowadzenia 
produkcji rolniczej”55. 

Podnoszony jest argument, że obowiązujący obecnie w Polsce system dopłat 
hamuje poprawę struktury agrarnej, co niekorzystnie odbija się na efektywności 
gospodarowania, skutkuje niską produktywnością majątku produkcyjnego, czy 
innowacyjnością w rolnictwie. Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym 
i najważniejszym elementem polityki rolnej (związane i niezwiązane z produk-
cją), jednak będą poważnie zmniejszone. Priorytetem będzie wspieranie małych 
i średnich gospodarstw rolnych stanowiących większość w sektorze rolnym Unii 
Europejskiej, a także po raz kolejny wsparcie dla młodych rolników. System płat-
ności bezpośrednich ma zapewnić rolnikom stabilność i przewidywalność. Komi-
sja Europejska wciąż dąży do ustanowienia bardziej sprawiedliwego podziału 
płatności bezpośrednich między państwa członkowskie w drodze konwergencji 
zewnętrznej.

Komisja Europejska formatuje przyszłą WPR jako politykę ukierunkowaną 
na trwałej orientacji rynkowej, uwzględniającą wymogi ochrony środowiska, 
podejmującą działania łagodzące skutki zmian klimatycznych i zapewniającą 
żywotność obszarom wiejskim56. 

Reforma WPR na lata 2021–2027 podyktowana jest determinantami zmian, 
takim jak konkurencja na rynkach światowych, zmiany klimatu, Brexit i dążenie 
do ograniczenia środków budżetowych. W nowych warunkach nastąpi reorienta-
cja instrumentów polityki rolnej na wzmocnienie struktury społeczno-gospodar-
czej obszarów wiejskich, wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i działań 
w dziedzinie klimatu, a także wspieranie zdywersyfikowanego sektora rolnego 
zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe. Wprowadzane rozwiązania mają 
m.in. wyeliminować grupę właścicieli gospodarstw rolnych utrzymujących 
grunty rolne wyłącznie w celu otrzymywania dopłat, zredukować dopłaty dla 
największych gospodarstw rolnych, a zaoszczędzone środki finansowe przezna-
czyć na redystrybucję dochodu w celu wsparcia zrównoważonego rozwoju lub na 
rozwój obszarów wiejskich. 

55 M. Drygas, I. Nurzyńska, Uwarunkowania dyskusji nad kształtem Wspólnej Polityki Rol-
nej po 2020 roku. Problemy Rolnictwa Światowego, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego” 2018, nr 18(2), s. 47.

56 Ibidem, s. 65.
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Analiza proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie systemu płatno-
ści bezpośrednich pozwala stwierdzić, że nowy model płatności bezpośrednich 
będzie służył również wspieraniu prośrodowiskowych praktyk rolniczych (eko-
programy).

Podsumowując niniejsze rozważania, należy ocenić, że mamy do czynienia 
z kolejnym etapem kształtowania modelu płatności bezpośrednich niż z jakąś 
radykalną ich reformą.
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INSTRUMENTS OF DIRECT SUPPORT FOR AGRICULTURE 
AFTER 2020

Summary

The aim of this study is to present the instruments of direct support after 2020. The 
article presents the history of direct payments since their establishment in 1992 to today’s 
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model of direct support that agricultural producers receive. The study also presents 
the position of the Polish Government regarding legislative proposals of the Common 
Agricultural Policy after 2020.
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SZARA STREFA W HANDLU WYROBAMI 
TYTONIOWYMI W POLSCE

RYNEK TYTONIOWY W POLSCE I JEGO ROLA W GOSPODARCE

Ogromne znaczenie sektora tytoniowego w gospodarce i finansach publicz-
nych Polski związane jest z faktem, iż branża ta w Polsce daje bezpośrednio 
i pośrednio zatrudnienie ponad 500 tys. ludzi (ok. 6 tys. u producentów; 9 tys. 
gospodarstw rolnych zatrudniających 40 tys. osób, szczególnie w rejonach 
o wysokim strukturalnym bezrobociu; ok. 500 tys. osób w ponad 100 tys. punk-
tów sprzedaży detalicznej i hurtowniach zajmujących się obrotem wyrobami 
tytoniowymi). Ponadto około 23 mld zł rocznie wpływów budżetowych z akcyzy 
i VAT stanowi około 8% łącznych wpływów budżetowych Polski. 

Polska to największy producent gotowych wyrobów tytoniowych w Europie 
(6 z 31 europejskich fabryk znajduje się na terytorium Polski). Rocznie produko-
wanych jest 150 mld sztuk papierosów i 35 tys. ton tytoniu do palenia, z czego 
blisko 2/3 tej produkcji przeznaczone jest na eksport. Wyroby tytoniowe są naj-
większą kategorią w eksporcie produktów rolno-spożywczych. Szacowana war-
tość eksportu sektora tytoniowego wynosi blisko 2 mld euro rocznie. 
Tabela 1. Wielkość legalnego rynku papierosów w Polsce i wpływy budżetowe z akcyzy

Rok
Legalna sprzedaż papierosów 

(mld sztuk)
Wpływy budżetowe z akcyzy 

tytoniowej (mld zł)

2010 57,3 17,4
2011 55,6 18,3
2012 52,2 18,6
2013 46,6 18,2
2014 41,9 17,8
2015 41,0 17,8
2016 41,3 18,5
2017 41,6 18,8
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Powyższa tabela wskazuje, że w ciągu 4 lat, pomiędzy 2010 a 2014 rokiem, 
legalny rynek papierosów zmniejszył się o blisko 27%, w niektórych latach nawet 
po 10% rocznie, podczas gdy naturalne tempo odchodzenia od palenia wskazywa-
łoby na mniej więcej 2–3% rocznie. Powyższe dane w sposób wyraźny wskazują 
jak bardzo branża tytoniowa jest obszarem szczególnie dotkniętym działaniami 
szarej strefy. 

Przyczyny powyższego stanu rzeczy są głównie ekonomiczne. Wysokość sta-
wek akcyzy, która znacząco zwiększyła się wraz z wejściem Polski do Unii Euro-
pejskiej, m.in. na mocy dyrektywy Rady 2011/64/UE z dnia 21 czerwca 2011 r. 
w sprawie struktury oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych1, 
oraz polityka szybkich i wysokich podwyżek akcyzy, prowadzona w poprzed-
nich latach, sprawiły, iż konsumenci przenieśli się z legalnego rynku do szarej 
strefy, co w rezultacie doprowadziło do spadku wpływów budżetowych z akcyzy 
tytoniowej. 

Tabela 2. Stawki akcyzy na papierosy w okresie 2010–2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Stawka % (% ceny 
detalicznej)

31,41% 31,41% 31,41% 31,41% 31,41% 31, 41% 31,41% 31,41%

Stawka kwotowa 
(zł/1000 sztuk)

146,8 158,4 171,0 188,0 206,7 206,7 206,7 206,7

Minimalna stawka 
akcyzy (zł/1000 
sztuk)

271,7 300,7 328,1 359,2 392,9 408,7 415,3 b.d.

Dane zwarte w tabeli 2. wskazują, że pomiędzy 2010 a 2014 rokiem akcyza 
została podniesiona o ponad 40%, prowadząc do wzrostu cen przekraczającego 
niemal 4-krotnie inflację i wzrost siły nabywczej konsumentów, sprawiając, iż 
konsumenci szczególnie zwracający uwagę na cenę wyrobu i traktujący jej wiel-
kość jako priorytetowe kryterium zakupu, przenieśli się do szarej strefy. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że tak szybkie podwyżki akcyzy nie były 
uzasadnione, ponieważ Polska na osiągnięcie minimów wymaganych przez UE 
w wysokości 90 euro na 1000 sztuk miała czas do 1 stycznia 2018 r. Tymczasem 
w wyniku drastycznych podwyżek poziom 93 euro na 1000 sztuk (392,9 zł/1000 
sztuk) został osiągnięty już w 2014 r., tj. 4 lata przed wymaganym terminem. 

Obecnie poziom opodatkowania papierosów w Polsce wynosi 206,76 zł 
za każde 1000 sztuk i 31,41% maksymalnej ceny detalicznej. Według raportu 
WHO „World Tobacco Epidemic” z 2015 r. Polska była na drugim miejscu wśród 
grupy krajów świata, gdzie papierosy w latach 2008–2014, w wyniku podwy-
żek podatkowych i wzrostu cen, w połączeniu z niewielkim wzrostem dochodów 
mieszkańców, stały się dla nich mniej przystępne – relatywnie do siły nabywczej 

1 Dz.Urz. UE L 176 z 5.07.2011 r., s. 24, dalej: dyrektywa 2011/64/UE.
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konsumentów papierosy stały się droższe o ponad 120%. W wyniku tak szybkich 
podwyżek akcyzy konsumenci masowo uciekali do szarej strefy

SZARA STREFA W RYNKU TYTONIOWYM

Przed 2016 r. w Polsce również można było zaobserwować tendencję spad-
kową legalnej sprzedaży papierosów. Trend ten był spowodowany nie tyko male-
jącą konsumpcją, lecz także przemieszczaniem się nabywców do szarej strefy 
w związku z rosnącymi cenami legalnych wyrobów tytoniowych. Dostępne 
badania wskazują, że szara strefa na rynku wyrobów tytoniowych w Polsce rosła 
w latach 2006–2013, by w 2013 r. osiągnąć poziom 25% rynku. Polska Izba Han-
dlu również szacowała wielkość szarej strefy w 2013 r. na 25%. Polityka Insight 
podaje, że wielkość szarej strefy według różnych źródeł w tamtym okresie oscy-
lowała na poziomie 13–15 mld sztuk papierosów rocznie, a więc również około 
25% rynku.

W świetle badań prowadzonych tzw. metodą pustych paczek, szara strefa na 
rynku papierosów w Polsce wynosiła 16,4% w trzecim kwartale 2016 r., a rozpo-
częty wtedy zniżkowy trend utrzymał się w 2017 r. (13,8% w drugim kwartale).

Istnienie szarej strefy oznacza, że budżet państwa rokrocznie traci wpływy 
podatkowe liczone w miliardach złotych. Centrum Analiz Ekonomiczno-Spo-
łecznych szacowało w 2016 r. straty podatkowe z tytułu nieodprowadzonych 
podatków akcyzowego, VAT, CIT i PIT na 4,8 mld przy założeniu, że szara strefa 
miała wielkość 16,4% rynku.

W 2016 r. Centralne Biuro Śledcze wykryło rekordową liczbę 26 nielegalnych 
fabryk papierosów i zlikwidowało 46 wytwórni krajanki tytoniowej. Polska Izba 
Handlu szacuje, że ze względu na wygaszenie produkcji papierosów mentolo-
wych od 2020 r. 20% rynku papierosowego może znaleźć się w szarej strefie.

Głównym źródłem pochodzenia nieopodatkowanego tytoniu i papierosów 
w Polsce jest nielegalna produkcja w fabrykach zlokalizowanych na terenie Pol-
ski oraz przemyt. Przemyt do Polski jest szczególnie widoczny we wschodnich 
województwach ze względu na bliskość granicy z Białorusią, Ukrainą i Rosją – 
głównymi źródłami nielegalnych wyrobów tytoniowych w Polsce.

Oczywistym rezultatem rosnącej w ubiegłych latach akcyzy był znaczny 
wzrost cen wyrobów tytoniowych w Polsce, podczas gdy ceny legalnych produk-
tów, przykładowo w 2014 r., u naszych wschodnich sąsiadów wynosiły: na Ukra-
inie około 2 zł za paczkę papierosów, na Białorusi około 3 zł oraz w Rosji około 
4 zł. W tym samym okresie w Polsce cena ta wynosiła już około 12 zł.

Według badań KPMG przeprowadzonych w 2015 r. w 28 państwach człon-
kowskich UE oraz w Szwajcarii i Norwegii, Polska i Francja to kraje, w których 
stwierdzono największy procentowy udział w rynku nielegalnych papierosów. 
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Większość nielegalnych produktów trafia do Polski z terenu Białorusi. Potwier-
dzały to również badania firmy Almares2 prowadzone na zlecenie 4 najwięk-
szych producentów papierosów w Polsce.

Dynamika udziału szarej strefy w rynku papierosów (badania Almares) 
pokazywała rekordowe poziomy w 2015 r. (tabela 3).

Tabela 3. Dynamika udziału szarej strefy w rynku papierosów

Udział papierosów 
z przemytu i pod-
róbek w całkowitej 
konsumpcji papie-
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14,5% 15,2% 15,4% 17,0% 17,3% 17,8% 19,0% 17,8% 18,21%

W przeprowadzonym badaniu zajęto się również analizą rynku tytoniu do 
palenia. Badanie tu prowadzono tzw. metodą pustych paczek polegającą na 
porównaniu ilości sprzedawanych pustych tubek z ilością legalnie sprzedawa-
nego tytoniu, którym można te tubki wypełnić. Wyniki przeprowadzonych 
badań wskazywały, że nawet 2/3 konsumpcji tytoniu do palenia było w badanym 
okresie nielegalne.

Natomiast badania przeprowadzone przez KPMG LLP (Raport KPMG LLP 
rok 2018 Project Sun) ukazują następujące kształtowanie się szarej strefy w Polsce: 

1) produkcja nielegalnych papierosów w sztukach: w 2011 r. – 6,7 mld szt., 
w 2012 r. – 6,2 mld szt., w 2013 r. – 6,1 mld szt., w 2014 r. – 6,14 mld szt., w 2015 r. 
‒ 6,98 mld szt., w 2016 r. – 6,16 mld szt., a w 2017 r. – 4,91 mld szt.;

2) procentowy udział szarej strefy w konsumpcji przedstawiał się następu-
jąco: w 2013 r. – 9%, w 2014 r. – 15,1%, w 2015 r. – 16,8%, w 2016 r. – 15,0%, 
w 2017 r. – 12,1%. 

Badania wskazały również, że przemyt stanowi tylko jeden z problemów pol-
skiego rynku tytoniu, drugim, niemniej znaczącym, jest nielegalna produkcja.

Według informacji prasowych zawartych w artykule „Walka o tytoń. Szara 
strefa kontratakuje”3, od początku 2016 r. odkryto 29 fabryk krajanki i papiero-
sów (w tym 9 nielegalnych wytwórni i 14 nielegalnych krajalni tytoniu). Zgodnie 
natomiast z raportem statystycznym CBŚP, w 2015 r. zlikwidowano 59 nielegal-
nych wytwórni krajanki tytoniowej (w 2014 r. – 24) oraz 9 fabryk papierosów 
(w 2014 r. – 4)4.

W sumie według badań szacunkowych w latach 2015–2016 nawet 25% 
wszystkich wyrobów tytoniowych konsumowanych w Polsce było nielegalnych, 

2 Zob. http://www.kspt.org.pl/img/zdjecia/Poland%20Q4%202015%20EPS%20SC_825.pdf 
(dostęp: 12.12.2018 r.).

3 „Gazeta Wyborcza” z 28.05.2016 r. (wydanie internetowe).
4 Zob. http://cbsp.policja.pl/cbs/do-pobrania/raporty-z-dzialalnosci/9890,Raporty-z-dzialal-

nosci.html (dostęp: 12.12.2018 r.).
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a szacowane, roczne straty budżetowe wynikające z istnienia szarej strefy wyro-
bów tytoniowych wynosiły w latach 2015–2016 około 6–7 mld zł (akcyza i VAT).

Wyroby tytoniowe są przemycane głównie na dwa sposoby. Jednym z nich 
są tzw. mrówki, czyli osoby przekraczające granicę (często wielokrotnie w ciągu 
tego samego dnia), posiadając dopuszczalną prawem ilość wyrobów tytoniowych. 
Drugim sposobem, w znacznie większej skali, są zorganizowane grupy przestęp-
cze, które jednorazowo przemycają ogromne ilości wyrobów tytoniowych, często 
ukryte w naczepach samochodów ciężarowych.

Przemycone do kraju tym sposobem nielegalne wyroby tytoniowe najczęściej 
wprowadzane są na rynek poprzez tzw. handel uliczny. Zjawisko dystrybucji nie-
legalnych produktów w takiej formie cieszy się dużym przyzwoleniem społecz-
nym i jest uznawane za działanie o małej szkodliwości społecznej. Konsumenci 
nie oceniają negatywnie takiego procederu ani nie czują moralnych oporów przed 
byciem jego częścią, gdyż dzięki niemu mogą nabyć produkt w cenie konkrecyj-
nej w stosunku do produktu pochodzącego z legalnego źródła.

Główną przyczyną powyższego stanu rzeczy jest niska świadomość spo-
łeczna, brak prowadzenia właściwej edukacji konsumenckiej oraz niska sku-
teczność i wysokość nakładanych kar. Ponadto osoby prowadzące ten nielegalny 
proceder doskonale wiedzą, jaka ilość nielegalnych wyrobów wiążę się z otrzy-
maniem kary za przestępstwo, a jaka za wykroczenie i świadomie prowadzą 
sprzedaż dokładnie wyliczonymi ilościami wyrobów.

Kolejnym nie mniej istotnym problemem jest niedostateczna świadomość 
konsumencka. Z powodu braku właściwej edukacji klienci nie mają poczucia, 
iż biorą udział w nielegalnym i negatywnie postrzeganym procederze oraz że 
swoim postępowaniem przyczyniają się do jego wspierania.

Ponadto duży problem stanowi praktyczny brak sankcji karnych w przy-
padku, gdy osoba zostaje zatrzymana za posiadanie małej ilości nieakcyzowych 
papierosów, często otrzymuje ona najniższą grzywnę uregulowaną w Kodeksie 
karnym skarbowym5. Artyku 65 § 4 stanowi, że jeżeli kwota podatku narażonego 
na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego 
określonego w § 1 lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Nie-
legalna produkcja papierosów wiąże się natomiast z:

1) sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym, w którym 
przewidziano możliwość nałożenia kary grzywny w wysokości od 175 zł do 
35 tys. zł oraz

2) koniecznością zapłaty akcyzy od wyprodukowanych nielegalnie papie-
rosów według stawki w wysokości 812,47 zł za 1000 sztuk (akcyza od paczki 
zawierającej 20 sztuk papierosów wynosi około 16 zł).

Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż wszystkie nowelizacje prawa oraz 
jego zaostrzenia działają w rezultacie w dużej mierze na niekorzyść legalnych 

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1958, z późn. zm.
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producentów i dotykają jedynie zarejestrowane podmioty. Głównym aktem 
prawnym, którego implementacja przełożyła się bezpośrednio na zmniejszenie 
różnorodności legalnie dostępnych produktów tytoniowych, była dyrektywa 
w sprawie wyrobów tytoniowych (2014/40/UE), która weszła w życie 19 maja 
2014 r., a 20 maja 2016 r.6 zaczęła obowiązywać w państwach członkowskich. 
W powyższej sytuacji, w której zmniejsza się dostępność oraz gama asortymentu 
produktów z legalnych źródeł, konsumenci, którzy nie chcą rezygnować ze swo-
ich przyzwyczajeń i preferencji, będą poszukiwać wyrobów pochodzących z nie-
legalnych źródeł.

INICJATYWY RZĄDU W CELU OGRANICZENIA 
SZAREJ STREFY

Od czerwca 2017 r. rząd pracował nad projektem tzw. pakietu tytoniowego, 
nowelizującego ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym7 oraz 
ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych8. Projekt 
przygotowany był w celu uregulowania obrotu suszem tytoniowym przy jedno-
czesnym obniżeniu barier regulacyjnych dla legalnie działających podmiotów. 
Założenia projektu przewidywały wprowadzenie monitoringu upraw tytoniu, 
produkcji i zbytu surowca tytoniowego, objęcie akcyzą sprzedaży suszu tytonio-
wego przez rolnika z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem, obniżenie 
górnej granicy zabezpieczenia składanego przez pośredniczące podmioty tyto-
niowe z 30 mln do 15 mln zł i wprowadzenie hipoteki jako formy zabezpieczenia 
akcyzowego.

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów z dnia 5 czerwca 2017 r.9 zało-
żenia ustawy przedstawiały się następująco: 

„MF skierowało do konsultacji publicznych »pakiet tytoniowy«, czyli projekt 
ustawy, który zawiera wiele zmian w czterech ustawach. Ma on uszczelnić sys-
tem podatkowy w zakresie obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą:

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w spra-
wie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów 
oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE, Dz.Urz. UE L 127 z 29.04.2014 r., s. 1. Zob. https://eur-
-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0040 (dostęp: 12.12.2018 r.).

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1114, z późn. zm.
8 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 945.
9 Zob. https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_pu-

blisher/6Wwm/content/pakiet-tytoniowy-uderzy-w-szara-strefe/pop_up?_101_INSTANCE
_6Wwm_viewMode=print, Pakiet tytoniowy uderzy w szarą strefę (dostęp: 5.06.2017 r.).
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‒ wprowadzenia m.in.: opodatkowania sprzedaży suszu połączonej z dostawą 
wewnątrzwspólnotową lub eksportem przez rolnika,

‒ odpowiedzialności osoby trzeciej całym swoim majątkiem za zobowiązania 
podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego,

‒ obowiązku ewidencjonowania nieopodatkowanego suszu przez podmiot, 
który magazynuje go poza składem podatkowym,

‒ wprowadzenia nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego – hipo-
teki na nieruchomości,

‒ obniżenia górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego, które składają 
pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę 
zagranicznego, z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł.

Zmiany mają uszczelnić system podatkowy w zakresie obrotu suszem tyto-
niowym oraz ułatwić prowadzenie działalności legalnym podmiotom, które han-
dlują suszem tytoniowym. Projektowane przepisy to także większe możliwości 
działań służb kontrolnych w zakresie suszu tytoniowego. 

Zmiany pozwolą też na monitorowanie obrotu suszem tytoniowym od 
momentu uprawy liścia tytoniu do faktycznego zużycia tego suszu do produkcji 
wyrobów tytoniowych”.

Warto zaznaczyć, że wprowadzone 1 stycznia 2016 r. regulacje zaostrzyły 
również kryteria dopuszczalności prowadzenia działalności w charakterze 
pośredniczącego podmiotu tytoniowego (dalej: PPT). Wprowadziły także obo-
wiązek ich rejestrowania oraz składania zabezpieczenia akcyzowego. Dodatkowo 
PPT zostały zobowiązane do prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego. Firmy 
te muszą zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym przedstawić bardzo wysokie 
zabezpieczenie akcyzowe, co w efekcie już na samym początku obowiązywa-
nia nowych przepisów doprowadziło do dziesięciokrotnego spadku ich liczebno-
ści. Rząd, by „naprawić” powyższą sytuację, umożliwił składanie zabezpieczeń 
akcyzowych, np. w postaci hipotek na nieruchomościach, i pozwolił na to „oso-
bom trzecim”.

Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi we wstępie prowadzona w latach 
poprzednich polityka wysokich i szybkich podwyżek akcyzy, kilkukrotnie prze-
kraczających wzrost siły nabywczej konsumentów, w wyniku czego wielu z nich, 
szczególnie tych dla których cena ma znaczenie priorytetowe, przeniosło się 
z legalnego rynku do szarej strefy.

Ponieważ wzrost podatku akcyzowego w poprzednich latach następował 
poprzez stawkę kwotową, przy zachowaniu stawki procentowej na niezmienio-
nym poziomie, powodowane przez niego podwyżki w równym stopniu dotyczyły 
wszystkich papierosów, niezależnie od ceny po jakiej są oferowane, tzn. pod-
wyżki akcyzy dla papierosów najtańszych były takie same jak dla papierosów 
najdroższych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami minimalna stawka akcyzy za dany rok 
liczona jest jako 100% akcyzy od średniej ważonej ceny detalicznej z dziesięciu 
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pierwszych miesięcy roku poprzedniego. Mechanizm ten ma na celu zapewnienie 
automatycznej, corocznej aktualizacji minimalnej stawki akcyzy i zagwaranto-
wanie efektywnego zabezpieczenia przychodów budżetowych przed potencjal-
nymi konsekwencjami obniżki cen przez producentów. 

Podsumowując powyższe, przy obecnie stosowanej konstrukcji akcyzy 
(tj. obowiązujących stawkach i minimalnej stawce akcyzy liczonej jako 100% 
akcyzy od średniej ważonej ceny detalicznej papierosów z poprzedniego roku) 
blisko 93–95% wpływów budżetowych z akcyzy tytoniowej zależy wyłącznie od 
wolumenu sprzedaży. Dla zachowania stałych i stabilnych wpływów do budżetu 
państwa kluczowe jest zatem ustabilizowanie bazy podatkowej, tj. wolumenu 
legalnego rynku.

Poniższy przykład pokazuje stopień obłożenia podatkami (akcyza i VAT) 
papierosów z różnych „półek”, począwszy od tańszych, a skończywszy na drogich.

Tabela 4. Stopień obłożenia podatkami (akcyza i VAT) papierosów

Przykład  
papierosów  

tańszych

Przykład  
papierosów  

ze średniej półki

Przykład  
papierosów  

drogich
Cena zł/paczkę 20 sztuk 13,30 14,50 15,50

Razem akcyza zł/paczkę 8,31 8,69 9,00

VAT zł/paczkę 2,49 2,71 2,90

Razem podatki zł/paczkę 10,80 11,40 11,90

Udział akcyzy w cenie 62% 57% 54%

Udział podatków w cenie 81% 79% 77%

Patrząc na przykład zmian w polityce akcyzowej i braku podwyżek stawek 
akcyzy, od 2015 r. wyraźne są pozytywne rezultaty takich działań (nastąpiła jedy-
nie aktualizacja minimalnej stawki akcyzy) – nadeszło ustabilizowanie wpływów 
budżetowych, a w pierwszym kwartale 2016 r. widoczny był ich wzrost.

Wyciągając wnioski z powyższych danych, można wprost stwierdzić, iż 
wysokie podwyżki akcyzy (nawet blisko 10% rocznie) doprowadziły do zmniej-
szenia się legalnego rynku (zmniejszenie wielkości legalnego rynku przekra-
czało 10% w latach 2013‒2014) i w konsekwencji do zmniejszenia się wpływów 
budżetowych z akcyzy tytoniowej. Natomiast bezpośrednim efektem zahamo-
wania podwyżek akcyzy było ustabilizowanie wpływów budżetowych z akcyzy 
tytoniowej w 2015 r. oraz ich wyraźny wzrost już w pierwszym kwartale 2016 r. 
(4,24 mld zł) w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 r. (3,95 mld zł), co 
stanowiło wzrost o 0,3 mld zł. Zahamowanie podwyżek akcyzy dało widoczny 
rezultat w postaci ustabilizowania się legalnego rynku i powrotu do legalnych 
zakupów części konsumentów, którzy do tej pory zasilali wpływy szarej strefy.

Ponadto przed nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym nielegalni produ-
cenci wyrobów tytoniowych mogli bez większych problemów zapewniać sobie 
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niczym nieograniczony dostęp do surowca tytoniowego. Brak konieczności skła-
dania zabezpieczeń przez podmioty pośredniczące w handlu surowcem i ograni-
czenie wymogów zalegalizowania tego typu działalności jedynie do notyfikacji 
o jej rozpoczęciu sprzyjała rozwojowi nielegalnych procederów. Cały proceder 
rozpoczynał się w momencie zakupu suszu od plantatora przez podmiot pośredni-
czący, bez rejestracji transakcji. W ówczesnym systemie prawnym, jeśli podmiot 
pośredniczący po dokonanej transakcji został zatrzymany do kontroli drogowej, 
wystarczyło, iż wylegitymował się on dokumentem potwierdzającym posiadanie 
zezwolenia na pośrednictwo w handlu tytoniem, natomiast dopiero w przypadku 
ewentualnej kontroli Urzędu Celnego podmiot ten był zobligowany do zapłacenia 
akcyzy i to tylko w przypadku, gdy udało się zidentyfikować właściciela suszu 
przechowywanego poza składem podatkowym, co biorąc pod uwagę fakt, iż 
wiele z firm zajmujących się pośrednictwem w handlu tytoniem było zarejestro-
wanych na fikcyjne podmioty, często nie było możliwe.

W wyniku wejścia w życie nowelizacji, tj. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw10, doszło 
do gwałtownego zmniejszenia się ilości podmiotów handlujących tytoniem – 
z ponad 158 pod koniec 2015 r. do zaledwie kilkunastu. Zmiany zawarte w tzw. 
pakiecie tytoniowym miały na celu objęcie handlu tytoniem całkowitą kontrolą 
na każdym jej etapie od momentu uprawy na plantacji, aż do dostarczenia pro-
duktu do punktu sprzedaży detalicznej.

Niezależnie od zmian legislacyjnych Ministerstwo Finansów prowadzi sze-
roko zakrojoną walkę z nielegalnym obrotem tytoniem i wyrobami tytoniowymi. 
W 2016 r. funkcjonariusze odkryli rekordową liczbę 72 nielegalnych fabryk wyro-
bów tytoniowych, zajęli 44,5 mln sztuk papierosów oraz ponad 200 ton tytoniu 
pochodzącego z nielegalnych źródeł.

Przy wskazywaniu problemów związanych z „szara strefą” należy również 
wskazać korzystanie z nielegalnego łańcucha dostaw w celu pozyskania tytoniu. 
Do 2015 r. istniała możliwość obrotu suszem tytoniowym poprzez fikcyjną sprze-
daż w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych (czyli na rzecz podmiotu, który 
ma ważny numer VAT UE). Według oficjalnej dokumentacji tytoń sprzedany 
przez plantatora podmiotowi pośredniczącemu miał być eksportowany z Pol-
ski i docelowo trafić do legalnego producenta w jednym z krajów Unii, w rze-
czywistości jednak nigdy nie opuszczał granic kraju, będąc skupowany przez 
nielegalnych producentów papierosów. Ponadto dość częstym procederem było 
dokonywanie sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom 
nieuprawnionym i niedokumentowanie sprzedaży suszu tytoniowego do innego 
pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

Powyższe działania powodowały miliardowe straty dla budżetu Państwa. 
Stan ten funkcjonował aż do dnia 18 kwietnia 2017 r., czyli do wejścia w życie 

10 Dz.U. z 2015 r., poz. 1479.
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ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu 
towarów11 nie było możliwości ograniczenia wyżej opisanego procederu ukry-
tego pod pozorami sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. Wejście w życie nowych 
przepisów, które zobowiązują przewoźników do zgłaszania odpowiednim służ-
bom przewozu wyrobów akcyzowych oraz jego trasy wraz z możliwością kontroli 
całego transportu oraz faktu, czy opuszcza on granice Polski, pozwoliło znacznie 
ograniczyć powyższy proceder. 

Kolejnym procederem, który jeszcze do niedawna umożliwiał rozwój szarej 
strefy pod pozorem legalnych działań, był zakup suszu tytoniowego wprost od 
plantatora pod pozorem zakupu na własny użytek przez konsumenta. Wraz ze 
zmianami ustawy o podatku akcyzowym, która uszczelniła system podatkowy 
i opodatkowała sprzedaż bezpośrednio do konsumenta, nielegalni producenci 
musieli zacząć szukać innych źródeł surowca. Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 
2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej12 
jedynymi podmiotami, które mogły legalnie nabyć tytoń bez akcyzy, stały się 
podmioty pośredniczące w handlu tytoniem.

Analizując tematykę związaną z szarą strefą, należy również pamiętać, 
że istnieje także grupa konsumentów, którzy przygotowują wyroby tytoniowe 
samodzielnie, na własny użytek i którzy w związku z tym poszukują możliwości 
dokonania zakupu tańszego, nieobjętego akcyzą tytoniu, kupując susz wprost od 
plantatora lub z nielegalnego źródła. 

Tacy indywidualni konsumenci mogli do końca 2014 r. korzystać z procederu, 
który umożliwiał unikanie płacenia akcyzy za pomocą tzw. cygar imprezowych, 
w przypadku których akcyza była płacona od sztuki, a nie od wagi cygara. Usta-
wodawca nie przewidział jednak, że takie cygaro potrafiło ważyć nawet pół kilo-
grama i służyło jako produkt bazowy do samodzielnego skręcenia papierosów. 
Powstały nawet specjalne maszyny, które rozcinały i rozdrabniały tego rodzaju 
cygara na mniejsze porcje.

Problem ten rozwiązano ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych 
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej13, zmieniając sposób akcyzo-
wania cygar i cygaretek. Powyższa zmiana przyniosła widoczne rezultaty, znacz-
nie zmniejszyła się dostępność nielegalnych wyrobów, a w trakcie kontroli nie 
stwierdza się już nieprawidłowości związanych z obrotem cygarami.

Do 2013 r. nie był również opodatkowany akcyzą susz sprzedawany bezpo-
średnio do konsumenta – zmieniła to ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej14. Równolegle doko-
nano opodatkowania wytwarzania papierosów, przez konsumentów, przy użyciu 
udostępnianych odpłatnie lub nieodpłatnie maszyn do automatycznego nabijania 

11 Dz.U. z 2018 r., poz. 2332, z późn. zm.
12 Dz.U. z 2012 r., poz. 1456.
13 Dz.U. z 2014 r., poz. 1877.
14 Dz.U. z 2012 r., poz. 1456.
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gilz papierosowych i maszyn do wytwarzania papierosów. W wyniku powyż-
szych zmian od dnia 1 stycznia 2015 r. za produkcję papierosów nie uznaje się 
jedynie wytwarzania papierosów przez konsumenta ręcznie, domowym sposo-
bem w gospodarstwach domowych, natomiast produkcja papierosów przy uży-
ciu maszyny do wytwarzania papierosów zgodnie z prawem powinna odbywać 
się w składzie podatkowym albo z zastosowaniem przedpłaty akcyzy. Skład 
podatkowy to miejsce prowadzone przez podmiot, który uzyskał zezwolenie na 
prowadzenie składu podatkowego. Miejsce, w którym prowadzony jest skład 
podatkowy, powinno zostać oznaczone poprzez umieszczenie tablicy zawierają-
cej wyrazy „skład podatkowy” oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowa-
dzącego skład podatkowy. Papierosy wyprodukowane w składzie podatkowym 
lub z zastosowaniem przedpłaty akcyzy powinny zostać oznaczone znakami 
akcyzy.

Każdy podmiot, który wytwarza papierosy przy użyciu maszyny do wytwa-
rzania papierosów poza składem podatkowym lub instytucją przedpłaty akcyzy, 
w tym konsument wytwarzający papierosy na własny użytek oraz każdy podmiot, 
który uczestniczy w tym wytwarzaniu (np. udostępnia/wydzierżawia maszynę 
do nabijania gilz papierosowych), jest podatnikiem akcyzy z tytułu nielegalnej 
produkcji. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu nie-
legalnej produkcji papierosów, podatnicy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za zobowiązanie podatkowe.

W nawiązaniu do powyższych aspektów interesująca jest kwestia tzw. tyto-
niu hawajskiego. Produkt ten był oferowany jako wyrób nieakcyzowy i przedsta-
wiany przez sprzedawców jako produkt do inhalacji. Jednak tytoń ten również 
został objęty nowelizacją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Jak poinformował resort 
finansów, zgodnie z art. 98 ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym produkty skła-
dające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym 
spełniające kryteria ustalone w ust. 2, 3 lub 5 tego artykułu, są traktowane jako 
papierosy i tytoń do palenia. Nie traktuje się jednak jako wyrobów tytoniowych 
produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach 
medycznych. Analogiczne postanowienia zawarte są w art. 2 ust. 2 dyrektywy 
2011/64/UE. W związku z powyższą interpretacją, jeżeli „hawajski tytoń” albo 
podobny wyrób nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysło-
wego, to jest tytoniem do palenia, nawet jeżeli składa się w całości albo w części 
z substancji innych niż tytoń i nie jest przeznaczony do palenia.

Resort w związku z powyższymi informacjami przypominał również, że 
taką interpretację przepisów ustawy o podatku akcyzowym potwierdził Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 września 2013 r., 
V SA/Wa 2604/1215, w sprawie dotyczącej tzw. masy aromatycznej. W wyroku 

15 https://www.lexlege.pl/orzeczenie/141670/v-sa-wa-2604-12-wyrok-wojewodzki-sad-ad-
ministracyjny-w-warszawie/ (dostęp: 12.12.2018 r.).
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tym sąd ten stwierdził, że zawartość tytoniu w „masie aromatycznej” nie jest klu-
czowa dla zakwalifikowania jej jako wyrób tytoniowy, ponieważ przepisy o pro-
porcjach zawartości tytoniu w produkcie milczą. Natomiast decydującą w tym 
zakresie cechą wyrobu, skutkującą objęciem go podatkiem akcyzowym, będzie 
możliwość użycia masy aromatycznej do palenia, bez konieczności jej dalszego 
przetworzenia. Jedynie więc w przypadku, gdyby „hawajski tytoń” lub podobny 
wyrób nie zawierał tytoniu i był wykorzystywany wyłącznie w celach medycz-
nych, tzn. zawierał w swoim składzie substancje, których spalanie i wdychanie 
powoduje naukowo udowodnione skutki medyczne o charakterze leczniczym lub 
zapobiegawczym, nie byłby tytoniem do palenia.

Znaczenie sformułowania „produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wyko-
rzystywany wyłącznie w celach medycznych” było również przedmiotem 
wypowiedzi Trybunału Sprawiedliwości w wyroku z dnia 30 marca 2006 r., 
C-495/04, A. C. Smits-Koolhoven v. Staatssecretaris van Financiën16. Postępo-
wanie w przedmiotowej sprawie dotyczyło poboru podatku akcyzowego od tzw. 
papierosów ziołowych, tj. papierosów niezawierających tytoniu, składających 
się z ziół. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości C-495/04 wynika, że do uzna-
nia papierosów ziołowych za „produkt, który nie zawiera tytoniu i jest wyko-
rzystywany wyłącznie w celach medycznych”, produkty te musiałyby zawierać 
w swoim składzie substancje, których spalanie i wdychanie powoduje naukowo 
udowodnione skutki medyczne o charakterze leczniczym lub zapobiegawczym. 

Należy również wskazać, że opisywane powyżej zmiany wprowadzone tzw. 
pakietem tytoniowym nie są jedynymi istotnymi, jeśli chodzi o regulujące rynek 
produktów tytoniowych. Dnia 8 września 2016 r. weszły w życie zmiany w usta-
wie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych17. Na ich mocy uległa zaostrzeniu tzw. ustawa 
antynikotynowa.

Główne zmiany polegają na wprowadzeniu do znowelizowanej ustawy nowej, 
niewystępującej dotychczas definicji rozszerzającej jej zakres. Zgodnie z tą usta-
wową „nowatorskim wyrobem tytoniowym” są wyroby tytoniowe inne niż papie-
ros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki 
wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania 
doustnego. Ustawodawca rozszerzył również zakres ustawy o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych o wyjaśnienie 
pojęcia papierosa elektronicznego (papieros elektroniczny – wyrób, który może 
być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, 
lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez 
kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku 

16 ECLI:EU:C:2006:218.
17 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1446, z późn. zm.
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albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika 
lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridżów jednorazowych).

Od wejścia w życie nowych przepisów obowiązuje również zakaz sprze-
daży aromatyzowanych papierosów. Jednakże w przypadku wyrobów tytonio-
wych o aromacie charakterystycznym zawierających dodatki mentolowe lub 
środki aromatyzujące o aromacie mentolowym, które nie powodują zwiększenia 
znacznie lub w wymiernym stopniu toksyczności lub właściwości uzależniają-
cych wyrobów tytoniowych lub ich właściwości CMR (właściwości rakotwórcze, 
mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość człowieka) na etapie spożycia, 
przepisy obostrzonej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych będą stosowane dopiero od dnia 20 maja 2020 r.

PODSUMOWANIE WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ BRANŻY, 
MINISTERSTWA FINANSÓW ORAZ ORGANÓW ŚCIGANIA

Dzięki bliskiej współpracy instytucji i służb z branżą tytoniową udało się 
ograniczyć część zjawisk, i tak:

1) w 2011 i 2012 r. rozwijała się sprzedaż konsumentom liści tytoniowych bez 
akcyzy. W punktach sprzedaży detalicznej cięto liście tytoniowe na niszczarkach 
do papieru i sprzedawano tak pocięty tytoń z pominięciem podatku akcyzowego. 
Zachęcano również konsumentów do cięcia nabytych liści tytoniu w warunkach 
domowych z użyciem np. maszynek do makaronu. W celu eliminacji tego proce-
deru od dnia 1 stycznia 2013 r. wprowadzono akcyzę na susz tytoniowy, jednak 
ze względu na niewłaściwe zdefiniowanie tego produktu (tj. „za susz tytoniowy 
uznaje się suchy tytoń, niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym”) w 2013 r. wiele 
podmiotów unikało podatku akcyzowego od liści tytoniowych poprzez moczenie 
liści i handel mokrymi lub wilgotnymi liśćmi tytoniu. Od dnia 1 stycznia 2014 r. 
wprowadzono korektę tej definicji, dzięki czemu opodatkowano liście tytoniu, 
bez względu na ich wilgotność;

2) w 2014 r. pojawiły się na rynku maszyny do produkcji papierosów w punk-
tach sprzedaży detalicznej, które były udostępniane konsumentom na zasadzie 
najmu lub dzierżawy. Na takich maszynach na skalę masową produkowano papie-
rosy – z pominięciem podatku akcyzowego. Od dnia 1 stycznia 2015 r. wyelimi-
nowano również tę lukę w podatku akcyzowym, wprowadzając opodatkowanie 
wytwarzania papierosów w punktach sprzedaży detalicznej przy użyciu maszyn 
do produkcji papierosów;

3) od dnia 1 stycznia 2015 r. zmieniono sposób opodatkowania cygar i cyga-
retek ze stawki ‒ na sztukę, na stawkę ‒ za kilogram tytoniu użytego w cygarach 
i cygaretkach. W ten sposób ograniczono nadużycia wynikające z handlu tzw. 
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cygarami imprezowymi, które służyły do wprowadzania na rynek dużych ilości 
bardzo nisko opodatkowanego tytoniu;

4) z uwagi na fakt, że mimo powyższych zmian nadal na rynku można było 
zaobserwować efekty braku kontroli nad obrotem suszem tytoniowym (wraz 
z wycofaniem się Unii Europejskiej z dotowania plantacji tytoniu, państwo 
straciło kontrolę nad tym, kto i ile tytoniu w Polsce produkuje, a znaczne ilości 
tytoniu trafiały do nielegalnych fabryk). Branża tytoniowa zwracała uwagę na 
konieczność wprowadzenia rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, 
a także obowiązku przedstawiania zabezpieczeń akcyzowych. Od dnia 1 stycz-
nia 2016 r. zaczęły obowiązywać przepisy odnoszące się do pośredniczących 
podmiotów tytoniowych, tj. wprowadzono rejestr pośredniczących podmiotów 
tytoniowych, a także obowiązek przedstawiania zabezpieczeń akcyzowych 
w racjonalnej wysokości przez te podmioty. Regulacje te miały przyczynić się 
do skutecznego zwalczania działalności w zakresie nielegalnego obrotu suszem 
tytoniowym. Wprowadzenie powyższych regulacji przyczyniło się do spadku 
liczby pośredniczących podmiotów tytoniowych.

REKOMENDACJE DE LEGE FERENDA

W ocenie branży, przy obecnym stanie prawnym, niskich sankcjach karnych 
i ograniczaniu legalnej dostępności niektórych produktów tytoniowych, należy 
poszukiwać rozwiązań, które doprowadzą do zacieśnienia współpracy produ-
centów oraz służb odpowiedzialnych za walkę z przestępstwami gospodarczymi. 
Ponadto w ocenie branży obecnie stosowany system penalizacji nielegalnych 
działań nie spełnia swojej funkcji, a jego niska restrykcyjność nie spełnia funk-
cji „odstraszającej”. Aby walka z szarą strefą była skuteczna, musi być ona pro-
wadzona dwupłaszczyznowo, skupiając się zarówno na zwalczaniu przemytu, 
jak i na próbie likwidacji rodzimego rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych. 
Branża rekomenduje następujące działania w zakresie poniższych obszarów:

1. Obszar podatku akcyzowego:
a) przewidywalna polityka akcyzowa, uwzględniająca bezpośredni związek 

między skokowymi podwyżkami podatku a przechodzeniem do szarej strefy 
konsumentów, szczególnie tych o najniższej sile nabywczej. Dalsze wstrzyma-
nie podwyżek akcyzy, a następnie planowe, coroczne podwyżki, np. o wskaźnik 
inflacji;

b) utrzymanie struktury podatku akcyzowego z obecną stawką procentową 
31,41% oraz minimalnej stawki akcyzy liczonej jako 100% akcyzy od średniej 
ważonej ceny detalicznej z poprzedniego roku. Takie rozwiązanie gwarantuje 
brak dyskryminowania tańszych, legalnych papierosów i faworyzowania produk-
tów drogich. Obniżka stawki procentowej mogłaby prowadzić do dodatkowego, 



150 IWONA GŁOWACKA

ponad proporcjonalnego obciążenia podatkami papierosów tańszych, przez co 
następowałoby jeszcze szybsze odejście konsumentów najbardziej wrażliwych 
cenowo (konsumentów tańszych wyrobów) do szarej strefy;

c) stanowisko Rady Ministrów określone w Wieloletnim Planie Finansowym 
Państwa na lata 2016–2019 mówiące, że „w całym horyzoncie prognozy zało-
żono brak zmian stawek podatku akcyzowego”. Należy uznać, iż powyższe ma 
doprowadzić do stabilizacji legalnego rynku tytoniowego i do ograniczenia skali 
szarej strefy tytoniowej w Polsce. Wieloletnie planowanie akcyzowe sprawdza 
się w praktyce wielu krajów Unii Europejskiej, w tym m.in.: Niemczech, Austrii, 
Rumunii, krajach bałtyckich, Bułgarii czy Szwecji.

2. Obszar zmian prawnych i systemowych:
a) przegląd adekwatności przepisów karnych, a w szczególności Kodeku 

karnego skarbowego w zakresie związanym z nielegalnym obrotem wyrobami 
akcyzowymi. Konieczne jest wprowadzenie surowszych kar za przestępstwa 
dotyczące wyrobów akcyzowych oraz obligatoryjnego orzekania obowiązku 
uiszczenia należności publicznoprawnej w przypadku wyżej wymienionych 
przestępstw. Kodeks karny skarbowy powinien również zostać uzupełniony 
o taryfikator mandatów, który zapewniałby powiązanie wysokości kary z pozio-
mem uszczuplenia należności podatkowych państwa. Zgodnie z aktualnym sta-
nem prawnym sankcje wynikające z przepisów Kodeksu karnego skarbowego: 
kary pozbawienia wolności do 2 lat, do 3 lat i do 5 lat oraz kara grzywny z zasto-
sowaniem przez sąd stawek dziennych od 10 do 720, przy czym stawka dzienna 
nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia 
ani też przekraczać jej czterystukrotności. Przy orzekaniu o karach grzywny sąd 
najczęściej orzeka także przepadek na rzecz Skarbu Państwa (w niektórych przy-
padkach orzeczenie o przepadku jest obligatoryjne): wyrobów i znaków akcy-
zowych będących przedmiotem przestępstwa skarbowego; przedmiotów, które 
służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego, czyli 
np.: samochodu, którym przewożono papierosy; opakowania, w którym towar 
był przemycany; w przypadku gdy sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa 
skarbowego, choćby pośrednio, korzyść majątkową niepodlegającą przepadkowi 
sąd orzeka przepadek tej korzyści (np. jeśli sprawcy udało się sprzedać część nie-
legalnych wyrobów, to przepadkowi mogą ulec pieniądze za sprzedane nielegalne 
wyroby). Sąd może orzec dodatkowo zakaz prowadzenia określonej działalności 
(np. w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi) od 1 roku do 5 lat. Ponadto, poza 
sankcjami wynikającymi z Kodeksu karnego skarbowego, sąd może orzec sank-
cje przewidziane przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ‒ Prawo własności 
przemysłowej18 z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych19;

18 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 776, z późn. zm.
19 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm. Zob. http://stop-szarej-strefie.pl/#prawo 

(dostęp: 12.12.2018 r.).
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b) konieczna jest nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie 
alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych20 – niezbędne 
jest zwiększenie sankcji za produkcję bez zezwolenia wydanego na podstawie 
ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. 
Powyższa ustawa jest główną podstawą ścigania przestępców zajmujących się 
nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych. Sankcje w niej określone są zbyt 
niskie w porównaniu do stopnia przestępstwa (rzeczywistego lub potencjalnego 
uszczuplania należności budżetu państwa). Nie są więc one dotkliwe i nie mają 
charakteru prewencyjnego;

c) ustawa ‒ Prawo własności przemysłowej – konieczne są zmiany mające na 
celu ochronę legalnych producentów, również w zakresie podrabiania znaków 
towarowych. Niezbędne jest wprowadzenie przepisów, które pozwolą na nakła-
danie kar nie tylko za wprowadzanie do obrotu wyrobów oznaczonych podrabia-
nym znakiem towarowym, lecz także przygotowanie do tego procederu;

d) niezbędna jest edukacja i podniesienie świadomości społecznej (w tym 
organów wymiaru sprawiedliwości) dotyczącej problematyki szarej strefy. Nie-
legalny handel, nielegalna produkcja, jak również zakup nielegalnych wyrobów 
tytoniowych są niestety często wciąż uznawane za zjawiska o nieznacznym stop-
niu szkodliwości społecznej.

Powyższe inicjatywy to tylko część działań, których wdrożenie wraz ze sko-
ordynowanym działaniem poszczególnych ministerstw i służb może przyczynić 
się do trwałego zwalczania szarej strefy21.
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ILLICIT CIGARETTE MARKET IN POLAND

Summary

Article contains a detailed description of the illicit market in tobacco products 
in Poland. The article also indicate the importance of the tobacco sector for Poland’s 
economy and public finances. In addition, it contains a description of the legal and 
systemic solutions that supports the fight against illicit production and helps increase its 
effectiveness. The summary contains tabaco industry recommendations and guidelines 
for further system and legal changes.
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STUDIA IURIDICA LXXVIII

Izabela Hasińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Z PRAWNEJ PROBLEMATYKI DOCHODZENIA 
PRZEZ ROLNIKÓW ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH 

Z REALIZACJĄ INWESTYCJI ENERGETYCZNYCH – 
ZAGADNIENIA WYBRANE

1. Faktem jest, że na terenie Polski postępuje rozbudowa systemu przesyło-
wego1. Jego rozwój determinowany jest różnymi czynnikami. Z jednej strony 
na potrzebę rozbudowy wpływa wysokie zapotrzebowanie na energię przy nie-
adekwatnym poziomie rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw 
i energii, a z drugiej, rozpoczęcie prac inwestycyjnych wymaga uregulowania 
procedur nabywania nieruchomości i ograniczania praw właścicieli bądź użyt-
kowników wobec nieruchomości objętych inwestycją, co z kolei napotyka na 
opór społeczny związany z „oddaniem” prawa własności. 

Ponadto akty prawne poprzedzające realizację określonej inwestycji oraz na 
podstawie których wypłacane jest odszkodowanie, nie obejmują swoim zakresem 
wszystkich rodzajów szkód, jakie mogą wiązać się z lokalizacją budowy. Reali-
zacja inwestycji danego rodzaju wymaga przejęcia niektórych nieruchomości, 
czy czasowego ograniczenia korzystania z nieruchomości. Okazuje się jednak, 
że prowadzona budowa może również np. zablokować drogę dojazdową do pola 
bądź uniemożliwić przejazd maszyn rolniczych, co z kolei utrudnia przeprowa-
dzenie prac polowych adekwatnych do pory roku, a dalej wpływa na plonowanie. 

Należy też sobie zdawać sprawę z tego, że wycena szkód związanych z ogra-
niczeniem prawa własności na skutek pobudowania obiektów infrastrukturalnych 
jest dziedziną stosunkowo nową. Tym samym zrozumiały jest brak wyczerpują-
cych opracowań i ugruntowanego orzecznictwa sądowego. Zarówno sam sposób 
postępowania, jak i metodyka szacowania odszkodowania w dużej mierze opie-
rają się na doświadczeniach własnych powołanego rzeczoznawcy majątkowego 
oraz analizach dotyczących ogólnych zasad wyceny nieruchomości i szacowania 
szkód w uprawach i płodach rolnych.

1 Zob. np. założenia krajowego dziesięcioletniego planu rozwoju systemu przesyłowego, 
plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazo-
we na lata 2018–2027, http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/cal_cz/WYCIAG_KDPR_2018-
2027.pdf (dostęp: 3.10.2018 r.).
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Jak widać, rozwój systemu przesyłowego jest nieunikniony. Z kolei z termi-
nem „rozwój” łączy się obowiązek utworzenia podstaw prawnych do przepro-
wadzenia inwestycji, w tym ustalenie lokalizacji inwestycji, wydanie decyzji 
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę, przygotowania procedur zajęcia nieru-
chomości, a wreszcie procedury ustalenia odszkodowań. Tytułem przykładu, 
takim aktem prawnym, który poprzedził budowę gazociągu wysokiego ciśnienia, 
jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu rega-
zyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu2. W ustawie określono 
zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie terminalu 
wymaganych ze względu na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz inwe-
stycji towarzyszących. Jednocześnie stała się ona podstawą do wydania decyzji 
lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę, które z kolei pozwoliły inwestorowi m.in. 
na skorzystanie z uproszczonej procedury w nabywaniu nieruchomości i ogra-
niczaniu praw właścicieli i użytkowników nieruchomości znajdujących się na 
terenie projektowanej inwestycji.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w ustawie o inwestycjach szczegółową 
regulacją objęto procedurę przejmowania nieruchomości niezbędnych do zreali-
zowania inwestycji, procedurę zajmowania nieruchomości czasowo koniecznych 
do przeprowadzenia inwestycji oraz procedurę wyboru rzeczoznawcy, szacowa-
nia szkody i wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie przysługuje zarówno za 
nieruchomości przejęte pod inwestycje, jak i za ograniczenie prawa własności. 
Ponadto wypłacane jest ono także po zakończeniu inwestycji, w związku ze 
szkodą wywołaną konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów czy przewodów. 
Ustawa o inwestycjach nie zawiera natomiast uregulowania w zakresie innych 
szkód, które mogą powstać w związku z realizacją inwestycji. 

Wraz z rozwojem inwestycji okazało się, że jest grupa rolników, która została 
czasowo pozbawiona „prawa do pola”, czy też to prawo zostało jej ograniczone 
poprzez zablokowanie dojazdu. Zgodnie ze stanowiskiem wykonawcy inwesty-
cji, tego rodzaju roszczeń nie uwzględnił ustawodawca w ustawie o inwesty-
cjach, a zatem nie może być do nich zastosowana szczególna procedura ustalania 
i wypłaty odszkodowania z ustawy. Pomiędzy wykonawcą a poszkodowaną grupą 
rolników zostały podjęte negocjacje w celu zawarcia ugody i zrekompensowania 
poniesionych strat. Wykonawca samodzielnie wybrał rzeczoznawcę i na użytek 
wykonawcy został sporządzony operat szacunkowy wartości szkód w uprawach 

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2302, z późn. zm. (dalej: ustawa o inwestycjach). Kwe-
stie związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji są również regulowane w innych aktach 
prawnych, np. w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, Dz.U. z 2017 r., poz. 820; w ustawie z dnia 29 czerwca 
2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie energetyki jądrowej oraz inwestycji 
towarzyszących, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1537; w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 404.
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spowodowanych zablokowaniem dróg dojazdowych do pól uprawnych, czy też 
zasypaniem części uprawy ziemią. 

Celem niniejszego artykułu jest więc próba wyznaczenia drogi prawnej dla 
dochodzenia roszczeń przez rolników, którzy ponieśli szkodę związaną z realiza-
cją inwestycji, a nie mogą jej dochodzić w trybie ustawy o inwestycjach. Rozważa-
nia zostaną przeprowadzone na tle prawnoporównawczym. Tym samym zostanie 
przedstawiona sytuacja prawna podmiotów, których szkoda została wprost prze-
widziana w ustawie o inwestycjach, i tych, których prawa mogą zostać naruszone 
w związku z rozbudową systemu przesyłowego, a nie zostały wskazane w zapi-
sach aktu statuującego daną inwestycję. Taka „konfrontacja” umożliwi porów-
nanie sytuacji i ułatwi wskazanie drogi prawnej dla tych podmiotów, którym 
daną inwestycją wyrządzono szkodę niewymienioną w ustawie o inwestycjach. 
Dla realizacji przyjętego celu zostaną najpierw poddane analizie zapisy ustawy 
o inwestycjach, przede wszystkim w zakresie procedury przygotowania inwesty-
cji, nabywania tytułu prawnego do nieruchomości, procedury ustalania i wypłaty 
odszkodowań. Następnie dla porównania zostanie omówiony status podmiotów, 
które nie mogą skorzystać z procedury dookreślonej w ustawie o inwestycjach. 
To z kolei pozwoli na wskazanie możliwej drogi prawnej do realizacji przysługu-
jących im roszczeń.

Już poczynione uwagi wstępne powinny uzasadniać wybór tematu. Wska-
zują one na jego walory teoretyczne i praktyczne. Niewątpliwie już same pojęcia, 
takie jak „prawo własności” czy „bezpieczeństwo energetyczne państwa”, kumu-
lują w sobie wiele wartości z punktu widzenia zarówno państwa, jak i jednostki. 
Jednoczesne dodanie do nich elementu wyrządzenia szkody we „własności”, i to 
takiej, którą można osadzić w granicach obu pojęć, podnosi rangę niniejszego 
tematu. Tym bardziej, że temat w takim ujęciu nie został dotąd opisany w litera-
turze. Pewne jego aspekty były jednak podejmowane na okoliczność innej proble-
matyki badawczej3. Potrzebne jest zatem wypracowanie poglądu, który może się 
stać tłem porównawczym zarówno dla bieżących procesów inwestycyjnych4, jak 
i tych dopiero planowanych. Ze względu na specyfikę podjętej tematyki poniższe 
rozważania mają również istotny wymiar praktyczny związany zarówno z pro-
cesem stanowienia, jak i przede wszystkim stosowania prawa. Kwestia szkód 
wynikłych w trakcie budowy systemów przesyłowych była już przedmiotem 
postępowań sądowych. Z uwagi jednak na ich zróżnicowanie nie zostało wypra-
cowane żadne modelowe stanowisko. Pomocniczo w sprawach szkód związanych 
z rozbudową systemu przesyłowego judykatura przyjmuje też ustalenia dokonane 

3 Zob. np. B. Rakoczy, Usuwanie drzew i krzewów, Warszawa 2013; R. Rychter, Res iudicata 
w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2014; Ł. Folak, (w:) A. Błaś (red.), Antywartości 
w prawie administracyjnym, Warszawa 2016.

4 Zob. szerzej na temat celów publicznych: J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wo-
lanin (red.), Komentarz do art. 6, (w:) Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, War-
szawa 2017.
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w toku postępowań wynikłych na tle odmiennych przedmiotowo stanów faktycz-
nych, np. w zakresie pojęcia uprawy rolnej czy w kwestiach możliwości doli-
czenia do wartości przedmiotu sprawy kosztów poniesionych na przedsądowy 
operat szacowania szkody. Choć marginalnie wypada przedstawić też kwestie 
podatkowe związane z wywłaszczeniem nieruchomości na realizację inwestycji. 
Z uwagi na ograniczone ramy artykułu podjęte rozważania mają charakter bar-
dziej syntetyczny, a analiza zostanie oparta jedynie na wybranych aspektach tak 
zakreślonego tematu. Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że badania są prze-
prowadzone nie tylko na podstawie ustawy o inwestycjach i Kodeksu cywilnego5, 
ale też nawiązują do innych aktów prawnych.

2. Poszczególne etapy realizacji oznaczonej inwestycji są szczegółowo ure-
gulowane w statuujących je ustawach. W przywołanej już wyżej ustawie o inwe-
stycjach przygotowanie inwestycji w zakresie terminalu rozpoczyna wydanie 
decyzji o ustaleniu lokalizacji. Decyzję wydaje właściwy miejscowo wojewoda 
na wniosek inwestora6. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody 
w sprawach lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu jest minister właściwy do 
spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa. Obowiązkiem wojewody jest niezwłoczne zawiadomienie ministra 
zarówno o złożeniu wniosku, jak i o wydaniu takiej decyzji. 

Termin na wydanie decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji wynosi 
30 dni. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokaliza-
cji inwestycji w zakresie terminalu: wnioskodawcę, wysyłając zawiadomienie na 
adres wskazany we wniosku; właścicieli i użytkowników wieczystych nierucho-
mości objętych wnioskiem, przy czym zawiadomienia wysyła się na adres okre-
ślony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia, oraz pozostałe strony, 
w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych 
ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach inter-
netowych urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim7. 
Po wydaniu decyzji wojewoda doręcza decyzję wnioskodawcy oraz zawiadamia 
pozostałe strony o jej wydaniu. Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księ-
dze wieczystej i w katastrze nieruchomości8. Do kompetencji wojewody należy 
też wydanie pozwolenia na budowę. W pozwoleniu na budowę inwestycji woje-
woda zezwala, m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji, na usunię-

5 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, 
z późn. zm., dalej: k.c.

6 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2012 r., II OSK 
2295/12, Legalis; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2015 r., II OSK 
1391/15, Legalis.

7 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2015 r., II OSK 409/15, 
Legalis.

8 Por. art. 12 i 14 ustawy o inwestycjach.
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cie drzew lub krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Nieruchomości objęte decyzją i znajdujące się w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji9 stają się z mocy prawa10 i za odszkodowaniem własnością Skarbu 
Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji stała się 
ostateczna. W tym dniu wygasają również za odszkodowaniem ograniczone 
prawa rzeczowe oraz hipoteki11. W przypadku egzekucji obowiązków wynika-
jących z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji zastosowanie mają przepisy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Trzeba zaznaczyć, że w sytuacji, 
gdy przeznaczona pod inwestycję nieruchomość będąca własnością Skarbu Pań-
stwa została uprzednio wydzierżawiona, wynajęta lub użyczona, decyzja o usta-
leniu lokalizacji staje się podstawą do wypowiedzenia przez wojewodę umowy 
dzierżawy, najmu lub użyczenia ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast za 
straty poniesione na skutek rozwiązania umowy przysługuje odszkodowanie od 
Skarbu Państwa.

3. Kwestia szacowania i wypłaty odszkodowania w ustawie o inwestycjach 
została odmiennie uregulowana dla tych nieruchomości, które zostają trwale 
przejęte na realizację inwestycji i tych co do których następuje czasowe ograni-
czenie prawa własności w związku z ustanowieniem strefy kontrolowanej gazo-
ciągu, zajęcie nieruchomości na okres budowy, czy za szkody rolnicze i inne 
powstałe w trakcie budowy. 

Gdy chodzi o nieruchomości, które przechodzą na własność Skarbu Państwa 
bądź w stosunku do których wygasają ograniczone prawa rzeczowe czy wygasa 
ich użytkowanie, to za ich utratę przysługuje odszkodowanie w kwocie ustalonej 
pomiędzy wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczy-
stym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomo-
ści. Takie uzgodnienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
W przypadku, gdy w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, strony nie dojdą 
do porozumienia, wówczas wysokość odszkodowania ustala wojewoda w dro-
dze decyzji, w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odszkodowanie 
ustalane jest przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie stanu nieruchomo-
ści w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przez organ pierwszej instan-
cji oraz według jej wartości w dniu uzgodnienia bądź w dniu wydania decyzji 
ustalającej wysokość odszkodowania. Odszkodowanie to podlega waloryzacji 
na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłasz-

 9 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2015 r., II OSK 
1391/15, Legalis.

10 Zob. D. Pęchorzewski, M. Horoszko (red.), Komentarz do art. 37, (w:) Gospodarka nieru-
chomościami. Komentarz, Warszawa 2014.

11 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r., II OSK 1159/15, 
Legalis.
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czonych nieruchomości. Natomiast wartość odszkodowania należnego dotych-
czasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu ulega zmniejszeniu 
o kwotę równą wartości odszkodowania ustalonego z tytułu wygaśnięcia ogra-
niczonych praw rzeczowych. Z kolei, gdy na nieruchomościach przechodzących 
na własność Skarbu Państwa lub na prawie użytkowania wieczystego jest usta-
nowiona hipoteka, wówczas wartość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipo-
teki ustala się w wysokości świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej 
hipoteką, w zakresie, w jakim wierzytelność ta nie wygasła, wraz z odsetkami 
zabezpieczonymi tą hipoteką obliczonymi na dzień spłaty wierzyciela hipotecz-
nego. Tak ustalone odszkodowanie zaliczane jest na spłatę świadczenia głównego 
wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami. Organem właściwym 
do wypłaty uzgodnionych kwot odszkodowań jest wojewoda. Jednakże inwestor 
na mocy odrębnego porozumienia z wojewodą może pokryć koszty ustalenia 
wysokości odszkodowań12.

Również rozbudowana jest regulacja dotycząca procedury ustalania odszko-
dowania z tytułu ograniczenia prawa własności związanego z wyznaczeniem 
strefy kontrolowanej gazociągu, czasowego zajęcia nieruchomości w celu prze-
prowadzenia na niej prac budowlanych i za szkody rolnicze powstałe w trakcie 
procesu realizacji inwestycji. Przed wejściem na teren nieruchomości i jej czaso-
wym zajęciem wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia 
protokołu zajęcia nieruchomości. Protokół zawiera dokładny opis nieruchomości 
i powinien uwzględniać uwagi właściciela bądź użytkownika wieczystego. Nie-
trwałe budowle i elementy, które można wykorzystać po zakończeniu budowy, 
powinny zostać usunięte z ternu budowy. Brak woli ich usunięcia może mieć 
wpływ na wysokość odszkodowania. Po zakończeniu prac budowlanych sporzą-
dzany jest drugi protokół. Strony powinny podjąć współdziałanie w celu prawidło-
wego ustalenia szkód na nieruchomościach wywołanych budową. Pod względem 
dowodowym osiągniecie konsensusu będzie możliwie np. poprzez przedłożenie 
dokumentacji fotograficznej wskazującej stan nieruchomości po zakończeniu na 
niej robót. Same działania inwestora oraz ich prawidłowość mogą pozostawać 
poza kontrolą organu odszkodowawczego. Powinien on jednak uwzględnić te oko-
liczności, które wpływają na wysokość szkody uprawnionych osób, jeżeli zgło-
szą je one odpowiednio udokumentowane. Protokoły te wraz z zawiadomieniem 
o zajęciu nieruchomości przekazywane są właściwemu wojewodzie i stanowią 
podstawę do wyliczenia wysokości odszkodowania. Dopiero po zebraniu doku-
mentacji obejmującej cały obszar objęty inwestycją wszczynana jest procedura 
wyboru rzeczoznawcy majątkowego. Właściciel lub użytkownik wieczysty nie-
ruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość. Jeżeli właściciel odmawia 
wydania nieruchomości, wówczas dokument protokołu z odmową wydania jest 

12 Por. art. 23 ustawy o inwestycjach.
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podstawą do wszczęcia egzekucji administracyjnej mającej na celu wydanie nie-
ruchomości na koszt odmawiającego wydania. 

Wyliczeniem wysokości odszkodowania zajmuje się uprawniony rzeczo-
znawca majątkowy. Wyboru rzeczoznawcy dokonuje właściwy wojewoda. Przy 
szacowaniu odszkodowania uwzględnia się zarówno wartość rynkową, jak i war-
tość ograniczenia prawa własności13. Na wartość odszkodowania wpływają rów-
nież szkody fizyczne, w tym zmniejszone plonowanie w kolejnych latach oraz 
wartość rekultywacji gleby. Wybrany rzeczoznawca majątkowy sporządza operat 
szacunkowy opierający się na przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu sza-
cunkowego14. Przepisy tego aktu nie zobowiązują rzeczoznawcy do zawiadamia-
nia podmiotów zainteresowanych, w tym stron postępowania administracyjnego, 
o terminie, w jakim przeprowadzi on wizję lokalną na wycenianym obiekcie, 
ani też o zakresie nieruchomości przyjętych do porównania w czasie wyceny. 
Sama wizja lokalna ma służyć sporządzeniu operatu szacunkowego. Nie jest 
zatem dowodem w sprawie administracyjnej. Dowodem takim jest operat sza-
cunkowy. Dopiero do sporządzonego operatu szacunkowego może ustosunkować 
się strona, łącznie z uprawnieniem do przedstawienia kontroperatu15. Marginal-
nie można wskazać, że w świetle art. 79 § 1 k.p.a.16 strona powinna być zawiado-
miona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub 
oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Wobec tego, obowiązek 
zawiadamiania obciąża organ administracji publicznej i obejmuje dowody prze-
prowadzane przez sam organ. Jednocześnie stronie obecnej przy przeprowadze-
niu dowodu przysługuje prawo do czynnego w nim udziału przede wszystkim 
poprzez zadawanie pytań świadkom, biegłym i pozostałym stronom, jak również 
przez składanie wyjaśnień17. Można więc powiedzieć, że z obowiązku zawiada-
miania ustawodawca zwolnił biegłego.

13 Zob. pismo nr 505 w sprawie odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, przez które 
przeprowadzono inwestycję budowy gazociągu Rembelszczyzna–Gustorzyn, www.sejm.gov.pl 
(dostęp: 4.05.2018 r.), oraz interpretację indywidualną z dnia 7 września 2015 r., ITPP2/4512-
660/15/AP, www.mf.gov.pl (dostęp: 4.05.2018 r.).

14 Dz.U. nr 207, poz. 2109, z późn. zm.
15 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r., 

I OSK 977/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D9B7C0C27E (dostęp: 4.05.2018 r.); wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2014 r., II SA/Rz 610/14, 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/99D1CC1CF6 (dostęp: 4.05.2018 r.); wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 sierpnia 2014 r., II SA/Ke 486/14, Legalis; wyrok Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2015 r., I OSK 1031/14, http://orzeczenia.nsa.gov.
pl/doc/60125E7199 (dostęp: 4.05.2018 r.).

16 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.

17 Zob. szerzej M. Wierzbowski, R. Hauser (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Warszawa 2018.
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Trzeba też zaznaczyć, że w sytuacji, gdy właściciel pobierał dopłaty bezpo-
średnie bądź na prowadzenie upraw leśnych, czy też brał udział w programach 
rolno-środowiskowych, to wówczas rzeczoznawca uwzględnia także korzyści 
utracone z tych tytułów. Z kolei obowiązkiem właściciela jest zgłoszenie we właś-
ciwym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierzchni 
gruntów, które podlegają wyłączeniu z użytkowania. Charakterystyczne jest, że 
takie wyłączenie kwalifikowane jest do tzw. siły wyższej jako zdarzenie nieza-
leżne od rolnika. Rolnik w związku z taką kwalifikacją nie ponosi konsekwencji 
karnych. W decyzji o lokalizacji inwestycji oznaczone są również powierzch-
nie czasowych wyłączeń jako ustalony iloczyn długości przecięcia działki pla-
cem budowy i jego szerokości. Po ukończeniu prac budowlanych grunty leśne są 
ponownie zalesione z pozostawieniem 4-metrowego pasa bez nasadzeń do celów 
eksploatacyjnych18. Z kolei, organ pierwszej instancji w razie wątpliwości zgła-
szanych przez właścicieli nieruchomości powinien rozważyć konieczność prze-
prowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem biegłego i inwestora. Takie 
postępowanie może być pomocne w ustaleniu stanu faktycznego nieruchomości 
istniejącego na dzień zakończenia na niej robót budowlanych19.

Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda właściwy ze względu 
na miejsce położenia nieruchomości. Natomiast obowiązek zapłaty odszkodowa-
nia obciąża inwestora. Jednocześnie inwestor, na mocy odrębnego porozumienia 
z wojewodą, pokrywa koszty ustalenia wysokości odszkodowań. Decyzja dorę-
czana jest wszystkim stronom. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W gruncie rzeczy 
wypłata odszkodowania następuje wówczas, gdy jej wysokość została ustalona 
w ostatecznej decyzji, której podstawą wydania był prawidłowo sporządzony 
operat szacunkowy. W przypadku, gdy strona nie zgadza się z wysokością ustalo-
nego w decyzji odszkodowania, może złożyć odwołanie do właściwego ministra. 
Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Gra-
nice działania ministra w trakcie oceny prawidłowości ustalenia odszkodowania 
są zawarte w art. 138 k.p.a. Katalog rozstrzygnięć podejmowanych przez organ 
odwoławczy ma charakter zamknięty20. W zasadzie więc tylko w przypadku, gdy 
objęta kontrolą decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, 
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnię-
cie, wówczas właściwy minister uprawniony jest do uchylenia decyzji i wska-

18 Informacja o procedurze przyznawania odszkodowań w związku z budową gazociągu 
Lwówek‒Odolanów, http://www.osieczna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=4&dzialy=4&akcja
=artykul&artykul=2982&schemat=1 (dostęp: 5.05.2018 r.).

19 Pisma urzędowe ministerstw z dnia 19 lutego 2016 r., VIII/505/2016, www.sejm.gov.pl 
(dostęp: 5.05.2018 r.).

20 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedzibą w Warszawie z dnia 3 kwietnia 
2008 r., V SA/Wa 367/08, Legalis. 
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zania wojewodzie okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym 
rozpatrzeniu sprawy. 

Trzeba też dodać, że w świetle art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy bez 
zbędnej zwłoki lub w terminie oznaczonym w przepisach szczególnych ani w ter-
minie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) stronie służy ponaglenie 
do organu wyższego stopnia, a w przypadku braku organu wyższego stopnia do 
organu prowadzącego postępowanie. Dlatego właściwemu ministrowi przysłu-
gują uprawnienia kontrolne w zakresie terminowości prowadzonego przez woje-
wodę postępowania odszkodowawczego. Warunkiem takiej kontroli jest jednak 
jej zainicjowanie przez złożenie odpowiedniego zażalenia. 

4. Odrębnie trzeba omówić kwestie związane z odszkodowaniem za udo-
stępnienie nieruchomości w terminie późniejszym. Pobudowane urządzenia 
przesyłowe wymagają sukcesywnych przeglądów czy usunięcia ewentualnych 
awarii. Ustawa o inwestycjach odsyła do odpowiedniego zastosowania przepisów 
art. 124 ust. 2 i 4–7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami21. W świetle art. 124 ust. 6 tej ustawy właściciel lub użytkownik wieczy-
sty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania 
czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów 
i urządzeń. Natomiast zgodnie z art. 124 ust. 4 i 6 tej ustawy na osobie lub jed-
nostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia 
nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przepro-
wadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń22. Jeżeli przywrócenie nieruchomości 
do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub 
koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4, zgodnie z którym odszko-
dowanie przysługuje również za szkody powstałe m.in. wskutek budowy urzą-
dzeń infrastruktury technicznej. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości 
poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieru-
chomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniej-
szeniu. Można więc powiedzieć, że ustawodawca przewidział również możliwość 
wypłaty ewentualnego odszkodowania wywołanego wejściem inwestora przesy-
łowego w czasie późniejszym bądź też na teren większy niż strefa kontrolowana, 
np. w celu usunięcia awarii. Ingerujący w prawo własności, niezależnie od formy 
ingerencji, obowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzed-
niego po zakończeniu prac, a w przeciwnym wypadku zastosowanie znajduje 
art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami – odszkodowanie za 

21 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm. 
22 Do obiektów takich zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nale-

żą: ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne 
podziemne, naziemne lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych prze-
wodów i urządzeń.
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poniesione szkody23. Wydaje się więc, że takie odszkodowanie może być nali-
czane wielokrotnie w razie zaistnienia aktualizujących je przesłanek. 

Rozważania co do podatkowych aspektów odszkodowania związanego 
z wywłaszczeniem nieruchomości wypada rozpocząć od przytoczenia istotnych 
w tej kwestii definicji. I tak, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania 
wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych24 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego 
rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c 
oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa25 zaniechano poboru podatku. Z kolei w świetle 
art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne 
od podatku dochodowego są m.in. przychody uzyskane z tytułu odszkodowa-
nia wypłacanego stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej 
wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją 
przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieru-
chomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości nabył jej 
własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego 
bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od 
wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele 
uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu. 
W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że zwolnienie to odnosi się do norm zawartych 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami ze względu na towarzyszący im cha-
rakter przymusu ze strony organów administracji w kwestii pozbawienia prawa 
własności jej dotychczasowego właściciela. Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 
ustawy o inwestycjach wojewoda na mocy wydanej decyzji ogranicza za odszko-
dowaniem sposób korzystania z nieruchomości. Jak wskazywano już wyżej, 
poprzez art. 30 ustawy o inwestycjach ustawodawca odsyła do odpowiedniego 
stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami. Już powyższy zestaw defi-
nicji wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego 
rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyłączeniem tych, które zostały 
enumeratywnie wskazane przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmio-
towych ustawy bądź od których Minister Finansów w drodze rozporządzenia 
odstąpił. Okazuje się więc, że odszkodowanie otrzymane z tytułu szkód wywo-
łanych procesem inwestycyjnym przez osoby fizyczne jest wolne od podatku 
dochodowego od osób fizycznych26. 

23 Por. D. Pęchorzewski, M. Horoszko, Komentarz do art. 124b, (w:) D. Pęchorzewski (red.), 
Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2014.

24 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.
25 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.
26 Zob. szerzej: interpretacja indywidualna z dnia 8 sierpnia 2016 r., ITPB4/4511-470/16/KK, 

www.mf.gov.pl (dostęp: 5.05.2018 r.).
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Trzeba też zaznaczyć, że opodatkowaniu nie podlegają także opłaty roczne 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, a oddanych w takie użytkowanie 
decyzją o ustaleniu inwestycji. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług27 przez dostawę towa-
rów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, 
w tym również: oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie wskaza-
nych w ustawie praw, w tym prawa użytkowania wieczystego. Natomiast w świe-
tle art. 15 ust. 1 i 6 przywołanej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące 
samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy, bez 
względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się za podatnika orga-
nów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie reali-
zowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których 
zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie 
zawartych umów cywilnoprawnych. Z kolei w art. 20 ust. 3, 6 i 8 ustawy o inwe-
stycjach wskazano, że nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających 
teren inwestycji stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, 
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała 
się ostateczna, za odszkodowaniem. Inwestor nabywa z mocy prawa z dniem, 
w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała 
się ostateczna, prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości gruntowych 
oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych 
i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach. Nabycie prawa użytkowa-
nia wieczystego, prawa własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem 
związanych i lokali oraz ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda 
w drodze decyzji28.

5. Pomimo, zdawałoby się rozbudowanych podstaw legislacyjnych i uregulo-
wanych tam zasad szacowania odszkodowania za szkody związane z realizacją 
inwestycji, to, jak okazało się w praktyce, nie wszystkie sytuacje w tej kwestii 
zostały przewidziane w ustawie o inwestycjach. Zabrakło bowiem uwzględnienia 
w tej specjalnej, wyodrębnionej procedurze statusu podmiotów, których prawo 
własności ani nie wygasło, ani nie zostało ograniczone, a jednak ponieśli oni 
szkodę związaną z realizacją inwestycji.

Tymczasem w trakcie budowy odcinka gazociągu okazało się, że jest grupa 
rolników, która została czasowo pozbawiona „prawa do pola”, czy też prawo to 
w różny sposób zostało im ograniczone. Prowadzone prace budowlane i nasypy 
ziemi wywołały zwężenie bądź uszkodzenie dróg dojazdowych do pół upraw-
nych, przez co nie był możliwy dojazd do nich odpowiednim sprzętem i tym 
samym przeprowadzenie prac polowych adekwatnych do pory roku. Dojazd do 

27 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.
28 Zob. szerzej: interpretacja indywidualna z dnia 18 listopada 2016 r., 0461-ITPP3.4512.541. 

2016.1.EB, www.mf.gov.pl (dostęp: 5.10.2018 r.).
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uprawy zazwyczaj prowadzi przez nieutwardzone drogi polne. Zgodnie ze sta-
nowiskiem wykonawcy inwestycji, tego rodzaju zdarzeń nie uwzględnił ustawo-
dawca w ustawie o inwestycjach, a zatem nie może być do nich zastosowana 
szczególna procedura ustalania i wypłaty odszkodowania z ustawy. Pomiędzy 
wykonawcą robót budowlanych a poszkodowaną grupą rolników zostały pod-
jęte negocjacje w celu zawarcia ugody i zrekompensowania poniesionych strat. 
Wykonawca wybrał rzeczoznawcę i na użytek wykonawcy został sporządzony 
operat szacunkowy wartości szkód w uprawach spowodowanych zablokowa-
niem dróg dojazdowych do pól uprawnych, czy też uszkodzeniem części drogi. 
Trzeba zaznaczyć, że sporządzone na zlecenie wykonawcy robót operaty szacun-
kowe ustalały wartość odszkodowania na podstawie „normalnego” plonu z pola 
z roku, w którym nastąpiło zablokowanie drogi, czy też zasypanie części uprawy. 
Poszkodowani lokalizacją inwestycji nie zgodzili się z ustaleniem odszkodowania 
na podstawie „normalnego” plonu z pola, skoro nastąpił jego ubytek z uwagi na 
brak dojazdu do pola. Operaty sporządzone na zlecenie wykonawcy robót nie 
uwzględniały bowiem m.in. wysokości osiąganych w obrębie upraw plonów osią-
ganych przez innych rolników, którzy przeprowadzali prace polowe zgodnie z ich 
specyfiką i harmonogramem. 

Wobec braku, jak się okazało w praktyce, możliwości zastosowania zasad 
szacowania odszkodowania z ustawy o inwestycjach pojawiła się potrzeba sfor-
mułowania drogi właściwej do dochodzenia tak powstałych roszczeń. W tej sytu-
acji można by bronić twierdzenia, że podstawą prawną do dochodzenia roszczeń 
związanych z realizacją inwestycji, a w gruncie rzeczy niewymienionych w usta-
wie, powinien być art. 415 k.c. i tym samym złożenie powództwa cywilnego do 
sądu powszechnego. Zgodnie bowiem z art. 415 k.c., kto z winy swej wyrządził 
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Odpowiedzialność z tytułu 
czynów niedozwolonych oparta jest na stosunku zobowiązaniowym pomiędzy 
osobą, na którą został nałożony ciężar naprawienia szkody, a poszkodowanym. 
Istota czynu niedozwolonego sprowadza się do pewnego zdarzenia cywilnopraw-
nego wywołującego odpowiedzialność deliktową. We współczesnych poglądach 
przez czyn niedozwolony rozumie się różne zdarzenia kreujące odpowiedzial-
ność odszkodowawczą, tu również zdarzenia generalnie dozwolone przez prawo 
lub – w swoim normatywnym kształcie – całkowicie oderwane od zachowania 
człowieka (czyn niedozwolony w znaczeniu techniczno-prawnym)29.

W ramach art. 361 § 1 i 2 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpo-
wiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego 
szkoda wynikła. Mając na uwadze powyższe, w braku odmiennego przepisu 
ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które 
poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody 

29 P. Machnikowski, A. Śmieja, (w:) A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 6. 
Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018, s. 370–371.
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nie wyrządzono. Z kolei, gdy chodzi o warunki formalne powództwa, to ustawo-
dawca wymaga, aby w sprawach o roszczenia majątkowe powód oznaczył wartość 
przedmiotu sporu. Tym samym strona wnosząca pozew do sądu powinna spre-
cyzować kwotę, jaka jej zdaniem zrekompensuje jej szkodę30. Skoro więc rolnik 
nie zgadza się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez wykonawcę, 
a sam nie wie, jaka powinna być jego wartość: „nie zgadzam się, bo jest za niska”, 
powinien zlecić sporządzenie opinii niezależnemu biegłemu. W związku z tym 
trzeba zadać pytanie, czy koszty takiego „własnego” operatu będzie mógł doli-
czyć do wartości przedmiotu sporu. Kwestia ta była już przedmiotem rozważań 
judykatury. Dla przykładu, Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 6 listo-
pada 2013 r., I Ca 399/1331, stwierdził, że uwzględnienie w ramach odszkodowania 
kosztów powstałych wskutek sporządzenia prywatnych ekspertyz w celu określe-
nia rozmiarów szkody jest możliwe jedynie wówczas, gdy zlecenie ich wydania 
nastąpi na etapie przedsądowym. Ocena, czy poniesione koszty ekspertyzy spo-
rządzonej na zlecenie poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym są objęte 
odszkodowaniem przysługującym od sprawcy bądź jego ubezpieczyciela, musi 
być dokonana z uwzględnieniem całokształtu okoliczności sprawy, a w szczegól-
ności uzależniona od ustalenia, czy zachodzi normalny związek przyczynowy 
pomiędzy poniesieniem tego wydatku a wypadkiem oraz czy poniesienie tego 
kosztu było obiektywnie uzasadnione i konieczne także w kontekście ułatwie-
nia ustalenia okoliczności wypadku i rozmiarów szkody. Podobne stanowisko 
zajął również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 maja 2004 r., III CZP 24/0432, 
stwierdzając, że ocena, czy koszty ekspertyzy powypadkowej poniesione przez 
poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym mieszczą się w ramach szkody 
i normalnego związku przyczynowego, powinna być dokonywana na podstawie 
konkretnych okoliczności sprawy, a w szczególności po dokonaniu oceny, czy 
poniesienie tego wydatku było obiektywnie uzasadnione i konieczne. Uznając 
w tej sytuacji, że będzie to opinia sporządzona na etapie postępowania przedsą-
dowego, a więc powód będzie ją mógł zasadniczo doliczyć do wartości odszko-
dowania. 

Natomiast gdy chodzi o określenie żądania, to powinno ono sprowadzać się 
do odszkodowania za szkodę wywołaną wskutek zablokowania drogi dojezdnej 
do pól uprawnych. Wobec tego nieprawidłowe będzie żądanie odszkodowania za 
straty w uprawach rolnych, gdyż spór między stronami sprowadza się do wyso-

30 Zob. szerzej komentarz do art. 187 k.p.c., np. A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cy-
wilnego. Komentarz. Warszawa 2017; K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. 
Komentarz. Art. 1–366, Warszawa 2016, oraz P. Osowy, Powództwo o zasądzenie świadczenia 
w sądowym postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 2002, z. 6, s. 51 i n.; W. Broniewicz, 
Warunki uwzględnienia powództwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3, s. 32 i n.

31 http://orzeczenia.sieradz.so.gov.pl/content/$N/152520000000503_I_Ca_000399_2013_
Uz_2013-11-06_002 (dostęp: 12.12.2018 r.).

32 Legalis.
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kości szkody, jaką miał ponieść rolnik poprzez prowadzenie prac budowlanych, 
a w ich efekcie uniemożliwienie mu czy utrudnienie dojazdu do pól uprawnych. 

W szczególności rzeczoznawca sporządzający operat szkody na etapie przed-
sądowym, oczywiście opierający się na okolicznościach danego przypadku, powi-
nien uszczegółowić np. sposób ustalenia ubytku w wysokości plonu z różnych 
tytułów (suszy, braku nawożenia i wykonania innych czynności agrotechnicz-
nych na polu). Powinien również uwzględnić warunki atmosferyczne w danym 
okresie, np. przeprowadzić analizę opadów, ich wysokości i wpływu na plon, 
oraz klasy ziemi, na jakiej prowadzona była uprawa – im lepsza, tym mniejszy 
wpływ mniejszych opadów na wielkość plonu). Dodatkowo, czy prace budow-
lane, rozkopy, nasypy nie wpłynęły na odpływ z pola czy też wzmożony dopływ 
wody na pole. Wobec braku obecnie dorobku w tym temacie, pomocniczo można 
zastosować wytyczne w zakresie ustalania szkody wyrządzonej innymi zda-
rzeniami. Dla przykładu, w uchwale składu 7 sędziów z dnia 19 maja 2015 r., 
III CZP 114/1433, Sąd Najwyższy na gruncie ustawy ‒ Prawo łowieckie34 wska-
zał, że szkodą w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, 
związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych 
przygotowujących grunt do zasiewu.

Jak widać, dochodzenie odszkodowania za szkodę wywołaną utrudnieniem 
dostępu do pola poprzez zablokowanie drogi dojezdnej jest już zagadnieniem 
bardziej złożonym. Samo określenie wartości takiej szkody wymaga aktywno-
ści poszkodowanego. Oderwanie czy też odmowa „dopisania” takich szkód od 
procedury zawartej w ustawie o inwestycjach wywołuje uruchomienie drogi 
sądowej. Z kolei przy rozpoznawaniu sprawy na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego35 rzeczą sądu nie 
jest zarządzenie dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron 
i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też 
sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzenia z urzędu dowodów zmierzających 
do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 232 k.p.c.). 
Obowiązek przedstawienia dowodów spoczywa na stronach (art. 3 k.p.c.), a cię-
żar udowodnienia faktów mających dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie 
(art. 227 k.p.c.) spoczywa na stronie, która z faktów tych wywodzi skutki prawne 
(art. 6 k.c.)36.

33 „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 2015, nr 12, poz. 134; por. też wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 września 2017 r., I ACa 176/17, Legalis.

34 Por. art. 50 ust. 1b w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. ‒ 
Prawo łowieckie, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2033, z późn. zm.

35 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm., dalej: k.p.c.
36 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96, „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego Izba Cywilna” 1997, nr 6–7, poz. 76, oraz uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 11 kwietnia 2000 r., III CKN 237/00, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna” 
2000, nr 10, poz. 190.
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6. Przedstawione powyżej uwagi wykazują, jak zróżnicowana i zarazem zło-
żona jest sytuacja osób, którym wyrządzono szkodę przez prowadzone prace 
w zakresie inwestycji publicznych. Niewątpliwie, w lepszej sytuacji są te osoby, 
których sytuacja została wprost przewidziana w ustawie statuującej daną inwe-
stycję. Jest ona wyrazem uwzględnienia przez ustawodawcę zasady ochrony 
własności i nieingerowania w cudze prawo, sama zaś ingerencja wymaga odpo-
wiedniego odszkodowania. Takie podejście ustawodawcy daje wskazanym pod-
miotom szczególne uprawnienia. Końcowo można przypomnieć, że w przypadku 
uznania przez poszkodowanych, że organ bezzasadnie zwleka z wydaniem decy-
zji odszkodowawczej, czy też prowadzi postępowanie w sposób nieefektywny, to 
może on wnieść w tym przedmiocie zażalenie do właściwego ministra. Jak można 
zauważyć, szkody wymienione w ustawie o inwestycjach dają poszkodowanym 
uprzywilejowaną pozycję, a główny ciężar ponosi organ i inwestor. Sytuacja osób 
w zakresie szkód niewymienionych w ustawie jest znacznie trudniejsza. To na nich 
spoczywa cały ciężar wykazania szkody wyrządzonej procesem inwestycyjnym.

Główny wątek rozważań oscylował wokół ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu ragazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że dokonane ustalenia można przenieść na grunt innych ustaw 
inwestycyjnych, np. dotyczących budowy dróg i autostrad, elektrowni wodnych, 
jądrowych, wiatrowych, portów wodnych i innych. Analiza tematu prowadzi do 
wniosku, że nie jest możliwe, aby przewidzieć wszystkie możliwe szkody, jakie 
mogą być wywołane realizacją określonej inwestycji. Dlatego uzasadnione wydaje 
się być doprecyzowanie w ustawach inwestycyjnych pojęcia „innych szkód” zwią-
zanych z realizacją określonej inwestycji, czy też wyraźne ich wskazanie. Jednakże 
na tym etapie celowe byłoby, aby w obwieszczeniach publicznych informujących 
o realizacji inwestycji dookreślić terminy prowadzenia prac budowlanych i tym 
samym wskazać na ewentualność utrudnień dostępu do pól uprawnych.
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FARMERS IN CONNECTION WITH ENERGY INVESTMENTS – 

SELECTED ISSUES

Summary

The paper discusses pursuing claims for damages for losses resulting from the 
implementation of public investments. The crop losses resulting from the construction 
of power transmission lines have already been a subject matter of court proceedings. 
Due to a variety of those proceedings no course of action has been developed yet. In the 
paper the Author focuses on the procedure of estimating the loss and determining the 
amount of damages for losses listed in the Act and for the other ones that the Act does not 
expressly define. Apart from the loss estimation procedure, the paper raises also other 
issues relating to a legal situation of a farmer in the court proceedings, such as the costs 
of private expert opinions and evidentiary proceedings or tax issues.

The Author concludes that including a given loss in the investment act gives an injured 
party a privileged position and the obligations relating to a compensation procedure are 
passed on to an institution and an investor. This, however, does not apply to the persons 
whose losses have not been specified in the act. Thus, it is necessary for the investment 
acts to clarify the concept of “other losses” connected with carrying out a particular 
investment. Nevertheless, at this stage it would be advisable if public announcements 
informing about investments specified the dates of construction works and, as a result, 
indicated possible difficulty in getting access to farmlands. 
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WZNOWIENIE STUDIÓW

1. WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedna z bardziej problematycznych 
instytucji prawnych szkolnictwa wyższego – tzw. wznowienie studiów. Rozważe-
nia wymagają wątpliwości dotyczące dopuszczalności wznawiania studiów 
w świetle obowiązującej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce1, w szczególności możliwość uregulowania na podstawie art. 75 
ust. 1 p.s.w.n. wskazanej instytucji w regulaminie studiów. Z tych względów niez-
będne jest przeanalizowanie jej treści i charakteru. Refleksją objęte są ponadto 
zagadnienia proceduralne związane z wydawaniem rozstrzygnięć w przedmiocie 
wznowienia studiów, w tym forma aktu w przedmiocie wznowienia studiów oraz 
dopuszczalność jego kontroli przez sądy administracyjne. 

2. DOPUSZCZALNOŚĆ WZNAWIANIA STUDIÓW I CHARAKTER 
PRAWNY INSTYTUCJI

Zastrzeżenia dotyczące dopuszczalności stosowania instytucji wznowie-
nia studiów mają swoje źródło w nieuregulowaniu kwestii wznowienia studiów 
w przepisach obowiązującej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
W odróżnieniu od poprzedniego stanu prawnego2, ani ta ustawa, ani akty wyko-

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, dalej: p.s.w.n.
2 Zob. art. 162 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm., dalej: p.s.w.; do 1 października 2014 r. był to 
art. 162 pkt 5 lit. c), § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu 
studiów w uczelniach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1302); § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać 
postanowienia regulaminu studiów w uczelniach (Dz.U. nr 160, poz. 958); § 1 pkt 15 rozporządze-
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nawcze do niej nie wspominają bowiem w ogóle o „wznowieniu studiów”. Jedno-
cześnie w art. 69 ust. 1 p.s.w.n. określono zamknięty katalog form przyjęcia na 
studia, tj. może ono nastąpić wyłącznie przez: rekrutację, potwierdzenie efektów 
uczenia się albo przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej. Przepisy 
wskazanej ustawy nie wspominają o formie przyjęcia na studia w postaci „wzno-
wienia studiów”. 

Instytucja wznowienia studiów tymczasem ze swojej istoty dotyczy osób, 
które na tych studiach aktualnie nie są, a zatem jawią się jako „zewnętrzne” 
wobec uczelni. Skoro bowiem wnioskują o przywrócenie im statusu studentów 
w drodze wznowienia studiów, to logiczne jest, że nie mają tego statusu – nie są 
studentami. Nie powinno zaś budzić wątpliwości, że o prawach i obowiązkach 
byłego studenta – jak również każdej innej osoby „zewnętrznej” wobec szkoły 
wyższej – uczelnia nie może rozstrzygać na podstawie swojego aktu prawnego, 
który może się odnosić tylko do członków wspólnoty uczelnianej. Wznowienie 
studiów może być, i było w orzecznictwie, postrzegane jako nawiązanie sto-
sunku prawnego między uczelnią a osobą niebędącą studentem3. Widoczna jest 
tu paralela do przyjęcia na studia4 – kandydat na studia także jest podmiotem 
zewnętrznym wobec uczelni i dlatego rozstrzygnięcie w jego sprawie wydawane 
jest w drodze decyzji administracyjnej opartej na przepisie rangi ustawowej. 
Konsekwentnie uznano w związku z tym, że akt administracyjny w przedmiocie 
wznowienia to akt zewnętrzny – decyzja administracyjna – co wprost stwierdził 
już Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 19 wrześ-
nia 2007 r., IV SA/Po 357/07. Taka kwalifikacja była przyjmowana także w dal-
szym orzecznictwie oraz w doktrynie5. Jak stwierdził P. Dańczak, „charakter obu 
spraw [wznowienia studiów i zmiany kierunku] jest w istocie równorzędny ze 
sprawami rekrutacji na studia, rozstrzyga bowiem o przyjęciu na studia, niezależ-
nie od tego, czy są to studia kolejne, czy kontynuowane po wcześniejszym skre-
śleniu z listy. Jedyna różnica polega na tym, że podjąć studia na danym kierunku 
można raz, a każda próba powrotu na nie, jeśli dotyczy wyższego niż pierwszy 

nia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie warunków, jakim 
muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach niespełniających wymagań 
określonych w art. 56 ust. 2 lub w art. 58 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 
nr 120, poz. 832); § 2 pkt 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 października 
1991 r. w sprawie zasad, jakim powinny odpowiadać postanowienia regulaminu studiów uczelni 
państwowych nie spełniających wymagań określonych w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. nr 98, poz. 432).

3 Zob. też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 11 grudnia 
2014 r., III SA/Kr 505/14. To i następne orzeczenia podane bez publikatora dostępne są w Central-
nej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (dostęp: 1.02.2018 r.). 

4 Ibidem.
5 Zob. P. Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i dok-

torantów, Warszawa 2015, s. 134; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 
2016 r., I OSK 1908/15.
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rok studiów, musi być traktowana jako ich wznowienie”6. Jednocześnie należy 
wskazać, że decyzja administracyjna powinna mieć oparcie w przepisach prawa 
powszechnie obowiązującego, a nie wewnętrznego7. Organ administracji publicz-
nej, w tym organ administracji uczelni, może bowiem działać tylko w granicach 
i na podstawie prawa (art. 7 Konstytucji RP, art. 6 i 7 in principio k.p.a.8), zaś akty 
wewnętrzne – a do nich zalicza się regulamin studiów – nie mogą stanowić pod-
stawy wydania decyzji administracyjnej (art. 93 ust. 2 Konstytucji RP); Naczelny 
Sąd Administracyjny wyjaśnił to już u początku swojej działalności9. Rzecz 
jasna, regulamin studiów, zwłaszcza w warunkach autonomii szkolnictwa wyż-
szego (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP – która jednak jest zapewniona „na zasadach 
określonych w ustawie”), może stanowić samodzielną podstawę rozstrzygnięć 
w ramach relacji łączącej studenta i uczelnię (tzw. stosunku wewnątrzzakłado-
wego), mimo że student nie jest wobec uczelni podległy służbowo czy tym bar-
dziej organizacyjnie, o ile jednak odbywa się to w granicach prawa powszechnie 
obowiązującego10. Regulamin studiów nie może jednak stanowić podstawy do 
rozstrzygania o prawach i obowiązkach podmiotów niezwiązanych stosunkiem 
zakładowym z uczelnią. Dlatego powtarza się w orzecznictwie, że „rozstrzy-
gnięcia przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź 
rozwiązaniu stosunku zakładowego są decyzjami administracyjnymi”11, a – jak 
wspomniano – kwestia wznowienia studiów została uznana za dotyczącą nawią-
zania stosunku zakładowego, zaś „od powyżej wymienionych odróżnić należy 
rozstrzygnięcia organów szkoły znajdujące podstawę prawną w wewnętrznych 
źródłach prawa, np. w regulaminie studiów. Jeżeli nie są to przepisy o charakte-
rze powszechnie obowiązującym, to mogą stanowić one podstawę prawną jedynie 
rozstrzygnięć związanych z tokiem studiów indywidualnie określonego studenta, 
które jednak nie kształtują ostatecznie jego sytuacji prawnej (nie mają charakteru 
zewnętrznego)”12.

Skoro zatem ustawodawca w art. 69 ust. 1 p.s.w.n. wymienił, w postaci kata-
logu zamkniętego, formy przyjęcia na studia – i nie wymienił w nich dotychczas 

 6 Zob. P. Dańczak, Decyzja..., fragment zawarty w przypisie 379.
 7 Zasada ta nie podlega samoczynnemu wyłączeniu w warunkach szkolnictwa wyższego, na 

co zwracał uwagę już P. Kucharski, Glosa do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 1999 r., I SA/841/99, 
„Orzecznictwo Sądów Polskichˮ 2002, nr 5, s. 266–267.

 8 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ‒ Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.

 9 Zob. stanowiący „kamień milowy” wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lu-
tego 1981 r., SA 819/80, ONSA 1981, nr 1, poz. 6.

10 Por. uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 października 2003 r., OPS 
5/03, ONSA 2004, nr 1, poz. 9.

11 Postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2018 r., I OSK 1605/18 
i z dnia 14 listopada 2018 r., I OSK 3854/18. Tym samym prawodawca powinien określić podstawę 
do ich wydawania w aktach powszechnie obowiązujących. 

12 Ibidem. 
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wznowienia – to prima facie może się wydawać, że na chwilę obecną uczelnia 
nie może wprowadzić odrębnych od ustawowych form przyjmowania na stu-
dia. Konkluzja ta ma daleko idące konsekwencje. Jeżeli bowiem uczelnia będzie 
wydawać decyzje administracyjne bez oparcia na prawie powszechnie obowią-
zującym, to istnieje uzasadnione ryzyko, że mogą być one uznane za obarczone 
wadą nieważności z tytułu braku podstawy prawnej – tj. wskazaną w art. 156 § 1 
pkt 2 in principio k.p.a. Stwierdzenie w przyszłości nieważności takich decyzji – 
ze skutkiem ex tunc – mogłoby implikować obowiązek stwierdzenia nieważności 
warunkowanych wznowieniem studiów decyzji o nadaniu tytułu zawodowego13, 
a w konsekwencji odebraniem dyplomów. Stan taki mógłby być uznany za nieod-
powiadający wymogom państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP) chroniącego 
prawo do nauki (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP), a w szczególności za godzący 
w zaufanie jednostki do państwa oraz jej poczucie bezpieczeństwa prawnego. 

Przedstawione dotychczas rozumowanie zdaje się wykluczać dopuszczenie 
wznowienia studiów w obowiązującym stanie prawnym. Rodzi się jednak pyta-
nie, czy dotychczasowe spojrzenie jest w pełni poprawne i czy możliwe jest takie, 
w którym uczelnie wciąż mogą stosować instytucję wznowienia studiów14.

13 Por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 stycznia 2015 r., I OSK 
74/15 i uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., I OPS 2/12, 
ONSAiWSA 2013, nr 1, poz. 1. Skoro bowiem wskutek decyzji nieważnościowej wobec decyzji 
w przedmiocie wznowienia studiów osoba nigdy nie została na nie wznowiona, to nie miała statu-
su studenta, a nie mając go – nie mogła uzyskać tytułu zawodowego. 

14 Taką możliwość dopuszcza Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale bez szerszej ar-
gumentacji. Jak bowiem wskazano w znajdującym się na stronie internetowej Konstytucji dla 
Nauki komunikacie dotyczącym instytucji wznowienia studiów (http://konstytucjadlanauki.gov.
pl/informacja-w-sprawie-wznawiania-studiow, dostęp: 28.01.2019 r.): „Przepisy Konstytucji dla 
Nauki weszły w życie 1 października 2018 roku. W związku z tym informujemy, że art. 85 ust. 1 
ww. ustawy określa podstawowy katalog praw studenta. Szczegółową organizację studiów oraz 
prawa i obowiązki studentów uczelnie określają w regulaminach studiów (art. 75 ust. 1). Co to 
oznacza? To oznacza, że prawa studenta nie zostały ograniczone wyłącznie do katalogu wskaza-
nego w ustawie i mogą być odpowiednio rozszerzone w regulaminie studiów. […] Decyzje władz 
uczelni w przedmiocie wznowienia studiów (przywrócenia w prawach studenta), do dnia wejścia 
w życie nowego regulaminu studiów, winny być podejmowane w oparciu o postanowienia regu-
laminu studiów uchwalonego na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2014 r. 
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. 
Po rozpoczęciu roku akademickiego 2019/2020 i wejściu w życie nowego regulaminu studiów 
– na podstawie regulacji w nim zawartych, o ile będzie on przewidywał procedurę wznowienia 
studiów. Podkreślenia wymaga, że procedura wznowienia studiów powinna być traktowana wy-
jątkowo i być stosowana jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i tylko w odniesieniu 
do osób, które uprzednio w uczelni studiowały. Przywrócenie w prawach studenta jest niemożliwe 
w przypadku, gdy w uczelni nie jest już prowadzony dany kierunek studiów i takie zastrzeżenie 
powinno zostać zapisane w regulaminie studiów. Wznowienie studiów odbywa się na konkret-
ny kierunek studiów i realizowany w chwili wznowienia program studiów. Ewentualne zmiany 
programowe obligują studenta do uzupełnienia różnic programowych, niezależnie od liczby zali-
czonych wcześniej semestrów. Uzupełnienie tych różnic ma na celu zrealizowanie przez studenta 
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Mając to na uwadze, wydaje się, że jedyną możliwością zachowania insty-
tucji „wznowienia studiów” jest przyjęcie, że mimo podobieństwa nie stanowi 
ono jednak „przyjęcia na studia” w rozumieniu art. 69 ust. 1 ustawy. Kluczowy 
dla tej interpretacji jest art. 83 ust. 1 p.s.w.n., który stwierdza, że: „Osoba przy-
jęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślu-
bowania”. W przypadku tymczasem osoby wznawianej na studia nie wymaga 
się od niej złożenia ślubowania, ponieważ złożyła je już, gdy rozpoczęła studia, 
na które jest wznawiana. Innymi słowy, z wykładni systemowej przedstawio-
nych przepisów wynika, że procedura wznowienia z istoty nie stanowi „przyję-
cia na studia”15, gdyż odnosi się do osoby już przyjętej na nie, która rozpoczęła 
w przeszłości studia (podjęła je na tym kierunku i w tym trybie, którego doty-
czyć ma wznowienie) i złożyła ślubowanie, wobec czego nabyła prawa studenta. 
Jeżeli zatem osoba została już przyjęta na te studia, to tym samym wznowienie 
studiów nie oznacza (ponownego) przyjęcia jej na nie. Nie budzi wątpliwo-
ści, że osoba wznowiona na studia zostaje przywrócona na pierwotne studia, 
na które była przyjęta i na których nabyła prawa studenta, istotą wznowienia 
zaś jest ich kontynuacja, a nie rozpoczynanie od nowa16. Co za tym idzie, stan 
prawny takiej osoby jako studenta, jego numer albumu czy teczka akt osobo-
wych17 stanowią, w zakresie niezmienionym prawnie w tzw. międzyczasie18, 
kontynuację studiów z chwili skreślenia z listy studentów. Rzecz jasna, nie-
kiedy odstęp czasowy między skreśleniem a wznowieniem może implikować 
zmiany wymagające uzupełnienia przez wznawianego studenta, co przyjmuje 
postać wyznaczenia w ramach władztwa fachowego19 tzw. różnicy programo-
wej – dodatkowych przedmiotów potrzebnych do zaliczenia przez wznawianą 
osobę20. Okoliczność weryfikowania istnienia różnic programowych potwierdza 

wszystkich efektów uczenia się wynikających z aktualnego programu studiów. Osoba wznawia-
jąca studia może je ukończyć, jeśli osiągnie takie same efekty uczenia się, jak pozostali studenci 
danego rocznika”.

15 Niekiedy regulaminy studiów same różnicują „ponowne przyjęcia na studia” i „wznowienie 
studiów” – zob. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2011 r., I OSK 
1392/11.

16 Odmiennie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 marca 
2015 r., IV SA/Wr 785/14, w którym stwierdził, że „wznowienie studiów nie oznacza ich bez-
pośredniej kontynuacji, lecz rozpoczęcie nowego toku studiów z obowiązkiem uzupełnienia 
różnic programowych i uznaniem za zaliczone przedmiotów, które student zaliczył przed skre-
śleniem”. Sąd ten, powtarzając w tym zakresie wywody organu, nie zweryfikował ich jednak 
z rzeczywistością.

17 Zob. § 14 i 15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861).

18 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016 r., I OSK 1908/15.
19 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018, s. 205.
20 Zob. np. § 9 ust. 12 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (załącznik do 

uchwały nr 351 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwa-
lenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, Monitor UW z 2015 r., poz. 71, z późn. 
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omawiany charakter wznowienia, wszak gdyby było formą przyjęcia na stu-
dia, nie istniałyby składniki różnicy, którymi są stan z momentu utraty statusu 
studenta i stan aktualny na moment wznowienia. Rekapitulując, w tym świetle 
wznowienie osoby na studia nie oznacza przyjęcia jej na nie, gdyż w tym zakre-
sie pozostaje w obrocie pierwotny akt o jej przyjęciu na studia. Stwierdzenie 
to można poprzeć spostrzeżeniem, że przecież decyzja o skreśleniu z listy stu-
dentów nie wywołuje z mocy prawa skutku w postaci czy wygaśnięcia decy-
zji o przyjęciu na studia (por. art. 162 k.p.a.), jak też obecnie nie powoduje 
bezskuteczności kwalifikacji do dokonania czynności wpisu na listę studen-
tów, o której mowa w art. 72 ust. 2 p.s.w.n. Jednocześnie skutki prawne decy-
zji o skreśleniu z listy studentów danego roku zostały skonsumowane, wobec 
czego wznowienie studiów ich nie niweluje, ma wszak skutek prawny ex nunc, 
a nie wsteczny. Mogłoby się jednak wydawać, że wznowienie studiów wyzna-
cza kres mocy prawnej decyzji o skreśleniu21, co w istocie jest znaczącym argu-
mentem za wymaganiem dla wznowienia studiów choćby ogólnej podstawy 
prawnej tożsamej rangi co skreś lenie (tj. ustawowej), jak też analogicznego 
charakteru aktu (decyzji administracyjnej). Godzi się jednak dojrzeć, że to sta-
nowisko jest osłabiane przez okoliczność, iż skreślenie i wznowienie studiów 
mogą dotyczyć tego samego roku studiów, jednak nie odnoszą się do tożsamego 
rocznika studentów, a co za tym idzie – wznowienie może dotyczyć już studiów 
realizowanych w ramach odmiennego programu i w innych realiach22. 

Dochodzimy w ten sposób do istoty analizowanej instytucji prawnej. Decy-
zja w przedmiocie wznowienia studiów może być postrzegana nie jako decyzja 
o nawiązaniu stosunku między uczelnią a osobą, a tym bardziej o przekształceniu 
czy rozwiązaniu tego stosunku, lecz o odnowieniu (przywróceniu23, reaktywo-
waniu24) pierwotnego nawiązania tej relacji. Taka konwencja językowa pozwala 
oddać istotę wznowienia, które choć faktycznie zbliżone do nawiązania stosunku 
zakładowego, to pozostaje elementem stosunku pierwotnego. Skutkiem prawnym 
rozstrzygnięcia o wznowieniu studiów jest wpisanie osoby na listę studentów 

zm.): „Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia zaległości, wynikających z różnic 
w programach kształcenia, uwzględniając przedmioty zaliczone przez studenta przenoszącego się 
z innej uczelni lub wznawiającego studia”.

21 Bezpodstawnie jednak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 
z dnia 7 grudnia 2011 r., II SA/Wa 1135/11, że wznowienie studiów „eliminuje” decyzję o skreśle-
niu z listy studentów. 

22 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2016 r., I OSK 1908/15.
23 Por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 października 

2012 r., II SA/Ke 498/12. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku 
z dnia 5 kwietnia 2004 r., II SA/Kr 2597/03: „Instytucja wznowienia studiów (ponownego przy-
jęcia na studia), służy przywróceniu studentowi więzi praw i obowiązków związanych z tokiem 
studiów, w celu stworzenia możliwości ich ukończenia”. Wszelako uznał wówczas akt wznowienia 
za analogiczny, choć przeciwny w skutkach, do decyzji o skreśleniu z listy studentów. 

24 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 czerwca 2010 r., I OSK 1588/09.
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roku, z którego została skreślona, i kontynuacja ówczesnego stosunku prawnego. 
Wznowienie studiów nie jest przy tym jedynym dla niej sposobem dalszej reali-
zacji prawa do nauki; osoba może zostać bowiem przyjęta ponownie na studia 
w drodze np. rekrutacji – wówczas jej status prawny będzie kształtowany od nowa. 
W przypadku zaś wznowienia – co jest zasadniczą różnicą – wznowiony student 
znajduje się, jak wspomniano, w sytuacji sprzed skreślenia, a zatem pozostają 
co do zasady w aktualności wszystkie decyzje (rozstrzygnięcia) w przedmiocie 
studiów25 kształtujące sytuację prawną studenta (np. wykorzystane i niewykorzy-
stane prawa do warunkowego zaliczenia etapu studiów czy do jego powtarzania), 
czy uzyskane oceny ujęte na kartach okresowych osiągnięć studenta26. Po wzno-
wieniu nie dochodzi do „wyczyszczenia” dotychczasowego toku studiów i sytu-
acji prawnej wznowionego studenta; nie odnawia się możliwość do skorzystania 
z ograniczonych ilościowo w regulaminie studiów praw studenta np. do warun-
kowego zaliczenia etapu studiów (art. 85 ust. 1 pkt 7 p.s.w.n.). Tym samym wolno 
uznać, że wbrew wstępnym wywodom decyzja o wznowieniu w swej prawnej 
istocie nie jest skierowana do podmiotu zewnętrznego wobec uczelni, lecz do 
osoby studenta z chwili skreślenia go z listy studentów. Odnosi się wszak do 
ówczesnego wewnątrzzakładowego stosunku prawnego. Uregulowane w art. 108 
p.s.w.n. skreślenie z listy studentów, choć prowadzi do rozwiązania dalszego sto-
sunku łączącego osobę z uczelnią, to nie implikuje z mocą wsteczną do prze-
kreślenia dotychczasowego statusu studenta – a właśnie jego dotyczy decyzja 
o wznowieniu studiów. Z tej perspektywy decyzja w przedmiocie wznowienia 
studiów nie rozstrzyga o kwestii zewnętrznej, lecz o relacji dotyczącej toku stu-
diów – możliwości ich wznowienia przez powtórne wpisanie na listę studentów 
określonego etapu studiów. Takie zapatrywanie koresponduje z oczekiwaniami 
konstytucyjnymi (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP), ponieważ dopuszczając wzna-
wianie studiów, chroni realizację przez jednostki ich prawa do nauki w uczelni 
wyższej, który to proces mógł być przerwany z różnorakich, w tym pozanauko-
wych (np. zdrowotnych), względów. 

Skoro zatem instytucja wznowienia odnosi się do materii studenckiej (zwią-
zanej z podjętymi studiami), a nie pozastudenckiej, to tym samym mieści się 
w zakresie związanych ze studiami praw i obowiązków studenta, powierzonych 
na mocy art. 75 ust. 1 p.s.w.n. do uregulowania w regulaminie studiów. Przepis 
ten stanowi bowiem, że: „Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obo-
wiązki studenta określa regulamin studiów”. Warto spostrzec, że w świetle tego 
przepisu regulamin studiów nie tylko normuje organizację studiów, lecz także 
normuje prawa i obowiązki studenta pozostające w związku ze studiami. Nie 
można w tym świetle wykluczyć, że obejmuje to nie tylko aktualne studia, ale 
również studia w przeszłości odbywane. W tym zakresie mieści się też zatem 

25 Zob. § 15 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie studiów.
26 Zob. § 17 rozporządzenia w sprawie studiów.
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normowanie prawa studenta do powrotu na swoje studia po utracie posiadanego 
statusu, np. po skreśleniu z listy studentów z uwagi chociażby na rezygnację (art. 
108 ust. 1 pkt 2 p.s.w.n.). Prawo do wznowienia studiów (ubiegania się o wzno-
wienie) może być zatem przyznane istotnie tylko podmiotowi znajdującemu się 
w sytuacji relacji wewnętrznej wobec uczelni – studentowi, nie oznacza to jednak 
koniecznie, że prawo to musi wygasać z chwilą skreślenia osoby z listy studen-
tów. Prawo to może być bowiem ujęte w regulaminie studiów jako prawo nabyte, 
które student – jako podmiot prawny – zachowuje w przypadku skreślenia z listy 
studentów27. Jak była mowa, instytucja wznowienia odnosi się do przywrócenia 
tej relacji wewnętrznej, związanej z realizacją studiów, a zatem mieści się w jej 
ramach i jako taka może być normowana aktem w postaci regulaminu studiów. 
Tym samym nie ma przeszkód, aby stanowił on podstawę rozstrzygnięcia w spra-
wie wznowienia studiów.

Powyższe zapatrywanie o możliwości zachowania przez osobę określo-
nych w regulaminie studiów praw pomimo skreślenia z listy studentów zdaje 
się znajdować także oparcie w art. 109 p.s.w.n. Stanowi on, że: „Osoba, która 
ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 
31 października roku, w którym ukończyła te studia, z wyłączeniem prawa do 
świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1‒4”. Po pierwsze, przepis ten 
potwierdza, że prawa studenta mogą przysługiwać osobie również po utracie 
przez nią statusu studenta. Po drugie, można przyjąć, że osoba, która nie ukoń-
czyła studiów, zachowuje prawa studenta do chwili skreślenia z listy studentów, 
chyba że regulamin studiów odmiennie określi trwałość danych praw. Skoro 
bowiem ustawa dopuszcza stan przedłużenia praw studenta, mimo że osoba 
nie ma już statusu studenta, to wolno twierdzić, że również akt autonomicznej 
uczelni (art. 9 ust. 2 p.s.w.n.) w postaci regulaminu studiów, określający zwią-
zane ze studiami prawa i obowiązki studenta (art. 75 ust. 1 p.s.w.n.), takie prze-
dłużenie może przewidzieć w przypadku innej kategorii osób niż wymienione 
w normie wyższego rzędu (art. 109 p.s.w.n.), tj. właśnie osób, które jeszcze nie 
ukończyły studiów. 

Należy się przy tym zgodzić, że prawo do wznowienia studiów czy ubie-
gania się o wznowienie studiów nie jest ustawowym prawem studenta. De lege 
lata uczelnia nie musi go uregulować w swoim regulaminie studiów. Kwestia 
wznawiania studiów nie została wymieniona w art. 85 ust. 1 ustawy. Mając na 
względzie autonomię szkoły wyższej (art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, art. 9 ust. 2 

27 Wszelako nie sposób wykluczyć też argumentacji, że możliwość wznowienia studiów nie 
stanowi prawa studenta (wznowienie studiów, gdy osoba aktualnie się na nich znajduje – i stąd ma 
status studenta – jest wszak bezprzedmiotowe), lecz może mieć potencjalne zastosowanie tylko 
dla byłego studenta, który właśnie w wyniku wznowienia chce przywrócić swój status studenta 
i związane z tym prawa. Do momentu przywrócenia tego statusu nie ma on zaś praw studenta, 
a zatem prawa studentów określone w regulaminie studiów nie mają i nie mogą mieć do niego 
zastosowania.
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p.s.w.n.), zachowanie lub rezygnację z instytucji wznowienia studiów pozosta-
wiono samym uczelniom. Uregulowanie jej w regulaminie studiów jest nieobo-
wiązkowe, a jedynie fakultatywne. Przy tym w sytuacji skorzystania z tej opcji 
uczelnia musi zachować opisany wyżej charakter prawny wznowienia studiów; 
przykładowo status osoby wznowionej na studia nie może odpowiadać statusowi 
osoby zrekrutowanej na nie. Jednocześnie uczelnia ma swobodę w zakresie okre-
ślenia przesłanek przyznawania czy dopuszczalności ubiegania się o wznowienie 
studiów, zawężenia tego prawa (np. do kategorii osób skreślonych z listy studen-
tów, opierając się na danych podstawy prawnej), określenia zakresu czasowego 
i ilościowego możliwości skorzystania z tego prawa28, obowiązków związanych 
z wyrównaniem różnic programowych29 czy sprecyzowania trybu i terminu 
wnioskowania. Warto mieć przy tym na względzie, że łatwość wznowienia stu-
diów może rzutować na renomę dyplomu uczelni.

Obecny stan prawny jest niewątpliwie częściowo odmienny od tego sprzed 
1 października 2018 r., gdyż wówczas wznawianie studiów w związku z art. 162 
ust. 1 pkt 6 lit. c p.s.w. musiały określać postanowienia regulaminu studiów 
z uwagi na § 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 25 września 2014 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać posta-
nowienia regulaminu studiów w uczelniach. Niemniej również w poprzednim 
reżimie prawnym, choć unormowania w regulaminie studiów instytucji wzno-
wienia wymagały przepisy prawa powszechnie obowiązującego, podstawę 
materialnoprawną rozstrzygnięć w tym zakresie stanowiły wyłącznie normy 
uczelniane. Powołane przepisy ustawy i rozporządzenia odnoszące się do wzno-
wienia studiów miały bowiem charakter wyłącznie blankietowy. Okoliczność zaś, 
że obecnie o wznowieniu studiów nie traktuje przepis aktu prawa powszechnie 
obowiązującego, nie zmienia charakteru podstawy do wydawania rozstrzygnięć 
w tym przedmiocie względem poprzedniego stanu prawnego. Ponadto, skoro nie 
kwestionowano w poprzednim stanie prawnym zgodności wskazanego przepisu 
rozporządzenia z ustawowym zakresem regulacji pozostawionej materii regu-
laminu studiów, to wobec podobieństwa art. 75 ust. 1 p.s.w.n. do art. 160 ust. 1 
p.s.w.30 trudno twierdzić, że kwestia wznowienia studiów przestała się mieścić 
w tak wyznaczonych granicach materii regulaminu studiów. 

28 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 września 2016 r., I OSK 132/16; 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2013 r., I OSK 174/13; wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 października 2018 r., IV SA/Gl 524/18.

29 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 lutego 2013 r., I OSK 2751/12.
30 „Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regu-

lamin studiów”.
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3. ASPEKTY PROCEDURALNE WZNOWIENIA STUDIÓW

Należy odnotować, że choć w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu z dnia 19 września 2007 r., IV SA/Po 357/07, uznano roz-
strzygnięcie o wznowieniu studiów za akt zewnętrzny o nawiązaniu stosunku 
zakładowego, do którego wydania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego, to uczyniono tak z uwagi na art. 207 ust. 1 
p.s.w., niemający odpowiednika w obecnej ustawie ‒ Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. Co jednak kluczowe, sąd ten zaakceptował samą dopuszczalność 
wydania decyzji o wznowieniu, mimo że miała ona za podstawę prawną jedy-
nie przepisy regulaminu studiów, a nie ustawy31. Również lektura pozostałych 
dostępnych32 wyroków sądów administracyjnych unaocznia, że choć traktowały 
one decyzję o wznowieniu studiów jako akt, przy którego wydawaniu stosuje 
się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, to akceptowały, że mate-
rialnoprawną podstawę jego wydania stanowią wyłącznie przepisy regulaminu 
studiów33. Sam Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 grudnia 
2017 r., I OSK 1492/17, wskazał wprost, iż „należy mieć na względzie, że przepisy 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym nie stanowią żadnych regulacji odnoszą-
cych się do wznowienia studiów. Podstawa prawna umożliwiająca wznowienie 
wynika zatem wyłącznie z przepisów wewnętrznych uczelni, tj. regulaminu stu-
diów”34. Lektura uzasadnienia tego i innych wyroków unaocznia, że Naczelny 
Sąd Administracyjny zaakceptował dopuszczalność wydawania przedmiotowych 
decyzji bez podstawy w prawie powszechnie obowiązującym35. Brak jest orze-
czeń sądów administracyjnych, które z tego powodu stwierdzałyby nieważność 
decyzji w sprawie wznowienia.

Należy przy tym zaznaczyć, że przyjęcie takiej praktyki orzeczniczej było 
zapewne pokierowane wolą ochrony osób pragnących urzeczywistniać prawo 

31 Tę osobliwość odnotowała również doktryna. Jak stwierdza P. Dańczak: „Zarówno decyzja 
o zmianie kierunku studiów, jak i o ich wznowieniu, w zasadzie nie ma bezpośredniej podstawy 
prawnej w ustawie. Wspomina o nich – i to tylko wzmiankowo – art. 162 pkt 5 lit. c–d p.s.w., do-
tyczący warunków, jakim mszą odpowiadać postanowienia regulaminów w uczelniach” (P. Dań-
czak, Decyzja…, s. 134, fragment zawarty w przypisie 379).

32 W Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl (do-
stęp: 28.01.2019 r.). 

33 Zob. np. z nowszych wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 
7 sierpnia 2018 r., IV SA/Gl 330/18; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszo-
wie z dnia 7 czerwca 2017 r., II SA/Rz 128/17.

34 Zapatrywanie to podzielił też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 
13 września 2018 r., II SA/Op 190/18.

35 Zob. też np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2017 r., I OSK 
1714/15; wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 1 września 2016 r., I OSK 132/16; 
z dnia 20 lutego 2013 r., I OSK 174/13; z dnia 18 listopada 2011 r., I OSK 1392/11; z dnia 10 kwiet-
nia 2008 r., I OSK 68/08.
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do nauki36, nie sposób wszakże nie dostrzec wywoływanej tym wewnętrznej 
sprzeczności w zapatrywaniu samego sądownictwa administracyjnego37. Zgod-
nie bowiem z dotychczas przeważającym – choć dyskusyjnym38 – stanowiskiem 
orzecznictwa, albo dany akt ma charakter wewnętrzny i jako taki może być 
wydany na podstawie samych przepisów wewnętrznych uczelni, do których należy 
regulamin studiów, a co za tym idzie, nie może mieć formy w postaci „decyzji 
administracyjnej”, albo jest aktem zewnętrznym (np. „nawiązującym stosunek 
zakładowy”) i w związku z tym powinien przybrać postać decyzji administra-
cyjnej wydawanej w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego opierającej 
się na normie powszechnie obowiązującej w związku z art. 207 ust. 1 p.s.w.39. 
Nie jest zrozumiałe, dlaczego zatem w przypadku aktu w postaci rozstrzygnięcia 
o wznowieniu studiów bazującego wyłącznie na normach regulaminu studiów 
sądownictwo administracyjne uznało, że jest ono objęte trybem Kodeksu postę-
powania administracyjnego i określoną w nim formą decyzji administracyjnej na 
mocy art. 207 ust. 1 p.s.w., a w przypadku innych aktów opierających się też tylko 
na regulaminie studiów – jak rozstrzygnięcie o powtarzaniu roku studiów – nie 

36 Godzi się spostrzec, że wskutek akceptowania przez sądy administracyjne wydawania 
przez organy szkół wyższych decyzji administracyjnych opartych wyłącznie na przepisach uczel-
nianych, ustawodawca nie miał dostatecznej presji, która skłoniłaby go do systemowego uregulo-
wania podstaw wszystkich aktów określanych w orzecznictwie jako „zewnętrzne” w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 

37 Pogłębia ona wrażenie opisane przez T. Wosia, że „kwalifikacja z punktu widzenia po-
działu na akty administracyjne [zakładowe] zewnętrzne i wewnętrzne, jest sporna i nieprzejrzy-
sta” – zob. T. Woś, (w:) T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 
Komentarz, Warszawa 2016, s. 53. Podział ten jest określany również jako „nieprecyzyjny” – zob. 
A. Tuszyńska, Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o za-
skarżaniu do sądu administracyjnego w szkołach wyższych, „Administracja. Teoria – Dydaktyka 
‒ Praktyka” 2015, nr 1, s. 121.

38 Por. P. Dańczak, Decyzja…, s. 82–90, 92–93; A. Jakubowski, Status prawny studentów 
i doktorantów w relacjach ze szkołą wyższą, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11, s. 58–63; A. Jakubow-
ski, A. Skóra, Recenzja: Paweł Dańczak, Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach 
studentów i doktorantów, Warszawa 2015, „Państwo i Prawo” 2016, z. 5, s. 108–110; A. Janus, Pra-
wo do sądu w relacjach studenta z uczelnią wyższą, (w:) I. Rzucidło (red.), Administracja i prawo 
administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka. Materiały konferencyjne, Lublin 2012, 
s. 130–140; A. Tuszyńska, Stosowanie…, s. 123. 

39 Zob. przypisy 11 i 12 niniejszego artykułu. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny 
we Wrocławiu w wyroku z 28 września 2016 r., IV SA/Wr 304/16, „rozstrzygnięcia wydawane 
w ramach stosunków akademickich – z uwagi na szczególny charakter uczelni wyższych – obej-
mują tzw. wewnętrzne i zewnętrzne akty zakładowe. Cechą różnicującą obie kategorie aktów są 
odmienne podstawy prawne ich wydania, a także zakres ich regulacji. Rozstrzygnięcia organów 
szkoły wyższej znajdujące oparcie w wewnętrznych źródłach prawa, np. w regulaminie studiów, 
mogą dotyczyć jedynie spraw związanych z tokiem studiów indywidualnie określonego studenta, 
które jednak nie przesądzają ostatecznie o jego sytuacji prawnej”. Podział ten w nowszej literatu-
rze aprobował P. Daniel, Zakres sądowej kontroli decyzji podjętych w indywidualnych sprawach 
studentów i doktorantów, „Studia Prawa Publicznego” 2015, nr 1, s. 80–94.
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trzeba tego reżimu przestrzegać40. Być może sądownictwo uznawało akt organu 
administracji uczelni w przedmiocie wznowienia za akt posiadający material-
nie cechy decyzji administracyjnej i mogący legalnie przybrać tę formę – mimo 
wydawania go na podstawie wyłącznie przepisów regulaminu studiów – a to 
z uwagi na art. 207 ust. 1 p.s.w. Przepis ten stanowił, że: „Do decyzji, o których 
mowa w art. 169 ust. 10 i 11 oraz art. 196 ust. 3 [rekrutacyjnych], decyzji podję-
tych przez organy uczelni, kierownika studiów doktoranckich lub dyrektora jed-
nostki naukowej w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów, a także 
w sprawach nadzoru nad działalnością uczelnianych organizacji studenckich 
oraz samorządu studenckiego i doktoranckiego, stosuje się odpowiednio przepisy 

40 Zob. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012 r., I OSK 
1583/12, w którym stwierdzono: „Od [decyzji administracyjnych] odróżnić należy rozstrzygnięcia 
organów szkoły znajdujące podstawę prawną w wewnętrznych źródłach prawa, np. w regulaminie 
studiów. Skoro nie są to przepisy o charakterze powszechnie obowiązującym, to mogą stanowić 
one podstawę prawną jedynie rozstrzygnięć związanych z tokiem studiów indywidualnie określo-
nego studenta, które jednak nie przesądzają ostatecznie o jego sytuacji prawnej (nie mają charak-
teru zewnętrznego)”. Jako niezbyt klarowane jawi się przy tym tłumaczenie P. Daniela, Zakres…, 
s. 85, który co prawda odnotowuje, że rozstrzygnięcie w sprawach wznowienia studiów nie ma 
oparcia ustawowego, jednak stwierdza, że zachodzi tu akurat wyjątek i że rozstrzygnięcie to ma 
formę decyzji oraz podlega kontroli sądu administracyjnego, gdyż dotyczy bezpośrednio stosunku 
administracyjnoprawnego łączącego uczelnię ze studentem. Autor ten nie wskazuje ani podstawy 
normatywnej swojego zapatrywania, ani tego, w czym się wyraża ta „bezpośredniość”. Zastana-
wia również, czy w tej optyce P. Daniel wyklucza formę decyzji i kontrolę sądowoadministracyjną 
rozstrzygnięć o odmowie wznowienia studiów, które wszak nie oddziałują na stosunek zakładowy 
(stan tego stosunku po odmowie jest taki sam), choć niewątpliwie odmowy jego przywrócenia do-
tyczą (konkretyzują sytuację adresata). Co jednak interesujące, niewiele wcześniej (ibidem, s. 84) 
ten sam autor uznał kwalifikacje formy aktu i jego kontroli sądowej przez pryzmat sfery stosunku, 
w jakich wywołuje skutki prawne (wewnętrzne, zewnętrzne), za kryterium „niewystarczające”, 
postulując by oprzeć się tu na czynniku podstawy rozstrzygnięcia (warto zauważyć, że nie jest to 
koncepcja nowa – zob. J. Homplewicz, Glosa do postanowienia NSA z dnia 16 kwietnia 1987 r., 
I SA 448/87, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1988, nr 10, s. 463; P. Ku-
charski, Glosa…, s. 266–267 – przy tym została zakwestionowana przez Z. R. Kmiecika, Decyzje 
administracyjne organów szkół wyższych wydawane w sprawach studenckich, „Studia Iuridica 
Lublinensia” 2010, t. XIV, s. 20–21, który jest zwolennikiem oceny charakteru aktu zakładowe-
go przez kryterium rodzaju skutków prawnych wywoływanych przez niego; zdaniem P. Daniela, 
tylko jeżeli jest ustawowa, to akt jest decyzją administracyjną podlegającą kognicji sądowoad-
ministracyjnej. I nieco dalej (P. Daniel, Zakres..., s. 89), aprobując orzecznictwo, znów stwierdza: 
„Kognicji sądów administracyjnych nie podlegają natomiast rozstrzygnięcia organów uczelni 
wyższych mające podstawę prawną w wewnętrznych źródłach prawa, takich jak regulamin stu-
diów, gdyż mają one charakter aktów wewnętrznych, związanych z tokiem studiów indywidualnie 
określonego studenta, które nie przesądzają ostatecznie o jego sytuacji prawnej” – co przecież 
musi mieć konsekwencję w postaci wyjęcia rozstrzygnięć w sprawie wznowienia studiów spod 
kontroli sądowoadministracyjnej, skoro są one oparte tylko na regulaminie studiów. Wreszcie 
P. Daniel nie wyjaśnia, jak – skoro regulamin studiów nie stanowi w jego ocenie dostatecznego 
źródła prawa (ibidem, s. 87) – pogodzić wydawanie na jego podstawie decyzji administracyjnej 
w sprawie wznowienia studiów z art. 93 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP, w myśl którego akty prawne 
inne niż powszechnie obowiązujące „[n]ie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, 
osób prawnych oraz innych podmiotów”.
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ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego”. Można było wtedy 
argumentować, że formę decyzji administracyjnej uregulowanej w Kodeksie 
postępowania administracyjnego ustawodawca art. 207 ust. 1 p.s.w. określa także 
dla aktów zakładowych niemających podstawy w przepisach prawa powszech-
nie obowiązującego41. Wówczas jednak to wskazany przepis ustawowy mody-
fikował ogólne zasady wydawania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 1 
pkt 2 k.p.a., dopuszczając w szkole wyższej oparcie tej formy działania admi-
nistracji na samym akcie normatywnym uczelni. Obecnie przedstawione wąt-
pliwości mają głównie walor historyczny. Brak de lege lata przepisu podobnego 
do art. 207 ust. 1 p.s.w. oznacza bowiem, że akty będące materialnie decyzją 
administracyjną – zaliczane tradycyjnie do aktów „zewnętrznych” – niemające 
jednak podstawy w przepisach powszechnie obowiązujących nie mogą być legal-
nie wydawane, gdyż obarczone byłyby wadą nieważności w postaci braku dosta-
tecznej podstawy prawnej. 

O instytucji wznowienia studiów nie traktuje żaden przepis ustawy ‒ Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. Dla rozstrzygnięcia w tym przedmiocie próżno 
szukać też przepisu wymagającego formy decyzji administracyjnej. Z tego 
względu tylko jeżeli przyjmiemy, że akt w sprawie wznowienia studiów nie jest 
zewnętrzny, lecz dotyczy przerwanego toku studiów, wówczas jego wydawanie 
będzie dopuszczalne na podstawie regulaminu studiów. Konsekwentnie będzie 
to jednak akt wewnątrzzakładowy niemający w tym świetle obecnie formy 
decyzji administracyjnej. Co więcej, możliwość jego kontroli sądowoadmini-
stracyjnej pozostanie analogiczna do pozostałych aktów wewnątrzzakładowych 
dotyczących toku studiów42. Oznacza to, że na gruncie aktualnej ustawy ‒ Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce doszło do osłabienia gwarancji procesowych 
przysługujących osobom (byłym studentom) chcącym wznowić swoje studia, 
albowiem rozstrzygnięcie w sprawie wznowienia przez nich studiów nie będzie 
musiało spełniać standardów kodeksowych określonych dla wydawania decyzji 
administracyjnych, jak też w świetle dotychczasowych koncepcji nie będzie przy-
sługiwała na ostateczne rozstrzygnięcie w tym zakresie skarga do sądu admini-
stracyjnego. Mając tymczasem na uwadze rzeczywiste znaczenie i oddziaływanie 
rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia studiów na realizację konstytucyjnego 
(art. 70 ust. 1) i konwencyjnego (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji Praw Czło-
wieka i Podstawowych Wolności) prawa do nauki, taki stan trudno zaaprobo-
wać. Z tego względu wydaje się de lege ferenda zasadne, aby docelowo instytucja 
wznowienia została choćby zrębowo i jako fakultatywna dla uczelni uregulowana 
w ustawie, z zaznaczeniem, że rozstrzygnięcie w sprawie wznowienia, choć 

41 A. Jakubowski, Status prawny…, s. 57–64.
42 Dotychczas orzecznictwo wykluczało kontrolę bezpośrednią tych aktów, przyjmując, że 

nie mieszczą się one w zakresie właściwości rzeczowej sądów administracyjnych – zob. np. posta-
nowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 maja 2010 r., I OSK 774/10.
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oparte na przesłankach określonych w regulaminie studiów, to wydawane jest 
w formie decyzji administracyjnej. Jego skutki są na tyle znaczące i zbliżone do 
aktu o przyjęciu na studia – co, jak wspomniano wyżej, może nawet skłaniać do 
ich wątpliwego utożsamiania – że pożądane byłoby objęcie tych rozstrzygnięć 
standardami Kodeksu postępowania administracyjnego. Skoro tak, podstawą do 
ich wydawania powinny być przepisy ustawowe, dookreślane jedynie regulacją 
regulaminową, co odpowiadać będzie wymogom art. 93 ust. 2 Konstytucji RP. 
Taka zmiana wymaga jednak ingerencji ustawodawczej. Do chwili jej pełnego 
wprowadzenia ochrona praw studentów jest tymczasem osłabiona, gdyż jeżeli 
w regulaminie studiów dopuszczone zostaną wznowienia studiów, to konse-
kwentnie przybierać będą postać indywidualnych aktów wewnątrzzakładowych 
z zakresu toku studiów, według dotychczasowego orzecznictwa niezaskarżalnych 
do sądu administracyjnego i wydawanych poza sformalizowaną procedurą admi-
nistracyjną gwarantującą adresatowi aktu kodeksowe uprawnienia strony.
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RESUMPTION OF STUDIES

Summary

The question whether the new Law on Higher Education and Science allows to 
regulate resumption of studies by universities themselves, in the rules on studies, should be 
resolved positively. However, this is only under assumption that such rules and decisions 
made based on them have an internal character. Resumption of studies does not lead to 
entering into a new legal relation between a former student and the university, but it only 
causes that the past relation is being reinstated. Therefore, the decision on resumption 
is made outside the procedure regulated in the Code on administrative procedure and 
it also falls outside the control of administrative courts. De lege ferenda, resumption of 
studies should be regulated in the Law on Higher Education and Science to strengthen the 
right of persons applying for resumption. In particular, such regulation ought to require 
a decision on resumption of studies to have a form of an administrative decision. 
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PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN TIMES 
OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS – 

A GAP TO BE FILLED IN

I. Environmental protection in times of armed conflicts is not subject to the 
sectoral or particular protection categories of environmental law and to date it has 
not been comprehensively regulated by international law. The principles of this 
field have not been established, either, except for general phrases, both in the 1992 
Rio Declaration, which part of the legal doctrine considers a catalogue of the prin-
ciples of environmental law, and in the discussions of the doctrine which have 
taken place for many years regarding the legal standards of such protection. 

In fact, only the international law of armed conflict, in particular, the inter-
national humanitarian law of armed conflict, contains norms which address the 
natural environment in times of armed conflicts. Their provisions are limited in 
subjective and objective terms, they are often phrased in a keyword-like manner 
and directly or indirectly address the needs of environmental protection in rela-
tion to military operations which have a destructive impact on the environment. 
If one were to attempt to build a system of norms addressing environmental pro-
tection in times of military operations and assume that a common feature of such 
a system should be the imperative to protect the environment one would also have 
to incorporate into the system the norms of those treaties that directly regulate 
the environment. Since the issues of environmental protection in times of armed 
conflicts are not, in general, addressed in political reflections of the international 
community which lead to legislative activities, the discussion on these issues is 
primarily held in the context of norms de lege lata and the possible proposals 
de lege ferenda in this matter.

From this point of view, the discussions on the legal regulations on the com-
plex set of issues related to environmental protection in times of non-international 
armed conflicts belong to those that are the least democratic and least susceptible 
to the acceptance of axiological arguments which provide the basis for environ-
mental protection. The traditional attachment of States to the principle of dis-
cretionary decision-making in all the events which take place in their territories, 
including the issues related to internal armed conflicts, results e.g. in the situation 
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where environmental protection in times of non-international armed conflicts has 
a rudimentary character. This is indicated, inter alia, by the wording of the com-
mon Article 3(2) of the 1949 Geneva Conventions on armed conflict of a non-in-
ternational character which provides that the application of its provisions will not 
affect the legal status of the Parties to the conflict.1 

As the practice of international relations demonstrates, due to the discretional 
power of the State in respect of environmental protection in relation to the func-
tioning of the military complex both in peacetime and in times of armed conflicts, 
the discussion on this subject is slow, if not postponed. One of the basic issues 
of this discussion concerns the values which the international community would 
be willing to share when environmental protection is in conflict with military 
operations in the context of the issues related to the classic concept of state sov-
ereignty. It is difficult to convince political decision-makers that the perspective 
of a possible conflict between values is, indeed, to a large extent dysfunctional, 
since the international community is aware that the adverse impacts of the armed 
forces on the environment include not only armed operations conducted during 
armed conflict but also the activities of the military complex in peacetime.2 

Attempts to protect the environment in times of armed conflict can be com-
pared to the already proverbial navigation between Scylla and Charybdis. This 
comparison seems to be particularly illustrative when considering the need to 
reconcile the objectives of the preservation and protection of the environment and 
the military objectives. This comparison is reflected in international law since 
the existing system of this law shows many gaps in this respect. In particular, this 
concerns the downright rudimentary systems of regulations on environmental 
protection in times of non-international conflicts. This system – or rather a set 
of regulations – contains norms with different objective and subjective ranges, 
which are dispersed in different treaty norms intended to govern armed oper-
ations and the environment. In turn, the question how the environment can be 
protected most effectively in times of armed conflicts, including armed conflicts 
with a non-international character, becomes increasingly topical, in light of the 
growing number of armed conflicts in the world with exactly such a character. 

The practice of international relations in the last thirty years has confirmed 
the opinions of the international law doctrine, in particular, that of international 
environmental law, that the existing instruments of international law in this 

1 The Geneva Conventions of August 12, 1949 – Geneva (I) Convention for the Amelioration 
of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 75 UNTS 31; Geneva 
(II) Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked 
Members of Armed Forces at Sea, 75 UNTS 85; Geneva (III) Convention Relative to the Prisoners 
of War, 75 UNTS 135; Geneva Convention (IV) Relative to the Civilian Protection in Time of War, 
75 UNTS 287. 

2 See e.g. The Military’s Impact on the Environment; A Neglected Aspect of the Sustainable 
Development Debate, International Peace Bureau, Geneva 2002.
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respect are far from satisfactory, variable, inconsistent, highly subjective, ineffec-
tive etc. This gave rise, inter alia, to the proposal of the Greenpeace organisation 
to prepare the Fifth Geneva Convention on the Protection of the Environment in 
the Time of Armed Conflict.3 

It follows from the debate held in the doctrine that the most urgent problem 
to be solved is environmental protection in times of non-international armed con-
flicts. It is exactly during such conflicts that the environment is most vulnerable 
to degradation and irreversible losses, since it remains beyond any international 
control. It can be said that attacks on the environment in times of internal con-
flicts would take place irrespective of whether there are any legal norms in this 
matter or whether there any means of control. But it is exactly the absence of such 
norms that is “the grist to the mill” for those who do not care at all about envi-
ronmental protection. Inter alia, in view of this, in quite a concerted manner the 
doctrine of environmental law makes its proposal to the international community 
for the introduction of the concept of “environmental crime” or “crime against the 
environment” into international law.4

II. In de lege lata terms, attempts to build a legal system for environmental 
protection in times of non-international armed conflicts can be based on a func-
tional analysis of three basic elements of the existing regulations: 1) the principles 
of applicability of the treaty norms of international environmental law in times of 
non-international armed conflicts; 2) the principles of environmental protection 
in times of non-international armed conflicts as derived from the norms of inter-
national law; 3) the principles laid down in soft law. 

Ad 1. The principles and norms of public international law, including inter-
national environmental law, provide only very general and limited guidance on 
the applicability of international treaties in time of not only international but also 
non-international armed conflicts. In the legal doctrine, one of the grounds for 
inapplicability of treaties in time of armed conflicts is the reference to the rebus 
sic stantibus clause (Article 62 of the Convention on the Law of Treaties of 19695), 
which provides for inapplicability of the provision of a treaty in view of a fun-
damental change of circumstances (an armed conflict is a fundamental change 
of circumstances) and the principle that lex specialis derogat generalis. 

However, this concept has not been sufficiently well justified in legal terms 
and has been criticised, inter alia, because the possible reference to Article 62 
of the cited Convention made by the warring parties would be effective with 
respect to these parties, whereas in the relations with a party to the agreement 

3 See G. Plant (ed.), Environmental Protection and the Law of War: A Fifth Geneva Con-
vention on the Protection of the Environment in the Time of Armed Conflict, London‒New York 
1992, passim. 

4 For more on this issue see K. Mollard-Bannelier, La Protection de l’environnement en 
temps de conflit arme, Paris 2001, p. 504 et seq.

5 Convention on the Law of Treaties, 8 ILM 679.
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which is not a party to the conflict the reference to a change of circumstances 
would not affect the applicability of a given agreement between these parties; 
similarly, if a conflict is not international in character the provisions of treaties 
apply to all its parties. Moreover, in the opinion of certain representatives of the 
doctrine of international law, States’ practice demonstrates that the provisions of 
certain types of treaties always apply between belligerent states.6 Furthermore, 
since this kind of treaties has been concluded primarily to be applied in peace-
time, therefore, they do not distinguish between international and non-interna-
tional armed conflicts.7 This kind of treaties includes, inter alia, the norms of the 
treaties on the protection of human rights and the norms with the nature of ius 
cogens and erga omnes. However, a serious doubt arises with respect to the trea-
ties on the protection of human rights which protect the environment indirectly by 
correctly applying their standards to protect the environment in times of armed 
conflicts with a non-international character, in view of the general principle pro-
viding that the application of some of their provisions is suspended in situations 
of military necessity, which is certainly applicable in times of non-international 
armed conflicts. Self-evidently, this limits the possibilities for applying the norms 
of the protection of human rights to protect the environment in times of non-inter-
national armed conflicts. 

As far as the norms with the character of ius cogens are concerned, in the 
doctrine of international environmental law there were attempts to establish a cat-
alogue of norms with such a character, which were undoubtedly inspired by the 
ruling of the International Court of Justice in the case of Gabcikovo-Nagymaros.8 
Among the norms with the character of ius cogens in the field of environmental 
law, the doctrine of international environmental law mentions the prohibition of 
“eco-slaughter”, with arguments based on an analysis of legal acts and evidence 
of States’ practice of prohibiting the infliction of deliberate serious damage to the 
environment in times of international armed conflicts. The acts of international 
law which are cited on this occasion include, in particular, the Protocol Additional 
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I, Articles 35(3) and 55), the 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating 
to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II, 
Article 15) and the Convention on the Prohibition of Military or any Other Hostile 

6 For more on these types of treaties see S. Voneky, Peacetime Environmental Law as a Ba-
sis for State Responsibility, Environmental Consequences of War. Legal, Economic and Scientific 
Perspective, Cambridge University Press 2000, pp. 190–225; see also S. Voneky, A New Shield for 
the Environment. Peacetime treaties as legal restraints of wartime damage, Review of European, 
Comparative and International Environmental Law, 2003.

7 I. Lechtimiakyte, I., Preservation of Environment in Times of Non-International Armed 
Conflict. Legal Framework, Its Sufficiency and Suggestions, available on: https://mruni.eu/up-
load/iblock/fb3/JUR-13-20-2-11.pdf (accessed: 12.12.2018).

8 ICJ Rep.1997, p. 54.
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Use of Environmental Modification Techniques of 10 December 1977 (Article 1). 
In this context, it is also important to mention the Preamble to the Convention on 
Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which 
May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects of 
10 October 1980, which recalls the prohibition on the use of methods and means 
of warfare which cause damage to the natural environment. 

As evidence of practice, the literature on international law cites the attitude 
of the international community to the events which took place during the war in 
the Persian Gulf when Germany called the Iraqi act “a new form of war crimes”, 
while Russia used the term “a war crime against the environment”. It is also 
important to emphasise that on 3 April 1991 the UN Security Council adopted 
its Resolution 687 confirming the responsibility of Iraq under international law, 
inter alia, for damage to the environment and the depletion of natural resources 
as a result of its illegal invasion and occupation of Kuwait.9 In this context, the 
position of the International Court of Justice (ICJ) expressed in its advisory opin-
ion of 8 July 1996 on the legality of the use of nuclear weapons is also cited. In its 
position, the ICJ stated that States must take into account environmental issues 
when they assess what is necessary and proportional to achieve legitimate mili-
tary goals.10 However, in light of the above considerations, it should be borne in 
mind that the proposed catalogue only applies to international armed conflicts, 
while its application to non-international conflicts seems problematic. 

Certain international treaties explicitly regulate the principles of their appli-
cation in times of armed conflicts. As far as international environmental law is 
concerned, only few treaties include provisions on their applicability in times of 
armed conflicts and provide e.g. for their derogation and suspension for the dura-
tion of armed conflicts. This is the case e.g. with the International Convention 
for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil of 12 May 1954, which provides 
for the possibility of suspending the application of the Convention in whole or in 
part in case of armed conflicts,11 or with the Convention on the Preservation of 
Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter of 29 December 1972, 
which provides that it does not apply to military activities, even in the case of 
peacemaking operations.12

It can be concluded from a review of practice and views of the doctrine that 
a general principle of international law is that provisions of environment-related 
treaties are not suspended in times of armed conflicts with an international char-
acter. However, this does not exclude the possibility that these issues may be 

 9 UN Doc. S/RES/687 (1991).
10 ICJ Rep. 1996, p. 258.
11 For the text of the Convention see 327 UNTS 3.
12 For the text of the Convention see 1046 UNTS 120. 
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regulated in an agreement.13 In contrast, it would be difficult to draw a similar 
conclusion with regard to armed conflicts with a non-international character. In 
this context, it is important to note that international agreements which apply to 
legal transactions under international law provide for environmental protection 
under any conditions and circumstances, as is the case e.g. with the Antarctic 
Treaty of 1 December 1959. Its Article I(1) provides that Antarctica is to be 
used for peaceful purposes only. Inter alia, it prohibits any measures of a mili-
tary nature as well as the testing of any types of weapons.14 A slightly different 
approach – although it seems to be an effective one from the point of view of 
environmental protection “par ricochet” – is provided for in the Convention on 
the Law of Non-navigational Uses of International Watercourses of 21 May 1997, 
which makes reference in its Article 29 to the protection accorded by the norms 
and principles of the law applicable in international and non-international armed 
conflicts.15 

Ad 2. Universal international law – in particular, its branch which is the inter-
national humanitarian law of armed conflict – imposes restrictions on the method 
and means of warfare for environmental reasons, too. Initially, these norms 
were developed primarily for the purpose of humanitarian protection and, there-
fore, the environmental dimension had a distinctly secondary character when 
their contents and protection standards were decided. In this context, in relation 
to environmental protection, the doctrine of international law usually recalls the 
so-called Martens Clause contained in the preamble to the International Con-
vention with Respect to the Laws and Customs of War on Land (Hague II)16 
of 29 July 1899 and the Convention respecting the Laws and Customs of War on 
Land (Hague IV) of 18 October 1907.17 From the perspective of the contempo-
rary approach to the norms of international environmental law, in particular from 
the perspective of the anthropocentric approach to the environment, the Martens 
Clause could effectively cover environmental protection, too, thus justifying the 
expansion of the scope of the norms of humanitarian law to include the protection 
of the environment by recognising the environment as a civilian target in armed 
conflict.

The doctrine of the international humanitarian law of armed conflict holds the 
position that the proportionality principle should apply to restrain the method and 
means of warfare. From the point of view of the protection of the environment, 

13 For more on this issue see M. M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. 
Wybrane zagadnienia systemowe (International Environmental Law. Selected Systemic Issues – in 
Polish), Chapter X – Military activities and protection of the environment, Warsaw 2011.

14 For the text of the Convention see 402 UNTS 71.
15 For the text of the Convention see 36 ILM 700.
16 The text of the Convention is on: https//ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/150?OpenDocu-

ment (accessed: 12.12.2018).
17 The text of the Convention is available on: https//ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/ 

195?OpenDocument (accessed: 12.12.2018).
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these norms contribute only to quite a limited extent to its protection, particularly 
in times of non-international armed conflicts. In this category of international 
norms, those considered to ensure the most effective protection of the environ-
ment include the provisions of the Protocol Additional to the Geneva Conven-
tions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International 
Armed Conflicts (Protocol I, Articles 35(3) and 55) and the Protocol Additional 
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II, Article 15).18 From 
the point of view of the practice of application of Protocol I, it should be borne in 
mind that its provisions only apply in the case of international armed conflicts. 
As regards armed conflicts of a non-international character, Protocol Additional 
II which regulates these issues does not include provisions which would explic-
itly address the environment as such. In fact, Article 14 of this Protocol applies 
to elements which could be regarded as some elements of the environment as it 
provides that it is prohibited to attack, destroy, remove or render useless objects 
indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agri-
cultural areas, crops, livestock, drinking water installations and supplies and irri-
gation works. Similarly, Article provides 15 that it is prohibited to attack works or 
installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear elec-
trical generating stations. With their contents the provisions of Articles 14 and 
15 of Protocol II resemble the scope of the provisions cited above as laid down in 
Articles 52, 54 and 56 of Protocol I which apply to international armed conflicts. 
However, it should be borne in mind that in the circumstances of armed conflicts 
with a non-international character the environmental regulations in effect in the 
territory of the State in which hostilities take place should apply unless they are 
repealed or suspended e.g. by enacting the regulations of state of emergency. As 
demonstrated by examples of armed conflicts in the Balkans or in Syria in recent 
years, the practice is quite far from the law.

 In this context, it is important to recall that in 1992 the United Nations Gen-
eral Assembly adopted a resolution stating that destruction of the environment 
not justified by military necessity and carried out wantonly was clearly contrary 
to international law.19 The UN General Assembly called on the States to take all 
measures to ensure that the operations comply with the existing international law 
applicable to the protection of the environment in times of armed conflicts. The 
content of the resolution directly refers to Principle 24 of the Rio Declaration 
which, in the opinion of the doctrine of environmental law, is a norm of custom-
ary law.20

18 For the text of Protocol I see 16 ILM. 1391; for the text of Protocol II see 1125 UNTS 609.
19 See UNGA Res. 47/591 of 1992.
20 For the text of the Rio Declaration see the 1992 Rio Declaration on Environment and De-

velopment of 13 June 1992, 11 ILM 881.
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From the point of view of the protection of the environment, Protocol II does 
not meet the expectations related to its protection in times of internal armed 
conflicts, also in light of the so-called common Article 3 of the four Geneva 
Conventions of 12 August 1949 concerning conflicts with a non-international 
character. Indeed, Article 1 of Protocol II raises the threshold of the grounds for 
its application, treating these grounds cumulatively (the grounds apply to con-
flicts which take place in the territory of a Party to the Protocol between its armed 
forces and dissident armed forces or other organized armed groups which remain 
under responsible command and exercise such control over a part of its territory 
as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and 
to implement Protocol II). Therefore, it seems that it would be difficult to find 
situations of armed conflict which would meet all these grounds at the same time. 

It follows from a review of international law that certain international treaties 
prohibiting the use of certain types of conventional weapons may also apply to 
environmental protection in times of armed conflicts. E.g. in its Preamble the 
Convention on Prohibitions on the Use of Certain Conventional Weapons Which 
May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects 
of 10 October 1980 recalls that it it is prohibited to employ methods or means of 
warfare which are intended, or may be expected, to cause widespread, long-term 
and severe damage to the natural environment.21 In its Article 2, Protocol III to 
this Convention provides that it is prohibited to attack forests or other vegetation 
with incendiary weapons with the exception of the circumstances described in 
paragraph 4 of that Article.22 In principle, the provisions of the Convention and 
the three Protocols adopted thereto apply to international armed conflicts but as 
a result of the adoption of an amendment to Article I(2) the scope of application 
of the Convention and the Protocols thereto was expanded to include non-interna-
tional armed conflicts.23

International law also includes norms which, albeit implicitly rather than 
explicitly, apply to the matters relating to the state of the environment and the mil-
itary complex. Thus, in the system of international law it is prohibited to develop, 
produce and stockpile bacteriological (biological), toxic and chemical weapons 
and their destruction is required. These issues are regulated by the UN Conven-
tion on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bac-
teriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction of 10 April 
197224 (the so-called Biological Convention) and the Convention on the Prohibi-
tion of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons 

21 For the text of the Convention see 1342 UNTS 163.
22 For the text of the Convention see 1342 UNTS 171.
23 The text of the amendment is available on the website: http://disarmament.un.org/treaties/t/

ccwc_al/text (accessed: 12.12.2018).
24 For the text of the Convention see 1015 UNTS 163.
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of 13 January September 1993 (the so-called Chemical Convention).25 The imple-
mentation of the provisions of both Conventions involves the need to solve many 
environmental problems. The provisions of the Conventions lay down specific 
obligations related to the environmental impacts of the processes used to destroy 
these weapons which they cover. The provisions of the Conventions provide for 
the need to take all necessary safety precautions to protect the population and the 
environment (Article II of the Biological Convention). In other words, States are 
obliged to take measures to ensure the safety of people and to protect the environ-
ment (Article VII of the Chemical Convention). Most importantly from the point 
of view of the protection of the environment in times of internal conflicts, both 
Conventions use the phrase “never under any circumstances”, thus enabling them 
to be included in a possible catalogue of international treaties which protect the 
environment in times of non-international armed conflicts.26 Moreover, it can be 
concluded from the content of Article II(9) of the Chemical Convention that its 
provisions apply in peacetime, in times of international conflicts and in times of 
internal conflicts. In addition to human safety, in its Articles IV(10), V(11) and 
VI(3) the Convention also mentions environmental protection. 

A special legal regime is envisioned in times of armed conflicts to protect 
cultural property27 and to protect cultural and natural heritage. This is done e.g. 
by the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 
of 16 November 1972.28 Although the Convention does not cover armed activities 
it can potentially apply to the operations of the military both in peacetime and in 
times of armed conflicts, since its provisions concern, inter alia, the stopping of 
direct attacks on the sites which have been recognised to represent human herit-
age and have been inscribed onto its list. 

The first treaty the norms of which constructed special principles concerning 
environmental protection in times of armed conflicts was the Convention on the 
Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques of 18 May 1977 (hereinafter referred to as the ENMOD Convention).29 
The provision of Article I of the Convention prohibits military or any other hostile 
use of environmental modification techniques with widespread, long-lasting or 
severe effects. Thus, its content does not distinguish between the types of armed 
conflicts. Therefore, the provisions of the Convention apply to both international 
and non-international armed conflicts. Moreover, Article I refers to military or 
any other hostile use. Assuming that the provisions of the ENMOD Convention 
apply to environmental protection in times of non-international armed conflicts, 

25 For the text of the Convention see 1974 UNTS 317. 
26 For the text of the Convention see above. 
27 See the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

of 14 May 1954, 249 UNTS 215.
28 For the text of the Convention see 11 ILM 1358.
29 For the text of the Convention see 1108 UNTS 151.
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it should be noted that whereas all the conditions under Article 55(1) of Proto-
col I must be met at the same time (the protection of the natural environment 
against widespread, long-term and severe damage) the ENMOD Convention uses 
the construction of conjunction (or), which means that only one of the conditions 
must be met to enable the application of the provisions of the Convention.

It should be noted, however, that as regards the aspect of the application of 
the provisions of the ENMOD Convention its provisions were not created to pro-
tect the environment. This is evidenced by an exegesis of the content of Article 
I which obliges the State Parties not to engage in military or any other hostile 
use of environmental modification techniques having widespread, long-last-
ing or severe effects as the means of destruction, damage or injury to any other 
State Party to the Convention. The Convention defines the term “environmental 
modification techniques” as any technique for changing – through the deliberate 
manipulation of natural processes – the dynamics, composition or structure of the 
Earth, including its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer 
space (Article II). No definitions have been provided of the terms “widespread’, 
“long-lasting” and “severe”. These terms were clarified in the proceedings of the 
Conference of the UN Committee on Disarmament which prepared the Conven-
tion. Thus, “widespread effects” means those encompassing an area of several 
hundred square kilometres; “long-lasting effects” means those lasting for a period 
of months, or approximately a season; while “severe effects” means those involv-
ing serious or significant disruption or harm to human life, natural or economic 
resources or other assets. Thus, these clarifications do not entail a comprehensive 
understanding of the concept of the environment and the need for its continuous 
protection.30

It does not follow from an analysis of the provisions of the ENMOD Conven-
tion that they were intended to completely prohibit the use of environmental mod-
ification techniques. Indeed, the provisions of the Convention allow its Parties 
to use environmental modification techniques for peaceful purposes and apply 
without prejudice to the generally recognised principles and applicable norms of 
international law concerning such use (Article III). 

Ad 3. The modest soft law on military activities and the environment 
includes primarily the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, 
which makes a general reference to armed conflicts in its Principle 24 without 
distinguishing between international and non-international conflicts. This Prin-
ciple provides that warfare has an inherently destructive impact on sustainable 
development and that states should, therefore, respect international law ensuring 
the protection of the environment in times of armed conflict and co-operate on 
the development of the international law. It should be noted that the provision 
of Principle 24 is not unambiguous since a literal analysis of the provision does 

30 See: GAOR Supp. No. 27 (A/31/27), Annex I.
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not exactly indicate whether this principle calls on States to respect the norms of 
international law ensuring the protection of the environment in times of armed 
conflicts or whether it calls on States to respect international law by protecting 
the environment in times of armed conflicts. It is important to note that part of the 
doctrine considers Principle 24 of the Rio Declaration to be a customary norm; 
anyway, just as the other principles laid down in the Declaration, since they were 
adopted by consensus by more than 190 heads of state and heads of governments 
who participated in the Rio Summit.

The content of Resolution 47/37 (1992) of the UN General Assembly can be 
interpreted in a similar vein. It stated that destruction of the environment not 
justified by military necessity was contrary to international law.31 In this context, 
too, the advisory opinion of the International Court of Justice of 1996 on the 
on the legality of the use of nuclear weapons should be recalled. In the opinion, 
addressing both the international custom and treaty norms, the ICJ expressed its 
position that States must take environmental considerations into account when 
assessing what is necessary and proportionate in the pursuit of legitimate military 
objectives.32

Although it does not provide the basis for legally binding obligations but may 
play a role by providing explanatory and interpretative guidance with respect to 
legally binding norms, the relatively modest soft law on the protection of the envi-
ronment in times of armed conflicts also includes the Study on Customary Inter-
national Humanitarian Law by the International Committee of the Red Cross. 
The Study has not a form typical of soft law, which is usually that of a recommen-
dation, declaration, guidance etc. As a deep analysis of the norms of the inter-
national law of armed conflict, performed from the perspective appropriate for 
an assessment of customary norms, the Study is a document which has brought 
some explanation also into the issue of non-international armed conflict.33 Thus 
e.g. the major principles of the international humanitarian law of armed conflict 
as laid down in the Geneva Conventions to which Principles 7–14 of the Study 
refer apply to both international and non-international conflicts. Therefore, too, 
even if the norms of the customary law of armed conflict do not apply directly to 
armed conflicts with a non-international character, environmental protection falls 
within the category of protection under the principles of international humani-
tarian law, such as distinction, unnecessary suffering, proportionality, military 
necessity.34 However, it should be stressed that in terms of the legally binding 
status, the Study on Customary International Law by Committee of the Red Cross 
does not impose any obligations based on customary law. 

31 UNGA A/RES/47/37 of 25 Nov. 1992.
32 ICJ Rep. 1996, 266, paras. 30–32.
33 The text is available on: https://www.icrc.org/en/document/customary-international-humar. 
34 I. Lechtimiakyte, Preservation of Environment…
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III. SOME REMARKS ON DE LEGE LATA AND DE LEGE 
FERENDA

More than twenty years ago, commenting on the results of an international 
conference on the protection of the environment in times of armed conflicts 
and pointing out that instruments protecting the environment during non-in-
ternational armed conflicts were considerably weaker than those applicable to 
international wars, Judge Theodor Meron said that effective protection of the envi-
ronment must be continuous and ongoing. He also said that it could be contingent 
upon whether there was a state of peace, international war or non-international 
armed conflict.35 The main thesis of Judge Meron’s statement regarding the need 
for the protection of the environment to be continuous and ongoing is affirmed 
by the principles of environmental law. In turn, Judge Meron’s other thesis still 
remains on the margin of the considerations of the international community and 
this community must respond as fast as possible in light of the growing number 
of armed conflicts with a non-international character in the world. 

On the basis of a review of legal acts addressing the issues of environmental 
protection in times of non-international conflicts, the following conclusions de 
lege lata can be drawn as part of an attempt to answer the question whether inter-
national law ensures sufficient environmental protection in such circumstances:

1) in international law, there is a gap relating to the protection of the environ-
ment in times of non-international armed conflicts; the existing legal regulations 
which could be applied in these matters have rudimentary character; the envi-
ronment is not the subject of these regulations, while essentially environmental 
protection is not the object of these regulations, either;

2) the available instruments of environmental protection during non-interna-
tional armed conflicts are dispersed in different treaties, conventions and proto-
cols; they are characterised by inconsistency and there is no doubt that this causes 
the low level of the protection standards which ensue from them;

3) treaties on environmental law largely do not regulate their application in 
times of armed conflicts and perhaps relevant clauses should be added to such 
treaties regarding their application in times of armed conflicts; 

4) Principle 24 of the Rio Declaration, which part of the doctrine regards 
as the expression of a customary norm for environmental protection in times of 
armed conflicts, does not express unambiguously the principle of environmen-
tal protection in times of both international and non-international conflicts; as 
a principle expressed in an act of soft law it does not impose any obligations under 
international law; 

35 T. Meron, Comment: Protection of the Environment During Non-international Armed 
Conflicts, (in:) R. J. Grunawald, J. E. King, R. S. Mclain (eds.), Protection of the Environment 
During Armed Conflict, “International Law Studies” 1996, Vol. 69, p. 253.
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5) environmental protection in armed conflicts in general and especially in 
non-international conflicts is based on the principles of the customary humanitar-
ian law of armed conflict; certain acts of the humanitarian law of armed conflict, 
such as e.g. Protocol II to the Geneva Conventions, set too high thresholds for 
their application; 

6) the status of the few principles applicable to the environment in times of 
non-international armed conflicts, laid down in the norms of the humanitarian 
law of armed conflict, hardly reaches the minimum level of international accept-
ance and recognition as a law in terms appropriate for customary norms. 

Conclusions de lege ferenda are related to the postulates resulting from con-
clusions de lege lata and could, in effect, concern all the provisions addressing 
the environment in the legal acts analysed above. Academic publications are full 
of useful strategies for more effective protection of the environment in times of 
non-international armed conflicts. Now is the time to come up with a proposal 
to transform the principle expressed in Principle 24 of the Rio Declaration into 
a legally binding principle of general international law rather than only interna-
tional environmental law. Appropriate actions should also follow-up on a review 
of the law of armed conflict from this point of view, given the clear and fast 
changes taking place in the attitude of the international community to the pro-
tection of the environment as a common good and a common concern of the 
international community.
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PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN TIMES  
OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS –  

A GAP TO BE FILLED IN

Summary

Environmental protection in times of non-international armed conflicts is not subject 
to the sectoral or particular protection categories of environmental law and to date it has 
not been comprehensively regulated by international law. Except for generalities, it was 
also ignored in the 1992 Rio Declaration Principle 24 of which is not unambiguous in its 
expression. In fact, only the international humanitarian law of armed conflict contains 
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norms which address the natural environment in times of armed conflicts. On the basis 
of a review of legal acts addressing the issues of environmental protection in times of 
non-international conflicts, negative conclusions de lege lata can be drawn as part of an 
attempt to answer the question whether international law ensures sufficient environmental 
protection in such circumstances. In the Author’s opinion, in international law there is 
a gap relating to the protection of the environment in times of non-international armed 
conflicts; the existing legal regulations which could be applied in these matters have 
a rudimentary characters. 

KEYWORDS
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SŁOWA KLUCZOWE

konflikt zbrojny o charakterze niemiędzynarodowym, międzynarodowe 
konflikty zbrojne, ochrona środowiska, międzynarodowe prawo środowiska, 
międzynarodowe prawo humanitarne, prawo zwyczajowe, miękkie prawo



STUDIA IURIDICA LXXVIII

Konrad Kędzierski
Uniwersytet Rzeszowski 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A ROZWÓJ OBSZAROWY 
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ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-PRAWNE  
(NA PRZYKŁADZIE MIASTA RZESZOWA)

1. WSTĘP

Zrównoważony rozwój to doktryna, która zakłada jakość życia na poziomie, 
na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Zrównoważony rozwój powinien 
zaspokajać podstawowe potrzeby wszystkich ludzi bez jakiegokolwiek zagrożenia 
możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Społeczeństwo zamieszku-
jące Ziemię ma moralny obowiązek przekazać ją następnym pokoleniom w stanie 
jak najmniej zmienionym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest zachowanie har-
monii między ładem społecznym, gospodarczym, ekonomicznym, środowisko-
wym czy infrastrukturalnym w taki sposób, by społeczność zamieszkująca dany 
obszar funkcjonowała w jak najlepszych warunkach bytowych.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest podejściem przeciwstawnym do 
wąsko rozumianego pojęcia rozwoju gospodarczego. Ważnym aspektem tej myśli 
jest poprawa jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przy minimalnej 
ingerencji w środowisko naturalne. Istotne jest również zachowanie odpowied-
nich proporcji w gospodarowaniu kapitałem społecznym, środowiskowym i eko-
nomicznym.

Celem artykułu jest ukazanie zależności pomiędzy zrównoważonym rozwojem  
a rozwojem obszarowym miast. Autor w sposób syntetyczny dokonuje analizy 
zagadnień społeczno-prawnych i udowadnia, że rozwój obszarowy miast na przy-
kładzie miasta Rzeszowa jest ważnym aspektem koncepcji zrównoważonego 
rozwoju. Intensyfikacja działań władz miasta w kierunku poszerzenia granic 
Rzeszowa jest istotnym elementem, który pozwoli prowadzić politykę zrówno-
ważonego rozwoju.
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2. ZAGADNIENIA SPOŁECZNO-PRAWNE ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU

Różnorodność sposobu definiowania i interpretowania pojęcia „zrównowa-
żony rozwój” pociąga za sobą konieczność uzyskania orientacji w bogatej lite-
raturze poświęconej tematyce oraz przyjęcia uzasadnionej opcji rozpoznawania 
postawionego problemu1. Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się jako próba 
udzielenia odpowiedzi na zagrożenia, które w latach 60. XX w. widziano w wyso-
kim wzroście demograficznym, narastającym zniszczeniu środowiska natural-
nego, a co za tym idzie, szybkim zużywaniu zasobów naturalnych. Efektem tych 
działań był wzrost niezadowolenia w niezaspokajaniu podstawowych potrzeb 
coraz większych grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów społecznych, 
ekonomicznych i przyrodniczych. Problemy te stały się przedmiotem dyskusji 
prowadzonych z udziałem instytucji międzynarodowych, w tym również Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych2. Pojęcie „zrównoważony rozwój” zostało użyte 
pod koniec lat 60. ubiegłego wieku przez B. Ward3 dla wyrażenia poglądu, że 
rozwój społeczno-ekonomiczny i ochrona środowiska muszą być prowadzone 
łącznie4.

Jak słusznie zauważa G. Zabłocki, głównym celem rozwoju zrównoważo-
nego jest wyodrębnienie trzech dziedzin tego rozwoju, tj. rozwoju gospodar-
czego, ochrony środowiska oraz rozwoju społecznego5.

Pojęcie „rozwój zrównoważony” jest terminem nieostrym. Literatura przed-
miotu podaje różne jego definicje. Był definiowany w preambule do Deklaracji 
Praw do Rozwoju przyjętej w 1986 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych jako „ekonomiczny, społeczny, kulturowy i polityczny proces, którego 
celem jest stała poprawa dobrobytu całego społeczeństwa i wszystkich jedno-
stek, umożliwiona poprzez ich aktywny, wolny i istotny udział w tym procesie 
i sprawiedliwą dystrybucję osiągniętych korzyści”6. Inna z definicji zakłada, że 
zrównoważony rozwój Ziemi to rozwój, który zaspokaja podstawowe potrzeby 
wszystkich ludzi oraz zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność 
ekosystemu Ziemi, bez zagrożenia możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych 

1 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje, Toruń 2002, s. 9.
2 Ibidem, s. 13.
3 Barbara Ward, wybitna ekonomistka, dziennikarka i doradca polityczny, była jednym 

z pierwszych zwolenników zrównoważonego rozwoju. Znany mówca – wykłady B. Ward wpły-
nęły na odbiorców na całym świecie. W 1972 r. brała udział w konferencji ONZ w Sztokhol-
mie dotyczącej „środowiska człowieka” (Szczyt Ziemi), była uważana za współtwórcę i „matkę” 
koncepcji zrównoważonego rozwoju (informacja za: https://www.iied.org/barbara-ward-lectures, 
dostęp: 1.02.2019 r.).

4 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony…, s. 7.
5 Ibidem, s. 8 i n.
6 Por. D. Defrise, Le Developpement, Bruxelles 1998.
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pokoleń i bez przekraczania długookresowych granic pojemności ekosystemu 
Ziemi7. Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokaja-
nie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych 
generacji, m.in. dzięki zintegrowanym działaniom w zakresie rozwoju gospodar-
czego, społecznego oraz w zakresie środowiska. Takie rozumienie zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju zostało popularyzowane dzięki raportowi Światowej 
Komisji G. H. Brundtlanda do spraw Środowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna 
przyszłość” (ang. Our Common Future)8. Kolejnym ważnym krokiem w rozwoju 
idei zrównoważonego rozwoju był Szczyt Ziemi w 1992 r., w efekcie którego 
wypracowano dokument Agenda 219. Ważnym krokiem w kierunku zrównowa-
żonego rozwoju była następnie Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, 
w której zostały określone Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millenium Development 
Goals)10. Postanowienia szczytu z 1992 r. zostały odnowione w 2002 r. w Johan-
nesburgu, później na szczycie w Rio de Janeiro w 2012 r., nazywanym Rio+20 
– „Przyszłość jakiej chcemy” (deklaracja The Future We Want)11. Trzy lata póź-
niej w 2015 r. Milenijne Cele Rozwoju zostały zastąpione przez Cele Zrówno-
ważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals) zawarte w Agendzie 
Rozwojowej 2030 (ang. Transforming Our World)12.

Zrównoważony rozwój jest przedmiotem stosunkowo szerokiego zaintereso-
wania rożnych dyscyplin wiedzy. Stad też można wskazać na: 

– zrównoważony rozwój w ekologii (ekorozwój),
– zrównoważony rozwój w leśnictwie,
– zrównoważony rozwój w środowisku naturalnym,
– zrównoważony rozwój w transporcie,
– zrównoważony rozwój wsi,
 – zrównoważony rozwój w samorządzie lokalnym.
W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju ma rangę konstytucyjną zapi-

saną w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.13: 

 7 „Sustainable development of the Earth is a development that meets the basic needs of all hu-
man beings and which conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosys-
tem, without compromising the ability of future generations to meet their own needs and without 
going over the limits of long term capacity of the earth’s ecosystem”, szerzej: R. K. Stappen, Der 
Wise Consensus – Die Voraussetzung für nachhaltige Entscheidungen und Problemlösungen im 
21. Jahrhundert, Eichstatt 2006, s. 19 i n.

 8 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 
s. 16 i n., 41 i n., http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (dostęp: 28.01.2019 r.).

 9 Zob. https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/unced (dostęp: 28.01.2019 r.).
10 Informacja za: http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/idea-zrownowazonego-rozwoju; 

szerzej: http://www.un.org/millenniumgoals/ (dostęp: 28.01.2019 r.).
11 Informacje za: http://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_com-

plete.pdf (dostęp: 29.01.2019 r.).
12 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, informacje za: 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld (dostęp: 27.01.2019 r.).
13 Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483, z późn. zm., dalej: Konstytucja RP.
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„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego tery-
torium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 
obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, 
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. W. Wołpiuk wskazał, że zrówno-
ważony rozwój jest pojęciem pozaprawnym, o charakterze ekonomicznym, stąd 
istnieją trudności w ustaleniu jego znaczenia normatywnego14. 

Artykuł 5 Konstytucji RP określa funkcje państwa, czyli zasadnicze kierunki 
i cele jego działania. Określenie tych funkcji jest rzeczą bezprecedensową, ponie-
waż wynikają z nich konkretne kompetencje i zadania organów państwowych. 
Decydującą funkcją jest strzeżenie nienaruszalności terytorium Rzeczypospo-
litej oraz niepodległości, gdyż jej realizacja pozwala na wykonywanie takich 
funkcji, jak: zapewnienie wolności i praw człowieka i obywatela, jak też jego 
bezpieczeństwa, ochrona dziedzictwa narodowego, a także ochrona środowiska. 
Jak słusznie zauważa W. Skrzydło, u podstaw realizacji tych funkcji leży zasada 
zrównoważonego rozwoju państwa i gospodarki narodowej15.

Odnosząc się do art. 5 Konstytucji RP, nie sposób się nie zgodzić z prezento-
waną tezą przez B. Rakoczego, który twierdzi, że zrównoważony rozwój powi-
nien dotyczyć nie tylko ochrony środowiska, ale także innych zadań państwa 
wymienionych w tym przepisie. Niedopuszczalne jest ograniczanie zrównowa-
żonego rozwoju jedynie do problematyki ochrony środowiska. Należy jednak 
zauważyć, że tendencją współczesnych rozwiązań legislacyjnych w systemie 
polskiego prawa jest redukowanie zasady zrównoważonego rozwoju jedynie do 
problematyki ochrony środowiska. Konsekwencją przyjęcia szerszego znacze-
nia zasady zrównoważonego rozwoju jest zastosowanie jej do innych dziedzin 
życia społecznego – zarówno tych wyraźnie wymienionych w art. 5 Konstytu-
cji RP, jak i pozostałych, których przepis ten expressis verbis nie wymienia16. 
Potwierdzeniem tego stwierdzenia wydaje się być teza zaprezentowana przez 
D. Pyć: „Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich 
pięciu podstawowych funkcji państwa wymienionych w art. 5 Konstytucji RP”17. 
A. Bałaban zauważa, że nadmiernym zawężeniem treści zasady zrównoważo-
nego rozwoju byłoby jej wyłączne traktowanie jako metody ochrony środowiska 

14 W. Wołpiuk, Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjna czy zasada polityki 
społeczno-ekonomicznej w zakresie ochrony środowiska?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie” 2003, nr 1, s. 7 i n.

15 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
16 B. Rakoczy, Komentarz do art. 5, (w:) Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, 

Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013. 
17 D. Pyć, Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważo-

nego rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2013, nr 1, 
s. 1121–1138.



 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A ROZWÓJ OBSZAROWY MIAST... 203

naturalnego, gdyż treściowa pojemność tej zasady przerasta znacznie tradycyjnie 
rozumianą problematykę ochrony środowiska18.

Inny pogląd prezentuje Z. Bukowski, twierdząc, że podniesienie zasady 
zrównoważonego rozwoju do rangi ustrojowej zasady konstytucyjnej powoduje 
obowiązek kierowania się nią przez państwo w realizacji swoich podstawowych 
funkcji określonych w art. 5 Konstytucji RP. Dotyczy to wszelkich organów pań-
stwa, a więc organów władzy publicznej, obejmuje organy ustawodawcze, wyko-
nawcze i sądownicze w całej ich działalności. Oznacza to chociażby konieczność 
uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w stanowieniu prawa. Konse-
kwencją może być zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego aktów prawnych 
w związku z ich niezgodnością z tą zasadą19.

Zasada zrównoważonego rozwoju pełni przede wszystkim rolę dyrek-
tywy wykładni. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 marca 2009 r., II SA/Go 825/0820, gdy poja-
wiają się wątpliwości co do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków i sposobu 
ich realizacji, należy posiłkować się zasadą zrównoważonego rozwoju. Pełni ona 
zatem rolę podobną do zasad współżycia społecznego czy społeczno-gospodar-
czego przeznaczenia w prawie cywilnym. W pierwszej kolejności do uwzględnia-
nia zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca w procesie 
stanowienia prawa, ale w drugiej zasadę tę powinny mieć na uwadze organy sto-
sujące prawo. Niekiedy bowiem stan faktyczny wymaga rozważenia i wyważenia 
rozwiązań korzystniejszych, stosując zasadę zrównoważonego rozwoju.

Definicja zrównoważonego rozwoju znalazła się również w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. ‒ Prawo ochrony środowiska21. Artykuł 3 pkt 50 tej ustawy 
określa, że zrównoważony rozwój jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podsta-
wowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspo-
kajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Zakres podmiotowy 
tej definicji jest bardzo szeroki i w zasadzie niczym nieograniczony. Potwierdza 
to B. Rakoczy, twierdząc, że „adresatem zasady zrównoważonego rozwoju jest 

18 A. Bałaban, Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju, (w:) L. Garlicki, A. Szmyt 
(red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 
2003, s. 20, szerzej: B. Rakoczy, Komentarz do art. 5, (w:) Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, 
B. Rakoczy, Prawo...

19 Z. Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowi-
ska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4, s. 63–73.

20 LEX nr 526352.
21 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.
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ludzkość jako całość, co wynika z używanych przez prawodawcę zwrotów »spo-
łeczność«, »obywatele«, »współczesne i przyszłe pokolenia«”22.

Jak słusznie zauważa E. Radziszewski, zrównoważony rozwój – w aspek-
cie ochrony środowiska – jest świadomą działalnością organizatorską, mającą 
zapewnić właściwy stan środowiska na potrzeby wielopokoleniowe, powinien 
stwarzać, określone w programach, planach i opracowaniach dotyczących poli-
tyki ochrony środowiska oraz gospodarowania przestrzenią, warunki niezbędne 
do utrzymania właściwego stanu środowiska na potrzeby wielopokoleniowe23.

Przedstawiając problematykę zrównoważonego rozwoju, można wskazać 
na wyjaśnienie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
2 kwietnia 2015 r., II OSK 2123/1324, w którym sąd ten twierdzi, że zasada zrów-
noważonego rozwoju pełni przede wszystkim rolę dyrektywy wykładni. Wtedy, 
gdy pojawiają się wątpliwości co do zakresu obowiązków, rodzaju obowiązków 
i sposobu ich realizacji, należy posiłkować się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
Pełni ona zatem rolę podobną do zasad współżycia społecznego czy społeczno-
-gospodarczego przeznaczenia w prawie cywilnym. W pierwszej kolejności do 
uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju obowiązany jest ustawodawca 
w procesie stanowienia prawa, ale w drugiej zasadę tą powinny mieć na uwadze 
organy stosujące prawo.

Jedną z podstawowych funkcji samorządu terytorialnego jest organizo-
wanie i tworzenie warunków rozwoju gospodarczego na swoim terenie. Strefa 
gospodarcza tych organów łączy się ściśle z koniecznością zaspokajania potrzeb 
ludności danego obszaru. Stale rosnące potrzeby wymagają dodatkowych środ-
ków finansowych na pokrycie rosnących wydatków bieżących, jak również na 
pokrycie wydatków inwestycyjnych, bez których jednostka nie mogłaby funk-
cjonować i rozwijać się25. Społeczność oczekuje od władz jednostek samorządu 
terytorialnego działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych, 
mieszkaniowych, ograniczenia bezrobocia, wspomagania przedsiębiorstw, inwe-
stycji w infrastrukturę, jak również zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju 
lokalnego.

22 B. Rakoczy, Komentarz do art. 3, (w:) Z. Bukowski, E. K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, 
Prawo...

23 E. Radziszewski, Komentarz do art. 3, (w:) E. Radziszewski (red.), Prawo ochrony środo-
wiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003. 

24 LEX nr 2089921.
25 Szerzej: M. Wakuła, Rola samorządu lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich, (w:) 

M. Malicki (red.), Trwały i zrównoważony rozwój w układzie regionalnym i lokalnym, Szczecin 
2009, s. 189 i n.
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3. ROZWÓJ OBSZAROWY MIAST NA PRZYKŁADZIE MIASTA 
RZESZOWA

Początek historii Rzeszowa związany jest z aktem nadania miasta przez króla 
Kazimierza Wielkiego rycerzowi Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk (1354 r.). 
Powierzchnia miasta wówczas wynosiła 1,5 km2. W XIV w. gród został przenie-
siony na lessowe wzgórze, w miejsce dzisiejszego Rynku. Po pierwotnej lokaliza-
cji pozostała nazwa Staromieście. Kolejnym ważnym okresem w historii rozwoju 
terytorialnego miasta jest przełom XVI i XVII w., kiedy to właścicielem miasta 
został Mikołaj Spytek Ligęza. Za jego panowania miasto nabrało nowego kształtu 
– otoczył miasto wałami, wzniósł obronny kościół oo. Bernardynów, rozpoczął 
budowę warownego zamku. Rzeszów liczył wówczas 2,5 tys. mieszkańców 
i zajmował powierzchnię 2,9 km2. Pod koniec XIX w., w okresie Monarchii 
Austro-Węgierskiej, Rzeszów zyskał na znaczeniu – w 1845 r. przestał być mia-
stem prywatnym. W 1860 r. miasto Rzeszów zostało siedzibą cyrkułu – okręgu 
administracyjnego o roli powiatu, natomiast w 1867 r. przeprowadzono pierw-
sze wybory do samorządu miejskiego. Duży wpływ na rozwój miasta miały nie 
tylko czynniki społeczno-polityczne, ale także rozwój infrastruktury – budowa 
linii kolejowej z Krakowa do Lwowa, które pozytywnie wpłynęły na rozwój rze-
szowskiej gospodarki, a co za tym idzie, na wzrost liczby mieszkańców miasta; 
w 1890 r. wynosiła ona ponad 11 tys. W 1901 r. nastąpiło pierwsze w czasach 
nowożytnych poszerzenie granic Rzeszowa. Przyłączono sąsiednie miejscowości 
– z gminy Staroniwa: Wygnaniec, Podzamcze, Psiarnisko i Rudki; Maćkówkę 
z gminy Drabinianka oraz Ruską Wieś. Powierzchnia miasta zwiększyła się do 
7,68 km2, a liczba ludności wzrosła do 20 tys.26.

W latach 30. ubiegłego wieku rozbudowa przemysłu lotniczego w ramach 
COP-u (Centralny Okręg Przemysłowy) spowodowała gwałtowny napływ do 
Rzeszowa ludności z okolicznych miejscowości oraz wykwalifikowanej kadry 
z innych części kraju. W latach 1937–1939 powstała filia Fabryki Hipolita Cegiel-
skiego oraz Państwowe Zakłady Lotnicze. Wskutek tego miasto zaczęło się 
gwałtownie rozbudowywać i już w 1939 r. liczyło prawie 41 tys. mieszkańców. 
U schyłku II wojny światowej w 1944 r. liczba ludności miasta wyniosła nie-
spełna 27 tys. (w wyniku działań wojennych zginęło ponad 12 tys. mieszkańców 
Rzeszowa), natomiast obszar wynosił 8 km². Lata 1950–1960 to kolejny okres, 
w czasie którego dochodzi do poszerzenia granic administracyjnych miasta. 
Przyłączono Drabiniankę, Staroniwę, Staromieście i Pobitno oraz części Białej, 
Słociny i Zwięczycy. Obszar miasta zwiększył się do 39 km2, a liczba ludno-
ści wynosiła 44 tys. W 1963 r. powstały dwie rzeszowskie wyższe uczelnie – 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna oraz Wyższa Szkoła Inżynierska (która w 1974 r. 

26 Zmiana granic Miasta Rzeszowa (2006–2019) [niepublikowany], szerzej: http://www.rze-
szow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-nasze-miasto (dostęp: 30.01.2019 r.).
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została przekształcona w Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewi-
cza). W 1969 r. Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otwo-
rzył w Rzeszowie swoją filię. Wokół starej części Rzeszowa powstały wygodne 
ciągi komunikacyjne, jak również osiedla mieszkaniowe. Wybudowano obiekty 
przemysłowe, usługowo-handlowe, kościoły, szpitale, przychodnie. W latach 70. 
XX w. przyłączono do Rzeszowa część Słociny, co zwiększyło powierzchnię mia-
sta do 40,30 km2, a liczba ludności w tym czasie przekroczyła 80 tys. Ten okres to 
czas gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców, który podyktowany było dobrze 
funkcjonującymi rzeszowskimi zakładami pracy, na czele z WSK-PZL Rzeszów, 
Zelmerem, Polfą i Alimą. Prężnie rozwijało się w tym czasie szkolnictwo wyż-
sze. Do Rzeszowa napływało coraz więcej ludności. Powstały w związku z tym 
nowe osiedla mieszkaniowe – Nowe Miasto, Baranówka, w późniejszym okresie 
Krakowska-Południe. W 1977 r. doszło do kolejnego poszerzenia granic miasta 
o miejscowości: Zalesie, Wilkowyja oraz część Białej, Miłocina, Przybyszówki 
i Słociny. Powierzchnia Rzeszowa osiągnęła 53,69 km2 i stan taki pozostał na 
długie lata. Liczba mieszkańców miasta w 1977 r. wynosiła 111 tys.27.

Rzeszów na przłomie XX i XXI w. był najmniejszym i najgęściej zaludnionym 
miastem wojewódzkim w Polsce. Miasto na przestrzeni ostatnich lat jako jedyne 
sukcesywnie poszerza swoje granice. W 2005 r. Rzeszów liczył 54 km², od 1 stycz-
nia 2017 r. zajmuje powierzchnię 120 km2. Dziś na terenie Rzeszowa funkcjonują 
osiedla, które jeszcze dekadę temu były sołectwami należącymi do okolicznych 
gmin. W dniu 25 lipca 2018 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła kolejną decyzję 
w sprawie ustalenia granic gmin i miast, w której do Rzeszowa przyłączono obszar 
sołectw Matysówka z gminy Tyczyn oraz pozostałą część Miłocina z gminy Gło-
gów Młp. Dzięki tej decyzji miasto od 1 stycznia 2019 r. powiększyło swój obszar 
o 6,2 km² i ma ponad 126 km2. Wzrosła też liczba mieszkańców, do niespełna 
194 tys., zaś szacunkowa liczba mieszkańców Rzeszowa to niespełna 220 tys.28.

Cele rozwojowe miasta powiązane z potrzebą poszerzenia obszaru są reali-
zowane poprzez intensyfikację działań miasta w kierunku przyłączonych osiedli. 
Miasto Rzeszów (wraz z jednostkami budżetowymi oraz spółkami komunal-
nymi) realizuje na przyłączonym terenie wiele zadań zaspokajających potrzeby 
mieszkańców osiedli. Łącznie na obszarach przyłączonych osiedli miasto wydat-
kowało kwotę niespełna 2 mld zł (1 991 281 309, 07 zł). Proces powiększania mia-
sta Rzeszowa spowodował intensywny wzrost budownictwa mieszkaniowego. 
Pokazuje to sukcesywny wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań. W 2005 r. 
oddano 459 mieszkań, natomiast w 2017 r. już 2606 mieszkań, czyli o prawie 
500% więcej29.

27 Zmiana granic Miasta Rzeszowa (2006–2019) [niepublikowany], szerzej: http://www.rze-
szow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-nasze-miasto (dostęp: 30.01.2019 r.).

28 Por. Rzeszów – stolica innowacji, broszura informacyjna, Rzeszów 2017, s. 7. 
29 Informacje za: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-

-zmienialy-sie-przylaczone-tereny (dostęp: 30.01.2019 r.). 
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Gmina Miasto Rzeszów zrealizowała dotychczas wiele projektów współ-
finansowanych z funduszów europejskich. Obecnie zakończono realizację 
dużego programu transportowego pod nazwą „Rzeszowski Inteligentny System 
Transportowy”, w ramach którego działają systemy: Zarządzania Transportem 
Publicznym, Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, Biletu Elektronicznego 
Komunikacji Miejskiej i obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym. Na 
nowych osiedlach, powstałych z przyłączenia sąsiednich terenów do Rzeszowa, 
miasto rozszerza usługi komunikacji miejskiej oraz podejmuje działania pro-
wadzące do podniesienia jakości tych usług. Po przyłączeniu poszczególnych 
miejscowości do Rzeszowa, miasto sukcesywnie zwiększa liczbę wykonywa-
nych wozokilometrów na ich obszarze. Ponadto na przyłączonych terenach 
wymieniane są wiaty przystankowe bądź ustawiane nowe w celu polepszenia 
warunków oczekiwania na przystankach. Planowana jest także wymiana 170 
obecnych wiat przystankowych na nowe i estetyczne. Warto w tym miejscu 
nadmienić, że Rzeszów, jako stolica innowacji, wprowadziła jako pierwsza 
w Polsce autobusowe wiaty klimatyzowane w lecie, a w zimie ogrzewane. Na 
transport zbiorowy na terenach przyłączonych miasto Rzeszów wydatkowało 
kwotę 62 564 mln zł30.

Miasto Rzeszów zachęca przedsiębiorców do inwestowania w stolicy Pod-
karpacia, oferując atrakcyjne tereny inwestycyjne objęte oddziaływaniem Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej „Rzeszów-Dworzysko”. Strefa zlokalizowana jest 
w północno-zachodniej części Rzeszowa w bezpośrednim sąsiedztwie auto-
strady A4, drogi ekspresowej S19 oraz bliskiej odległości od portu lotniczego 
Rzeszów–Jasionka, co z pewnością stanowi bardzo atrakcyjny teren inwesty-
cyjny dla przyszłych inwestorów. Docelowo w jej obrębie znajdzie się ok. 450 ha 
terenów inwestycyjnych, z czego tereny przemysłowe planowane do objęcia przez 
specjalną strefę ekonomiczną w obecnych granicach miasta stanowią ok. 180 ha. 
Podstrefa Rzeszów z lokalizacją na Osiedlu Przybyszówka usytuowana jest w czę-
ści zachodniej Dworzyska i obejmuje powierzchnię ok. 25 ha, natomiast tereny 
położone w części wschodniej – Rzeszowski Park Naukowo-Technologiczny 
(obręb Miłocin), obejmują tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 84 ha. 
Tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają rozbudowaną sieć dróg wewnętrz-
nych wraz z ciągami pieszo-jezdnymi, pełnym oświetleniem, chodnikami oraz 
ścieżkami rowerowymi wykonanymi w wysokim standardzie. Są w pełni przygo-
towane do rozpoczęcia prac budowlanych. Dotychczas na inwestycje w zachod-
niej części Dworzyska (osiedle Przybyszówka) zdecydowały się takie firmy, jak: 
Raben Logistics Polska, Sobiesław Zasada Automotive, BOWIM-Podkarpacie, 
natomiast w części wschodniej (osiedle Miłocin), na terenie Rzeszowskiego 

30 Zmiana granic Miasta Rzeszowa (2006–2019) [niepublikowany]…
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Parku Naukowo-Technologicznego inwestują takie firmy, jak: Ziaja, OK Office, 
Master-Profi, Energo System, czy VISSAVI31.

Rzeszów należy do nielicznych miast, w których znacząco rośnie liczba 
mieszkańców. Warto w tym miejscu odnotować, że zgodnie z prognozami GUS 
na lata 2017–2030 dotyczącymi wzrostu ludności w gminach spośród 39 miast 
powyżej 100 tys. jedynie w Rzeszowie i Warszawie wystąpi wzrost liczby ludno-
ści – będzie to wzrost powyżej 5% (odpowiednio o 7,2% oraz o 5,1%)32. Dzięki 
realizowanym inwestycjom miasto przyciąga m.in. młodzież studencką, stosun-
kowo młoda struktura wiekowa ludności i dodatnie saldo migracji tworzą zaś 
bardzo pozytywny obraz rozwijającej się społeczności miejskiej. Rzeszów to 
jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Według badań Eurostatu 
jest liderem w Europie pod względem liczby studentów. Na 1000 mieszkańców 
przypada aż 353 studentów33.

Najbardziej intensywny przyrost naturalny ludności dotyczy osiedli przyłą-
czonych w ostatnim okresie do Rzeszowa. Na przyłączonym do miasta obszarze 
od 2006 r. przybyło 10 430 mieszkańców. Ilustruje to tabela:

Źródło: Opracowanie własne. Zmiana granic Miasta Rzeszowa (2006–2019) [niepublikowany].

Mieszkańcy przyłączonych osiedli są w przeważającej większości zadowo-
leni z przyłączenia do Rzeszowa. Naukowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego przeprowadzili badania na mieszkańcach nowo przyłączonych 

31 Informacje za: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-ro-
slo-nasze-miasto (dostęp: 30.01.2019 r.).

32 M. Potyra, Główny Urząd Statystyczny – Departament Badań Demograficznych i Rynku 
Pracy, Prognoza ludności gmin na lata 2017–2030, Warszawa 2017, s. 9.

33 Informacje za: http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rankingi/2012-r/rzeszow-najwiek-
szym-osrodkiem-akademickim (dostęp: 30.01.2019 r.).
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osiedli, podczas których sprawdzili poziom zadowolenia z poszerzenia granic 
miasta Rzeszowa z perspektywy mieszkańców osiedli włączonych po 2006 r. 
Wyniki są następujące:

Źródło: Zmiana granic Miasta Rzeszowa (2006–2019) [niepublikowany].

4. PODSUMOWANIE

Zrównoważony rozwój to proces przemian, który zapewnia zaspokajanie 
potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych 
generacji. Wpisuje się on również w kwestie rozwoju obszarowego miast. Głów-
nym wysiłkiem władz miasta Rzeszowa powinno być zintensyfikowanie działań 
zmierzających do polepszenia warunków bytowych, socjalnych, społecznych, 
a także zarobkowych ludności stanowiącej społeczność lokalną. Miasto Rze-
szów jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów w Polsce. Porusza-
jąc tę problematykę nie można zapomnieć o ochronie środowiska naturalnego. 
De lege ferenda władze miasta powinny zwrócić większą uwagę na kwestie wpro-
wadzenia pewnych ograniczeń w sferze emisji CO², poprzez zmniejszenie ruchu 
kołowego w centrum miasta, znalezienie alternatywnych środków komunikacji 
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miejskiej (autobusy miejskie zdają się już nie spełniać wymogów transportu zbio-
rowego). Słuszna wydaje się budowa dużych osiedli mieszkaniowych na terenach 
nowo przyłączonych do granic administracyjnych miasta. Przy zrównoważo-
nym rozwoju obszarowym miasta ważną kwestią jest uchwalenie i wprowadze-
nie odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego, który uporządkuje 
kwestie organizacji miasta tak, by przyszłe pokolenia mogły w pełni korzystać 
z efektów zmian powiększenia granic administracyjnych miasta Rzeszowa.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND AREA DEVELOPMENT 
IN POLAND – SOCIO-LEGAL ISSUES (IN THE CASE 

OF RZESZOW CITY)

Summary

The author presents the concepts of sustainable development in Poland on the example 
of Rzeszow, from the legal analysis to the social concept. Sustainable development is 
a process of change that ensures the needs of the present generation without diminishing 
the development opportunities of future generations.

The area development of cities is closely related to the sustainable development. For 
this reason, in the further part of the study, a short genesis of the development of Rzeszów 
is presented, with attention paid to the maintenance of sustainable development.

In conclusion, the author shows the de lega ferenda conclusions, such as: the city 
authorities should pay more attention to the issue of introducing certain restrictions in the 
field of CO² emissions by reducing vehicular traffic in the city center, finding alternative 
means of public transport. The construction of large housing estates on the areas newly 
connected to the administrative borders of the city also seems to be reasonable. With 
a balanced area development of the city, it is important to enact and introduce an 
appropriate spatial development plan.
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OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELE – 
PRZEWIDYWANIE SKUTKÓW REGULACJI CZY 

WRÓŻENIE Z FUSÓW?

1. PLANOWANIE LEGISLACYJNE I OCENA SKUTKÓW 
REGULACJI W POLSCE

Na temat potrzeby poprawy planowania legislacyjnego oraz korzyści płynących 
z rzetelnej oceny skutków regulacji (OSR) w Polsce napisano w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat całkiem dużo1. Zaryzykować można tezę, że kwestia ta akcentowana 
jest przy okazji praktycznie każdej wypowiedzi poświęconej inflacji prawa oraz 
konieczności reformy procesu stanowienia prawa. Generalnie rzecz ujmując, ocena 
skutków regulacji może być rozumiana jako „procedura analityczna, pozwalająca 
możliwie precyzyjnie określić wszystkie konsekwencje – zarówno korzyści, jak 
i koszty – planowanej interwencji państwa. Powinna być ona stosowana już na 
początkowych etapach pracy nad koncepcją regulacji, jej celem i formą. Ma poprze-
dzać ewentualne przygotowanie projektu legislacyjnego. W ramach OSR stosuje 

1 Tytułem przykładu: R. Zubek, Planowanie legislacyjne w Europie Środkowej, „Zarządzanie 
Publiczne” 2008, nr 2(4); R. Zubek, Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce?, 
Warszawa 2007; J. Stefanowicz, K. Szamełek, Analiza skutków regulacji prawnych w obszarze 
prawa geologiczno-górniczego, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralny-
mi i Energii Polskiej Akademii Nauk” 2010, nr 79; W. Brzęk, Ocena skutków regulacji (OSR) jako 
element rządowego procesu legislacyjnego, „Journal of Modern Science” 2013, nr 1, s. 239–258; 
M. Sakowicz (red.), Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów Unii Eu-
ropejskiej. Raporty ze staży zagranicznych, Warszawa 2010; W. Szpringer, W. Rogowski (red.), 
Ocena skutków regulacji. Poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy, Warszawa 2007; I. Lipo-
wicz, Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, „Państwo i Prawo” 2012, z. 7; J. Kochanow-
ski, Jak powinno być tworzone prawo w Polsce, www.rpo.gov.pl/pliki/12087762810.pdf (dostęp: 
20.01.2018 r.).

Z publikacji wcześniejszych na ten temat m.in.: A. Podgórecki, Założenia polityki prawa. Me-
todologia pracy legislacyjnej i kodyfikacyjnej, Warszawa 1957; S. Ehrlich, O tak zwanej dogma-
tyce prawa (pismo polemiczne z zakresu metodologii prawa), (w:) S. Ehrlich (red.), Studia z teorii 
prawa, Warszawa 1965; J. Wróblewski, Teoria racjonalnego tworzenia prawa, Wrocław 1985.
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się metody analizy ekonomicznej oraz metody badań społecznych”2. Konieczność 
określenia skutków projektowanej regulacji podkreślana jest szczególnie silnie 
przez reprezentantów nurtu określanego mianem ekonomicznej analizy prawa, 
ponadto to właśnie metody i postulaty wypracowane w ramach law and econo-
mics służą jako narzędzie przewidywania konsekwencji społeczno-ekonomicznych 
przygotowanych rozwiązań normatywnych3. Podejmowaniu racjonalnych decyzji 
prawodawczych sprzyja też konsekwentne planowanie legislacyjne, czyli „kształ-
towanie systemu prawnego w oparciu o przygotowywane cyklicznie plany prac” 
organów zaangażowanych w proces legislacyjny4. Choć, jak słusznie żali się jeden 
z komentatorów, „niestety nie było nigdy i nie jest ani doceniane, ani rozwijane 
w doktrynie (…) jego wprowadzenie zapewniłoby niewątpliwie ład, umożliwiło 
należyte przygotowanie aktów wykonawczych przez administrację, skoordynowa-
nie działań różnych organów w zakresie przygotowywania aktu itd.”5.

Ramy artykułu nie pozwalają zrekonstruować wszystkich argumentów na 
rzecz udoskonalania planowania legislacyjnego i oceny skutków regulacji, lecz 
wydaje się, że nie jest to konieczne. Wiele z nich wyczuwanych jest wręcz intu-
icyjnie, tzn. sumienne przygotowanie do procesu legislacyjnego poprzez jego 
uprzednie uporządkowanie w formie harmonogramu czasowego oraz skonfronto-
wanie aktualnego stanu dziedziny normowanej z przewidywanymi, pożądanymi 
przez projektodawcę, skutkami społeczno-ekonomicznymi po wejściu w życie 
projektowanych regulacji, odpowiada dyrektywie racjonalnego stanowienia 
prawa6. Przede wszystkim rozwiązania te dostarczają wiedzy rządzącym-decy-
dentom (a w drugiej kolejności również rządzonym-adresatom) na temat realnych 
problemów społecznych i potencjalnych sposobów radzenia sobie z nimi, pozwa-
lają optymalnie wykorzystać ograniczone środki (zasoby), którymi dysponuje 
władza publiczna, zwiększając wydajność sektora publicznego oraz identyfiku-
jąc metody władczej ingerencji, które będą najmniej uciążliwe dla podmiotów 
spoza sfery publicznej. Pełnią także funkcję sygnalizującą (dostarczają impulsu 
do działań politykom starającym się zdobyć władzę oraz reelekcję), a rzetelne ich 
stosowanie wpływa pozytywnie na przewidywalność działań władzy publicznej, 
realizację zasad pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego. W końcu plano-
wanie legislacyjne oraz ocena skutków regulacji są także istotnymi narzędziami 
konsultacji i koordynacji, umożliwiając określenie priorytetów i hierarchii celów, 
a także efektywną współpracę wielu podmiotów w procesie stanowienia prawa 

2 J. Osiecka-Chojnacka, System oceny skutków regulacji w Polsce, „Infos” 2008, nr 2(26), 
s. 1.

3 W. Szpringer, Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną 
socjalną, Warszawa 2009, s. 71.

4 T. Zalasiński, Planowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów – stan obecny i pro-
ponowane kierunki zmian, (w:) Jak poprawić rządzenie Polską w XXI wieku?, Gdańsk 2010, s. 19.

5 J. Zimmerman, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 182.
6 E. Kustra, Racjonalny ustawodawca. Model teoretyczno-prawny, Toruń 1982; S. Wron-

kowska, Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Poznań 1982.
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poprzez ich zaangażowanie w proces decyzyjny7. Przestrzeganie wysokich stan-
dardów w dziedzinie oceny skutków regulacji oraz planowania legislacyjnego 
charakteryzuje profesjonalnie zorganizowany proces legislacyjny, w odróżnieniu 
od „prawodawstwa eksperymentalnego”, którego uczestnicy – działając metodą 
prób i błędów – kierują się wyłącznie intuicją, potrzebą chwili, tymczasową emo-
cją lub, co gorsza, oczekiwaniami partykularnej grupy społecznej i życzeniem 
wpływowych grup interesu8. Skutkiem tego powinno być zwiększenie spójno-
ści systemu prawa, wzrost efektywności obowiązujących rozwiązań i realizacja 
celów przyjętych przez prawodawcę.

Celem niniejszego artykułu nie jest próba podawania w wątpliwość sensu 
planowania legislacyjnego oraz przeprowadzania analiz przewidywanych skut-
ków społeczno-ekonomicznych projektów regulacji. Niekwestionowanym tru-
izmem pozostają twierdzenia, zgodnie z którymi działalność prawodawcza 
powinna mieć charakter prospektywny, a w konsekwencji projektodawca, ini-
cjator aktu lub organ nadający mu moc obowiązującą powinien działać racjo-
nalnie, tj. podejmować decyzje prawodawcze z rozeznaniem realiów, dążąc do 
osiągnięcia konkretnych i będących w jego zasięgu celów, a decyzja o władczej 
ingerencji powinna być zawsze poprzedzona namysłem i merytoryczną analizą 
faktów społecznych. Trudno polemizować z tezą, że „tak jak podczas procesu 
strona, która chce zmienić regulacje, powinna się dobrze do tego przygotować 
(…). Gdyby tak było w rzeczywistości, znacznie więcej niż kilka procent ustaw 
miałoby poprawnie przeprowadzoną ocenę skutków regulacji. Dziś w większości 
przypadków organ, który proponuje nowe prawo, nie przygotowuje poprawnie 
jego bilansu korzyści i strat. Taki błąd może wiele kosztować”9.

Ponadto, niezależnie od wartości rzetelnego planowania legislacyjnego oraz 
korzyści, jakie może przynieść udział ekspertów i zaangażowanie „czynnika 
merytorycznego” w procesie prawodawczym, zdarza się często, że dostarczane 
w ten sposób analizy i prognozy są nie tylko niekonkluzywne (dostarczają nie-
dające się pogodzić wnioski co do oczekiwanych skutków społecznych i eko-
nomicznych, prezentują sprzeczne postulaty i przewidywania), lecz nawet 
– jak okazuje się po konfrontacji ich treści z rzeczywistością po pewnym cza-
sie obowiązywania regulacji – zupełnie błędne. Samo ryzyko popełnienia błędu 
(związane nieuchronnie z każdą działalnością ludzką) nie jest tu podstawowym 
zarzutem, lecz raczej wiążąca się z oceną skutków regulacji pokusa postrzegania 
prawodawstwa jako aktywności polegającej na wywieraniu wpływu w sposób 
w pełni kontrolowany przez prawodawcę. Postrzeganie działań prawodawcy jako 
czynności, których efekty da się (przynajmniej w pewnych ramach) przewidzieć, 
a tym bardziej zweryfikować przy wykorzystaniu metod znanych z nauk ścisłych 

7 R. Zubek, Planowanie legislacyjne…, s. 29.
8 A. Gomułowicz, Podatki a etyka, Warszawa 2013, s. 71 i n. 
9 M. Matczak, T. Zalasiński, 5 grzechów głównych procesu legislacji: jak nie przegrać, 

wprowadzając nowe ustawy?, „Think-Tank Magazine” 2009, nr 1, s. 108.
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(„wymierzyć”, „wyliczyć”, „skalkulować”, „oszacować”), może przynieść gorz-
kie rozczarowanie. Sytuacje takie miały nieraz już miejsce w przypadku aktów 
normatywnych z wielu odmiennych dziedzin prawa, np. karnego, cywilnego, 
administracyjnego, pracy, projektowanych i stanowionych przez różne organy 
władzy publicznej, tj. parlament, organy egzekutywy, władzę lokalną itp. Mimo 
prostych wyobrażeń na temat „wejścia w życie aktu X, który pociągnie za sobą 
społeczne skutki Y oraz ekonomiczne efekty Z” – okazywało się, że nie tylko 
zaangażowani w proces oceny ex ante eksperci spierają się o wielkości liczb Y 
oraz Z, a ostatecznie życie negatywnie weryfikowało wszystkie te kalkulacje. 
Co warte uwagi, S. Wronkowska, autorka wielu publikacji na temat racjonalnego 
prawodawstwa oraz mankamentów krajowego procesu legislacyjnego, przyznaje: 
„decyzje prawodawcze należą do szczególnie trudnych; są podejmowane w sytu-
acjach niepowtarzalnych, a przy tym w warunkach niepewności, co powoduje, 
że eksperci często różnią się między sobą, zwłaszcza w sprawie prognoz co do 
skutków przewidywanych unormowań”10.

Błędy popełnione na etapie przewidywania skutków, szacowania kosztów 
i zysków z wejścia w życie danej regulacji bywają charakteryzowane przez 
zwolenników ekonomicznej analizy prawa jako „zła alokacja zasobów”, która 
pociągnęła za sobą chybione prognozy oraz mylne rachuby. Zdarza się zatem, że 
„nieuwzględnianie wszystkich korzyści z redukcji przestępczości może prowa-
dzić do złej alokacji zasobów. Następujący przykład zilustruje, czemu wyczerpu-
jące szacunki kosztów przestępczości są tak istotne. Na początku lat 80-tych, stan 
Illinois miał problemy z przeludnieniem więzień. Władze stanowe zdecydowały, 
że zamiast budować nowe zakłady karne, lepiej jest zwolnić część więźniów 
przed czasem. Oczywiście, przedterminowe zwolnienia mogą być przyczyną 
większej przestępczości niż miało by to miejsce, gdyby dana grupa była ciągle 
izolowana. Program przedterminowych zwolnień był badany przez naukowców, 
którzy doszli do wniosku, że istotnie nastąpił wzrost liczby przestępstw, których 
dopuszczały się przedterminowo zwolnione osoby. Niemniej, według naukow-
ców, koszty zwiększonej liczby przestępstw były niższe niż oszczędności dla 
rządu wynikające z braku konieczności budowy nowych więzień (…). W tamtym 
czasie jedyne szacunki kosztów poszczególnych typów przestępstw bazowały na 
bezpośrednich stratach materialnych dla ofiary. Dlatego też, koszt przestępstwa 
zgwałcenia został oszacowany na zaledwie 350 dolarów (…). Ostatnio, w roku 
2004 opublikowałem aktualne szacunki, które pokazywały, że społeczeństwo 
jest skłonne zapłacić za zmniejszenie liczby włamań o jedno sumę 25 tysięcy 
dolarów, a za jedno poważne pobicie mniej sumę 70 tysięcy dolarów. Sumy te 
rosną do 237 tysięcy dolarów w przypadku zgwałcenia i blisko 10 milionów dola-
rów w przypadku zabójstwa”11. 

10 S. Wronkowska, Ekspert a proces tworzenia prawa, „Państwo i Prawo” 2000, z. 9, s. 3–15.
11 M. Cohen, Ekonomiczne podejście do przestępczości i wymiaru sprawiedliwości, www.

rpo.gov.pl/pliki/1197460053.pdf (dostęp: 25.03.2016 r.).
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Jednym z mankamentów podobnych kalkulacji jest bazowanie na abstrak-
cyjnych modelach, które – choć spójne intelektualnie i atrakcyjne dla teoretyków 
– nie zawsze wytrzymują zderzenie ze znacznie bardziej skomplikowaną i nie-
poddającą się akademickim schematom rzeczywistością. Warto przytoczyć inny 
przykład: „w ekonomicznych analizach zachowań przestępczych przyjmowane 
jest założenie, że potencjalni przestępcy działają w sposób racjonalny. Według 
modelu ekonomicznego jednostkę racjonalną charakteryzuje umiejętność auto-
matycznej aktualizacji wyobrażeń o prawdopodobieństwie wraz z napływem 
wszelkich nowych informacji oraz zachowanie zgodne z założeniami teorii ocze-
kiwanej użyteczności (...) wzrost prawdopodobieństwa schwytania i osądzenia 
potencjalnego sprawcy (podobnie jak i wzrost surowości kary za popełnienie 
przestępstwa) przyczyni się do spadku oczekiwanej użyteczności z działań niele-
galnych i tym samym powinien doprowadzić do spadku liczby popełnianych prze-
stępstw (…) wzrost efektywności pracy organów ścigania powinien przyczynić 
się do spadku przestępczości. Natomiast analizując szeregi czasowe wskaźnika 
wykrywalności sprawców i natężenia przestępstw stwierdzonych ogółem w Pol-
sce w latach 1990–2012 zauważono, że wzrost prawdopodobieństwa schwytania 
i osądzenia sprawcy może (wbrew założeniom teoretycznych modeli przestęp-
czości) prowadzić do wzrostu liczby przestępstw ujętych w statystykach poli-
cyjnych”12. Okazuje się zatem, mówiąc obrazowo, że prezentowane w analizach 
wizje oddają rzeczywistość społeczną „tak jakby” – jak przyznają to R. Cooter 
i T. Ulen: „Omawiane tu ekonomiczne modele przestępczości zakładają, że jed-
nostki decydują się na przestrzeganie prawa bądź jego łamanie na podstawie 
rachunku własnych korzyści (…). Nasz model racjonalnego przestępstwa uprasz-
cza rzeczywistość na wiele sposobów, o czym powinniśmy tutaj wspomnieć. 
W rzeczywistości przestępczość ma wiele przyczyn (…). Ekonomiści zwykle 
opisują ekonomiczny model podejmowania decyzji jako obraz uwzględniający 
zachowania, a nie subiektywne procesy rozumowania. Dlatego mówi się, że kon-
sumenci działają tak jakby obliczali użyteczności krańcowe. Podobnie przyjęło 
się, że przestępcy działają tak jakby porównywali krańcowe korzyści płynące 
z przestępstwa oczekiwaną karą”13. 

Ponadto, jak pokazuje zresztą zaprezentowany wyżej cytat dotyczący przewi-
dywanych skutków interwencji władzy publicznej w dziedzinie polityki krymi-
nalnej, prowadzona w podobny sposób ocena skutków regulacji rodzi dodatkowe 
wątpliwości co do możliwości „wyceny” określonych celów i wartości prawo-
dawcy, zwłaszcza gdy są nimi na przykład życie, zdrowie, integralność seksu-
alna, spokój publiczny, poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wątpliwości te były 
już przedmiotem dyskusji w literaturze prawniczej: „regulacja jest kosztowna, 
regulacja jest nie zawsze łatwa do porównania pod kątem kosztów, często nie 

12 K. Kądziołka, Modele ekonomiczne w analizie zjawiska przestępczości, „Studia Ekono-
miczne” 2014, nr 206, s. 56.

13 R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011, s. 607.
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bierze się pod uwagę pełnego rachunku kosztów, np. pomoc publiczna obejmuje 
też cały aparat, który przydziela tę pomoc, a tego czasami się nie uwzględnia. 
Porównuje się sytuacje hipotetyczne, a nie istniejące rzeczywiście, np. w prawie 
konkurencji, gdzie porównuje się rynek istniejący z rynkiem, który jest w sferze 
prognoz (…). Powstaje pytanie, na ile możemy kwantyfikować przesłanki i rezul-
taty regulacji, wyceniać pewne cele czy wartości, np. czystego środowiska, bez-
pieczeństwa, życia czy zdrowia ludzi. Wiadomo, że są to wartości bezcenne, ale 
oczywiście na poziomie przedsiębiorstw, czy ubezpieczeń zdrowotnych istnieje 
potrzeba, żeby wartości te też wyceniać. Poruszamy się na poziomie wartości 
ustrojowych, np. czy wyceniać i stosować jakąś kosztowną terapię, skoro za te 
pieniądze można byłoby wyleczyć setki ludzi”14. O ile przybliżona i wiarygodna 
wycena konkretnych dóbr konsumpcyjnych w danym momencie jest możliwa 
i nie rodzi większych trudności, o tyle komplikacje pojawiają się w przypadku 
wszystkich dóbr niematerialnych. W skrajnych przypadkach wątpliwości będą 
oznaczać nie tylko komplikacje związane z określeniem ich wartości, lecz także 
zasadniczy dylemat, czy w ogóle można przeprowadzać takie oceny.

Istnieje jeszcze jedno poważne zagrożenie związane z prezentowaniem analiz 
społeczno-ekonomicznych skutków projektowanych regulacji, którego powinni 
być świadomi uczestnicy procesu legislacyjnego. Partycypacja ekspertów oraz 
wydawane przez nich opinie na temat projektów mogą służyć jako legalny 
i skuteczny instrument nacisku na decydentów oraz opinię publiczną ze strony 
wąskich grup interesu (lobbies), zainteresowanych określonym kształtem regula-
cji, nie z powodu ich generalnej użyteczności i wiarygodności w świetle faktów, 
lecz ze względu na zgodność z partykularnym dobrem, profitami konkretnych 
lobbies. Pod pozorem analiz społeczno-ekonomicznych przemycane są w prak-
tyce argumenty w celu perswazji i manipulacji. Reprezentujący ich „lobbyści”, 
unikając jak ognia tego epitetu, przedstawiają się na ogół jako eksperci, specjali-
ści w danej dziedzinie, których rolą jest rzekomo bezstronne dostarczenie infor-
macji, wniosków wynikających z badań, ekspertyz i fachowych opinii15. Trudno 
zresztą dziwić się, że tak jest – biorąc pod uwagę, wciąż silne w Polsce, nega-
tywne skojarzenia lobbingu z nepotyzmem i korupcją16 – bycie „ekspertem” nie 
tylko nadaje osobie prestiżu i autorytetu, lecz przede wszystkim pozwala uniknąć 
kłopotliwych pytań o jego prawdziwe motywacje, mocodawców oraz cel działa-
nia. Nie kwestionując korzyści z udziału takich ekspertów w procesie legislacyj-
nym (nawet wówczas, gdy de facto realizują oni zadania z dziedziny rzecznictwa 

14 W. Szpringer, Metodologia oceny skutków ekonomiczno-społecznych zmiany prawa – 
wprowadzenie do dyskusji, (w:) System stanowienia prawa w Polsce. Zielona Księga, Warszawa 
2013, s. 48.

15 B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Grupy Nacisku (w:), M. Chmaj (red.), Państwo, ustrój, samo-
rząd terytorialny, Lublin 1997, s. 75.

16 Raport z badań CBOS nr BS/63/2010 „Opinia publiczna o korupcji i lobbingu w Polsce”, 
Warszawa 2010.
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interesów, czyli lobbing, ich zaangażowanie jest źródłem informacji i poszerza 
wiedzę decydentów), naturalne jest pytanie o ewentualny konflikt interesów oraz 
na ile udział danego eksperta jest konsekwencją jego kwalifikacji merytorycz-
nych i troski o interes ogółu, na ile zaś jego zainteresowanie danym projektem 
stanowi konsekwencję jego indywidualnych relacji towarzyskich, biznesowych 
lub subiektywnych ocen i światopoglądu. 

Dobrym pretekstem do zobrazowania tego zjawiska są, uchwalone niedawno 
oraz wywołujące spore emocje społeczne, przepisy przewidujące ograniczenie 
handlu w niedziele. Pozostawiając poza zakresem rozważań oceny motywowane 
światopoglądem, tj. ocenę słuszności ochrony pracowników kosztem zasady wol-
ności działalności gospodarczej, i nie opowiadając się za jej zasadnością intencji 
projektodawców (projekt ustawy został wniesiony zgodnie z przepisami ustawy 
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, a jej faktycznym 
promotorem był związek zawodowy NSZZ „Solidarność”) albo przeciw przyję-
tym w nich rozwiązaniom, warto skonfrontować wybrane tezy na temat skutków 
społeczno-ekonomicznych oraz zaprezentować wstępne obserwacje na podstawie 
pierwszych tygodni po wejściu w życie regulacji.

2. OGRANICZENIE HANDLU W NIEDZIELE – ROZWIĄZANIA 
I OCZEKIWANIA

Z dniem 1 marca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 
2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni17. 
Akt ten przewiduje, że zasadniczo w niedziele i święta w placówkach handlo-
wych zakazany jest handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, 
a także powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy 
w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w tym czasie. 
Przepisy tej ustawy zabraniają także powierzania wykonywania pracy w handlu 
lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach 
handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpo-
średnio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Ustawodawca przewidział 
odpowiedzialność karną za naruszanie zakazu handlu oraz wykonywania czyn-
ności związanych z handlem w niedziele lub święta.

Przepisy te, jeszcze na etapie prac legislacyjnych, wzbudzały poważne 
kontrowersje, które – co należy podkreślić – nie ograniczały się jedynie do 
merytorycznej treści, lecz obejmowały także poważne zastrzeżenia natury for-
malnoprawnej. Uzasadnione wątpliwości budził już sam kształt legislacyjny 

17 Dz.U. z 2019 r., poz. 466.
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przepisów18, a w konsekwencji obawy, czy akt odpowiada standardom konstytu-
cyjnym, zwłaszcza zasadom: prawidłowej legislacji, wolności działalności gospo-
darczej, równości wobec prawa, proporcjonalności. Podnoszono także, że – choć 
projektodawca wprowadził wiele definicji legalnych, posługuje się specjalistycz-
nymi terminami i jest bardzo drobiazgowy w określaniu wyjątków od generalnej 
zasady zakazu handlu w niedziele – kształt przepisów będzie źródłem wątpliwo-
ści interpretacyjnych, a stosowanie ustawy w praktyce wywoła poważne kontro-
wersje19, przede wszystkim odnośnie do objęcia jej zakresem usług innych niż 
sprzedaż towarów – zwłaszcza, gdy będą one prowadzone w placówkach han-
dlowych lub ich okolicy. Nieprecyzyjność oraz restrykcyjność przepisów miała 
powodować realne zagrożenie dla podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą, pracodawców oraz samych pracowników, a relatywnie krótka vacatio 
legis nie pozwoli faktycznie dostosować się pracodawcom i zatrudnionym do 
nowych reguł prawnych. Niezależnie od tych kontrowersji, warto skupić się na 
wątpliwościach pozaprawnych, tj. przewidywanych skutkach społeczno-ekono-
micznych regulacji. Już pobieżna analiza prezentowanych w trakcie prac legi-
slacyjnych opracowań eksperckich na ten temat prowadzi do wniosku, że wśród 
komentatorów brak jest zasadniczej zgody co do efektów jej wejścia w życie, co 
więcej, pierwsze tygodnie pod rządami nowego prawa dostarczają przykładów 
zachowań po stronie przedsiębiorców i konsumentów świadczących o tym, że 
oceny ex ante okażą się nieaktualne.

Należy rozpocząć od argumentów przytoczonych przez samego projek-
todawcę w treści uzasadnienia. Autor projektu tłumaczył, że „wprowadzenie 
w życie proponowanej ustawy pociągnie za sobą korzystne skutki społeczne. Na 
znaczeniu nabierze rodzina rozumiana jako podstawowa jednostka społeczna, 
a ograniczony zostanie konsumpcjonizm, który w Polsce w ostatnich latach stał 
się główną formą zaspakajania potrzeb ludności. Zamknięcie większości placó-
wek handlowych w niedzielę daje nowe możliwości dla obszaru kultury. Kon-
sumenci z centrów handlowych przeniosą swoje zainteresowania i potrzeby na 
korzystanie z lokali gastronomicznych, parków, przestrzeni miejskich ożywiając 
w ten sposób przestrzeń centrum, ani peryferii miast gdzie najczęściej zlokalizo-
wane są placówki handlowe. W zakresie skutków gospodarczych prognozowany 
jest wzrost obrotów w sklepach wielkopowierzchniowych w dni poprzedzające 
niedziele tj. piątek i sobotę, kiedy konsumenci awansem dokonywać będą zaku-
pów. Przykład węgierski, choć nie uzyskał aprobaty społecznej, wskazuje na 

18 M.in. A. Karczmarek, Opinia prawna dotycząca obywatelskiego projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele, „Zeszyty Prawnicze BAS” 2016, nr 14, s. 131‒144.

19 Tak na przykład: B. Szmulik, Opinia prawna z dnia 17 listopada 2016 r. w przedmiocie 
zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej obywatelskiego projektu ustawy o ograni-
czeniu handlu w niedziele (druk nr 870); Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Za-
wodowych do druku nr 870, http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/opinieBAS.xsp?nr=870 (dostęp: 
12.12.2018 r.).
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ponad 5 procentowy wzrost obrotów w sektorze handlu w związku z wprowa-
dzonym w 2015 roku zakazem handlu w niedziele (…). W Polsce egzemplifika-
cje wskazujące na zwiększenie obrotów w dni poprzedzające niedziele stanowią 
święta przypadające w te dni. Z analiz własnych SBHiU NSZZ »Solidarność« 
wynika, że 24 maja 2015 roku, kiedy w niedzielę przypadały Zielone Świątki, 
sklepy odnotowały w piątek i sobotę poprzedzające święto wzrost obrotów o ok. 6 
procent. Zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów nie oznacza 
zamknięcia galerii handlowych. Na dotychczasowych zasadach będą w nich dzia-
łać sklepy prowadzone przez właścicieli, kina, restauracje, itp. (…) Czynności 
zakupowe realizowane przez konsumentów zostaną rozłożone na sześć dni a nie 
siedem, a ciężar zakupów niedzielnych przełożony zostanie na piątek i sobotę. Dla 
budżetu państwa oznacza to, iż wpływy z podatku VAT, CIT, czy PIT pozostaną 
na niezmiennym poziomie lub wzrosną ze względu na zwiększone obroty skle-
pów w dni następujące przed niedzielą. Obaw nie powinien budzić także spadek 
zatrudnienia w sektorze handlu. Ze względu na możliwość handlu w niedziele 
przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą przewiduje się 
stworzenie dodatkowych miejsc pracy w formie samozatrudnienia. W naturalny 
sposób wzrośnie konkurencja wśród mikro przedsiębiorców [pisownia orygi-
nalna – przyp. K.K.]”. Uzasadnienie projektu ustawy akcentuje ponadto korzy-
ści społeczne w postaci pozytywnego wpływu regulacji na relacje rodzinne, 
podaje liczne przykłady państw europejskich, w których podobne rozwiązania 
obowiązują, a także sygnalizuje pozytywny wpływ dla innych branż, na któ-
rych usługi wzrośnie popyt (turystyka, rekreacja, gastronomia, kultura, sztuka). 
Zasygnalizowano nawet zgodność proponowanych rozwiązań z katolicką nauką 
społeczną i nakazem troski o człowieka, jego warunki pracy oraz zapewnienie 
wypoczynku. Podsumowując, w świetle treści uzasadnienia przepisy ustawy nie 
tylko przyniosą wiele pozytywnych efektów społecznych, ale również ich wejście 
w życie nie wpłynie negatywnie na sytuację przedsiębiorców, sytuację gospodar-
czą oraz budżet państwa.

Ponadto pracom nad projektem towarzyszyły pesymistyczne zapowiedzi licz-
nych nieszczęść ekonomicznych i dramatów ludzkich, mających nastąpić po jej 
wejściu w życie. Opinie takie formułowano nie tylko w analizach i raportach przy-
gotowanych przez fachowych ekonomistów i organizacje branżowe, lecz także 
powtarzały je media masowe. I tak, na przykład: „Spadek dochodów budżetu 
państwa o 1,8 mld zł, utrata 36 tys. miejsc pracy oraz 5-proc. spadek sprzedaży 
detalicznej. Takie mają być skutki wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. 
Swoje wyliczenia przedstawili eksperci Business Centre Club”20, „Po wprowa-
dzeniu zakazu handlu w niedziele, obroty branży mogą spaść o 9,6 mld zł, pracę 
może utracić 36,4 tys. osób, a dochody budżetu państwa mogą zmniejszyć się 

20 Nowe prognozy dot. skutków zakazu handlu w niedziele. Budżet straci 1,8 mld zł, Business 
Insider, https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/zakaz-handlu-w-niedziele-skutki-wedlug-
ekspertow-bcc/mdws1rc (dostęp: 20.03.2018 r.).
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o 1,8 mld zł z tytułu mniejszych podatków i składek społecznych pracowników, 
wynika z raportu PwC i Polskiej Rady Centrów Handlowych”21. Przeciwnicy 
ustawy wieszczyli nie tylko wzrost cen kupowanych produktów (co miało być 
spowodowane koniecznością „rekompensowania” sobie przez przedsiębiorców 
strat poniesionych przez zakaz handlu w niedziele, czyli de facto przerzuceniem 
kosztów na klientów), ale sprzeciw względem regulacji uzasadniali nawet troską 
o wiernych kościoła katolickiego, którzy niedzielną obecność na mszy łączą wła-
śnie z zakupami22. Bardzo ciekawych wniosków dostarczył Raport PwC „Skutki 
zakazu handlu w niedzielę dla centrów handlowych i całej branży” z dnia 5 grud-
nia 2016 r.23. Oto kilka wybranych tez:

1) ze względu na wprowadzenie zakazu handlu w niedziele obroty punktów 
handlowych i usługowych zlokalizowanych w centrach handlowo-usługowych 
spadną o 4,6 mld zł (czyli o około 4%), co będzie skutkowało spadkiem zapo-
trzebowania na pracę równoważnego spadkowi zatrudnienia o 19–20 tys. osób 
(dotyczy 4 niedziel w miesiącu);

2) bezpośrednie pochodzące z centrów handlowo-usługowych straty Skarbu 
Państwa wynikające z potencjalnego wprowadzenia zakazu handlu w niedziele 
to około 890 mln zł (z czego większość, tj. 695 mln, przypada na niezapłacony 
podatek VAT);

3) obroty w lokalach gastronomicznych zlokalizowanych w centrach han-
dlowo-usługowych wynoszą średnio 15% (wąchają się od 10 do 18%), czyli na 
skutek zakazu handlu w te dni sprzedaż może spaść o ok. 450 mln zł (towarzy-
szyć temu może redukcja zatrudnienia w tych placówkach rzędu 9%, czyli o ok. 
1,8 tys. osób);

4) obroty w usługach i pozostałym handlu spadną o prawie 2 mld zł (jedno-
cześnie spadek zapotrzebowania na pracowników wyniesie niemal 6,5 tys. osób, 
z czego prawie 40% może przypadać na pracujących w usługach);

5) spadek zatrudnienia w centrach handlowo-usługowych w przypadku 
zakazu handlu w dwie niedziele w miesiącu wyniesie co najmniej 10 tys. osób.

Jednocześnie, co bardzo ciekawe, w Raporcie PwC został wspomniany przy-
padek węgierski: „Jedno z pierwszych badań dotyczących skutku zakazu handlu 
w niedziele wskazywało, że sprzedaż w handlu detalicznym w ciągu pierw-
szego miesiąca po wprowadzeniu zakazu nieznacznie wzrosła. Było to jednak 

21 PwC/PRCH: Zakaz handlu w niedziele spowoduje spadek obrotów o 9,6 mld zł, Wirtualna 
Polska, https://finanse.wp.pl/pwc-prch-zakaz-handlu-w-niedziele-spowoduje-spadek-obrotow-o-
96-mld-zl-6115741892413569a (dostęp: 20.03.2018 r.).

22 Ksiądz też w niedziele chodzi na zakupy. Ruch w sklepach nasila się po mszy, TVN24, 
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zakaz-handlu-w-niedziele-material-czarno-na-
bialym,728025.html (dostęp: 20.03.2018 r.).

23 Raport PwC „Skutki zakazu handlu w niedzielę dla centrów handlowych i całej branży” 
z dnia 5 grudnia 2016 r. Raport przygotowany na zlecenie i we współpracy z Polską Radą Centrów 
Handlowych, https://prch.org.pl/pl/public-affairs/104-handel-w-niedzele/124-raport-pwc-analiza-
skutkow-wprowadzenia-zakazu-handlu-w-niedziele (dostęp: 12.12.2018 r.).
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najprawdopodobniej związane z naturalną tendencją do zwiększonych zaku-
pów w okresie Wielkiej Nocy. Na skutek wzrostu obrotów w czwartek i piątek, 
odpowiednio o 24% i 21%, wiele sieci wydłużało godziny pracy między ponie-
działkiem a sobotą. Zakaz w mieszany sposób wpłynął też na wynagrodzenia 
pracowników, którzy nie mogli już liczyć na 50%-towe dodatki za pracę w nie-
dziele, a za nadgodziny dodatek wynosił jedynie 30%. Z drugiej strony wynagro-
dzenia za pracę w niedziele objęte wyłączeniem z zakazu wzrosły dwukrotnie 
(…). Głównym wyzwaniem okazało się jednak nastawienie społeczne do wpro-
wadzonej zmiany”24. Uogólniając zatem, przykład węgierski pozwala stwierdzić, 
że kompleksowa ocena zakazu handlu w niedziele jest niejednoznaczna, a proste 
wyobrażenia, zgodnie z którymi zamknięcie sklepów w niedziele automatycz-
nie przełoży się na zmniejszenie ilości sprzedawanych towarów, są niekoniecz-
nie prawdziwe. Można nawet sformułować wniosek dalej idący – zakaz handlu 
w niedziele może paradoksalnie spowodować wzrost sprzedaży, a wycofanie 
się przez władze w Budapeszcie z przyjętych rozwiązań było spowodowane nie 
ich negatywnymi skutkami ekonomicznymi, lecz postawą i przyzwyczajeniami 
konsumentów, którzy krytycznie oceniali brak możliwości zrobienia zakupów 
w niedziele.

W kontekście rozważań nad skutkami polskiej ustawy zakazującej handlu 
w niedzielę, najbardziej zaskakujące (a jednocześnie wyjątkowo prawdziwe) 
wydaje się jednak stwierdzenie zawarte w oficjalnej Ocenie Skutków Regula-
cji, sporządzonej dla projektu25, zgodnie z którym: „oddziaływanie proponowa-
nych rozwiązań na rynek pracy może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne 
aspekty. Ostateczny efekt dla rynku pracy, w tym poziomu zatrudnienia w han-
dlu, zależeć będzie od indywidualnych zachowań przedsiębiorców i konsumen-
tów. Nie przewiduje się zwiększenia liczby osób bezrobotnych w konsekwencji 
zmiany przepisów. W obecnej stosunkowo dobrej sytuacji na rynku pracy, przy 
uwzględnieniu zmian demograficznych (coroczny spadek liczby osób w wieku 
15–64 lata), można przypuszczać, że osoby, które stracą pracę w jednym miejscu, 
powinny szybko znaleźć inne zajęcie”. Ten krótki fragment zdaje się wyrażać 
prosty w gruncie rzeczy wniosek, zgodnie z którym… trudno jest w ogóle prze-
widywać skutki społeczno-ekonomiczne podobnych rozwiązań legislacyjnych.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. W powszechnym odbiorze 
społecznym intencją autorów projektu ustawy było ograniczenie sytuacji, w któ-
rych – mówiąc obrazowo – zmuszane przez pracodawców do ciężkiej pracy 
kobiety spędzają czas niedzielny na kasach supermarketów, kosztem ich relacji 
rodzinnych i stanu zdrowia. Obraz kobiet-pracownic centrów handlowych ekspo-
nowano również w treści uzasadnienia projektu ustawy. Jak się jednak okazuje, 

24 Raport PwC „Skutki zakazu handlu w niedzielę dla centrów handlowych i całej branży”…, 
s. 28.

25 OSR z dnia 27.02.2017 r. do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w nie-
dziele (druk sejmowy nr 870).
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w świetle wyników badań społecznych, argument ten stanowił pewne nadużycie. 
Wiedzy na ten temat dostarcza inny raport, zgodnie z którym:

1) w centrach handlowo-usługowych pracują głównie osoby młode (18–24 
lata – 32%, 25–30 lat – 31%);

2) młody wiek pracowników uzasadnia w dużej mierze brak zobowiązań 
rodzinnych – 50% stanowią osoby samotne (jedynie 29% żyje w związku mał-
żeńskim);

3) 71% nie posiada dzieci, natomiast niewielka grupa pracujących rodziców 
ma dzieci w zasadzie w 100 proc. w wieku szkolnym (55%) i przedszkolnym 
(40%);

4) 1/3 pracowników nadal zdobywa wykształcenie – być może dlatego wła-
śnie wybrali pracę w centrum handlowo-usługowym – elastyczny czas pracy był 
najważniejszy dla osób w wieku do 30. roku życia;

5) 9 na 10 pracowników zapytanych, czy pracują w każdą niedzielę w mie-
siącu, odpowiedziało – nie – jedynie w niektóre (takiej odpowiedzi istotnie czę-
ściej udzielały osoby posiadające dzieci, chociaż stanowią one niecałe 30% osób 
zatrudnionych);

6) wbrew stereotypowi „kobiety, które muszą w niedzielę siedzieć za kasą”, 
jedynie 5% spośród przebadanych sklepów stanowiły supermarkety. Jest to jedna 
z trzech najmniej licznych branż w centrach handlowo-usługowych – obok księ-
garni (4%) oraz sklepów sportowych (3%);

7) na pytanie: „Jaki jest Pana/Pani wpływ na decyzję o pracy w niedziele?” 
– 61% pracowników odpowiedziało, że praca w niedzielę wynika z ich grafika, 
na który mają wpływ i który mogą dostosować indywidualnie. Na możliwość 
zamiany pracy w niedziele na inne dni tygodnia istotnie częściej wskazywały 
osoby w wieku do 30 lat. Natomiast 7% przyznało, że samodzielnie zgłasza się 
do pracy w niedziele;

8) mimo możliwości dostosowania grafika do indywidualnych preferencji, 
93% osób decyduje się na pracę zarówno w dni robocze, jak i w weekendy26.

Podsumowując wnioski z zaprezentowanych wyżej badań: możliwość wyko-
nywania pracy w niedziele w centrach handlowo-usługowych stanowi dla wielu 
młodych ludzi, niemających jeszcze dzieci i zobowiązań rodzinnych, okazję uzy-
skania dodatkowych środków finansowych, dzięki którym mogą godzić pracę 
z nauką (są to głównie osoby młode, na początku kariery zawodowej, które kon-
tynuują edukację). Wbrew stereotypom oraz prezentowanemu w uzasadnieniu 
projektu wyobrażeniu, struktura pracowników centrów handlowo-usługowych 
jest diametralnie różna od struktury pracowników supermarketów i hipermar-
ketów, a zatem zamknięcie centrów handlowo-usługowych nie przyczyni się do 
realizacji celu projektodawcy, jakim jest m.in. umożliwienie kobietom spędzania 

26 Badanie zrealizowane przez Kantar Millward Brown wśród pracowników wylosowanych 
centrów handlowych na terenie całej Polski, metodą wywiadów bezpośrednich w dniach 31 lipca 
– 6 sierpnia 2017 r., wielkość próby n=800, błąd pomiaru 3,5%.
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czasu z rodzinami w niedziele, natomiast pozbawi szansy zarobku rzeszy mło-
dych ludzi, zdobywających wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Skutkiem 
tego może być nie tylko spadek dochodów w tej grupie społecznej, lecz także 
brak finansowych możliwości kontynuowania edukacji i realizacji przyjętego 
modelu kariery.

Samo już porównanie prezentowanych treści z przytoczonych wyżej źródeł 
prowadzi do wielu interesujących konkluzji. Po pierwsze, przytaczane przez 
różnych autorów dane oraz stosowane jako argumenty informacje są niekon-
kluzywne. Trudno nie ulec wrażeniu, że mają one znaczenie przede wszystkim 
propagandowe – ich zadaniem nie jest dostarczenie rzetelnej wiedzy o aktual-
nej i przyszłej sytuacji w dziedzinie normowanej, ale przekonanie dyskutantów, 
a zwłaszcza wywarcie presji na opinii publicznej i decydentach. Co więcej, nie 
sposób nie zadać pytania, jak możliwe jest to, że symulacje skutków ekono-
micznych i społecznych tak bardzo się różnią. Zwłaszcza, że większość cyto-
wanych ocen jest wypowiadana z wiarą w ich nieomylność i trafną antycypację 
rzeczywistości.

3. PIERWSZE REAKCJE

W jaki sposób na wejście w życie nowych przepisów zareagowali ich główni 
adresaci, czyli przedsiębiorcy i konsumenci? Przede wszystkim – jak wynika 
z informacji uzyskanych na podstawie przekazu medialnego – ci pierwsi podjęli 
konkretne kroki w celu zapobieżenia potencjalnym stratom ekonomicznym. Choć 
ich aktywna postawa i pomysłowość (granicząca nieraz z narażeniem się na zarzut 
naruszania, a przynamniej obchodzenia prawa) stała się nieraz powodem żartów 
i krytyki (prześmiewcze obrazki przedstawiające wielopiętrowe galerie handlowe 
pod logo znanych marek stacji benzynowych lub zmanipulowane zdjęcia z rzeko-
mymi reklamami jajek i masła zamiast cen paliw przy drogach), stanowi dowód, 
że nowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej mogą być potraktowane 
jako wyzwanie i szansa, nie zaś źródło kłopotów i bariera rozwoju. Jakie sposoby 
radzenia sobie z nowym prawem zastosowali polscy przedsiębiorcy?

Podstawowym rozwiązaniem, wykorzystywanym zwłaszcza w dużych skle-
pach sieciowych, była zmiana godzin pracy w piątki, soboty (do późnych godzin 
nocnych, a w sytuacjach skrajnych niemal do północy) oraz poniedziałki (poprzez 
wprowadzenie wcześniejszych godzin otwarcia). Wielu przedsiębiorców zdecy-
dowało się skorzystać z wyjątków od zakazu handlu w niedziele wymienionych 
w art. 6 ust. 1 ustawy (ponadto art. 7 określa niedziele, w których wyjątkowo 
zakaz nie obowiązuje). Wyliczenie tam zawarte jest rozbudowane (w aktualnym 
stanie prawnym liczy aż 32 punkty) i nie sposób analizować wszystkich sytuacji, 
lecz zasygnalizować najważniejsze, czyli: nieobowiązywanie zakazu na stacjach 
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paliw płynnych, w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działal-
ność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku, w placów-
kach handlowych na dworcach, środkach transportu, w sklepach internetowych 
i na platformach internetowych, w przypadku handlu towarami z automatów. 
I tak, na przykład, media informowały o: poszerzeniu katalogu produktów ofe-
rowanych na stacjach benzynowych (w tym także o mięso, warzywa i owoce, 
kosmetyki, biżuterię, odzież oraz sprzęt AGD)27, galeriach handlowych, które 
na swoim terenie uruchomiły kasy biletowe i punkty informacji pasażerskiej28, 
przeniesieniu handlu do internetu wraz z dostarczaniem zakupionych towarów 
przez cały tydzień za pośrednictwem automatów lub bezpośrednich dostaw do 
domu klienta29, zamianie w niedzielę tradycyjnych sklepów w tzw. showroom lub 
concept store, w których nie dokonuje się kupna-sprzedaży, lecz formalnie ma 
miejsce jedynie „testowanie” (przymierzanie) produktu i konsultacja ze stylistą, 
by następnie kupić produkt przez internet30.

Co jednak znacznie bardziej ciekawe, obserwacja zachowania konsumentów 
pozwala przypuszczać, że wysoce prawdopodobne jest powtórzenie się w warun-
kach polskich „wariantu węgierskiego”, przynajmniej jeśli chodzi o wzrost 
dochodów przedsiębiorców oraz wpływów do budżetu państwa z tytułu danin 
publicznych. Przede wszystkim rozpowszechniane w przekazach medialnych 
wiadomości (nie zawsze precyzyjnie i wyczerpująco) na temat „zamkniętych 
sklepów w niedziele” spowodowały irracjonalną obawę po stronie klientów, któ-
rej skutkiem było „oblężenie” sklepów… już w piątek i sobotę poprzedzające 
ostatnią niedzielę przed wejściem w życie przepisów ustawy. Innymi słowy: choć 
ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2018 r. (zgodnie z art. 18), to zgodnie 
z art. 16 ust. 1: „W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz, 
o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego 
miesiąca kalendarzowego”, co oznacza, że do końca bieżącego roku kalendarzo-
wego zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę 
miesiąca. W efekcie pierwsza niedziela marca (przypadająca na dzień 4 marca 
2018 r.) pozostawała, w zgodzie z przepisami ustawowymi, tzw. niedzielą han-
dlową i sklepy mogły być otwarte na dotychczasowych zasadach. Mimo tego, pod 

27 M. Marchwicki, Paliwo to tylko dodatek. Orlen zamierza skorzystać z zakazu handlu w nie-
dzielę i sprzedawać... dosłownie wszystko, http://natemat.pl/226809,paliwo-to-tylko-dodatek-orl-
en-zamierza-sprzedawac-buty-telewizory-mieso-warzywa-a-nawet-gitary (dostęp: 20.03.2018 r.).

28 Galeria handlowa stała się dworcem. „Obsługujemy wyłącznie podróżnych”, TVN-
24bis.pl https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/zakaz-handlu-w-niedziele-galeria-handlowa-stala-sie-
dworcem,821402.html (dostęp: 20.03.2018 r.).

29 J. Sobolak, Zakaz handlu w niedziele, ale sieci będą sprzedawać przez internet. Gdzie 
zrobimy e-zakupy w każdą niedzielę?, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/7,155287,23093431,zakaz-
-handlu-w-niedziele-ale-sieci-beda-sprzedawac-przez-internet.html (dostęp: 20.03.2018 r.).

30 Jak obejść zakaz handlu w niedziele? Top Secret już znalazł sposób, Gazeta.pl, http://kobie-
ta.gazeta.pl/kobieta/7,107881,22959071,jak-obejsc-zakaz-handlu-w-niedziele-top-secret-juz-zna-
lazl.html (dostęp: 20.03.2018 r.).
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wpływem ogólnego niepokoju i emocji spowodowanych widmem zamkniętych 
sklepów, klienci masowo wybrali się na prewencyjne zakupy jeszcze w dniach 
2 i 3 marca. Tak sytuację tę relacjonowały media: „Armageddon. Masakra. Apo-
kalipsa. Tak było w sklepach w ubiegłą sobotę. Informacje przez cały dzień prze-
kazywali nam czytelnicy. A przecież to był tylko fałszywy alarm. Bo ostatnia 
sobota przed zakazem handlu przypada właśnie dziś (…) zawsze, kiedy sklepy 
mają być zamknięte – czyli przed świętami, majówką, dowolnym długim week-
endem – dzień wcześniej Polacy rzucają się robić zakupy. Przedsmak tego, co nas 
może dziś czekać mieliśmy w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy. Puste półki, 
pieczywo wymiecione do ostatniego okruszka, smętne resztki dokładnie prze-
branych warzyw i owoców. I zdezorientowani klienci, którzy nie wiedzieli, czy 
sklepy będą zamknięte już w tę, czy może dopiero w następną niedzielę”31.

Wydarzenia mające miejsce w kolejne niedziele – tym razem objęte już zaka-
zem handlu na podstawie przepisów ustawy – pozwoliły potwierdzić tezę o piąt-
kowych i sobotnich zakupach „na zapas” (co często oznaczało zakup produktów 
ponad realne potrzeby). Zarówno ogólnopolskie, jak i lokalne media relacjono-
wały podobne przypadki z różnych części Polski: brak miejsc parkingowych 
w okolicach sklepów, tłumy klientów do późnych godzin nocnych, długie kolejki 
do pracujących na pełnych obrotach kas. Tytułem przykładu: „Już w niedzielę, 
11 marca sklepy po raz pierwszy zostaną zamknięte za sprawą zakazu handlu. 
Krakowianie postanowili zrobić zapasy i tłumnie udali się do sklepów. W efekcie 
w wielu sklepach utworzyły się spore kolejki, a na parkingach przed marketami 
ciężko było znaleźć wolne miejsce”32. Podobnie wyglądały relacje z innych miast: 
„Tesco przy Fieldorfa Nila. Pora obiadowa. Większość kas otwarta, co wcale 
w takich sklepach nie jest normą. Mimo tego tworzą się długie, kilkunastooso-
bowe, meandrujące kolejki. Byliśmy już w Lidlu na Grochowskiej, też były takie 
tłumy. (…) W porównaniu z normalną sobotą notujemy zwiększenie obrotu o ok. 
30 proc. – zdradza nam pracownik jednego ze sklepów z branży chemicznej”33.

Jednocześnie wystąpiło zjawisko sugerowane przez projektodawcę oraz zwo-
lenników przepisów ograniczających handel w niedziele – zdecydowany wzrost 
zainteresowania innymi formami aktywności oraz poszerzenie oferty przez 
instytucje zaangażowane w krzewienie kultury, sztuki, turystyki, propagowanie 
sportowego stylu życia. Tak, na przykład: w Łodzi zaoferowano mieszkańcom 
uczestnictwo w wielu nowych inicjatywach (w tym specjalne imprezy teatralne, 

31 A. Kalińska, PiS dopiął swego. Skutków nie przewidział. Sobota, jakiej jeszcze w Polsce nie 
było, Money.pl, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/pis-dopial-swego-skut-
kow-nie-przewidzial,147,0,2400403.html (dostęp: 20.03.2018 r.).

32 A. Calik, Niedziela bez handlu. Szał sobotnich zakupów w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, 
http://www.gazetakrakowska.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/niedziela-bez-handlu-
szal-sobotnich-zakupow-w-krakowie-zdjecia-wideo,12997154/ (dostęp: 20.03.2018 r.).

33 Zakaz handlu w niedzielę. Warszawiacy robią zakupy w sobotę i stoją w kolejkach, ale są 
wyjątki, Wyborcza.pl, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23125844,zakaz-handlu-
-w-niedziele-warszawiacy-robia-zakupy-w-sobote.html (dostęp: 20.03.2018 r.).
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warsztaty, wycieczki po mieście, zwiedzanie palmiarni, turnieje sportowe, spływy 
kajakowe, naukę prowadzenia tramwaju)34, w Poznaniu wprowadzono niedzielne 
50-procentowe zniżki w instytucjach kultury35, Muzeum Narodowe wykorzy-
stało niekonwencjonalne hasło reklamowe: „wszystkie galerie w niedziele jednak 
otwarte!”36, a jedna ze spółek kolejowych wprowadziła ofertę „rodzinnych prze-
jazdów” w atrakcyjne turystycznie miejsca, w ramach których dorośli opiekuno-
wie zwolnieni są z obowiązku zakupu biletów37. Wydaje się zresztą, że działania te 
okazały się skuteczne, ponieważ – jak informowano w środkach masowego prze-
kazu – odnotowano wyjątkowo duże zainteresowanie tymi możliwościami spę-
dzania wolnego czasu. Ponadto trzeba podkreślić, że część z nich miała charakter 
odpłatny, a aktywność poza domem przynajmniej pośrednio wpłynęła na gene-
rowanie zysków dla przedsiębiorców branż usługowych (restauracje, puby, kina, 
transport), którzy uprawnieni są wciąż do prowadzenia działalności w niedziele. 
Kwestia ta musi zostać także uwzględniona w dyskusji o generalnych skutkach 
dla polskiej gospodarki oraz wpływach budżetowych na skutek wejścia w życie 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

4. WNIOSKI

Na razie można jedynie spekulować, jakie skutki ekonomiczno-społeczne, 
w perspektywie długofalowej, przyniosą przepisy komentowanej ustawy. Pro-
gnozy takie tym trudniej formułować z uwagi na fakt, iż ustawa przewiduje stop-
niowe „zaostrzanie” ograniczeń handlu w niedziele, do końca 2018 r. pierwsza 
i ostatnia niedziela w miesiącu miały status „niedziel handlowych”, natomiast 
zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 ustawy: w roku kalendarzowym 2019 przewi-
duje się tylko jedną „niedzielę handlową” w miesiącu (zakaz nie będzie obowią-
zywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego). Biorąc pod uwagę 
doświadczenia z pierwszych tygodni po wejściu w życie przepisów ustawy, zary-
zykować można przypuszczenie, że prawdopodobne wydaje się powtórzenie 
w Polsce wariantu węgierskiego, czyli sytuacja, w której – choć skutki ekono-

34 Jak spędzić czas w niedzielę wolną od handlu? Miasto wychodzi naprzeciw mieszkań-
com, Radio Zet, https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Zakaz-handlu-w-niedziele.-Lodz-oferuje-
wycieczki-zwiedzanie-i-jarmark (dostęp: 20.03.2018 r.).

35 Będą duże zniżki!, Fakt.pl, https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/poznan/w-niedziele-
bez-handlu-beda-w-poznaniu-znizki-do-instytucji-miejskich/e5b4g7e (dostęp: 20.03.2018 r.).

36 „Szok! Galerie jednak otwarte!!!”. Świetna reklama muzeum w Warszawie. „Nobel się na-
leży”, Metro Warszawa, http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowarszawa/7,141637,23128844,szok-
-galerie-jednak-otwarte-swietna-reklama-muzeum-w.html (dostęp: 20.03.2018 r.).

37 Rodzinne Niedziele w Kolejach Śląskich, https://kolejeslaskie.com/rodzinne-niedziele-w-
-kolejach-slaskich/ (dostęp: 20.03.2018 r.).
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miczne po stronie większości przedsiębiorców oraz wpływów podatkowych nie 
będą wcale negatywne – postawa konsumentów i nawyki klientów przyzwycza-
jonych do kupowania w niedziele wpłyną na zmianę stanu prawnego przez pra-
wodawcę. Ponadto nie można wykluczyć, że Polacy (podobnie jak społeczeństwa 
wielu krajów Europy Zachodniej) przyzwyczają się do zamkniętych sklepów 
w niedziele, a nowe inicjatywy podejmowane przez instytucje działające w dzie-
dzinie sztuki, kultury i kultury fizycznej cieszyć się będą coraz większym zain-
teresowaniem, zmieniając na trwałe trendy i postawy społeczne. Nie jest również 
wykluczone, że na skutek potencjalnej kontroli konstytucyjności przepisów, 
przynajmniej niektóre jej obecne rozwiązania ulegną modyfikacji.

Analiza treści dokumentów prezentujących przewidywane skutki regulacji, 
a także doświadczeń zagranicznych może prowadzić do pesymistycznego wnio-
sku, że potwierdza się nie tylko pogląd, iż system oceny skutków regulacji w Pol-
sce „funkcjonuje wadliwie i dokonywane oceny nie spełniają swoich zadań”38, 
lecz także, że finalnie każda próba określania skutków ekonomiczno-społecz-
nych regulacji jest obciążona wysokim ryzykiem błędu. Potwierdzenie znajduje 
pogląd, zgodnie z którym „niekompletność a często niepewność informacji i pro-
gnoz, których może dostarczyć ekspert w procesie prawotwórczym, sprawia, że 
jego funkcja jako reprezentanta wiedzy »ścisłej i pewnej« może być w tym pro-
cesie stosunkowo skromna”39. Ponadto prezentowane w trakcie prac legislacyj-
nych analizy mają faktycznie charakter propagandowy, tj. prezentują informacje, 
których treść odpowiada raczej narracji budowanej przez konkretną grupę (w tej 
sytuacji stronę zwolenników ustawy i jej przeciwników) niż faktom. To cenna 
lekcja dla prawodawcy, prawników, badaczy, ekspertów oraz komentatorów. 

Oczywiście nie powinna ona prowadzić do wniosku, że przewidywanie 
skutków regulacji nie ma sensu i należy go zaniechać w przyszłości. Jest wprost 
przeciwnie: analizy ex ante są konieczne i należałoby się zastanowić raczej nad 
sposobami ich udoskonalenia. Z pewnością potrzebne jest prowadzenie analiz 
interdyscyplinarnych, które powinny uwzględniać liczne czynniki faktyczne, 
doświadczenia zagraniczne oraz wagę okoliczności irracjonalnych, takich jak 
emocje i namiętności. Jak pokazał analizowany przypadek, wyobrażenie kon-
sumenta jako racjonalnego homo oeconomicusa oraz przedsiębiorcy-biernego 
adresata regulacji, który poddaje się bez walki (rezygnując ze starań o powięk-
szenie zysku w nowych okolicznościach), bywa zawodna. Ponadto konieczny jest 
dystans i świadomość, że dokonując zmian w otoczeniu prawnym, prawodawca 
za każdym razem działa w pewnym sensie eksperymentalnie, a działania te obar-
czone są zarówno ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów i pogorszenia 
stanu w dziedzinie będącej przedmiotem interwencji legislacyjnej, jak i nadzieją, 
że postawa adresatów pozwoli zapobiec ewentualnym nieszczęściom i przyniesie 

38 W. Rogowski, W. Szpringer, Ocena skutków regulacji – poradnik OSR, doświadczenia, 
perspektywy, Warszawa 2007, s. 9.

39 S. Wronkowska, Ekspert a proces…, s. 13.
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korzyści, które nawet nie były przez projektodawcę planowane. Słowem, należy 
zachować zdrowy rozsądek w przewidywaniu oceny skutków projektowanych 
regulacji. Niezależnie od środków zaangażowanych w przeprowadzenie analizy 
ex ante, przyjętej metodologii, interdyscyplinarności spojrzenia oraz autorytetu 
uczestniczących w badaniu specjalistów, zmieniające się okoliczności i irracjo-
nalne zachowania nadają finalny kształt normom prawnym w praktyce ich sto-
sowania. Postawa eksperta-proroka ‒ który apriorycznie, tonem nieznoszącym 
sprzeciwu, na podstawie symulacji przeprowadzonych z zastosowaniem teo-
retycznych modeli i schematów, antycypuje bieg zdarzeń – przypomina nieraz 
manierę oświeceniowych filozofów wyznających koncepcje deterministyczne, 
głoszących „postęp ducha ludzkiego przez dzieje” czy wyroki „nieubłaganej 
logiki dziejowej”.

Trzeba zatem powstrzymać się od pokusy ulegania złudzeniu, że teoretyczne 
założenia, naukowa metodologia, fachowe kompetencje i szczere intencje eks-
pertów gwarantują trafne oszacowanie realnych konsekwencji wchodzących 
w życie rozwiązań normatywnych. Pokusie takiej ulegają zresztą sami prawnicy, 
przywiązani do pozytywistycznego paradygmatu oraz teoretycznego modelu 
podziału władzy, zgodnie z którym organy legislatywy w sposób jednoznaczny 
i ostatecznie wiążący determinują postępowanie egzekutywy i judykatywy. Tak 
jak niektórzy autorzy opracowań ekonomicznych i socjologicznych przyjmują za 
pewnik, że wystąpienie zjawiska X musi za sobą pociągnąć efekt w postaci zjawi-
ska Y – analogicznie wyobrażenie procesu stosowania prawa jawi się jako prosty 
mechanizm aplikowania norm ustalonych przez prawodawcę. Tymczasem tak jak 
sędziowie nie są ustami ustawy, a na proces rozstrzygania indywidualnych i kon-
kretnych spraw wpływają liczne okoliczności nieprzewidziane przez prawodawcę 
na etapie projektowania regulacji oraz niewyrażone w tekście przepisów prawa, 
podobnie jest ze skutkami społeczno-ekonomicznymi aktów normatywnych – 
dopiero praktyka życia zweryfikuje poprawność wszystkich ocen ex ante.
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LIMITATION OF SUNDAY TRADING – PREDICTING 
THE EFFECTS OR READING TEA LEAVES?

Summary

This article is devoted to the issue of new Polish regulations introducing the 
principle of prohibiting trade on Sundays. As is clear from the justification of the Act, the 
argument for the provisions on the prohibition of trade on Sunday is first of all concern 
for employees’ rights and family relations, striving to guarantee time for the families of 
employees. The Act also provides for numerous exceptions to the principle of prohibiting 
trading on Sundays (including the possibility of selling at gas stations, railway stations, 
airports, hospitals, and also permits trade in flowers, souvenirs and religious goods). 
In addition, it will be acceptable to provide other services such as catering (Sundays 
restaurants and bars open on Sundays), cultural (the opportunity to visit the museum, 
cinema, theater) and sports (sports fields, gyms, swimming pools, ice rinks, sports halls 
also open on Sundays). The legislator declares that he cares about on the transfer of 
activities outside shopping centers, and new solutions will not cause losses on the part 
of entrepreneurs and lower tax revenues. 

On the other hand, as shown in the analysis and analogous experiences of other 
European countries quoted in the article (eg in Hungary, after the introduction of 
a trade ban on Sunday, sales increased because consumers bought more products “on 
stock”), experts ‒ regardless of the methodology used ‒ are not able to predict precise 
socio-economic effects of the proposed regulations. This is because the recipients of 
new regulations are taking steps to comply with the new law (among others, Polish 
entrepreneurs have introduced major changes in their activities to avoid economic 
losses after the entry into force of the Act on the prohibition of Sunday trading), and 
consumers behave often irrationally, which also makes it difficult to accurately estimate 
the consequences of new solutions.
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1. WPROWADZENIE

Rozpoczynająca się zarówno na forum europejskim1, jaki i w poszczególnych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE)2 dyskusja nad projektowanym 
modelem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w kolejnym okresie programowania po 
2020 r. będzie miała istotny wpływ na instytucjonalno-prawne i finansowe roz-
wiązania w ramach tej polityki, a przede wszystkim zasadniczy wpływ na dalszy 
rozwój europejskiego rolnictwa. Podstawą do tej dyskusji są zarówno argumenty 
finansowe, związane ze stale obniżającym się udziałem procentowym i kwotowym 
budżetu UE na wydatki związane ze Współną Polityką Rolną, jak i efektywność 
wdrożenia dotychczasowych instrumentów tej polityki. Jedną z podstawowych 
instytucji, która dokonuje weryfikacji stopnia wdrożenia obowiązujących przepi-
sów i efektywności wydatkowania środków z funduszy finansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej jest Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO). 

Prowadzone w niniejszym opracowaniu rozważania służą uzyskaniu odpo-
wiedzi na postawione pytanie badawcze o poziom wdrożenia wybranych instru-
mentów rolnośrodowiskowych w poszczególnych państwach UE w ocenie 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Celem artykułu jest analiza i ocena 
orzeczeń ETO o zgodności z obowiązującymi przepisami, a także zaleceń 

1 A. Mathews, The EU’s Common Agricultural Policy Post 2020: Directions of Change and 
Potential Trade and Market Effects, Geneva: International Centre for Trade and Sustainable De-
velopment (ICTSD), 2018.

2 Zob. opracowania zebrane w monografii M. Wigier, A. Kowalski, Common Agricultural 
Policy of the European Union – the present and the future. Member states point of view, Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 73.1, Warszawa 2018, w którym poddano 
analizie wdrażane instrumenty WPR oraz propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą tej polityki 
po 2021 r. dokonaną z punktu widzenia Austrii, Włoch, Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii 
i Bułgarii.



 SKUTECZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ROLNOŚRODOWISKOWYCH... 233

w sprawie przyszłych kierunków zmian oddziaływania rolnictwa na środowisko, 
projektowanych współcześnie w różnych wariantach dla kolejnego etapu rozwoju 
WPR po 2020 r. 

Z uwagi na znaczenie i poziom finansowania instrumentów WPR z europej-
skich środków budżetowych można też postawić tezę, że Europejski Trybunał 
Obrachunkowy odgrywa pierwszoplanową rolę zarówno w nadzorowaniu wydat-
ków w rolnictwie, jak i merytorycznej ocenie skuteczności implementacji instru-
mentów tej polityki.

2. CELE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 
A ROLNOŚRODOWISKOWE INSTRUMENTY W PERSPEKTYWIE 

PROGRAMOWEJ W LATACH 2014–2020

Polityka europejska odnosząca się do rolnictwa jest systemem działań 
dotyczących sektora rolnego podejmowanych przez Wspólnotę Europejską, od 
początku lat 60. XX w.3. Jednym z podstawowych założeń tej polityki jest uzna-
nie rolnictwa szczególnym sektorem gospodarki, co znajduje odzwierciedlenie 
w specjalnym statusie postanowień o rolnictwie zamieszczonych w Traktacie 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957 r. (tzw. Traktat 
Rzymski)4 oraz wtórnych źródłach prawa wspólnotowego5. Jedną z cech WPR 
jest jej ustawiczny charakter. Od momentu jej ustanowienia wydaje się być wciąż 
„niezakończonym projektem” będącym w toku realizacji. W tym ujęciu można 
mówić o ewolucyjnym procesie zmian w niespełna sześćdziesięcioletniej histo-
rii. Wspólna Polityka Rolna w swojej rynkowo-cenowej części była wdrażana 
w latach 1962–1968, zaś w części strukturalnej w latach 1972–1975. Wyjściowe 
założenia były poddawane głębokim korektom w kolejnych etapach ewolucji 
polityki rolnej6.

3 Początki wspólnej organizacji rynków datuje się od maratońskiej sesji Rady Wspólnoty 
Europejskiej w latach 1961–1962, szerzej: A. Jurcewicz, Polityka Rolna Wspólnoty w Jednolitym 
Rynku Europejskim, „Studia Prawnicze” 1993, z. 4, s. 96.

4 Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisany w Rzymie w dniu 
25 marca 1957 r. 

5 J. Zięba, (w:) A. Jurcewicz (red.), System prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Prawo i po-
lityka rolna Unii Europejskiej, t. XXVI, Warszawa 2010, s. XXVI-12.

6 Reforma Mc Sharry’ego w latach 1992–1996, reforma „Agenda 2000” przyjęta w 1999 r., 
Reforma Fischlera zwana „reformą luksemburską” (uzgodniona przez ministrów rolnictwa Unii 
Europejskiej w 2003 r.), Health Check z 2008 r., reforma z 2013 r. Szerzej na ten temat: A. Licho-
rowicz, Wspólna Polityka Rolna, (w:) J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2004, 
s. 854–859; M. Adamowicz, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej perspekty-
wy na drugą dekadę XXI wieku, (w:) D. Kopycińska (red.), Polityka Unii Europejskiej, Szczecin 
2008, s. 28–29, oraz F. Tomczak, Zmiany i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowa-



234 MONIKA A. KRÓL

Od 1962 r. WPR z powodzeniem realizowała swój pierwotny ekonomiczno-
-rynkowy cel, jakim było wsparcie dochodów rolników w celu zagwarantowania 
obywatelom Europy żywności dobrej jakości, bezpiecznej i przystępnej cenowo7. 
Pomimo obserwowanej od wielu lat wzmożonej presji na nowe sformułowanie 
celów, zadań oraz środków prawnych tej polityki8 oraz krytyczną jej ocenę9, 
fenomenem pozostaje niezmienność zasadniczych celów zawartych w Traktacie 
Rzymskim (obecnie art. 39 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej10). 

Dostosowywanie WPR do realiów społeczno-gospodarczych na przestrzeni 
lat pozwoliło zapewnić jej adekwatność. Globalna sytuacja gospodarcza i rosnące 
znaczenie handlu światowego, zmiany w środowisku, w tym w odniesieniu do 
spadku różnorodności biologicznej, obserwowane z coraz większym nasileniem 
zmiany klimatu11, niestabilność cen produktów rolnych na rynkach światowych, 
czy problemy demograficzne skutkujące wyludnianiem się obszarów wiejskich, 
generują wyzwania dla całego społeczeństwa, w tym także dla europejskiej poli-
tyki rolnej. Jak podkreśla A. Jurcewicz12, przy niezmienionym przez pół wieku 
brzmieniu treści postanowień art. 39 TFUE z biegiem czasu ulegała zmianie jego 
interpretacja. Podstawowe zadania WPR wynikające z Traktatu były w praktyce 
wielokrotnie modyfikowane, w szczególności w odniesieniu do kwestii spójno-
ści społecznej, polityki regionalnej i środowiska naturalnego. Stąd też przy pró-
bie interpretacji art. 39 ust. 1 lit. b TFUE przyjmuje się, że ten punkt obejmuje 
wszystkie aspekty polityki strukturalnej: 1) użyty termin „racjonalny rozwój pro-
dukcji rolnej” może mieć odniesienie do polityki regionalnej, 2) natomiast „opty-
malne wykorzystanie środków produkcji” skłania do brania pod uwagę skutków 
produkcji rolnej dla środowiska naturalnego13. Ponadto, jak zauważa B. Jeżyńska, 
obecnie przepis ten musi być interpretowany łącznie z art. 191 TFUE, co ozna-
cza, że WPR powinna przyczyniać się do poprawy ochrony środowiska, ochrony 

nia polityki rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, nr 126, Warszawa 
2008, s. 13–80.

 7 A. Lichorowicz, Wspólna Polityka Rolna, (w:) J. Barcz (red.), Prawo…, s. 849. 
 8 A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo 

rolne, Warszawa 2017, s. 105.
 9 A. Gąsowski, Wspólna Polityka Rolna – czy faktycznie?, „Problemy Rolnictwa Światowe-

go, Zeszyty Naukowe SGGW” 2015, t. 15, nr 2, s. 52–64.
10 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.Urz. UE C 326 

z 26.10.2012 r., s. 1–390, dalej: TFUE.
11 E. Symonides, Ochrona przyrody, Warszawa 2008, s. 644, czy R. Izdebski, Nowy podział 

unijnego wsparcia dla rolnictwa podstawowym warunkiem jego zrównoważonego rozwoju i ab-
sorpcji badań naukowych w Polsce, (w:) E. K. Chyłek, M. Pietras (red.), Badania naukowe w pro-
cesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, Warsza-
wa 2015, s. 43.

12 A. Jurcewicz, Komentarz do art. 39 TFUE, (w:) A. Wróbel, D. Miąsik, N. Półtorak (red.), 
Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, t. I, Warszawa 2012, s. 689.

13 Ibidem, s. 683.
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zdrowia i racjonalnego wykorzystania środków naturalnych14. Taka szeroka, pro-
ekologiczna wykładnia celów WPR, odnosząca się do zasady zrównoważonego 
rozwoju, jest współcześnie niezbędna nie tylko ze względu na potrzebę legitymi-
zacji wysokich kosztów utrzymania tej polityki, ale też z uwagi na narastające 
obawy społeczne o wysoką jakość i bezpieczeństwo żywnościowe15.

W procesie dostosowania do zmieniających się okoliczności prawodawca 
europejski musi zapewnić odpowiednie wsparcie opierające się na jasnych i znacz-
nie bardziej uproszczonych kryteriach zawartych w regulacjach prawnych w per-
spektywie średnio- i długoterminowej. Jednym z wymogów stawianych WPR 
w perspektywie budżetowej 2014–2020 jest realizacja strategii „Europa 2020 
– Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu”16 poprzez wspieranie inteligentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Z tego względu, w ramach 
istniejących założeń traktatowych, cele WPR w tym okresie zostały określone 
w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)17. Są to cele:

1) gospodarcze: wspieranie konkurencyjności, co oznacza zapewnienie bez-
pieczeństwa żywnościowego, dzięki trwałej produkcji rolnej (opłacalna produk-
cja żywności ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z rolnictwa, wydajności 
rolnictwa i stabilności cen), ale też lepszy podział wartości w łańcuchu dostaw 
żywności;

2) środowiskowe: zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i dzia-
łania w dziedzinie klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cie-
plarnianych (GHG), różnorodności biologicznej, gleby i wody;

3) terytorialne: zapewnienie dynamizmu gospodarczego i społecznego 
na obszarach wiejskich (zrównoważony rozwój terytorialny, ze szczególnym 
uwzględnieniem zatrudnienia na obszarach wiejskich, wzrostu gospodarczego 
i ubóstwa na obszarach wiejskich).

Przejawami realizacji celu środowiskowego polityki rolnej w okresie pro-
gramowania 2014–2020 są w ramach I filaru: wymogi wzajemnej zgodno-
ści związane z płatnościami bezpośrednimi do gruntów rolnych i płatności za 
zazielenienie, natomiast w ramach II filaru: płatności rolno-środowiskowo-kli-

14 B. Jeżyńska, R. Pastuszko, Pakiet legislacyjny WPR 2020 w świetle podstaw prawa UE 
i prawa międzynarodowego. Kompleksowa analiza prawna, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz 
i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE – 186, s. 20.

15 M. A. Król, Ekologizacja Wspólnej Polityki Rolnej – zagadnienia prawne, „Polityki Euro-
pejskie, Finanse i Marketing” 2013, z. 10, s. 409.

16 KOM/2010/2020 wersja ostateczna, Bruksela 3.03.2010 r. 
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 
Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013 r., s. 487, dalej: rozporządzenie 1305/2013.
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matyczne i rolnictwo ekologiczne. Na mocy art. 93 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej poli-
tyki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej18 wymogi wzajemnej zgodno-
ści składają się z dwóch grup przepisów: podstawowych wymogów w zakresie 
zarządzania19 oraz norm dobrej kultury rolnej, określonych na poziomie krajo-
wym i wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 1306/2013, związanych 
ze środowiskiem, zmianą klimatu, zdrowiem publicznym, zdrowiem zwierząt, 
zdrowiem roślin oraz z dobrostanem zwierząt20. Normy te zostały wprowadzone 
w związku z przepisami WPR i mają zastosowanie wyłącznie do beneficjentów 
tej polityki. Muszą być one określone przez państwa członkowskie przy uwzględ-
nieniu warunków lokalnych.

Kolejnym przejawem realizacji celu środowiskowego jest obowiązkowy 
element zawarty w płatnościach bezpośrednich, wspierający praktyki rolnicze 
korzystne dla klimatu i środowiska21. Zgodnie z unormowaniami określonymi 
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustana-
wiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podsta-
wie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej22, system płatności po 
2013 r. stał się bardziej ekologiczny – „zazieleniony” (ang. greening). To okre-
ślenie odnosi się do nowego instrumentu finansowego, tzw. płatności za dzia-
łania środowiskowe, przyznawanego co do zasady obok podstawowej płatności 
obszarowej dla rolników, a uzależnionego od spełniania przez nich dodatkowych 
wymogów związanych z ochroną środowiska, służących zahamowaniu spad-
kowi różnorodności biologicznej i zapobieganiu zmianom klimatu. Płatności 
za działania środowiskowe są przyznawane za obowiązkowe praktyki rolnicze 

18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej 
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) 
nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 549, 
dalej: rozporządzenie 1306/2013.

19 Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania to wybrane zobowiązania włączone w zakres 
przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności, wynikających z obowiązujących dyrektyw 
i rozporządzeń unijnych w sprawie środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia roślin oraz zdrowia 
i dobrostanu zwierząt.

20 Normy utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska mają 
na celu przyczynianie się do zapobiegania erozji gleby, zachowania materii organicznej gleby oraz 
struktury gleby, zapewnienia minimalnego poziomu utrzymania gruntów, zapobiegania pogorsze-
niu się stanu siedlisk przyrodniczych oraz ochrony wód i gospodarki wodnej.

21 M. A. Król, Środowiskowy wymiar płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego 
– zagadnienia prawne, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk, Prawne instrumenty ochrony środowiska, Lu-
blin 2016, s. 306.

22 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie sys-
temów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz.Urz. UE L 347, 20.12.2013 r., s. 608–670, 
dalej: rozporządzenie 1307/2013. 
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podejmowane w gospodarstwach rolnych. Polegają one na prostych, ogólnych, 
pozaumownych i rocznych działaniach związanych z rolnictwem, ale wykracza-
jących poza wymogi wzajemnej zgodności. Wśród tych działań wymienionych 
w art. 43 ust. 2 rozporządzenia 1307/2013 wskazano: 1) wymóg dywersyfikacji 
upraw; 2) wymóg utrzymywania trwałych użytków zielonych; 3) wymóg utrzy-
mania obszarów proekologicznych. W założeniach prawodawcy europejskiego 
zazielenianie i normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska sta-
nowić mają dwa mechanizmy, które wzajemnie się uzupełniają, służąc poprawie 
efektów działalności środowiskowej rolnictwa. Jak podkreślił A. Niewiadomski23, 
odpowiedź na pytania, czy zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
opracowane przy pomocy doradcy środowiskowego, okażą się wystarczające do 
spełnienia oczekiwanych rezultatów oraz czy przeznaczenie dość dużej części 
dotychczas wykorzystywanych gospodarczo terenów rolniczych na użytki zie-
lone podniesie poziom ochrony bioróżnorodności, wymaga obserwacji ewentu-
alnych zmian wykładni tych przepisów w czasie ich stosowania oraz wykonania 
ocen ex-post przyjętych regulacji i osiągniętych efektów.

3. FINANSOWANIE WPR

Wydatki na WPR stanowią nadal największą kategorię płatności, na które 
przeznaczany jest unijny budżet. W latach 70. XX w. sięgały one około 75%, 
w kolejnych dekadach były znacznie obniżane, by w obecnym okresie programo-
wania 2014–2020 być zredukowane prawie o połowę24. W nowych wieloletnich 
ramach finansowych wydatki na WPR nie stanowią odrębnej pozycji, włączono 
je w ogólny budżet dla działu „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona” 
w wysokości 373,17 mld euro, co stanowi 38,9% wszystkich środków na zobo-
wiązania w UE-28. Zatem budżet na rolnictwo i obszary wiejskie przewidziany 
na rok, na początku okresu objętego perspektywą finansową wynosił 40,5% 
w 2014 r., ale już na 2020 r. będzie wynosił tylko 49 mld euro, co stanowi 34,9% 
łącznego budżetu UE25.

Budżet Unii Europejskiej jest przewidziany na każdy rok budżetowy odręb-
nie. Na rok 2018 przewidziano ogółem 156,1 mld euro środków na zobowiąza-
nia. Płatności bezpośrednie stanowią 26% środków (40,1 mld euro), a działania 

23 A. Niewiadomski, Prośrodowiskowe determinanty polskiej i europejskiej polityki rolnej, 
„Studia Iuridica Lublinensia” 2017, t. XXVI, z. 1, s. 277, 280.

24 Partnerstwo między Europą a rolnikami, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR): 
z myślą o żywności, obszarach wiejskich i środowisku, Komisja Europejska 2017, s. 7, http://euro-
pa.eu/pol/index_pl.htm):http://europa.eu/pol/index_pl.htm (dostęp: 28.12.2018 r.). 

25 Dane na podstawie: Finansowanie WPR, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej – 
2019, s. 3, www.europarl.europa.eu/factsheets/pl (dostęp: 28.12.2018 r.).
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dotyczące rozwoju obszarów wiejskich – 9,1% (14,3 mld euro). Ogółem na WPR 
w 2018 r. przeznaczono 37,6% budżetu Unii (58,1 mld euro). Wydatki są poddane 
stałemu monitoringowi i ewaluacji26. Dodatkowo w 2016 r. Komisja przeprowa-
dziła śródokresową rewizję wieloletnich ram finansowych na lata 2014–202027. 
Z tego też względu potrzebna jest podwójna kontrola racjonalności wydatkowania 
środków finansowych z budżetu: wewnętrzna ‒ w ramach Komisji Europejskiej, 
oraz zewnętrzna ‒ sprawowana przez zewnętrznych niezależnych ewaluatorów. 

4. MONITOROWANIE I OCENA WPR

Na podstawie art. 110 rozporządzenia 1306/2013 Komisja Europejska moni-
toruje i ocenia założenia Wspólnej Polityki Rolnej. System tej ewaluacji można 
określić kontrolą wewnętrzną WPR. Wyznaczone zadania i kompetencje Komi-
sji są wykonywane zgodnie z ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 
nr 834/2014 „Wspólnymi ramami monitorowania i oceny” (ang. Common Monio-
toring and Evaluation Framework – CMEF)28. CMEF to zestaw zasad, procedur 
i wskaźników służących do oceny WPR (m.in. wsparcie dochodów, środki ryn-
kowe, rozwój obszarów wiejskich). Monitorowanie za pomocą „Wspólnych ram 
monitorowania i oceny” polega na dostarczaniu kluczowych informacji na temat 
wdrożenia założeń polityki rolnej. Ocena składa się z dwóch elementów: opisu 
osiągnięć i ewaluacji realizacji celu. Dla ułatwienia tej oceny wprowadzono wiele 
wskaźników, aktualizowanych w kolejnych latach.

Podstawowym założeniem ewaluacji tej polityki jest ocena osiągnięć WPR 
w latach 2014–2020 i poprawa jej skuteczności. Komisja Europejska wykorzy-
stuje CMEF do oceny, czy polityka rolna osiąga swoje zamierzone cele, określone 
w art. 110 ust. 2 rozporządzenia 1306/2013, tj.: a) rentownej produkcji żywności, 
z akcentem na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność 
cen; b) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i działań na 
rzecz klimatu, z akcentem na emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biolo-
giczną, gleby i wodę; c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z akcentem na 
rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i kwestię ubóstwa na obszarach 
wiejskich.

Trzeba też podkreślić, że po raz pierwszy, w ramach reformy WPR w okresie 
programowania 2014–2020, wspólne ramy monitorowania oraz oceny obejmują 

26 Ibidem, s. 4.
27 KOM(2016)0605.
28 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady 

stosowania wspólnych ram monitorowania i ewaluacji wspólnej polityki rolnej, Dz.Urz. UE L 230 
z 1.08.2014 r., s. 1.
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zarówno instrumenty I filaru WPR (płatności bezpośrednie do gruntów rolnych29 
i instrumenty rynkowe30), jak i II filaru (rozwój obszarów wiejskich31), a także 
instrumenty horyzontalne (wymogi wzajemnej zgodności32).

Za pomiar wpływu WPR odpowiadają służby Komisji (art. 110 rozporządze-
nia 1306/2013). Oceny te są przeprowadzane na podstawie wieloletniego planu 
oceny dokonanego przez niezależnych, zewnętrznych ewaluatorów. W odnie-
sieniu do instrumentów związanych z rozwojem obszarów wiejskich oceny są 
przeprowadzane zarówno przez państwa członkowskie, jak i przez Komisję, 
która niezależnie monitoruje oceny ex-ante i ex-post przygotowane przez pań-
stwa członkowskie33. Komisja ma obowiązek publikowania wstępnego raportu 
na temat wdrożenia CMEF oraz pierwszej oceny efektów wprowadzenia zało-
żeń WPR w okresie programowania 2014–2020. Pierwsze wstępne sprawozdanie 
pt. „Report From The Commission to the European Parliament and The Council 
on the implementation of the Common Monitoring and Evaluation Framework 
and first results on the performance of the Common Agricultural Policy” ukazało 
się w grudniu 2018 r.34. Ocenie poddano samą metodologię CMEF, wskazując 
zbyt dużą liczbę i brak adekwatności wskaźników. Przykładem jest wskaźnik 
wysokiej wartości przyrodniczej, dla którego nadal nie zebrano porównywanych 
danych we wszystkich państwa członkowskich35. Takim państwem członkow-
skim jest Polska, gdzie dotychczas nie wyznaczono obszarów rolnych o cen-
nych wartościach przyrodniczych (ang. High Nature Value HNV)36. W raporcie 
wykazano także wiele odchyleń od zamierzonych w przepisach wspólnotowych 
celów, m.in. w odniesieniu do wskaźników oddziaływania instrumentów WPR. 
Przykładem może być wskaźnik dotyczący wysokiej wartości przyrodniczej na 

29 Określone w rozporządzeniu 307/2013.
30 Określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchy-
lające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) 
nr 1234/2007, Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s. 671.

31 Określone w rozporządzeniu 1305/2013.
32 Określone w tytule VI rozporządzenia 1306/2013.
33 Departament rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich opublikował wytyczne, stanowią-

ce rodzaj podręcznika, dotyczące oceny stopnia wykorzystania środków przez państwa człon-
kowskie, zgodnie ze standardami oceny Komisji: Technical Handbook on the Monitoring and 
Evaluation Framework of the Common Agricultural Policy 2014–2020, Directorate-General for 
Agriculture and Rural Development, June 2017.

34 Brussel, 5.12.2018, COM(2018) 790 final, wersja angielska, dalej: Raport Komisji 2018.
35 Ibidem, s. 9.
36 Szerzej na ten temat: M. A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich 

znaczenie w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, (w:) M. Górski, 
M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia 
ekonomiczne, społeczne oraz prawne, Warszawa 2012, s. 59–66.
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obszarach wiejskich – indeks FBI 23 (ang. Farmland Bird Index)37, gdzie dane 
wykorzystane do jego obliczenia nie są kompletne38. Ostateczna ocena realizacji 
WPR, dokonana na podstawie „Wspólnych ram monitorowania i oceny” CMEF 
za okres 2014–2020, zostanie opublikowana przez Komisję w 2021 r.

5. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY JAKO ORGAN 
KONTROLI FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ang. Court of Auditors) jest zaliczany 
do grupy pięciu głównych instytucji UE39, a jego działalność koncentruje się na 
kontroli wykonywania budżetu Unii, tj. na sprawdzaniu poboru dochodów budże-
towych i dokonywaniu z niego wydatków finansujących działalność Unii. Z tego 
względu Trybunał jest podstawową instytucją nadzoru wydatków przeznaczo-
nych na realizację WPR, a sprawowaną przez niego kontrolę można określić kon-
trolą zewnętrzną. 

Trybunał został powołany w 1975 r.40, a podstawą prawną jego działania 
są przepisy art. 285–287 TFUE. Główne zadania i kompetencje WTO są sku-
pione na kontroli działań podejmowanych przez Komisję w celu wywiązania 
się z odpowiedzialności za wykonanie tego budżetu. Trybunał Obrachunkowy 
jest instytucją niezależną od Komisji, kontrola ETO ma charakter zewnętrznej 
kontroli finansowej, a gwarancje jego niezależności mają charakter traktatowy41. 
Członkowie ETO są w pełni niezależni i w zasadzie nieusuwalni, wybierani po 
jednym z każdego państwa członkowskiego spośród osób mających szczególne 

37 Indeks liczebności ptaków krajobrazu rolniczego, który jest jednym z oficjalnych wskaź-
ników stanu środowiska w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

38 Podobny problem dotyczy mierników oddziaływania instrumentów WPR na oszczędzanie 
wody i energii w rolnictwie, które nie zostały jeszcze zastosowane ze względu na ograniczony 
okres wdrażania, Raport Komisji 2018.

39 W. Postulski, Trybunał Obrachunkowy, (w:) A. Wróbel (red.), Wprowadzenie do prawa 
Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), Kraków 2002, s. 248.

40 Europejski Trybunał Obrachunkowy został ustanowiony na mocy Traktatu Finansowego 
(tzw. Traktat Brukselski) z dnia 22 lipca 1975 r., który wszedł w życie w dniu 25 października 
1977 r. Traktat ten połączył dotychczasowe Komisje Obrachunkowe badające dochody i wydatki 
poszczególnych Wspólnot Europejskich: EWG, Euratom i EWWiS. Na tej podstawie ETO został 
jedyną instytucją upoważnioną do kontroli rachunków dochodów i wydatków wszystkich trzech 
Wspólnot. ETO uzyskał status instytucji dopiero w 1993 r. wraz z wejściem w życie Traktatu 
z Maastricht. Szerzej: W. Czapliński, System instytucjonalny UE, (w:) J. Barcz, Prawo Unii Euro-
pejskiej, Wraszawa 2004, s. 198–199, oraz M. Górka, Instytucje i organy Unii Europejskiej, (w:) 
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 152.

41 J. Łacny, Komentarz do art. 285, (w:) A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Komentarz, t. III, Warszawa 2012, s. 595–596.
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kwalifikacje lub doświadczenie w krajowych instytucjach organów zewnętrz-
nych (art. 286 TFUE)42.

Podstawową funkcją ETO jest funkcja kontrolna43, która jest wykonywana na 
podstawie art. 287 TFUE i obejmuje przede wszystkim ewaluację wewnętrznego 
i zewnętrznego wykonania budżetu UE. Funkcja ta jest sprawowana przez trzy 
rodzaje kontroli:

1) kontrolę finansową obejmującą weryfikację sprawozdania finansowego na 
podstawie ksiąg rachunkowych, poprawności i kompletności operacji;

2) kontrolę zgodności obejmującą sprawdzenie legalności i prawidłowości 
wszelkich transakcji dotyczących realizacji budżetu UE. ETO wydaje w tym 
zakresie orzeczenie o zgodności z obowiązującymi przepisami i postanowie-
niami umownymi;

3) kontrolę wykonywania zadań obejmującą ocenę wykorzystywania środ-
ków finansowych UE, zwaną też kontrolą polityczną Parlamentu Europejskiego 
i Rady, która odbywa się w toku procedury udzielania absolutorium na podstawie 
ocen sporządzonych przez Trybunał44.

Trybunał pełni także funkcje pozakontrolne:
1) współdziała z Parlamentem Europejskim i Radą, wspiera te organy w nad-

zorowaniu wykonywania budżetu UE, głównie w ramach procedury udzielania 
absolutorium;

2) prowadzi działalność opiniotwórczą – na żądanie pozostałych instytucji 
UE może wydawać opinie, opiniuje projekty aktów prawnych mających skutki 
finansowe i dotyczących zwalczania nadużyć. Funkcja ta ma duże znaczenie 
w pracy legislacyjnej, zwłaszcza poprzez wsparcie instytucji UE w zakresie wie-
dzy eksperckiej i doświadczenia;

3) promuje prawidłowe zachowania w zakresie rozliczalności i przejrzystości 
w ramach zarządzania finansowego, wspiera i stymuluje debaty dotyczące prawi-
dłowego zarządzania finansami. Trybunał uczestniczy w procesie opracowywa-
nia międzynarodowych standardów w tym zakresie;

4) udziela informacji o funkcjonowaniu, roli, metodach i wynikach pracy 
ETO oraz zapewnia dostęp do dokumentów.

Trybunał bada operacje finansowe w zakresie właściwego rejestrowania 
i przedstawiania wyników, legalności i prawidłowości realizacji, oszczędno-
ści, wydajności oraz skuteczności zarządzania środkami. Trybunał kontroluje 

42 W. Czapliński, System instytucjonalny UE, (w:) J. Barcz, Prawo…, s. 198–199, czy M. Gór-
ka, Instytucje i organy Unii Europejskiej, (w:) J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje…, 
s. 152–153.

43 K. Zalega, Kierunki kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 2004 r., „Kon-
trola Państwowa” 2004, nr 2, s. 105, oraz https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditingActivities.
aspx (dostęp: 28.12.2018 r.).

44 Szerzej na ten temat: J. Łacny, Komentarz do art. 287, (w:) A. Wróbel (red.), Traktat…, 
s. 610–612.
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rachunki wszystkich wpływów i wydatków UE oraz utworzonych w jej ramach 
instytucji i organów. Kontrolerzy Trybunału mają prawo do dokonywania kontroli 
w instytucjach UE, państwach członkowskich i państwach trzecich korzystają-
cych z pomocy Unii45. Członkowie Trybunału mogą żądać wszelkich potrzebnych 
im dokumentów i informacji46.

Na Trybunale spoczywa obowiązek sprawozdawczy. Rezultaty przeprowa-
dzonych kontroli są publikowane w postaci: 1) sprawozdań rocznych, w któ-
rych omawiane są głównie wyniki prac związanych z kontrolami finansowymi 
i kontrolami zgodności w zakresie budżetu UE i Europejskich Funduszy Roz-
woju (EFR), jak również pewne aspekty dotyczące zarządzania budżetem 
i osiąganych wyników; 2) sprawozdań specjalnych, w których przedstawiane są 
wyniki wybranych kontroli wykonania zadań i kontroli zgodności w konkret-
nych obszarach wydatków lub polityki, bądź w odniesieniu do kwestii zwią-
zanych z budżetem lub zarządzaniem; 3) publikacji przekrojowych, takich jak 
przeglądy horyzontalne i dokumenty informacyjne; 4) opinii w sprawie nowych 
lub zmienionych aktów prawnych mających znaczny wpływ na zarządzanie 
finansami; 5) specjalnych sprawozdań rocznych dotyczących unijnych agen-
cji, organów zdecentralizowanych i wspólnych przedsięwzięć47. Sprawozdania 
roczne i sprawozdania specjalne podlegają obowiązkowi publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej w serii C48 i są upubliczniane na stronach 
internetowych49.

W konkluzji trzeba zauważyć, że tak ukształtowane funkcje Trybunału 
wykraczają znacznie poza właściwą kontrolę finansową, a dotyczą oceny zgod-
ności z obowiązującymi przepisami50 i ich oceny. Jak wskazano w literaturze 
przedmiotu51, Trybunał jest instytucją wzbudzającą współcześnie wielkie emo-
cje. Państwa będące płatnikami netto postulują zwiększenie kontroli ETO nad 
wykorzystaniem funduszy wspólnotowych przez ich adresatów, w tym także 
nad wydawaniem funduszy pomocowych przez beneficjentów zewnętrznych. 
Ponadto Rada i Parlament Europejski często zlecają ETO przygotowanie raportów 

45 M. Busuioc, External audit: the European Court of Auditors and the Joint Audit Commit-
tee, (w:) The ac-countability of European agencies: legal provisions and ongoing practices, Delft 
2010, s. 140.

46 W. Postulski, Trybunał Obrachunkowy, (w:) A. Wróbel (red.), Wprowadzenie…, s. 251.
47 Budowane zaufania na gruncie niezależnej kontroli. Strategia Europejskiego Trybunału 

Obrachunkowego na lata 2018–2020, ETO 2017, s. 5.
48 J. Łacny, Komentarz do art. 287, (w:) A. Wróbel (red.), Traktat…, s. 613.
49 Zob. www.eca.europa.eu.
50 Świadczą o tym chociażby Obszary priorytetowe Trybunału w planowaniu prac na lata 

2018–2020, do których zaliczono: 1) zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz 
przeciwdziałanie zmianie klimatu; 2) inwestycje na rzecz spójności, wzrostu i włączenia społecz-
nego; 3) wyzwania związane z migracją, bezpieczeństwem i globalnym zrównoważonym roz-
wojem; 4) funkcjonujący jednolity rynek i trwała unia walutowa; 5) finansowanie systemu UE 
i administrowanie nim w sposób odpowiedzialny i skuteczny; zob. Budowane zaufania…, s. 9.

51 W. Czapliński, System instytucjonalny UE, (w:) J. Barcz, Prawo…, s. 199.
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dotyczących gospodarowania przez Komisję funduszami strukturalnymi. Przede 
wszystkim jednak Komisja Europejska zarzuca Trybunałowi dążenie do kontro-
lowania wydatków nie tylko z punktu widzenia legalności i celowości, lecz także 
merytorycznego.

Merytoryczny, a nie tylko finansowy charakter kontroli jest uwidoczniony 
także w strukturze organizacyjnej ETO. Trybunał opiera się na działaniach pięciu 
izb (tzw. izby wertykalne), odpowiadających za przedmiotowo podzielone sek-
tory wydatków i dochodów oraz jednej dodatkowej izby horyzontalnej – Izby 
koordynacji, oceny, zapewnienia jakości i rozwoju (izba CEAD). Z uwagi na 
temat opracowania największe znaczenie należy przypisać kontroli sprawowanej 
przez Izbę I – Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona. Izba ta doko-
nuje analiz kontrolnych z zakresu wydatkowania środków finansowych związa-
nych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi52, ochrony środowiska, ale także 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (m.in. w zakresie programowania WPR53 
czy wsparcia młodych rolników54). 

Mimo że Trybunał nie ma uprawnień jurysdykcyjnych, nie może nakładać 
na organy lub osoby, w których działalności stwierdził nieprawidłowości, żad-
nych sankcji55, znaczenie jego ewaluacji jest znacznie dalej idące niż tylko spo-
rządzenie wniosków pokontrolnych. Pogląd o wzrastającej roli Trybunału, jego 
szerszym niż tylko kontrolno-finansowym charakterze znajduje potwierdzenie 
w skuteczności zrealizowanych przez organy Unii i kraje członkowskie zale-
ceń. W sprawozdaniach rocznych wskazano poziom skuteczności przeprowa-
dzonych analiz. Trybunał sprawozdał w 2016 r.56, że 67% jego zaleceń zostało 
w pełni zrealizowanych, 17% zostało zrealizowanych w przeważającej mierze, 
a tylko niewielki odsetek zaleceń został częściowo (11%) lub w ogóle (5%) nie-
zrealizowany. 

52 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 1/2017, „Należy dołożyć 
wszelkich starań, by wdrożyć sieć Natura 2000 z pełnym wykorzystaniem jej potencjału”, Dz.Urz. 
UE C 58 z 23.02.2017 r., s. 6.

53 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 16/2017, „Programowanie 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich – należy dążyć do uproszczenia i bardziej skoncentrować 
się na rezultatach”, Dz.Urz. UE C 386, 16.11.2017 r., s. 5, w którym Trybunał stwierdził, że proces 
programowania jest zbyt długi i skomplikowany, a występujące w nim niedociągnięcia odbijają się 
niekorzystnie na osiąganych wynikach.

54 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 10/2017, „Unijne wsparcie 
dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład 
w wymianę pokoleń”, Dz.Urz. UE C 212, 1.7.2017 r., s. 19.

55 W. Postulski, Trybunał Obrachunkowy, (w:) A. Wróbel (red.), Wprowadzenie…, s. 247. 
56 Kontrola EU w skrócie. Wprowadzenie do sprawozdań rocznych Europejskiego Trybu-

nału Obrachunkowego za 2016, s. 19, https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/auditin-
brief-2016/auditinbrief-2016-PL.pdf (dostęp: 28.12.2018 r.).
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6. OCENA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW WSPÓLNEJ 
POLITYKI ROLNEJ W ŚWIETLE EWALUACJI EUROPEJSKIEGO 

TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

Skuteczność jest jednym z głównych kryteriów wszelkich racjonalnych, celo-
wych działań57. Odnosi się to zarówno do sfery tworzenia, jak i stosowania prawa 
oraz jego wykonania, które podlegają ocenie z punktu widzenia zależności: śro-
dek – cel58. Jak wskazuje Z. Kmieciak59, prawo jest skuteczne, jeśli jego normy, 
w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez akty stosowania prawa i wykony-
wanie tych aktów, wywołują skutki zgodne w dostatecznie wysokim stopniu 
z założonym przez prawodawcę lub inne podmioty celem. Skuteczność prawa 
jest także podstawowym warunkiem jego efektywności60.

Do podstawowych kryteriów oceny skuteczności prawa można zaliczyć 
jego komunikatywność, jasność, precyzyjność, bezwarunkowość czy zupeł-
ność. W doktrynie61 wskazuje się także pojęcie „skuteczności progowej” prawa, 
tj. wyznaczenie minimalnego poziomu zgodności skutków prawnych prawa 
z wytyczonym celem, którego przekroczenie pozwala przypisać prawu cechę 
skuteczności. Jak wskazuje J. Stelmach62, prawo, które nie spełnia chociażby 
minimalnych warunków efektywności, faktycznie przestaje istnieć, a systemy 
prawa oparte wyłącznie na jego stanowieniu nie są efektywne. Największy pro-
blem dotyczy wyznaczenia metody owego „minimum”, w tym dopuszczalność 
dokonywania ocen szacunkowych bądź intuicyjnych63. Miernikiem skuteczno-
ści będzie stopień realizacji założonego celu, ale jego „wyliczenie” będzie miało 
zawsze pewną dozę subiektywności64.

Ewaluacje wykonywane przez Trybunał obejmują przede wszystkim kon-
trolę zgodności, sprawdzającą legalność i prawidłowość wydatkowania środków 

57 J. Wróblewski, Skuteczność prawa i problemy jej badania, „Studia Prawnicze” 1980, 
nr 1–2, s. 6.

58 Z. Kmieciak, Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej 
ograniczeń, (w:) Z. Kmieciak (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom III. Skuteczność regulacji, 
Warszawa 2014, s. 1.

59 Ibidem, s. 2.
60 J. Stelmach, (w:) J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii pra-

wa, Warszawa 2007, s. 25–26.
61 Z. Kmieciak, Podstawy teoretyczne badania skuteczności regulacji prawnej jawności i jej 

ograniczeń, (w:) Z. Kmieciak (red.), Jawność…, s. 2.
62 J. Stelmach, Efektywne prawo, http://www2.wpia.uw.edu.pl/files/doktoranckie/STEL-

MACH%20J.%20-%20EFEKTYWNE%20PRAWO.doc?short (dostęp: 28.12.2018 r.).
63 Z. Kmieciak, Z zagadnień metodologii badań skuteczności regulacji administracyjno-

prawnej, (w:) G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 
2009, s. 11–12.

64 J. Kunysz, Skuteczność prawa (zagadnienia wybrane), „Administracja. Teoria – Dydaktyka 
– Praktyka” 2014, nr 2, s. 80–81.
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budżetowych, w tym na realizację założeń Wspólnej Polityki Rolnej. W tym 
zakresie ETO wydaje sprawozdanie specjalne zawierające orzeczenie o zgodno-
ści z obowiązującymi przepisami. 

W literaturze przedmiotu65 od kilku lat przywoływane było krytyczne sta-
nowisko Trybunału w kwestii przyjętych rozwiązań legislacyjnych w zakresie 
wymogów wzajemnej zgodności, programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa 
ekologicznego, w specjalnych sprawozdaniach z 2008 r.66, 2011 r.67, 2012 r.68. Try-
bunał dokonał zarówno oceny ustawodawstwa europejskiego, jak i skuteczności 
wdrożenia tych instrumentów w poszczególnych państwach członkowskich.

W przypadku programów rolnośrodowiskowych, zdaniem ETO, cele okre-
ślone przez państwa członkowskie były zbyt liczne i niewystarczająco zdefi-
niowane, by móc ocenić, czy zostały osiągnięte, brak też było skupienia uwagi 
w regulacjach krajowych na konkretnych problemach środowiskowych (m.in. 
Hiszpania, Włochy, Francja). Ponadto państwa członkowskie nie udostępniały 
informacji na temat środowiskowych korzyści osiąganych w wyniku płatności 
rolnośrodowiskowych69. 

Zdaniem ETO wymogi wzajemnej zgodności postawione przed producentami 
rolnymi nie zostały odpowiednio sformułowane, a ich charakter był czysto for-
malny. Nie wszystkie kraje członkowskie (np. Francja, Słowenia, Belgia, Holan-
dia, czy Portugalia)70 implementowały całość norm zasady wzajemnej zgodności 
wynikających z prawa wspólnotowego, co znacząco obniżało skuteczność tego 
instrumentu. Trybunał podkreślił także, że pomimo iż wymogi, które musieli 
spełniać rolnicy były liczne i złożone, niemal wszystkie stosowane były dotych-
czas na mocy już obowiązujących regulacji, więc wprowadzenie omawianej 
zasady nie spowodowało istotnej zmiany w stosowanych praktykach rolniczych71. 

W zakresie rolnictwa ekologicznego ETO wskazał konieczność zwiększenia 
kontroli odpowiednich organów państw członkowskich nad jednostkami certyfi-
kującymi, z uwagi na fakt, że obecny system kontroli produktów ekologicznych 

65 M. A. Król, Dekada prawnej ochrony biosfery w działalności rolniczej, (w:) J. Sługocki 
(red.), Dziesięć lat doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. I, Wro-
cław 2014, s. 563.

66 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 8/2008, „Czy zasada współ-
zależności jest skuteczna?”, nr CELEX: 52008SA0008.

67 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 7/2011, „Czy system wspar-
cia rolnośrodowiskowego jest dobrze opracowany i zarządza się nim odpowiednio?”, nr CELEX: 
52011SA0007.

68 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 8/2012, „Kontrola systemu 
kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przewozu produktów ekologicznych”, Dz.Urz. UE 
C 187 z 27.06.2012 r., s. 7.

69 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 7/2011, „Czy system wspar-
cia rolnośrodowiskowego…, s. 8.

70 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 8/2008, „Czy zasada współ-
zależności…, s. 13–14.

71 Ibidem, s. 17 i n.
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nie dostarcza pewności, że kluczowe wymogi produkcji ekologicznej zostały 
spełnione72. Oznacza to, iż Trybunał podał w wątpliwość możliwość pełnej oceny 
skuteczności tego instrumentu z uwagi na zbytnią ogólnikowość wyznaczo-
nych celów. Wiele państw członkowskich miało niewystarczająco szczegółowe 
procedury kontroli produkcji ekologicznej lub wydało je z dużym opóźnieniem 
(np. Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Irlandia)73. Zastrzeżenia dotyczyły 
także systemu dystrybucji i przywozu produktów ekologicznych, wiarygodno-
ści danych, by móc ocenić, czy zezwolenia na przywóz udzielane przez państwa 
członkowskie spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących 
przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich74. Nieprawidłowości 
w tym zakresie stwierdzono np. w Niemczech czy we Włoszech75.

Podstawowym celem kontroli Trybunału w odniesieniu do płatności z tytułu 
zazieleniania76 było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dzięki zazielenia-
niu udało się poprawić wyniki WPR w zakresie oddziaływania na środowisko 
i zmiany klimatu zgodnie z celem ustanowionym w przepisach UE. Trybunał 
stwierdził, że istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by zazielenianie – w for-
mie, w jakiej jest obecnie wdrażane – miało w znaczący sposób przyczynić się 
do poprawy wyników WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany 
klimatu, przede wszystkim ze względu na znaczny efekt deadweight77, który ma 
niekorzystny wpływ na skuteczność wdrożenia tego instrumentu, a do tego sza-
cuje się, że zazielenianie doprowadziło do zmian w praktykach rolniczych tylko 
na około 5% wszystkich użytków rolnych w UE78.

Stąd wypływa konstatacja, że płatność z tytułu zazieleniania pozostaje 
zasadniczo systemem wsparcia dochodów, a przy braku jasnych, wystarczająco 
ambitnych celów środowiskowych, do osiągnięcia których miałoby przyczynić 

72 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 8/2012, „Kontrola systemu 
kontroli…, s. 8, 47.

73 Ibidem, s. 19.
74 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegó-

łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczą-
cych przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich, Dz.Urz. UE L 334 z 12.12.2008 r., s. 25.

75 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 8/2012, „Kontrola systemu 
kontroli…, s. 43.

76 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 21/2017, „Zazielenianie – 
bardziej złożony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny pod względem śro-
dowiskowym”, Dz.Urz. UE C 429 z 14.12.2017 r., s. 24.

77 Terminem deadweight określa się sytuacje, w których pieniądze publiczne (płatność z ty-
tułu zazieleniania) są wypłacane beneficjentowi (rolnikowi) za dobra publiczne (praktyki rolnicze 
korzystne dla środowiska), które zostałyby zapewnione nawet bez wsparcia publicznego, ponie-
waż stanowią część normalnej działalności beneficjenta lub są wymagane przez prawo (np. zasada 
wzajemnej zgodności), ibidem, s. 34.

78 Ibidem, s. 7.
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się zazielenianie, przydział środków budżetowych na zazielenianie nie jest uza-
sadniony środowiskowymi aspektami tej praktyki. 

Trzeba także zauważyć, że Trybunał poddawał wybrane instrumenty prawne 
wielokrotnej ocenie. Przykładem mogą być rozwiązania prawne w zakresie 
wymogów wzajemnej zgodności, które podlegały ewaluacji w 2008 r. i ponow-
nie w 2016 r.79. Oceniając ponownie ten instrument, Trybunał stwierdził, że na 
podstawie dostępnych informacji Komisja nie była w stanie w stosowny sposób 
ocenić skuteczności zasady wzajemnej zgodności. Zmiany w WPR w latach 
2014–2020 ograniczyły nieco liczbę przepisów dotyczących zasady wzajemnej 
zgodności, eliminując wymogi, które nie były w wystarczającym stopniu istotne 
dla działalności rolniczej. Trybunał postuluje, by mimo wprowadzonych zmian, 
system zarządzania zasadą wzajemną zgodnością i jej kontroli jeszcze dodatkowo 
uprościć. Ponadto ETO stwierdził, że oczekiwane rezultaty polityki w tym zakre-
sie nie kompensują znacznie większej złożoności WPR na skutek zazieleniania.

Dodatkowa analiza dotyczyła wzajemnych relacji między praktykami rol-
nymi w ramach nowej płatności z tytułu zazieleniania a wcześniejszymi normami 
dobrej kultury rolnej. W rezultacie wprowadzenia tych dwóch instrumentów 
istnieją obecnie dwa zbiory komplementarnych praktyk rolniczych mających te 
same cele – utrzymanie gruntów i ochronę różnorodności biologicznej80. Pomimo 
łączących je podobieństw, przestrzeganie obowiązkowych norm dobrej kultury 
rolnej zgodnej z ochroną środowiska i przepisów dotyczących zazielenienia 
weryfikuje się w ramach dwóch systemów kontroli. Może to prowadzić do braku 
efektywności systemów kontroli i powstania dodatkowego obciążenia admini-
stracyjnego. W okresie programowania 2014–2020 podjęto starania o uspraw-
nienie i uproszczenie norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 
poprzez usunięcie niektórych wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska (np. norm odnoszących się do płodozmianu i ochrony trwa-
łych użytków zielonych).

Ta negatywna ocena skuteczności instrumentów rolnośrodowiskowych znaj-
duje swój wyraz w stale pogłębiającym się stanie zagrożenia ekologicznego bios-
fery. Jednym z istotnie zanieczyszczonych elementów są zasoby wodne, w tym 
zasoby wód morskich Morza Bałtyckiego, zagrożone zanieczyszczeniem ze źró-
deł lądowych, zwłaszcza ze źródeł rolniczych. Jak wskazują przeprowadzone 

79 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 26/2016, „Zwiększenie sku-
teczności zasady wzajemnej zgodności i uproszczenie związanego z nią systemu nadal stanowi 
wyzwanie”, Dz.Urz. UE C 401 z 29.10.2016 r., s. 3.

80 Niektóre praktyki odbiegają od norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowi-
ska: płodozmian nie stanowi dywersyfikacji upraw, ochrona trwałych użytków zielonych nie jest 
utrzymywaniem trwałych użytków zielonych, o którym mowa w prawodawstwie dotyczącym za-
zieleniania, a zachowanie cech krajobrazu na wszystkich użytkach rolnych różni się od posiadania 
5% obszaru proekologicznego na gruntach ornych. 
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badania81, pomimo zastosowania wielu kosztochłonnych instrumentów WPR 
odnoszących się do ochrony środowiska w działalności rolniczej, rolnictwo jest 
jedną z dziedzin gospodarki, która istotnie negatywnie oddziałuje na środowi-
sko przyrodnicze. Przykładowo nadal poważnym negatywnym czynnikiem są 
nadmierne dawki azotu stosowane w produkcji rolnej, wpływające na ekosys-
tem poprzez degradację gleby i wód. W literaturze przedmiotu82 zauważono, 
iż uzyskany dzięki temu wzrost plonów powoduje otrzymanie płodów rolnych 
gorszej jakości, mniejszej wartości odżywczej, co wkracza w zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ekologicznego nie tylko w aspekcie środowiskowym czy żyw-
nościowym, lecz przede wszystkim zdrowotnym. Szczegółową analizę w tym 
zakresie przedstawił ETO w 2000 r.83. Na podstawie prowadzonych badań w kra-
jach starej UE-15 Trybunał stwierdził, iż intensyfikacja produkcji rolnej, szcze-
gólnie poprzez zwielokrotnione używanie nawozów84, spowodowała przenikanie 
azotanów do wód powierzchniowych i podziemnych, powodując postępującą 
eutrofizację85 zagrażającą życiu w środowisku wodnym. 

Jeszcze gorsze wyniki ukazała analiza Trybunału przeprowadzona w 2016 r., 
opublikowana w Sprawozdaniu specjalnym pt. „Przeciwdziałanie eutrofizacji 
w Morzu Bałtyckim – wymagane są dalsze, bardziej skuteczne działania”86. Na 
podstawie badań ETO wskazał, iż działania podjęte przez kraje członkowskie 
Wspólnoty, jak również na poziomie UE, na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia 
wód morskich substancjami biogennymi, odnoszą ograniczony skutek. Najpoważ-
niejszym wyzwaniem jest eutrofizacja, największym źródłem zanieczyszczeń 
Bałtyku jest rolnictwo, natomiast najpoważniejszym problemem ‒ słabe ukierun-
kowanie i niewystarczające wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych.

81 J. Igras, M. Pastuszak, (w:) J. Igras, M. Pastuszak (red.), Udział polskiego rolnictwa w emisji 
związków azotu i fosforu do Bałtyku, Puławy 2009, s. 13, czy Z. Bukowski, Gospodarka nawozami 
naturalnymi w Konwencji Helsińskiej o ochronie Morza Bałtyckiego oraz aktach prawa krajowe-
go, (w:) I. Zimoch (red.), Gospodarka wodno-ściekowa w zlewni Morza Bałtyckiego, Poznań 2012.

82 P. Hewelka, T. Brandyk, Zadania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Ochrona 
i zrównoważony rozwój środowiska wiejskiego, Warszawa 1996, s. 46 i n.

83 Court of Auditors, Special Report No. 14/2000 on „Greening the CAP” together with the 
Commission’s replies, Dz.Urz. WE C 351, Vol. 43 z 8.12.2000 r., s. 1. W zakresie oddziaływania 
rolnictwa na zasoby wodne zob. Załącznik 2.

84 Koncentracja i intensyfikacja rolnictwa doprowadziły do sytuacji, w której średnie wyko-
rzystanie nawozów azotowych sięga 34 ton na milę kwadratową w Niemczech i Wielkiej Brytanii, 
w porównaniu do 7,6 ton w USA. Por.: B. Gardner (red.), Agriculture and the Environment: De-
velopment of EU Agri-Environment Policy, Agra Europe, EPA Associates, Brussels 1999, s. 24.

85 Na temat prawnego pojęcia „eutrofizacja” zob.: M. A. Król, Gospodarowanie zasobami 
wodnymi na obszarach wiejskich a prawna ochrona Morza Bałtyckiego przed eutrofizacją, (w:) 
D. Łobos-Kotowska, P. Gała, M. Stańko, Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księ-
ga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, Warszawa 2018, s. 214–219.

86 Europejski Trybunał Obrachunkowy, Sprawozdanie specjalne 3/2016, „Przeciwdziałanie 
eutrofizacji w Morzu Bałtyckim – wymagane są dalsze, bardziej skuteczne działania”, Dz.Urz. 
UE 131, C 14.04.2016 r., s. 4.
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7. WNIOSKI

Europejski Trybunał Obrachunkowy, pełniący zasadniczą funkcję strażnika 
wspólnotowych funduszy, w ostatniej dekadzie bardzo krytycznie merytorycznie 
ocenił ustawodawstwo europejskie w zakresie przyjętych rozwiązań legislacyj-
nych dotyczących instrumentów ochrony środowiska w działalności rolniczej. 
Trybunał zarzucał przede wszystkim brak skupienia uwagi w implementują-
cych przepisy UE regulacjach krajowych na konkretnych problemach środowi-
skowych. Ponadto wyraził pogląd, iż wymogi wzajemnej zgodności postawione 
przed producentami rolnymi nie zostały odpowiednio sformułowane, a ich cha-
rakter jest czysto formalny. Nie wszystkie kraje członkowskie implementowały 
całość tych norm wynikających z prawa wspólnotowego, co znacząco obniżyło 
skuteczność tego instrumentu. W tym zakresie wymagał także podkreślenia fakt, 
że znaczna część wymogów ustanowiona była na mocy dotychczas obowiązują-
cej regulacji, więc wprowadzenie omawianej zasady nie powodowało fundamen-
talnej zmiany w stosowanych praktykach rolniczych. W okresie programowania 
2014–2020 sytuację skomplikowało jeszcze wprowadzenie dodatkowej płatności 
za zazieleniania. W rezultacie wprowadzenia tych równoległych instrumentów 
istnieją obecnie dwa rozbudowane zbiory dopełniających się praktyk rolniczych 
mających te same cele, a w ocenie Trybunału zamierzone efekty środowiskowe 
są dalekie od oczekiwań.

W zakresie rolnictwa ekologicznego Trybunał wskazał konieczność zwięk-
szenia kontroli odpowiednich organów państw członkowskich nad jednostkami 
certyfikującymi z uwagi na to, że obecny system kontroli produktów ekologicz-
nych nie dostarcza pewności, iż kluczowe wymogi produkcji ekologicznej zostały 
spełnione. W rezultacie konsument, płacąc zazwyczaj wyższą cenę za produkt 
rolny, nie ma pewności, że przy jego uzyskaniu stosowano metody rolnictwa eko-
logicznego, a pozytywne skutki płatności do tej metody produkcji dla środowiska 
nie powstają.

Przedstawione rozważania uprawniały do wniosku, że pomimo nieza-
przeczalnego znaczenia przyjętych po wstąpieniu do UE rozwiązań prawnych 
w zakresie ochrony biosfery w działalności rolniczej, wysuwane są kolejne 
postulaty pod adresem zarówno ustawodawcy europejskiego, jak i ustawodaw-
stwa w poszczególnych państwach członkowskich. Stąd wniosek de lege ferenda, 
by projektowane rozwiązania prawne w ramach kolejnej reformy WPR w okre-
sie programowania po 2020 r. pozwoliły na bardziej skuteczne uwzględnienie 
w procesie wytwórczym w rolnictwie aspektów ochrony środowiska, ochrony 
i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, racjonalnej gospodarki 
odpadami, dobrostanu zwierząt i walorów krajobrazowych. Wprowadzenie przy-
szłych unormowań musi być poprzedzone rzetelną symulacją projektowanych 
skutków dla środowiska, a państwa członkowskie muszą zapewnić ich większą 
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skuteczność poprzez efektywną implementację, która umożliwi rzeczywiste 
wprowadzenie w życie postanowień przyjętych na szczeblu unijnym do krajo-
wych porządków prawnych.
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Summary

The considerations carried out in this study serve to answer the question on the 
level of implementation of selected agri-environmental instruments in individual EU 
countries in the opinion of the European Court of Auditors. The aim of the article is 
to analyze and evaluate ECA judgments on compliance with applicable regulations, as 
well as recommendations for future directions of changes in the impact of agriculture 
on the environment, currently proposed in various options for the next stage of CAP 
development after 2020.
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PRAWNE UWARUNKOWANIA ZMIANY LASU 
NA UŻYTEK ROLNY

1. Przedmiotem rozważań jest prawna problematyka zmiany lasu na uży-
tek rolny uregulowana w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach1. Termin „las” definiuje 
ustawa o lasach2, natomiast „użytek rolny” – ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych3, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego4 oraz inne przepisy5. Zagadnie-
nie określone w tytule artykułu wiąże się zwłaszcza z prawną ochroną gruntów 
rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach zmiana lasu na użytek 
rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb wła-
ścicieli lasów, co wymaga uzyskania decyzji, którą w stosunku do lasów stano-
wiących własność Skarbu Państwa wydaje dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów 
Państwowych, na wniosek nadleśniczego, a w stosunku do lasów niestanowią-
cych własności Skarbu Państwa – starosta – na wniosek właściciela lasu. Zakres 
rozważań wyznaczają zwłaszcza przepisy ustawy o lasach, ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych6 oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym7. 

Zagadnienie zmiany lasu na użytek rolny było poruszane w literaturze praw-
niczej kilkakrotnie8, jednakże nie wyczerpano wszystkich wątków problemo-

1 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 393, dalej: 
ustawa o lasach.

2 Art. 3 ustawy o lasach.
3 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 1661, z późn. zm., dalej: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1405, z późn. zm., dalej: ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.
5 Zob. § 59 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 

2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034, z późn. 
zm., dalej: rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

6 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1661, dalej: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

7 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym.

8 Zob. bliżej K. Świderski, Zmiana lasu na użytek rolny, „Casus” 2014, nr 4, s. 31–33; 
Ł. Dubiński, Prawne instrumenty ochrony lasów, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instru-
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wych. W szczególności wskazano, iż formuła „szczególnie uzasadnionej potrzeby 
właściciela lasu” będąca przesłanką wydania decyzji w sprawie zmiany lasu na 
użytek rolny ma charakter odesłania „szacunkowego”9, a także że potrzeby wła-
ściciela lasu muszą być „szczególnie uzasadnione” w stopniu kwalifikowanym10.

Za podjęciem rozważań na temat określony w tytule przemawiają zwłaszcza 
względy praktyczne, a także teoretyczne. Gdy chodzi o te pierwsze, należy wska-
zać, że prawna regulacja zmiany lasu na użytek rolny budzi wątpliwości inter-
pretacyjne przepisów ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Nie ulega wątpliwości, że przepis art. 13 ust. 2 ustawy o lasach odnosi 
się do prawnej ochrony gruntów leśnych, skoro w określonym tam zakresie ogra-
nicza swobodę zmiany lasu na użytek rolny. Przede wszystkim do rozważań 
skłania potrzeba analizy przesłanek ujętych w dyspozycji przepisu art. 13 ust. 2 
ustawy o lasach, a co za tym idzie, poszukiwania odpowiedzi, w jakich okolicz-
nościach możliwa jest zmiana lasu na użytek rolny w kontekście normatywnego 
wyrażenia „szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasu”.

Natomiast w płaszczyźnie teoretycznoprawnej rozważania mogą się zwłasz-
cza sprowadzać do ustaleń, czy decyzja w sprawie „zmiany lasu na użytek rolny” 
dotyczy „ustalenia innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych”, 
a więc czy służy przeznaczaniu lasu na cele nieleśne, czy stanowi ona szczególny 
tryb zmiany użytku gruntowego pod względem „katastralnym”. Pojawia się wąt-
pliwość, czy w regulacji tej ustawodawca nawiązuje bardziej do uregulowań pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego, czy do rozwiązań przepisów Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego11. Ustawodawca posłużył się terminem „uży-
tek”, co skłania do refleksji dotyczących znaczenia tego terminu.

Mając powyższe na uwadze, celem rozważań jest próba ustalenia, jakie oko-
liczności uprawniają organ do wydania decyzji w sprawie zmiany lasu na uży-
tek rolny według ustawy o lasach, ponadto, czy wydanie wspomnianej decyzji 
wymaga uwzględnienia regulacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Ramy artykułu nie pozwalają na wyczerpujące opracowanie zagadnienia, a jedy-
nie zasygnalizowanie niektórych kierunków interpretacji powołanych przepisów. 
Struktura rozważań została podporządkowana celowi pracy. W pierwszej kolej-

menty ochrony środowiska, Lublin 2016, s. 267–278; A. Ostrowska, Zakres dyskrecjonalnej wła-
dzy organów administracji publicznej w sprawach dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, (w:) 
B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne instrumenty ochrony środowiska, Lublin 2016, s. 339–352; 
A. Fogel, Zmiana lasu na użytek rolny, „Przegląd Komunalny” 2013, nr 2 10, s. 84–85.

 9 A. Ostrowska, Zakres dyskrecjonalnej władzy organów administracji publicznej w spra-
wach dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne…, s. 343.

10 A. Fogel, Rozdział VII. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, (w:) W. Federczyk, A. Fogel, 
A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, 
LEX/el. 2015.

11 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ‒ Prawo geodezyjne i kartograficzne, tekst jedn. Dz.U. 
z 2017 r., poz. 2101, z późn. zm., dalej: Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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ności art. 13 ust. 2 ustawy o lasach zostanie odniesiony do uregulowań ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także innych przepisów.

2. Zmiana, o jakiej mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, możliwa jest 
wyłącznie w odniesieniu do „lasu”. Termin „las” definiuje art. 3 ustawy o lasach. 
Z uwagi na ramy artykułu nie sposób przeprowadzić analizy definicji legalnej 
lasu. W tym zakresie wypada odesłać do rozważań przeprowadzonych w lite-
raturze, gdzie wskazuje się, że „las” w znaczeniu normatywnym, to las w sen-
sie przyrodniczym, przestrzennym i przeznaczenia, które to kryteria muszą być 
spełnione łącznie12. Ponadto pojęcie lasu w rozumieniu art. 3 ustawy o lasach nie 
ma charakteru jednorodnego13.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych ochrona lasów polega 
m.in. na ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne14, 
przy czym przez przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne należy 
rozumieć „ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania grun-
tów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych”15. 
Już w definicji legalnej przeznaczenia na cele nierolnicze lub nieleśne zawartej 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych widać, że w granicach ustawowej 
ochrony gruntów rolnych mieści się ich przeznaczenie także na cele leśne. Sytu-
acja, w której grunty rolne zostaną przeznaczone na cele leśne, nie będzie więc 
stanowiła zmiany przeznaczenia gruntów rolnych w świetle ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych. Jednakże skutek odwrotny nie wystąpi w odniesie-
niu do gruntów leśnych. Przeznaczenie gruntów leśnych na cele rolnicze oznacza 
bowiem w świetle definicji „zmiany przeznaczenia” zmianę ich przeznaczenia 
podlegającą wymogom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Przeznaczenie gruntu leśnego wiąże się z pojęciem gospodarki leśnej, o jakiej 
mowa w ustawie o lasach16. Ponadto przeznaczenie gruntu obejmuje sposób użyt-
kowania, zaś przeznaczenie, które sprowadza się do ustalenia innego niż leśny 
sposób użytkowania, zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego musi wyklu-
czać „leśny” sposób użytkowania gruntów, a sytuacja taka wystąpi, „gdy na 
określonym terenie wyłączona albo chociażby ograniczona zostanie możliwość 
utrzymywania na nim roślinności leśnej, względnie – w przypadku gruntów 
związanych z gospodarką leśną – gdy dany teren nie będzie mógł być wyko-

12 Tak A. Habuda, Las i grunt leśny, (w:) A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa 
2016, s. 105; pogląd taki wyraził także W. Radecki, Ustawa o lasach. Komentarz, s. 39; tak też 
J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa 2017, s. 10 i n.; por. wyrok Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 2015 r., II OSK 308/14, Legalis; wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2009 r., IV CSK 353/08, Legalis; wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 28 stycznia 2010 r., I CSK 258/09, Legalis.

13 Na temat pojęcia lasu zob. bliżej: J. Bieluk, K. Leśkiewicz, Ustawa…, s. 10–22.
14 Art. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
15 Art. 4 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
16 Art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach.
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rzystywany na potrzeby tej gospodarki albo możliwość takiego wykorzystania 
będzie ograniczona”17. 

Natomiast zasadą w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest, 
że przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wyma-
gające zgody ministra ds. środowiska lub marszałka województwa, następuje 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w try-
bie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym18. 

Powyższe prowadzić może do wniosku, iż ustawodawca uznaje za miesz-
czące się w ustawowej ochronie ograniczenia przeznaczania na cele nierolnicze 
lub nieleśne gruntów rolnych, co znaczy, że nie stanowi zmiany przeznaczenia 
sytuacja, gdy grunt rolny zostanie przeznaczony na cele leśne. Natomiast zmiana 
polegająca na przeznaczeniu gruntów leśnych na cele rolne podlega ogranicze-
niom wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Na tym tle 
również „zmiana lasu na użytek rolny” oznaczać może zmianę przeznaczenia na 
cele nieleśne. W literaturze wskazano, że art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o lasach stanowi 
lex specialis wobec art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, gdyż 
dotyczy wyłącznie lasów (a nie wszystkich kategorii gruntów leśnych wymienio-
nych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych) i obejmuje jedynie zmianę 
lasu na użytek rolny, podczas gdy art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych dotyczy zmiany przeznaczenia gruntu leśnego na cel nieleśny, z tym że 
inny niż użytek rolny19. Należy jednak pamiętać, że „lasem” jest grunt o cechach 
wskazanych w art. 3 ustawy o lasach, a więc „leśny”.

3. W świetle przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym – art. 4 ust. 1, 
narzędziem planowania w odniesieniu do lasu powinien być miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przede wszystkim należy wziąć pod 
uwagę również art. 20 ust. 1 ustawy o lasach oraz definicję „lasu” uregulowaną 
w art. 3 ustawy o lasach. Plan urządzenia lasu mimo swego podobieństwa do 
planu zagospodarowania przestrzennego20 nie jest aktem prawa miejscowego21. 
Tym niemniej ustawodawca nakazuje uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego planów urządzenia lasu, co oznacza pośrednio 

17 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2016 r., II OSK 2264/14, LEX 
nr 2108473.

18 Art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
19 A. Ostrowska, Zakres dyskrecjonalnej władzy organów administracji publicznej w spra-

wach dotyczących zmiany lasu na użytek rolny, (w:) B. Jeżyńska, E. Kruk (red.), Prawne…, s. 341.
20 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2008 r., I OSK 844/07, LEX 

nr 496062.
21 Por. także B. Wierzbowski, Prawo leśne, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, War-

szawa 2009, s. 496–497, oraz B. Rakoczy, Ustawa o lasach. Komentarz, LEX/el. 2011, komentarz 
do art. 6; tak też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 lipca 2008 r., I OSK 1077/07, 
Legalis; K. Karpus, Prawo leśne – plan urządzenia lasu, (w:) B. Rakoczy (red.), Wybrane proble-
my prawa leśnego, Warszawa 2011, s. 59. 
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nadrzędność planu urządzenia lasu nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego we wskazanym zakresie. 

Przywołane regulacje prowadzą do stwierdzenia, iż w świetle ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych zmiana „lasu na użytek rolny”, o której mowa 
w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, prowadzi do przeznaczenia gruntu o cechach 
„lasu” na cele „nieleśne”. Zatem zasadne jest pytanie o to, czy w postępowaniu 
o wydanie wspomnianej decyzji stosuje się wymóg uzyskiwania zgód – w odnie-
sieniu zarówno do lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, jak i innych 
właścicieli, i czy wydanie tej decyzji jest możliwe w braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

W świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych brak miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiłby w ogóle zmianę lasu 
na użytek rolny. Naturalnie, w przypadku obowiązywania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego organ orzekający w przedmiocie zmiany lasu 
zobowiązany jest uwzględnić przeznaczenie nieruchomości przewidziane w pla-
nie i wziąć tę okoliczność pod uwagę w kontekście przesłanki z art. 13 ust. 2 
ustawy o lasach. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób 
wykonywania prawa własności nieruchomości, przy czym każdy ma prawo do 
zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami 
ustalonymi w planie albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz 
osób trzecich. Zatem, gdy wniosek o wydanie decyzji na podstawie art. 13 ust. 2 
ustawy o lasach nie odpowiada ustaleniom miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, organ nie jest uprawniony do wydania takiej decyzji. Z kolei 
w braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w literaturze 
zaprezentowano pogląd, z którym należy się zgodzić, iż możliwa jest zmiana 
przeznaczenia gruntu leśnego na nieleśny „bez przeprowadzania procedury odle-
sienia, lecz w ograniczonym zakresie, w formie decyzji przewidzianej w art. 13 
ust. 2 ustawy o lasach”22.

4. Rozważając przesłanki zmiany lasu na użytek rolny, należy mieć na uwa-
dze, że zgodnie z art. 8 ustawy o lasach gospodarkę leśną prowadzi się według 
następujących zasad: powszechnej ochrony lasów; trwałości utrzymania lasów; 
ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów; powięk-
szania zasobów leśnych. Szczególne znaczenie dla oceny analizowanego zagad-
nienia ma wymóg zapewnienia trwałości gospodarki leśnej, wydanie decyzji nie 
może więc doprowadzić do wycięcia lasu. Stąd ewentualna zmiana pozbawiająca 
las jego konstytutywnych cech stanowi wyjątek od wyraźnie określonych przez 

22 Tak A. Fogel, Rozdział VII. Ochrona gruntów rolnych i leśnych, (w:) W. Federczyk, 
A. Fogel, A. Kosieradzka-Federczyk, Prawo…



 PRAWNE UWARUNKOWANIA ZMIANY LASU... 259

ustawodawcę w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach obowiązków właścicieli lasów, pole-
gających na trwałym utrzymywaniu i zapewnieniu ciągłości użytkowania lasów 
(w zakresie zachowania w lasach roślinności leśnej – upraw leśnych i ponownego 
jej wprowadzania). Obowiązki te są z kolei konsekwencją podstawowych zasad 
prowadzenia gospodarki leśnej, określonych w art. 8 pkt 1–4 ustawy o lasach, 
tj. powszechnej ochrony lasów, trwałości utrzymania lasów, ciągłości i zrówno-
ważonego23 wykorzystania wszystkich funkcji lasów oraz powiększania zasobów 
leśnych. 

5. Wyjątkowość zmiany lasu na użytek rolny na podstawie art. 13 ust. 2 
ustawy o lasach widoczna jest także w regulacji służącej ochronie środowiska. 
W szczególności, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, wymagane jest uzy-
skanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach24. Wskazuje się, że decy-
zja o środowiskowych uwarunkowaniach pełni rolę prejudycjalną w stosunku do 
wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie decyzji25. Do powyższego trzeba dodać, iż nie każda zmiana 
lasu na użytek rolny będzie wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, skoro jej uzyskanie wymagane jest jedynie dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko26. 

Wśród rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko prawodawca nakazuje uwzględniać „zmianę lasu lub 
nieużytku na użytek rolny lub wylesienia mające na celu zmianę sposobu użyt-
kowania terenu: jeżeli dotyczy lasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach 
bagiennych, jeżeli dotyczy lasu będącego enklawą pośród użytków rolnych lub 
nieużytków, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy; w grani-
cach administracyjnych miast albo zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny lub 
wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, o powierzchni 

23 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 stycznia 2014 r., 
II SA/Op 509/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-op-509-13/lasy_oraz_zalesianie_
gruntow_rolnych/35e0e1c.html.

24 Art. 72 ust. 1 pkt 9 oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. d lub art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2081, dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

25 W. Jacyno, J. Rewkowska, (w:) T. Filipowicz, A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski 
(red.), Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Legalis/el. 2017.

26 Na temat decyzji środowiskowych w przypadku zmiany lasu na użytek rolny zob. bliżej: 
W. Radecki, Ustawa…, s. 113 i n.
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nie mniejszej niż 1 ha, inne” niż wymienione powyżej27. Natomiast w przypadku 
każdego obszaru Natura 2000 niezbędne będzie rozważenie, jakiego rodzaju dzia-
łania mogą znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 200028. Według 
K. Gruszeckiego, ustawodawca przy określaniu zakresu przedmiotowego oddzia-
ływań stwierdził, że aby określony rodzaj działalności nie mógł być prowadzony 
na obszarze Natura 2000, powinien wpływać na chronione składniki środowiska 
przyrodniczego w sposób znacząco negatywny29. 

6. Naturalną przesłanką, jakby się mogło wydawać, powinna być ewentualna 
potrzeba zmiany lasu na użytek rolny w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej w ramach gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na 
przykład w celu jego powiększenia. Właścicielom lasów prowadzącym gospo-
darkę leśną grunty rolne mogą nie być przydatne. Ustawodawca nie określił jed-
nak wprost takiej przesłanki, lecz poprzestał na sformułowaniu ogólnikowego 
wymogu istnienia „szczególnie uzasadnionej potrzeby właściciela lasu”, a nie 
podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne. Już choćby z tego powodu zagad-
nieniu temu warto poświęcić więcej uwagi, choć ze względu na ramy opracowa-
nia, nie jest możliwa wyczerpująca analiza wskazanego wątku. 

W orzecznictwie sądowym zmianę przeznaczenia lasu na użytek rolny celem 
powiększenia gospodarstwa rolnego traktuje się jako niedopuszczalną. Przykła-
dowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 października 2011 r., 
II OSK 1448/1030, uznał, iż za uwzględnieniem wniosku z art. 13 ust. 2 ustawy 
o lasach nie przemawia zamiar zwiększenia powierzchni gruntów rolnych, ani 
także zamiar rozpoczęcia eksploatacji na tym terenie złóż piasku i żwiru, nawet 
gdyby istnienie takich złóż potwierdzała opinia geologiczna sporządzona przez 
geologa dotycząca udokumentowania złóż powyższych kruszyw na danej nie-
ruchomości. W innym orzeczeniu uznano także, że w świetle zasady ochrony 
zasobów leśnych, chęć powiększenia gospodarstwa rolnego i budowa siedliska 
nie uzasadnia wyjątkowej potrzeby zmiany lasu na użytek rolny31. Jednakże 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 2 marca 

27 Zob. § 3 pkt 86 i 87 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w spra-
wie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., 
poz. 71; por. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 
2015 r., II SAB/Gd 207/14; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r., 
II OSK 2893/13, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl, 
a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r., II OSK 1483/11, 
LEX nr 1367291; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 4 września 
2013 r., SAB/Łd 82/13, CBOSA.

28 Art. 59 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
29 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, LEX/el. 2017.
30 LEX nr 1151880.
31 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 9 stycznia 2014 r., II SA/Op 

509/13, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-op-509-13/lasy_oraz_zalesianie_gruntow_rol-
nych/35e0e1c.html.
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2010 r., II SA/Bk 783/0932, uznał za niezbędne zweryfikowanie w rozpoznawanej 
sprawie, czy grunt leśny jest jedynym gruntem znajdującym się w posiadaniu 
wnioskodawcy, na którym może on prowadzić własne gospodarstwo rolne, po 
ewentualnym jego odlesieniu. Fakt ten sąd uznał za istotny, gdyż w rozpozna-
wanej sprawie skarżący nie mieli innej alternatywnej nieruchomości, na której 
mogliby prowadzić planowaną działalność. Wydaje się jednak, iż istotnie właśnie 
powiększenie gospodarstwa rolnego, w skład którego miałyby wchodzić grunty 
rolne, po zmianie na podstawie decyzji opartej na art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, 
powinno być szczególną okolicznością uzasadniającą taką zmianę, dopuszczalną 
jedynie wyjątkowo, w sposób nienaruszający trwałości lasu33.

Wyrażono także pogląd, iż decydujący wpływ na rozstrzygnięcie organu mają 
okoliczności obiektywne oraz słuszny interes społeczny, przy czym przez poję-
cie „interes społeczny” należy rozumieć również m.in. zachowanie dóbr związa-
nych z ochroną przyrody środowiska34. Prezentowane poglądy wskazują, iż nie 
wystarczy wykazanie wystąpienia uzasadnionych potrzeb po stronie właściciela 
lasu, lecz konieczne jest przedstawienie ich szczególnego charakteru w stosunku 
do konkretnej nieruchomości. Szczególnie uzasadniona potrzeba musi więc być 
analizowana w kontekście rzeczywistych potrzeb w zestawieniu z zasadą ochrony 
i utrzymania lasów35. Interpretacje art. 13 ust. 2 ustawy o lasach w orzecznictwie 
sądów administracyjnych obrazują ważenie „interesów” i „wartości”, odnoszo-
nych raczej do aspektów ekonomicznych wnioskodawców i ich sytuacji życiowej, 
które w praktyce jako jedyne są uznawane za uzasadniające zastosowanie wyjąt-
kowego rozwiązania z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach. Nad wyjątkową możliwością 
uregulowaną w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach przeważać jednak zawsze powinna 
zasada ochrony trwałości lasów.

7. WNIOSKI

Decyzja w sprawie zmiany lasu na użytek rolny, jaka może być wydana na 
podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, jest indywidualnym aktem administra-
cyjnym o charakterze sui generis. Zważywszy na to, że zmiana lasu na użytek 
rolny stanowi rozwiązanie dopuszczalne zupełnie wyjątkowo w kontekście celów 
ustawy o lasach (art. 1 pkt 1 oraz zasady prawa, o jakich mowa w art. 8 i 9 ustawy 

32 LEX nr 606610.
33 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 15 września 2016 r., 

II SA/Bk 463/16, LEX nr 2115153.
34 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lip-

ca 2015 r., II SA/Go 312/15, LEX nr 1784345.
35 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 stycznia 2016 r., II OSK 1262/14, 

LEX nr 2034024.
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o lasach), również okoliczności, w jakich może to nastąpić, należy rozpatrywać 
ściśle w granicach analizowanego przepisu. Wydaje się jednak, że jedną z takich 
szczególnych okoliczności uprawniających właściciela lasu do ubiegania się 
o decyzję w sprawie zmiany lasu na użytek powinna być szczególnie uzasad-
niona potrzeba właściciela polegająca na egzystencjalnej potrzebie powiększenia 
gospodarstwa rolnego. Wszakże grunty rolne mogą mieć znaczenie zwłaszcza dla 
rolników prowadzących gospodarstwo rolne. 

Zmiana lasu na użytek rolny prowadzi więc do zmiany przeznaczenia gruntu 
i możliwego sposobu korzystania z niego. Podmiot wskazany w decyzji nabywa 
uprawnienie do wykorzystania lasu w sposób odmienny od jego właściwości, 
tj. na cele rolne. Jest to decyzja, która może być wydana bez zmiany ustaleń 
planu zagospodarowania przestrzennego36, jednakże powinna ona uwzględniać 
uwarunkowania gospodarki leśnej (w tym planów urządzania lasów, uproszczo-
nych planów urządzenia lasów lub decyzji wydawanych na podstawie ustawy 
o lasach)37.
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LEGAL CONDITIONS OF FOREST CHANGE FOR 
AGRICULTURAL USE

Summary

The subject of the paper is the legal issue of changing the forest for agricultural 
use regulated in art. 13 para. 2 of the Forest Act. The aim of the paper is an attempt to 
determine what circumstances empower the authority to issue a decision on changing 
the forest for agricultural use, according to the Forestry Act, and whether the issue of 
the said decision requires taking into account the provisions of the Act on the protection 
of agricultural and forest land. The decision on changing the forest for agricultural use, 
which may be issued on the basis of art. 13 para. 2 of the Forest Act is an administrative 
act of an individual sui generis. The solution contained in art. 13 para. 2 of the Forest 
Act does not require changing the use of forest land in the way of the local zoning plan.
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I

Argumentacja prawnicza jako występujący w dyskursie prawniczym rodzaj 
argumentacji niejednokrotnie była przedmiotem mniej lub bardziej szczegó-
łowych analiz zarówno teoretyczno-, jak i dogmatycznoprawnych1. Z reguły 
jednak przy omawianiu jej praktycznego wymiaru prezentowany opis czy też 
formułowane zalecenia dotyczą procesu stosowania prawa. Patrząc na to zagad-
nienie z perspektywy adwokata lub radcy prawnego jako osób uczestniczących 
w tym procesie, najczęściej zwraca się uwagę na argumentację przedstawianą 
w pismach procesowych lub wystąpieniach sądowych. Chyba trochę niedoce-
niana wydaje się być natomiast argumentacja, i to często sensu stricto prawnicza, 
jaką prawnik praktyk prezentuje w rozmowie ze swoim klientem2.

1 Przykładowo można wskazać, poza pracami powoływanymi w dalszej części artykułu: 
S. E. Toulmin, The uses of argument, Cambridge 1958; N. MacCormick, Legal reasoning and 
legal theory, Oxford 1978; D. Walton, Methods of argumentation, Cambridge 2013; R. Alexy, 
Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der 
juristischen Begründung, Frankfurt am Main 2002; U. Neumann, Theorie der juristischen Argu-
mentation, (w:) W. Brugger, U. Neumann, S. Kirste (red.), Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main 2008, s. 233 i n. Z literatury wydanej w języku polskim zob. np. M. Zieliń-
ski, Z. Ziembiński, Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988; 
L. Morawski, Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988; J. Stel-
mach, B. Brożek, Metody prawnicze, Kraków 2004, s. 181 i n.; T. Gizbert-Studnicki, Podstawy 
argumentacji prawniczej, „Acta Univesitatis Wratislaviensis – Prawo” 1995, nr 1772, s. 38 i n.; 
A. Malinowski, Logika, logika prawnicza, teoria argumentacji, (w:) T. Giaro (red.), Dziedziny 
prawa, dyscypliny i metody prawnicze, Warszawa 2013, s. 22–25; S. Lewandowski, Informatyka 
prawnicza a argumentacja prawnicza, „Studia Iuridica” 2014, t. LIX, s. 205 i n. 

2 Używana w artykule nazwa „prawnik” obejmuje swoim zakresem adwokatów i radców 
prawnych, gdyż istotą tych zawodów, mających w dodatku status zawodów zaufania publicznego, 
jest świadczenie pomocy prawnej. Oczywiście wiele uwag zawartych w artykule może być 
odpowiednio odnoszonych do innych profesji, takich jak np. doradca podatkowy czy rzecznik 
patentowy, gdzie również występuje kontakt z klientem i gdzie często ma miejsce argumentacja 
prawnicza. 
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O doniosłości tej nie zawsze należycie eksponowanej argumentacji można 
się przekonać, spoglądając chociażby na podstawowe zadania, jakie stoją przed 
profesją adwokata czy radcy prawnego. Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 
maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze3, zawód adwokata polega na świadczeniu 
pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu 
opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowa-
niu przed sądami i urzędami. W niemalże taki sam sposób świadczenie pomocy 
prawnej jako istota zawodu radcy prawnego zostało określone w ustawie z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych4. 

W przypadku podejmowania przez prawnika na zlecenie klienta którejkol-
wiek z tych wyżej wymienionych czynności nie sposób sobie wyobrazić, by 
w parze z taką pracą nie szła kierowana w stronę tego klienta argumentacja wyja-
śniająca tok i istotę podejmowanych działań. Tę argumentację można by określić, 
w zależności od tego, czy klient z prośbą o pomoc zwraca się przed rozpoczęciem 
postępowania sądowego czy też w jego trakcie, jako przedprocesową czy około-
procesową. Jeżeli natomiast argumentacja prawnika w udzielanej poradzie czy 
napisanej opinii w ogóle nie będzie wiązać się z postępowaniem sądowym, obec-
nym czy przyszłym, to będzie to argumentacja o charakterze pozaprocesowym. 

Co istotne, występująca w relacjach prawnik – klient argumentacja prawnicza 
jest raczej nieupubliczniana, a nawet nieujawniana. Niemniej jednak trzeba mieć 
świadomość jej znaczącej roli. Argumentacja zaprezentowana przez prawnika 
w dyskursie sądowym nie będzie optymalna, jeżeli nie zostanie poprzedzona rze-
telną rozmową z klientem oraz pełnym i wszechstronnym omówieniem problemu. 
Również z perspektywy klienta argumentacja, jaką usłyszy od prawnika, ma nie-
bagatelne znaczenie. To od niej niejednokrotnie będą zależały decyzje klienta, 
w tym te, które dotyczą wielu istotnych kwestii procesowych, a czasami nawet 
samego występowania albo niewystępowania na drogę postępowania sądowego5. 

Rozmowa prawnika z klientem może być uznana za szczególny przypadek 
dyskursu prawniczego. Jedna ze stron tego dyskursu (klient) mówi o faktach, 
a druga strona (prawnik) wypowiada się o prawie i dokonuje wstępnego przy-
porządkowania ustaleń co do faktów ustaleniom co do norm. Inaczej mówiąc, 
prawnik na bazie przedstawionej przez klienta informacji o stanie faktycznym 
dokonuje swoistej presubsumpcji, która poprzedza rzeczywistą subsumpcję, jaka 
będzie dokonywana przez organ stosujący prawo6. 

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1184, z późn. zm.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2115, z późn. zm.
5 Oczywiście, gdy klient jest oskarżonym albo pozwanym, to nie ma wpływu na sam byt 

postępowania, może jednak mieć pewien wpływ na jego tok. 
6 Na temat subsumpcji jako etapu w procesie stosowania prawa zob. np. A. Bator, W. Gromski, 

A. Kozak, S. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, 
Warszawa 2016, s. 356–357; S. Czepita, Sylogistyczny model stosowania prawa, (w:) O. Nawrot, 
S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, War-
szawa 2012, s. 85–88.
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II

Ogólny schemat przebiegu argumentacji prawniczej, jaka ma miejsce w roz-
mowie prawnika z klientem, daje się dobrze zobrazować na bazie koncepcji 
argumentacyjnej Aleksandra Peczenika. Ten zmarły w 2005 r. uczony był jed-
nym z bardziej znanych europejskich teoretyków i filozofów prawa przełomu 
XX i XXI w., a w okresie bezpośrednio przed śmiercią pełnił funkcję przewodni-
czącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecz-
nej. Co ciekawe, A. Peczenik wprawdzie większość życia zawodowego spędził 
w Szwecji, ale swoją karierę naukową zaczynał i kończył w Polsce7. 

A. Peczenik wskazywał, że argumentacja prawnicza uzasadnia istotę i prze-
bieg transformacji (transformations), czy inaczej „skoków” ( jumps), z jakimi 
mamy do czynienia na gruncie prawa. Transformacja (skok) p T q ma, według 
autora, miejsce wówczas, gdy p jest podstawą dla q, ale między p oraz q nie 
zachodzi wynikanie logiczne. Pewne wątpliwości związane z określeniami 
„transformacja” i „skok” dostrzegał sam A. Peczenik, ale uznawał, że nie ma 
lepszych odpowiedników. Zwracał on uwagę, iż transformacja p T q nie oznacza, 
że p zostaje zastąpione przez q, lecz że p jest podstawą, by potwierdzić q. Z kolei 
nazwa „skok” jest po prostu obrazową i równocześnie dającą się zaakceptować 
metaforą8. 

A. Peczenik wyróżnia dwa zasadnicze rodzaje takich transformacji: trans-
formacja (skok) w sferę prawa (transformation into the law) oraz transformacja 
(skok) w sferze prawa (transformation inside the law). Symbolicznie cały prze-
bieg transformacji można zapisać: 

p T1 q T2 r 
gdzie:
p – fakty i pozaprawne wartości,
T1 – transformacja w sferę prawa, 
q – prawne obowiązywanie systemu normatywnego jako całości, 
T2 – transformacja w sferze prawa, 
r – prawne obowiązywanie konkretnych rozstrzygnięć9. 

7 R. Alexy, Aleksander Peczenik: In memoriam, „Ratio Juris” 2006, nr 2, s. 245–248. O teo-
retycznoprawnych koncepcjach A. Peczenika (w tym o jego poglądach na argumentację prawni-
czą, ukazywanych na tle koncepcji argumentacyjnych innych autorów) zob. też U. Neumann, Juri-
stische Argumentationslehre, Darmstadt 1986, s. 98–107; M. Klatt, Aleksander Peczenik über die 
Rationalität der juristischen Argumentation, „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 2009, 
zeszyt specjalny nr 116, s. 187 i n.; S. Lewandowski, Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji 
prawniczej, Warszawa 2015, s. 109–114. 

8 A. Peczenik, Grundlagen der juristischen Argumentation, Wien–New York 1983, s. 5–6. 
9 A. Aarnio, R. Alexy, A. Peczenik, The fundation of legal reasoning, „Rechtstheorie” 1981, 

t. 12, s. 136 i n. Ten bardzo obszerny artykuł, który został opublikowany w trzech kolejnych nu-
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Koncepcji argumentacyjnej A. Peczenika nie należy traktować jako kon-
strukcji wyłącznie teoretycznej, jak najbardziej może być ona wykorzystana do 
objaśnienia, jak przebiega praktyczny dyskurs prawniczy, w szczególności ten, 
który prowadzi prawnik ze swoim klientem. Przenosząc ten schemat na grunt 
adwokackiej czy radcowskiej praktyki, możemy stwierdzić, że punktem wyjścia 
tego procesu argumentacyjnego jest przedstawiany przez klienta zbiór informacji 
o faktach (co we wzorze A. Peczenika oznaczane jest jako p). Następnym etapem 
jest dokonywanie transformacji T1, inaczej mówiąc „skoku” w sferę prawa, gdzie 
konkluzją jest twierdzenie q, czyli uznanie, że dana kwestia nie jest prawnie obo-
jętna i że może podlegać prawnym analizom. Dość często ta konkluzja q będzie 
wprost, wręcz automatycznie wynikała z wypowiedzi klienta, zwłaszcza gdy 
przyniesie on ze sobą pozew czy akt oskarżenia. Wyjątkowo może się zdarzyć, że 
prawnik stwierdzi, iż w danym przypadku mamy do czynienia z negacją q (nie-
prawda, że q), czyli że nie następuje tu w ogóle transformacja w obszar prawa, 
gdyż np. problem dotyczy wyłącznie pozaprawnego systemu normatywnego, 
takiego jak moralność czy religia. Oznaczać to będzie dość szybki koniec porady 
prawnej i współwystępującej z nią argumentacji prawniczej. 

Sytuacją typową będzie jednak przejście do kolejnej o wiele bardziej złożo-
nej fazy adwokackiej bądź radcowskiej argumentacji prawniczej, czyli dokonanie 
następnej transformacji, tym razem T2, będącej „skokiem” w sferze prawa. Jeżeli 
wiadomo już bowiem, że klient zgłosił się z rzeczywistym problemem prawnym, 
to zadaniem prawnika jest znaleźć rozwiązanie tego problemu. Trzymając się 
symboliki A. Peczenika, można stwierdzić, że jak prawnik powie q, to powinien 
powiedzieć też r. Właśnie twierdzenie stanowiące konkretyzację zmiennej r jest 
poszukiwanym przez prawnika i następnie wyjaśnianym klientowi rozwiąza-
niem problemu. 

Należy zastrzec, że mówienie o konkretyzacji przez prawnika zmiennej r jest 
pewnym uproszczeniem, ponieważ w rzeczywistości prawnik przedstawia klien-
towi jedynie swoją wizję tej konkretyzacji, dokonywanej ostatecznie przez organ 
stosujący prawo, w którego kompetencji leży wydanie władczego rozstrzygnięcia. 
Niemniej jednak to właśnie prawnicza wizja r stanowi dla klienta podstawę dal-
szych działań. Stąd tak ważne jest, by stwierdzeniu prawnika, że r towarzyszyło 
wyjaśnienie, dlaczego r. A. Peczenik podkreślał zresztą, że jednym z wymogów 
racjonalnej argumentacji jest posiadanie przez nią wsparcia (Unterstützung), co 
należy rozumieć jako zalecenie, by dla prezentowanych w toku argumentacji opi-
sów i wartościowań zawsze móc podać właściwą podstawę10. 

Konieczność posiadania przez argumentację odpowiedniego wsparcia można 
umiejscowić na szerszym tle, odwołując się do znanej z filozofii nauki dychoto-
mii: kontekst odkryć – kontekst uzasadnień. Jak twierdził twórca tego rozróż-

merach kwartalnika „Rechtstheorie”, ma wprawdzie trzech współautorów, ale opis stanowiska 
każdego z nich został wyraźnie oddzielony. 

10 A. Peczenik, Grundlagen…, s. 167 i n. 
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nienia, Hans Reichenbach, kontekst odkryć jest przedmiotem analiz z zakresu 
psychologii, zaś badanie kontekstu uzasadnień jest domeną logiki, którą autor 
określał jako „analizę myśli”, prowadzącą do racjonalnej rekonstrukcji proce-
sów myślowych i ich rezultatów. H. Reichenbach dodawał też, że „o uzasadnie-
niu mówimy wówczas, gdy posiadamy dowód, który świadczy o tym, że mamy 
mocne podstawy do uznania owych rezultatów”11. 

W dyskursie prawnik – klient kontekst odkrycia jest ewidentnie usunięty 
w cień, natomiast duże znaczenie ma kontekst uzasadnienia. Klienta niespe-
cjalnie interesuje, jak prawnik poszukiwał i jak ostatecznie znalazł rozwiązanie 
danego problemu prawnego. Istotą tego dyskursu nie jest przecież opis procesów 
psychicznych, jakie towarzyszyły prawnikowi w „odkrywaniu” tego rozwiąza-
nia. Klient chce przede wszystkim wiedzieć, jak wygląda to rozwiązanie. Nie-
jednokrotnie jednak pytaniu klienta, „co z prawnego punktu widzenia należy 
w danej sytuacji zrobić?”, towarzyszy kolejne pytanie: „dlaczego należy tak 
postąpić?”. Prawnik nie może unikać odpowiedzi także na to drugie pytanie, 
które już wyraźnie dotyka materii ze sfery uzasadnień. 

III

Przedstawiona wyżej koncepcja A. Peczenika, mimo że daje się przełożyć 
na język praktyki prawniczej i mimo że silnie akcentuje znaczenie uzasadnia-
nia decyzji argumentacyjnych, nie udziela jednak konkretnych praktycznych 
wskazań, jak powinna wyglądać argumentacja przedstawiana przez prawnika 
w rozmowie z klientem. W tym zakresie nie tylko teoretycznej, lecz również 
praktycznej pomocy może udzielić koncepcja implikatur konwersacyjnych bry-
tyjskiego filozofa języka Herberta Paula Grice’a. W zamierzeniach autora jego 
ustalenia i zalecenia mają wymiar uniwersalny, przystający właściwie do każdej 
konwersacji, co oznacza, że można je wykorzystać także w analizie omawianego 
przez nas dyskursu.

H. P. Grice podkreślał, że prowadzona w języku naturalnym konwersacja nie 
w pełni poddaje się opisom i analizom, jakie występują w logice. Używany przez 
nas język etniczny, chociażby z powodu wieloznaczności tworzących go słów, 
występowania wyrażeń okazjonalnych, nazw nieostrych, zwrotów obrazowych, 

11 H. Reichenbach, Elementy logiki formalnej, (w:) idem et al., Logika i język. Studia z se-
miotyki logicznej, Warszawa 1967, s. 6. Dychotomia kontekst odkryć – kontekst uzasadnień bywa 
też często łączona z Karlem Popperem, który z kolei pisał, że „analiza logiczna nie zajmuje się 
bowiem pytaniami o fakty (Kantowskie quid facti?), ale wyłącznie pytaniami dotyczącymi pra-
womocności lub ważności (Kantowskie quid iuris?)” – szerzej zob. K. Popper, Logika odkrycia 
naukowego, Warszawa 2002, s. 32–33. 
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idiomów czy figur retorycznych, znacząco różni się od sztucznego języka logiki 
formalnej. Znaczeniowe konsekwencje naszych wypowiedzi wykraczają poza 
ściśle interpretowany sens użytych słów i nie mieszczą się w formalnologicznych 
ramach. Trudno przecież byłoby np. rozumieć dosłownie niebudzące w życiowej 
praktyce wątpliwości stwierdzenia typu „strach ma wielkie oczy” czy „sprawa 
spadła z wokandy”. Mając to na uwadze, H. P. Grice wprowadził pojęcie impli-
katur konwersacyjnych, które ściśle wiążą się z właściwościami języka natu-
ralnego i swoim zakresem obejmują nie tylko logiczne konsekwencje naszych 
wypowiedzi12.

Mocno podkreślając praktyczny wymiar implikatur konwersacyjnych, 
H. P. Grice dostrzegał równocześnie niebezpieczeństwa, jakie wiążąc się z ich nie-
formalnym charakterem, mogą prowadzić do nieporozumień. Stąd też chcąc, by 
argumentacja podnoszona w trakcie dyskursu wykorzystującego takie implika-
tury była jak najbardziej racjonalna, niezbędne jest przestrzeganie odpowiednich 
reguł. Podstawową zasadą, która powinna kształtować prawidłowo prowadzoną 
konwersację, jest tzw. zasada kooperacji, którą H. P. Grice wyraża poprzez nastę-
pujące sformułowanie: „Uczyń swój udział konwersacyjny w przewidzianym dla 
niego momencie takim, jakiego wymaga zaakceptowany cel lub kierunek roz-
mowy, w którą jesteś zaangażowany”13.

Ta, co trzeba przyznać, dość ogólnikowa zasada jest doprecyzowywana 
przez cztery szczegółowe maksymy, które H. P. Grice, wzorując się na pojęciu 
kantowskich kategorii, określił jako maksymy ilości, jakości, odniesienia i spo-
sobu. Maksymę ilości autor niejako rozdzielił na dwie podmaksymy, z których 
pierwsza nakazuje czynić swój udział w dyskursie tak informatywnym, jak jest 
to wymagane, druga zaś zaleca, by nie czynić tego udziału bardziej informatyw-
nym, niż jest to niezbędne. W myśl maksymy jakości nie należy posługiwać się 
wypowiedziami fałszywymi i nieposiadającymi należytego uzasadnienia. Mak-
symę odniesienia H. P. Grice wyraża poprzez lapidarne sformułowanie: „mów na 
temat”. Hasłowym określeniem maksymy sposobu jest natomiast nakaz: „mów 
zrozumiale”, a rozwinięciem tego sformułowania jest uznanie, że wypowiedź 
powinna być zwięzła, uporządkowana oraz pozbawiona niejasności i niejedno-
znaczności14. 

Koncepcja implikatur konwersacyjnych doczekała się wielu opracowań i ana-
liz, podkreślających także jej praktyczne zastosowania15. W niezbyt długim arty-
kule nie jest możliwe pełne zreferowanie tego zagadnienia, stąd też, trzymając się 

12 H. P. Grice, Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6, s. 85 i n. 
13 Ibidem, s. 88. 
14 Ibidem, s. 89–90.
15 Odwoływanie się do implikatur konwersacyjnych Grice’a przy analizie określonych zagad-

nień z zakresu prawa można znaleźć np. w: M. Smolak, Wykładnia celowościowa z perspektywy 
pragmatycznej, Warszawa 2012, s. 213 i n., czy też w: M. Kłodawski, Redundancja w tekście 
prawnym, Toruń 2017, s. 74 i n.
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zakreślonego tematu, można jedynie sygnalizacyjnie wskazać, jak przykładowo 
prawnik może w rozmowie z klientem wykorzystać maksymy Grice’a. 

Zgodnie z maksymą ilości udział informatywny prawnika nie powinien 
być ani mniejszy, ani większy niż potrzeba wynikająca z danej porady. Jeżeli 
np. podejrzany przyznaje się do winy, należy przedstawić mu informacje na 
temat dobrowolnego poddania się karze, ale z kolei mówienie o warunkowym 
umorzeniu naruszałoby już maksymę ilości, w sytuacji gdy klient był wcześniej 
karany za przestępstwo umyślne, bo ta okoliczność i tak uniemożliwia skorzysta-
nie z tej instytucji prawnej, niezależnie od spełnienia innych przesłanek. Wbrew 
tej maksymie byłoby też rozważanie, co by było, gdybyśmy mieli do czynienia 
z kradzieżą z włamaniem, skoro w danej sytuacji nie ulega wątpliwości, że ma tu 
miejsce typ podstawowy kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego. Oczywiście 
czasami trudno jest precyzyjnie wyważyć, co dokładnie jest zbiorem niezbęd-
nych informacji, określanych przez maksymę ilości. Jeżeli prawnik ma w tym 
zakresie wątpliwości, to lepiej żeby powiedział nieco za dużo niż za mało. Naru-
szenie pierwszej z podmaksym ilości w porównaniu z naruszeniem drugiej z tych 
podmaksym może wywołać skutki o wiele bardziej negatywne.

Korzystając z terminologii wypracowanej przez teorię wyszukiwania infor-
macji, można maksymę ilości na gruncie omawianego dyskursu określić jako 
zalecenie, by klientowi przekazywać jedynie informacje relewantne. Samo poję-
cie „informacja relewantna” należy tu rozumieć jako informację spełniającą 
oczekiwania odbiorcy, ważną z jego punktu widzenia i istotną w danej sprawie. 
Nie wdając się w spór między kierunkiem obiektywnym a subiektywnym w ana-
litycznym nurcie badań nad relewancją, należy wskazać, że informacja o prawie, 
jaką otrzymuje klient, powinna być zrelatywizowana do jego potrzeb i równocze-
śnie powinna spełniać wymóg obiektywnej doniosłości16.

Niepodlegająca dyskusji powinna być dla prawnika maksyma jakości, zwłasz-
cza w jej podstawowym wymiarze, rozumianym jako nakaz mówienia prawdy. 
Klientowi należy udzielać informacji takich, jakie odpowiadają rzeczywistości, 
także wtedy, gdy jest to niezgodne z wyobrażeniami klienta. Ważne przy tym 
jest, by wnioskom wyprowadzanym przez prawnika towarzyszyło odpowiednie 
uzasadnienie, co potwierdza rolę argumentacji prawniczej, także w tego rodzaju 
dyskursie. Maksyma jakości wymaga również od prawnika, by nie przedstawiał 
swoich propozycji de lege ferenda jako informacji o obowiązującym prawie i by 
wyraźnie rozgraniczał opis stanu prawnego od ewentualnych ocen tego stanu. 

Chcąc nie naruszać maksymy odniesienia, która w pewnym stopniu zazębia 
się z podmaksymą ilości dotyczącą niemówienia ponad potrzebę, prawnik powi-
nien trzymać się tematu porady i nie wypowiadać sądów niezwiązanych z danym 

16 Por. F. Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej. Zautomatyzowane wyszuki-
wanie informacji prawnej, Warszawa 1978, s. 34 i n.; J. Petzel, Relewancja tekstów prawnych, (w:) 
M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji? 
Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010, s. 767 i n. 
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zagadnieniem. Rozmowa z klientem nie może być traktowana jako forum, na 
którym prawnik popisuje się swoją wiedzą o prawie i porusza także kwestie 
w ogóle nieinteresujące klienta. Przykładowo, jeżeli klient zwraca się do praw-
nika z problemem prawnym dotyczącym użytkowania wieczystego, to nie ma 
sensu wgłębiać się w problematykę użytkowania; jeżeli pytanie klienta dotyczy 
nauczycieli akademickich, to prawnik nie powinien analizować przepisów Karty 
Nauczyciela, lecz skupić się na unormowaniach zawartych w Prawie o szkolnic-
twie wyższym i nauce. 

Odnoszona do porady prawnej maksyma sposobu w mniejszym stopniu doty-
czy tego, o czym prawnik mówi, a w większym – tego, jak mówi. Styl mówienia 
może okazać się nie mniej ważny od treści. Jeżeli bowiem informacje o prawie 
zostaną klientowi przekazane w sposób dla niego niezrozumiały, to nie odnie-
sie on z takiej porady żadnych korzyści, nawet gdy jej zawartość merytoryczna 
będzie wysokiej klasy. Powtórzyć warto, że maksyma sposobu żąda, by wypo-
wiedź była zwięzła, uporządkowana, jasna i jednoznaczna. Prawnik musi mówić 
językiem zrozumiałym dla odbiorcy, co oczywiście nie oznacza, że np. przy 
poradzie z zakresu prawa karnego powinien posługiwać się więziennym slan-
giem. Należy jednak ograniczać używanie prawniczych profesjonalizmów, gdyż 
zwroty powszechnie zrozumiałe w środowisku prawniczym, nie muszą być jasne 
dla osób spoza tego kręgu. Klient – nieprawnik raczej nie będzie znał wygła-
szanych po łacinie prawniczych paremii, może mieć też problemy z wieloma 
terminami języka prawnego typu indos, trasat czy komplemantariusz, jak rów-
nież z pojęciami języka prawniczego, takimi jak np. mały świadek koronny bądź 
skarga pauliańska. Stąd też prawnik zawsze powinien mówić językiem dosto-
sowanym do osoby, z którą rozmawia, a także upewniać się, że klient w pełni 
i zgodnie z jego intencją zrozumiał udzieloną poradę. 

IV

Treść, forma, a także efektywność argumentacji, jaką w rozmowie z klien-
tem prezentuje prawnik, jest zależna od wielu czynników o charakterze zarówno 
przedmiotowym, jak i podmiotowym. Oczywiście te dwie płaszczyzny, przed-
miotowa i podmiotowa, nie są od siebie oddzielone jakąś sztywną granicą, lecz 
wzajemnie się przenikają i na siebie oddziałują. Elementy natury przedmioto-
wej dotyczą kwestii sensu stricto merytorycznych, czyli wiążą się z tym, czego 
dotyczy prowadzony dyskurs. Tematem artykułu nie jest jednak analiza treści 
prawniczej porady, lecz przede wszystkim badanie, jak zachodzące w jej trak-
cie interpersonalne relacje wpływają na przedstawianą argumentację. Stąd też 
akcent położony jest na czynniki podmiotowe. 
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Jednym z ważniejszych elementów tej sfery podmiotowej jest konieczność 
dążenia do tego, by strony dyskursu osiągnęły pełne wzajemne zrozumienie, czyli 
by nie doszło do niezrozumienia lub nieporozumienia. Niezrozumienie wystąpi 
wówczas, gdy komunikat przekazany przez prawnika nie wywoła u klienta żad-
nych myśli (klient w ogóle nie zrozumie tego komunikatu), natomiast nieporo-
zumienie – wówczas, gdy komunikat ten spowoduje u klienta myśli niezgodne 
z intencją prawnika (klientowi będzie się wydawało, że zrozumiał komunikat, 
lecz w rzeczywistości zrozumie go „po swojemu”, nie tak, jak chciałby tego 
prawnik)17. Ta konieczność dążenia do pełnej i adekwatnej zrozumiałości infor-
macji przekazywanej przez prawnika stanowi kolejne potwierdzenie tego, że jego 
wypowiedź musi być dostosowana do jej odbiorcy.

W bliższej analizie znaczenia czynników podmiotowych w omawianym 
dyskursie pomocne może być odwołanie się do kolejnej znanej koncepcji argu-
mentacyjnej, tym razem Chaima Perelmana – sztandarowej postaci tzw. szkoły 
brukselskiej. Szczególnie istotna z punktu widzenia naszych rozważań jest tak 
silnie akcentowana w tej koncepcji rola audytorium. 

C. Perelman rozróżniał audytorium powszechne i audytorium partykularne 
(szczególne, konkretne). Audytorium powszechne jest przez niego rozumiane 
jako ucieleśnienie rozumu, czyli jako kategoria abstrakcyjna i wyidealizowana, 
a swoistą próbą konkretyzacji byłoby uznawanie za takie audytorium ogółu istot 
rozumnych. Z kolei audytorium partykularnym są konkretni ludzie, do których 
kierowana jest dana argumentacja. Dla dziennikarza mogą być to czytelnicy jego 
artykułu, dla przemawiającego na wiecu polityka – jego wyborcy, zaś dla adwo-
kata składającego apelację – sąd odwoławczy. Skuteczność wypowiedzi w niema-
łym stopniu zależy od jej dostosowania do danego partykularnego audytorium. 
C. Perelman podkreślał także, że w praktycznej argumentacji często chodzi nie 
tylko o uzyskanie czysto intelektualnej zgody, argumentacja taka niejednokrotnie 
ma stanowić dla słuchacza bodziec do działania18. 

W dyskursie prawniczym, jaki prawnik prowadzi ze swoim klientem, audy-
torium (jak najbardziej partykularnym) jest właśnie ten klient. W dyskursie tym 
tworzy się jednak sytuacja specyficzna; prawnik, argumentując, nie prowadzi 
sporu z klientem, a nawet nie przekonuje go do swoich prywatnych racji. Prawnik 
szuka rozwiązań w interesie klienta, a następnie poprzez odpowiednią argumen-
tację stara się wyjaśnić, dlaczego te rozwiązania są najlepsze. 

17 Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2004, s. 23–24. Sygnalizacyjnie warto do-
dać, że nieporozumienie może spowodować gorsze konsekwencje niż niezrozumienie. W przy-
padku niezrozumienia klient ma świadomość swojej niewiedzy, natomiast w razie nieporozumie-
nia nie ma takiej świadomości, ponieważ błędnie uważa, że posiadł już wiedzę na dany temat. 

18 C. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984, s. 147–152 oraz idem, 
Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004, s. 22–33.
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V

Podmiotowa, choć również i przedmiotowa, niejednorodność dyskursu praw-
nika z klientem powoduje, że także relacje między tymi osobami należą do złożo-
nych. Interesującą analizą wchodzących w rachubę takich relacji jest prezentowana 
w literaturze amerykańskiej ich typologia opisywana w ścisłym powiązaniu 
z postawą prawnika wobec klienta. Jako podstawowe przyjmuje się dwa kryteria 
przesądzające o charakterze tych relacji. Chodzi tu o ustalenie, po pierwsze, kto 
ostatecznie (prawnik czy klient) decyduje o wyborze strategii rozwiązania pro-
blemu prawnego, a po drugie – kto w tym zakresie dokonuje wyborów moralnych19. 

Na bazie tych kryteriów wyróżnia się cztery modelowe typy postaw praw-
nika w stosunku do klienta, które określono jako ojciec chrzestny, najemnik, guru 
i przyjaciel. Prawnik – ojciec chrzestny jest osobą, która w całości przejmuje na sie-
bie dokonywanie w imieniu klienta wyborów zarówno prawnych, jak i moralnych. 
Klient de facto traci swoją podmiotowość, jego rola ogranicza się do zlecenia praw-
nikowi prowadzenia sprawy, a wszelkie dalsze czynności prawnik będzie podejmo-
wał samodzielnie, bez żadnej konsultacji z klientem. Na przeciwległym biegunie 
można by natomiast usytuować prawnika – najemnika, który swoje zadania widzi 
w sprawnym i właściwie bezdyskusyjnym wypełnieniu decyzji klienta. Wszelkie 
wybory dokonywane są w tym modelu przez klienta, zaś prawnik jest tu jedynie 
profesjonalnym wykonawcą woli klienta. Z kolei prawnik – guru, nie pozbawiając 
klienta autonomii, lecz mając świadomość swoistej przewagi z racji wiedzy praw-
niczej i doświadczenia zawodowego, stara się być prawniczym i w pewnym stop-
niu moralnym przewodnikiem klienta. Jeszcze inną postawę przyjmuje prawnik 
– przyjaciel, którego łączy z klientem wzajemna więź sympatii i który wspólnie 
z klientem ustala sposób działania. W tym przypadku silnie eksponowana jest pod-
miotowość klienta, któremu w rozwiązaniu problemu prawnego pomaga życzliwie 
nastawiony i niewywyższający się prawnik – przyjaciel20. 

Spoglądając na wyróżnione wyżej postawy prawnika, trzeba zaznaczyć, że 
podane wyliczenie na pewno nie pretenduje do rozłączności i zupełności, czyli że 
niektóre z rzeczywistych relacji prawnik – klient łączą w sobie cechy więcej niż 
jednego typu oraz że w praktyce występują relacje jeszcze innego rodzaju. Pre-
zentowane cztery typy relacji są tylko modelowymi wzorcami i jako modele tych 
relacji oddają jedynie ich najistotniejsze cechy, pomijając pewne rzeczywiście 
istniejące czynniki21. 

Typologia ta też nie do końca przystaje do polskich realiów. Trudno byłoby 
nam przecież zaakceptować w czystej postaci prawnika – najemnika czy praw-

19 R. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004, s. 58. 
20 Ibidem, s. 59 i n. oraz podana tam bogata literatura amerykańska. 
21 O konstruowaniu modeli w prawoznawstwie zob. A. Malinowski, L. Nowak, Problemy 

modelowania w teorii prawa, „Państwo i Prawo” 1972, z. 2, s. 86 i n. 
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nika – ojca chrzestnego, choć może zdarzać się, że niektórzy klienci oczekiwaliby 
od prawnika właśnie jednej z tych postaw. Z punktu widzenia tematu niniejszego 
artykułu akurat przy tych dwóch postawach byłoby zresztą najmniej do omawia-
nia. W obu tych przypadkach właściwie nie ma miejsca na argumentację. Albo 
bowiem prawnik jak ojciec chrzestny sam decyduje o wszystkim i w związku 
z tym nie musi przedstawiać klientowi żadnej argumentacji, albo prawnik jak 
najemnik robi wszystko, czego chce klient i też jakakolwiek argumentacja jest 
zbędna. Jedynie w przypadku prawnika – guru i prawnika – przyjaciela prezen-
towana argumentacja prawnicza nabiera szczególnego znaczenia. 

VI

Argumentacja kierowana przez prawnika w stronę klienta nie funkcjonuje 
w próżni, jest ona osadzona w całej gamie różnego rodzaju stosunków społecz-
nych, w tym prawnych. Te prawno-społeczne realia wpływają na analizowany 
problem, nawet jeżeli bezpośrednio się z nim nie wiążą. Powodują one też pewne 
ograniczenia w omawianej tu argumentacji. Prawnik nie powinien i nie może 
mówić wszystkiego, co tylko by podobało się jemu lub klientowi, lecz z uwagi na 
szeroko rozumiany kontekst sam musi się ograniczać w swoim wywodzie. 

Pierwszym dość oczywistym ograniczeniem jest wzgląd na obowiązujące 
prawo. Prawnik, tak jak każdy inny człowiek, ma obowiązek przestrzegania 
prawa zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas wykonywania obowiązków 
zawodowych. Temu wymogowi musi także odpowiadać przedstawiana przez 
prawnika argumentacja. Sama rota ślubowań składanych przez adwokatów i rad-
ców prawnych mówi o obowiązku „przyczyniania się do umacniania porządku 
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej”22. 

Na ślubowanie wprost powołuje się art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego23, 
zgodnie z którym radca prawny, mając na uwadze treść roty ślubowania radcow-
skiego, obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe rzetelnie i uczciwie, 
zgodnie z prawem, zasadami etyki oraz dobrymi obyczajami. Oczywiście użyty 
w tym przepisie termin „prawo” należy rozumieć szeroko. Chodzi tu nie tylko 
o akty prawa powszechnie obowiązującego, lecz również o te mające charakter 
wewnętrzny, w tym ustanawiane przez samorząd radcowski24. 

22 Art. 5 ustawy – Prawo o adwokaturze i art. 27 ust. 1 ustawy o radcach prawnych. 
23 Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listo-

pada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, http://kirp.pl/biblioteka-prawa-samorza-
dowego/ (dostęp: 12.12.2018 r.).

24 T. Jaroszyński, A. Sękowska, P. Skuczyński, Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, 
Warszawa 2018, s. 50–52. 
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W sposób bardziej szczegółowy na temat zgodności zawodowych dzia-
łań prawnika z prawem i związanych z tym ograniczeń w argumentacji wypo-
wiada się § 12 Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu25 (zwanego 
też Kodeksem etyki adwokackiej), stanowiąc, iż adwokatowi nie wolno udzielać 
pomocy prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby 
możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać 
popełniony w przyszłości. W tej materii trzeba umieć rozgraniczać dwie sfery. 
Otóż adwokat, wykonując swoje obowiązki obrończe, często udziela pomocy 
prawnej człowiekowi, który popełnił przestępstwo, ale adwokat nie może sta-
wać się pomocnikiem osoby, która dopiero zamierza popełnić przestępstwo. Tym 
zaleceniom musi podporządkować się adwokat, przedstawiając klientowi argu-
mentację prawniczą. Nie wolno więc pouczać klienta, jak popełnić przestępstwo 
ani jak doprowadzić do nieujawnienia albo nieukarania dopiero zamierzonego 
czynu przestępnego26. 

Kolejne ograniczenia w argumentowaniu wynikają z zasad etyki – i tej ogól-
nej, i tej zawodowej – adwokackiej czy radcowskiej. Dzięki etyce argumentacja 
prawnicza zostaje osadzona w sferze wartości. Mówi o tym chociażby przywo-
łany już wyżej art. 6 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Podobnie jednym z wymo-
gów stawianych adwokatowi przez § 8 Kodeksu etyki adwokackiej jest uczciwość, 
rozumiana jako zgodność działań i wypowiedzi z etyką, która uwzględnia warto-
ści sankcjonowane przez prawo, jak również te, które prawnie (ale nie moralnie) 
są obojętne. Adwokat nie może przy tym, co podkreśla § 10 Kodeksu etyki adwo-
kackiej, usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki powoływaniem się na sugestie 
poczynione przez klienta27. W praktyce prawniczej należy więc pamiętać, że jed-
nym z najważniejszych uwypuklanych od starożytności środków retorycznych 
(argumentacyjnych) jest etos bazujący na postawie, wiarygodności i autorytecie 
mówcy28.

Argumentacja prawnicza w dyskursie z klientem musi również uwzględniać 
kwestie natury pragmatycznej czy też pragmatyczno-ekonomicznej. Chcąc bli-
żej wyjaśnić ten wątek, warto znów sięgnąć po podpowiedź, jakiej udziela nam 
Kodeks etyki adwokackiej, a dokładniej jego § 44, w myśl którego adwokat jest 
obowiązany dążyć do rozstrzygnięć minimalizujących koszty klienta, a także 
doradzać klientowi ugodowe zakończenie sprawy, o ile tylko jest to w interesie 
klienta. W prezentowanej podczas rozmowy z klientem argumentacji prawniczej 

25 Zob. http://www.nra.pl/dokumenty/2018.01.30_Kodeks_Etyki_Adwokackiej_tekst_ujed-
nolicony.pdf (dostęp: 12.12.2018 r.).

26 J. Naumann, Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Komentarz, Warszawa 
2017, s. 181–183. 

27 Zbliżony wydźwięk ma art. 7 ust. 3 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego: „Radca prawny nie 
może naruszać zasad etyki zawodowej i niewłaściwie wywiązywać się z obowiązków zawodo-
wych w celu spełnienia oczekiwań klienta lub osób trzecich.

28 W. Gast, Juristische Rhetorik, Heidelberg 2006, s. 3. Jak dodaje autor, dla klasycznej 
rzymskiej retoryki mówca to „człowiek honoru” (Ehrenmann, łac. vir bonus).
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adwokat (a można powiedzieć szerzej – prawnik) nie powinien ograniczać się do 
przedstawiania jedynie tradycyjnej strategii procesowej, określanej jako wygrana/
przegrana, która zakłada, że zwycięstwu jednej strony musi odpowiadać porażka 
drugiej. Jeśli tylko może się to okazać korzystne dla klienta, warto wskazywać 
mu na podejście alternatywne, jakim jest strategia wygrana/wygrana, przy której 
nie ma stron przegranych, a każdy ma prawo czuć się wygranym, przynajmniej 
w jakimś stopniu29. Prawnik w swojej argumentacji powinien więc wyjaśniać 
klientowi, że np. mediacja, ugoda czy też dobrowolne poddanie się karze mogą 
w pewnych sytuacjach przynieść więcej zysku (i to czasami bardzo wymiernego) 
niż trwanie w ostrym sporze. 

VII

Ponad 2000 lat temu Arystoteles, ojciec logiki i równocześnie jeden z głów-
nych teoretyków retoryki, podkreślał, że na każdą mowę składają się trzy ele-
menty: mówca, przedmiot mowy i adresat (słuchacz), przy czym cel mowy 
wyznaczany jest przez osobę adresata. Arystoteles wyróżniał też trzy rodzaje 
wygłaszanej mowy, a mianowicie rodzaj doradczy, rodzaj popisowy i rodzaj 
sądowy. Najbardziej nas interesująca wypowiedź doradcza skierowana jest ku 
przyszłości, jej przedmiotem jest zachęcanie albo odradzanie, a celem bezpośred-
nim – pożytek, jaki z tej mowy ma odnieść słuchacz30. 

Nietrudno dostrzec, że te uwagi z IV w. p.n.e. w niemałym stopniu zachowują 
aktualność do dziś. Można je również odnieść do argumentacji, jaką przedsta-
wia adwokat w rozmowie ze swoim klientem. Ta argumentacyjna wypowiedź 
adwokata jest przecież typową mową doradczą w ujęciu Arystotelesa, spełniającą 
wszystkie wymogi tego rodzaju mowy. 

Jednakże ani Arystoteles, ani żaden inny myśliciel nie był i nie jest w sta-
nie stworzyć precyzyjnych, zawsze sprawdzających się zaleceń, jak konkretnie 
i szczegółowo ma wyglądać taka argumentacja. Prawnik musi znać podstawy 
argumentacji, w tym argumentacji prawniczej, ale musi też umieć dostosowywać 
te podstawy do rozmowy z konkretnym klientem. Argumentacja prawnicza nie 
sprowadza się do matematycznego wzoru, w którym wystarczy podstawić dane, 

29 J. Jabłońska-Bonca, K. Zeidler, Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016, 
s. 185–189. 

30 Arystoteles, Retoryka, (w:) idem, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warsza-
wa 2009, s. 55 i n. Niejako na marginesie można dodać, że wypowiedź popisowa odnosi się do 
teraźniejszości i zawiera w sobie pochwałę albo naganę, natomiast wypowiedź sądowa zwrócona 
jest w przeszłość i pełni rolę oskarżenia albo obrony. Warto też zaznaczyć, że jak się okazuje, za 
prawniczą może być uznawana nie tylko wypowiedź sądowa, lecz w pewnych sytuacjach także 
wypowiedź doradcza. 
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a automatycznie pojawi się wynik. Argumentacja ta jest sztuką żywą i nieszablo-
nową, stąd tak ważne jest każdorazowe indywidualizowanie podejścia. Za swego 
rodzaju podsumowanie może więc posłużyć następująca trafna konstatacja, sfor-
mułowana przez przywoływanego już tu C. Perelmana: „Jedyna rada natury 
ogólnej, jaką w tym konkretnym przypadku może służyć teoria argumentacji, to 
zalecenie, aby mówca dopasował swoją mowę do charakteru audytorium”31. 

BIBLIOGRAFIA

Aarnio A., Alexy R., Peczenik A., The fundation of legal reasoning, „Rechtstheorie” 
1981, t. 12

Alexy R., Aleksander Peczenik: In memoriam, „Ratio Juris” 2006, nr 2
Alexy R., Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses 

als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt am Main 2002
Arystoteles, Retoryka, (w:) idem, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, Warsza-

wa 2009
Bator A., Gromski W., Kozak A., Kaźmierczyk S., Pulka Z., Wprowadzenie do nauk 

prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2016
Czepita S., Sylogistyczny model stosowania prawa, (w:) O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło 

(red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Warszawa 2012
Gast W., Juristische Rhetorik, Heidelberg 2006
Gizbert-Studnicki T., Podstawy argumentacji prawniczej, „Acta Univesitatis Wratisla-

viensis – Prawo” 1995, nr 1772
Grice H. P., Logika a konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, nr 6
Jabłońska-Bonca J., Zeidler K., Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji, Warszawa 2016
Jaroszyński T., Sękowska A., Skuczyński P., Kodeks Etyki Radcy Prawnego. Komentarz, 

Warszawa 2018
Klatt M., Aleksander Peczenik über die Rationalität der juristischen Argumentation, 

„Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie” 2009, zeszyt specjalny nr 116
Kłodawski M., Redundancja w tekście prawnym, Toruń 2017
Lewandowski S., Informatyka prawnicza a argumentacja prawnicza, „Studia Iuridica” 

2014, t. LIX
Lewandowski S., Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej, Warszawa 

2015
MacCormick N., Legal reasoning and legal theory, Oxford 1978 
Malinowski A., Logika, logika prawnicza, teoria argumentacji, (w:) T. Giaro (red.), Dzie-

dziny prawa, dyscypliny i metody prawnicze, Warszawa 2013
Malinowski A., Nowak L., Problemy modelowania w teorii prawa, „Państwo i Prawo” 

1972, z. 2
Morawski L., Argumentacje, racjonalność prawa i postępowanie dowodowe, Toruń 1988

31 C. Perelman, Imperium…, s. 26. 



278 SŁAWOMIR LEWANDOWSKI

Naumann J., Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. Komentarz, Warszawa 
2017

Neumann U., Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986
Neumann U., Theorie der juristischen Argumentation, (w:) W. Brugger, U. Neumann, 

S. Kirste (red.), Rechtsphilosophie im 21. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2008
Peczenik A., Grundlagen der juristischen Argumentation, Wien–New York 1983
Perelman C., Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Warszawa 2004
Perelman C., Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984
Petzel J., Relewancja tekstów prawnych, (w:) M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe 

XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji? Księga jubileuszowa Profesora 
Józefa Okolskiego, Warszawa 2010

Popper K., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 2002
Reichenbach H., Elementy logiki formalnej, (w:) idem et al., Logika i język. Studia z se-

miotyki logicznej, Warszawa 1967
Sarkowicz R., Amerykańska etyka prawnicza, Kraków 2004
Smolak M., Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatycznej, Warszawa 2012 
Stelmach J., Brożek B., Metody prawnicze, Kraków 2004
Studnicki F., Wprowadzenie do informatyki prawniczej. Zautomatyzowane wyszukiwanie 

informacji prawnej, Warszawa 1978
Toulmin S. E., The uses of argument, Cambridge 1958
Walton D., Methods of argumentation, Cambridge 2013
Zieliński M., Ziembiński Z., Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, 

Warszawa 1988
Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 2004

LEGAL ARGUMENTATION IN LAWYER – CLIENT RELATIONS

Summary

A lawyer’s conversation with a client is discourse of special character including 
elements of a legal discourse. One of the parties in this discourse (client) speaks about 
facts and the other party (lawyer) provides information about law. The content, form as 
well as effectiveness of the legal argumentation which a lawyer presents in such a situation 
depends on a number of factors in terms of both the subject matter and the person 
concerned. This argumentation is characterised by lack of formalisation, however, it has 
certain limitations of legal, pragmatic and ethical nature. It precedes and to some extent 
prepares the argumentation which will be presented in the process of law application. 
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INTRODUCTION

The issue of the legal status and the scope of foundations’ rights and duties 
has recently been widely discussed in Poland. These entities have emerged in 
public life as parties to significant commercial transactions involving works 
of art, as well as financing costly civic campaigns in the media supporting the 
government’s current policy towards the judiciary. One of these foundations also 
transferred significant financial resources to a foundation established abroad. 
As a result of these activities, even the most liberal circles have been discuss-
ing the need to limit the scope of foundations’ activities by law and to determine 
the range of their tasks and competencies. Consideration is also being given to 
the effectiveness of supervision over foundations by public administration bodies 
and courts.

This article is an attempt to assess selected aspects of the state of foundation 
law in Poland in relation to the legal position that the Constitution of the Republic 
of Poland has afforded foundations. The text contains an analysis of individual 
statutory solutions in the light of distinguishable patterns of the verification of 
their compliance with constitutional principles and values.

1. CONSTITUTIONAL FREEDOM TO ESTABLISH AND OPERATE 
FOUNDATIONS

According to Article 12 of the Constitution of the Republic of Poland,1 “the 
Republic of Poland shall ensure the freedom to establish and operate trade unions, 

1 Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483, 
as amended).
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civic and professional organisations of farmers, associations, civic movements, 
other voluntary associations and foundations”. The Constitution therefore pro-
tects “the freedom to establish and operate foundations”. It should be emphasised 
that the above-mentioned provision is included in Chapter I of the Constitution, 
expressing the basic principles of the Polish political system, which is not without 
significance in the process of interpretation of this provision. The establishment 
of a foundation should also be considered as a form of the founder’s exercising 
of their property rights, which in turn is subject to protection under Article 64 
section 1 of the Constitution. 

The presentation of the possibility to establish and operate foundations as 
a constitutional freedom – and not a constitutional subjective right – means that 
such a possibility arises from the Constitution itself, and the legislator is obliged 
and entitled only to create an appropriate legal framework allowing individu-
als to effectively exercise this freedom, possibly to introduce certain restrictions 
necessary from the point of view of the public interest or the need to ensure the 
protection of the freedom or rights of others.2 

Firstly, the legislator should define the legal framework for the freedom to 
establish and operate foundations, allowing individuals to exercise this freedom 
in an effective and undisturbed manner. This framework should be defined as 
precisely as possible in order to ensure that persons enjoying this freedom are 
certain about the type of restrictions that apply to them and about the legal conse-
quences of the actions taken. In the case of restrictions of constitutional freedoms, 
a special role is given to the principle of exclusivity of the statute, which means 
that the content of the restriction should be the result of a clearly formulated will 
of the parliament and not of the body applying the law (court, minister or other 
public administration body). 

Secondly, there is no doubt that the activities of foundations should be subject 
to state supervision. This is a requirement stemming from the principle of the 
rule of law (Article 2 of the Constitution), which requires the state to create pro-
cedures enabling the elimination of cases of violation of the law by its addressees. 
However, it should be noted that the supervision of foundations should not be 
analogous to that of associations. With regard to associations, the Constitution 
explicitly requires the legislator to introduce supervisory measures.3 The legis-
lator did not provide for a similar regulation with regard to foundations. This 
circumstance is not without legal significance. The above-mentioned decision of 
the legislature should be read in such a way that the means of supervision over 
foundations’ activities should be less intensive than in the case of associations, 
limited to those strictly necessary from the point of view of the public interest, 

2 Cf. Article 31 section 3 of the Constitution.
3 See Article 58 section 3: “The Act shall specify the types of associations subject to judicial 

registration, the procedure for such registration and the forms of supervision of such associations”.
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and the legislator’s freedom in this respect is much narrower than in the case of 
associations and other unions. 

Thirdly, the establishment of a foundation is an expression of the founder’s 
will to exercise their property rights in a specific way. This will is subject to 
constitutional protection and the legislator should recognise this circumstance. 
Provisions defining the rules of the foundation’s operation should ensure that 
the founder’s will, as expressed in the foundation’s founding statement, is not 
thwarted and the foundation’s activity is not, as a rule, contrary to the founder’s 
will (even if the founder does not reserve for themselves the power to decide on 
the foundation’s activity in the future). 

Fourthly, the essence of a foundation is the separation of assets for the achieve-
ment of public benefit objectives. This is the basic function of foundations within 
civil society. As a consequence, the legislator should ensure that the political 
functions of foundations are not distorted in practice and that these institutions 
operate in a manner consistent with their role in civil society. The role of founda-
tions established by the State Treasury as the founder, either by way of a statute 
or by way of a legal transaction, remains problematic.4

When analysing the Foundations Act from the perspective presented above, 
it should be concluded that many of its provisions raise significant constitutional 
doubts. 

2. COMMENTARY ON ARTICLE 1

1. According to Article 1 of the Foundation Act of 6 April 1984,5 the estab-
lishment of a foundation is possible for the achievement of objectives “consistent 
with the fundamental interests of the Republic of Poland”. This is an imprecise 
provision and also gives the court excessive freedom in assessing the permissi-
bility of establishing a given foundation. It is unclear how to determine the set of 
“interests of the Republic of Poland”, which would have a “basic” character. It is 
not clear whether this interest is determined by the registry court or whether it is, 
for example, the preference of the current political majority in power. This type of 
condition contained in the Foundations Act is an obvious relic of the communist 
state. The essence of a foundation in a democratic state and a pluralist civil soci-
ety should be the achievement of the goals set by the founder, and not the goals 
of the state itself, as defined in principle by the current parliamentary majority. 
Consequently, the assessment of the foundation’s objectives should be carried out 

4 Cf. H. Izdebski, Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz [Foun-
dations and associations. Commentary, case law and glossary], Warsaw 2001, p. 61.

5 Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1491.
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solely from the point of view of their legality. For comparison, it is worth pointing 
out Article 58 section 2 sentence 1 of the Constitution, which states that “Associa-
tions whose purpose or activity is contrary to the Constitution or a statute shall be 
prohibited”. Therefore, it is not constitutionally permissible to refuse the registra-
tion of an association due to the incompatibility of its objectives with any “inter-
ests” or norms other than legal norms. In addition, these are norms established 
by the Constitution or the parliament and not by the executive (for example, the 
refusal to register an association whose purpose would be contrary to a minis-
ter’s regulation is unacceptable). There are no reasons to adopt a different (lower) 
standard for foundations. Therefore, Article 1 of the Foundations Act – insofar as 
it provides that the freedom to establish and operate foundations may be exercised 
where it is justified by the pursuit of objectives consistent with the “fundamental 
interests of the Republic of Poland” – should be declared incompatible with Arti-
cles 12 and 64 section 1 of the Constitution.

The fact that the above doubts are not hypothetical is confirmed by the situ-
ation which took place in Poznań in 2017, as reported by the media. A court ref-
erendary refused to register a foundation whose purpose was to help transgender 
persons, claiming that this goal was not illegal in itself, but it could not be con-
sidered as an objective convergent with the fundamental interests of the Republic 
of Poland.6 Such a decision, based solely on the political views and worldview 
preferences of a court referendary, is clearly unacceptable in a democratic and 
pluralist society. However, the permissibility of making such decisions is written 
into Article 1 of the Foundations Act.

2. On the one hand, Article 1 of the Foundations Act allows for the establish-
ment of foundations for, among other things, “economically useful” purposes. On 
the other hand, a foundation may only pursue business activity of a complemen-
tary nature (“to the extent to which its objectives are to be achieved” – Article 5 
section 5 sentence 1 of the Act).7 The Foundations Act is internally contradictory 
in this respect, which in itself is inconsistent with the principle of correct legis-
lation, resulting from Article 2 of the Constitution (the clause of a democratic 
state governed by the rule of law). Moreover, it is doubtful whether it is possible 
to establish foundations solely for “economically useful” purposes, which is not 
ruled out by Article 1 of the Act. The essence of a foundation is to carry out civic 
and charitable activity, to put it in the broadest sense, and not to achieve economic 
goals. In the light of Article 12 of the Constitution, a foundation is a civil society 
institution and not a means of generating profit. If someone wants to use their 
assets for this type of purpose, they should take recourse to the form of a com-
mercial law company and not a foundation. 

6 See press release: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2078110.html (accessed: 12.12.2018). 
7 For more information see J. Dominowska, Prowadzenie działalności gospodarczej przez 

fundacje. Studium prawne [The conducting of business activities by foundations. A legal study], 
Warsaw 2016, passim.
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3. COMMENTARY ON ARTICLE 3

1. The provision of Article 3 section 1 sentence 1 of the Foundations Act states 
that “The declaration of will to establish a foundation should be made in the form 
of a notarial deed”. On the other hand, a foundation acquires legal personality 
only upon its entry into the National Court Register.8 The Foundations Act makes 
no reference to the status of the foundation and the persons responsible for its 
activities in the period between the effective making of a declaration of will and 
entry in the National Court Register. This causes significant practical problems, 
the solution to which involves the use of complex techniques for interpreting legal 
regulations (such as analogy). Constitutional freedoms should not be regulated 
in such a questionable way. Therefore, the legislator has failed to ensure the ade-
quate protection of the freedom of establishment and operation of foundations in 
this respect, which justifies the conclusion that we are dealing with a breach of 
Article 12 and Article 64 section 1 of the Constitution.

2. In accordance with Article 3 section 2 of the Foundations Act, “In the dec-
laration of will on the establishment of a foundation, the founder should indicate 
the purpose of the foundation and the assets allocated for its accomplishment”. 
This provision raises two kinds of doubts. First of all, it does not explicitly oblige 
the founder to hand over to the foundation – after making an effective declara-
tion of will on the establishment of the foundation – the assets designated for the 
realisation of the foundation’s objectives. Secondly, the registry court is not in 
a position to examine whether the funds declared in the declaration of will on 
the establishment of the foundation are sufficient to achieve the objectives of 
the foundation indicated in this declaration. This leads to the conclusion that the 
Foundations Act does not guarantee that the newly established foundation will be 
able to function effectively within civil society. Moreover, such a loophole is an 
incentive to abuse the institution of a foundation for the purpose of circumventing 
the law (tax law, for instance). Therefore, it should be considered that the legisla-
tor has failed in this respect to create a proper framework for exercising the free-
dom to establish and operate foundations, thus violating Article 12 and Article 64 
section 1 of the Constitution.

3. The provision of Article 3 section 3 of the Foundations Act indicates which 
assets may be used for achieving the purposes of the foundation: “money, securi-
ties, as well as movable and immovable property handed over to the foundation”. 
This provision significantly – and at the same time, without any justification – 
limits the catalogue of property rights which may be earmarked for the attainment 
of the foundation’s objectives. Its wording implies, for example, that a foundation 
cannot transfer the right of perpetual usufruct of real estate or property rights on 

8 See Article 7(2) of the Act.
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intangible assets. It is also unacceptable for a foundation to obtain property rights 
as a result of concluding a contract, such as lease, rental, lending or leasing. This 
limitation does not have any rational justification in the need to protect constitu-
tional values, which leads to the conclusion that it is incompatible with Article 12 
and Article 64 section 1 of the Constitution.

4. COMMENTARY ON ARTICLE 5

1. The provision of Article 5 section 1 of the Foundations Act defines the 
issues which should be regulated in the statutes of the foundation, as well as 
those which are optional. It can be argued that the more matters that are left to the 
founder’s discretion,9 the broader the scope of freedom to establish and operate 
a foundation. However, this would be a significant simplification. The legislator 
should define the framework for exercising the freedom to establish and operate 
foundations in such a way that foundations effectively fulfil the role assigned to 
them in civil society. It should be recognised that the provision analysed, firstly, is 
excessively imprecise as to what should be included in the statutes and, secondly, 
does not require the inclusion in the statutes of provisions which guarantee the 
proper functioning of foundations within civil society.

According to the above-mentioned provision, the statutes of a foundation 
should specify, among other things, the “composition and organisation of the 
management board”. The management board is the only statutory body of the 
foundation authorised to manage its activity and represent it externally (Article 
10 of the Act). However, the legislator did not specify whether the board should 
be made up of several persons or whether it may consist of one member. In addi-
tion, the Act does not state anything about whether only a natural person can be 
a member of the management board, or whether it can also be a legal person. This 
gives rise to disputes in jurisprudence and practice, which should not happen in 
the case of the foundation’s most important body responsible for its activities.10

The analysed provision stipulates that the statutes may specify, among other 
things, the conditions of merger of the foundation with another foundation. How-
ever, it is not clear whether this is an example, or whether the statutes may provide 
for the possibility of merging with an organisational unit other than a foundation 
– for example, with an association. It is also open to dispute whether a foundation 

 9 For the legal position of the founder see D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson, 
M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stowarzyszenia. Prawo i praktyka [Foundations and asso-
ciations. Law and Practice], Warsaw 2005, p. 28 et seq.

10 Cf. P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje [Associations and Foundations], Warsaw 2006, 
p. 396.
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can transform itself into another organisational unit by operation of its statutes – 
into a commercial law company, for example.11

According to the provision in question, the statutes of a foundation may pro-
vide for “the establishment of other foundations’ bodies alongside the board”. 
However, the legislator has not specified the scope of powers of these “other 
bodies” (in practice, these are various types of founders’ councils, programme 
councils, committees, and chapters). It is therefore acceptable to authorise these 
“other bodies” to exercise significant influence over decisions taken by the man-
agement board, for example, by requiring consent for a specific board decision or 
by providing for the possibility of dismissing the board at any time. Thus, a sit-
uation may occur where the de facto body in charge of the foundation’s activity 
is a body other than the management board, which is an obvious circumvention 
of Article 10 of the Act. Moreover, the supervisory measures provided for in the 
Foundations Act concern only resolutions of the management board (Article 13) 
or the activities of the management board (Article 14), whereas Article 5 sec-
tion 1 of the Act provides for the possibility of actually transferring the power to 
manage the foundation to bodies other than the management board. In such cir-
cumstances, the legal responsibility for running the foundation’s affairs becomes 
illusory. This illusion is somehow inscribed in the Foundations Act. 

The admissibility and conditions for changing the purpose or the statutes of 
a foundation are exclusively optional elements of the statutes. The legislator does 
not resolve how to proceed if the statutes do not contain these elements. It is dis-
puted whether in this case the purpose or the statutes can be changed at all, and 
whether this can be done by the management board (on the basis of the general 
competence norm contained in Article 10 of the Act) or by the body supervising 
the foundation. Moreover, the Act does not stipulate that a possible change in the 
foundation’s purpose (even if it is a change made in the procedure provided for in 
the statutes) should not lead to the thwarting of the founder’s will through a com-
plete reformulation of the original objectives of the foundation. This is another 
example of a loophole in the Foundations Act, leading to the violation of the con-
stitutional standards adopted for the protection of the freedom to establish and 
operate foundations. 

2. The statutes of the foundation do not have to provide for a liquidation pro-
cedure (this follows from Article 15 section 2) or determine the use of the founda-
tion’s assets after its liquidation (this follows from Article 5 section 4 and Article 
15 section 4). In the meantime, the foundation liquidation procedure is regulated 
in the Foundations Act only in a residual manner.12 There is no reference, even 
if appropriate, to the application of the provisions of the Commercial Companies 

11 Cf. H. Cioch, Prawo fundacyjne [Foundation law], Warsaw 2011, p. 10 et seq.
12 See Article 15 of the Law on Foundations.
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Code13 or the co-operative law.14 Once again, the question arises as to whether 
this loophole should be filled by analogy and, if so, which rules should be applied. 
This has been left to the full discretion of the court. This is a violation of a con-
stitutional standard, which requires that the legal framework for the freedom of 
establishment and operation of foundations be defined by the parliament by way 
of a statute and not left to be freely determined by the bodies applying the law.

3. The provision of Article 5 section 5 sentence 1 of the Foundations Act states 
that a foundation may conduct business activity, but only “to the extent necessary 
to achieve its objectives”.15 The phrase “to the extent necessary to achieve its 
objectives” is so unclear that it is even impossible to determine its meaning. The 
consequence is that the supervisory authorities and the registry courts sometimes 
determine for themselves whether the scope of the foundation’s business goes 
beyond this “extent”. However, the foundation itself is not able to predict whether 
the size of its business activity will be considered by the supervisory authorities 
and the court as excessive in relation to its statutory activity. 

The residual nature of the provisions of the Foundations Act with regard to 
the possibility of conducting business activity by foundations also fails to make 
it clear in practice whether the scope of business activity should be precisely 
defined in the foundation deed or in the statutes, and whether it may overlap, even 
to a small extent, with the scope of statutory activity. This is a debatable issue, 
both in jurisprudence and in case law. The same can be said about the organisa-
tional forms in which a foundation can conduct business activity. Specialists in 
the field of foundation law debate issues such as whether a foundation may be 
a shareholder in a capital company. However, this matter is so important from the 
point of view of the proper functioning of foundations in civil society that leaving 
it outside the unambiguous statutory regulation should be regarded as a violation 
of the constitutional standard of protection of the freedom to establish and operate 
foundations. 

4. According to Article 5 section 6 of the Foundations Act, “the Council of 
Ministers may, by way of a regulation, provide for reliefs and exemptions on 
account of the allocation of profits from the foundation’s business activities to the 
performance of its statutory tasks, other than those provided for in other acts”. 
This is an unequivocally unconstitutional provision. It grants unlimited freedom 
to the Council of Ministers to enact regulations which should have a statute as 
their source.

13 Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (consolidated text: Journal of 
Laws of 2017, item 1577, as amended).

14 Act of 16 September 1982 – Cooperative Law (consolidated text: Journal of Laws of 2018, 
item 1285).

15 Conducting business activity should result from the provisions of the statute – see Article 
5 section 1 of the Law on Foundations.
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Firstly, according to Article 217 of the Constitution, the definition of “the 
rules for granting reliefs and amortisations and the categories of entities exempt 
from taxes shall take place by way of a statute”. It follows from this provision 
that, although the determination of reliefs and exemptions may be transferred for 
regulation in a sub-statutory act (in particular an executive regulation to a stat-
ute), in such cases a statute should specify the rules for granting reliefs and the 
categories of entities exempted from taxes. The Foundations Act does not do this, 
which means that Article 5 section 6 of this Act is incompatible with Article 217 
of the Constitution. 

Secondly, in accordance with Article 92 section 1 of the Constitution, the 
provision authorising the adoption of a regulation should specify the so-called 
guidelines for the content of the regulation.16 There is no doubt that Article 5 
section 6 of the Foundations Act does not meet this requirement. It is also not 
possible to reproduce the guidelines on the basis of other provisions of the Act. 
This means that the provision in question is incompatible with Article 92 section 1 
of the Constitution.

5. COMMENTARY ON ARTICLE 10

Article 10 of the Foundations Act states that “the foundation’s management 
board manages its activities and represents the foundation externally”. Neither 
the aforementioned provision nor any other provision of the Foundations Act 
indicates the standards that should be followed by the management board when 
making decisions concerning the foundation’s activity. In particular, there are no 
legal guarantees that the management board will act in a manner consistent with 
the will of the founder. Moreover, there is no obligation on the part of the man-
agement board to follow the principle of preserving the so-called ‘basic assets’ of 
the foundation. In other words, the management board is not obliged to carry out 
its activities in such a way that the foundation’s assets are sufficient to achieve 
the will of the founder and the objectives of the foundation. As a consequence, 
it should be considered that apart from the above-mentioned issues, the legislator 
has failed to create an adequate framework for exercising the freedom to establish 
and operate foundations.

16 W. Brzozowski, Wytyczne dotyczące treści rozporządzenia (uwagi na tle formułowania 
upoważnień ustawowych) [Guidelines on the content of the regulation (comments on the formation 
of statutory authorizations)], “Przegląd Sejmowy” 2013, No. 4, pp. 75–76.



 ON SELECTED ISSUES CONCERNING FOUNDATION LAW IN POLAND 289

6. COMMENTARY ON ARTICLE 12 SECTION 4

According to Article 12 section 4 of the Foundations Act, “the Minister of 
Justice shall define, by way of a regulation, the framework scope of the report 
referred to in section 2, including in particular the most important information 
on the foundation’s activities during the reporting period enabling the assessment 
of the correctness of the foundation’s achievement of its statutory objectives”. 
This provision is inconsistent with Article 92 section 1 of the Constitution, which 
defines the principles of permissibility of issuing executive regulations to statutes.

Firstly, the provision in question does not define precisely the scope of the 
matters to be regulated in the regulation. It is not clear what the term “framework 
scope” of the report means, especially as the term “in particular” is used by the 
legislator in the description of this scope. The restriction of the legislative free-
dom of the Minister of Justice is therefore apparent.

Secondly, as already explained above, the necessary condition for compliance 
with the Constitution of the provision authorising the adoption of a regulation is 
the inclusion of guidelines on the content of the regulation. It is clear that Article 
12 section 4 of the Foundations Act does not meet this condition.

7. COMMENTARY ON ARTICLE 13

1. As explained above, it is the legislator’s duty to provide adequate proce-
dural guarantees to ensure the legality of the foundation’s activities. For this rea-
son, the definition of the supervisory bodies and granting them the right to apply 
to the court for the repeal of the foundation’s resolution is the correct solution. 
However, the analysed provision does not meet the above-mentioned constitu-
tional standard for the reasons presented below.

First of all, the competent minister or starost is not obliged to apply to the 
court for repealing a resolution which – it should be emphasised – is “grossly con-
trary” to the purpose of the foundation, its statutes or the provisions of law. The 
analysed provision grants the aforesaid authorities only the possibility – and not 
the obligation – to go to court. The use of this option is not subject to any statutory 
requirements. The supervisory authorities have been granted unlimited discretion 
in this respect.

Secondly, as explained above, in practice the activity of the management board 
may be significantly limited by other bodies of the foundation provided for in the 
statutes.17 It is these bodies (for example, the Founders’ Council, the Chapter) that 

17 See Article 5 section 1 of the Foundations Act.
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can actually decide on the foundation’s activity. However, the analysed provision 
does not provide for the possibility of subjecting the legality of the resolutions 
adopted by such bodies to judicial review, which means that a significant part of 
the resolutions adopted by the foundation’s bodies remains unverifiable in court 
proceedings from the point of view of their compliance with the foundation’s 
objectives, statutes and the law.

Thirdly, the provision in question confers on the competent minister or sta-
rost the power to go to court if a resolution of the management board is “grossly” 
contrary to the provisions of the law. This means that a resolution that violates the 
law but cannot be considered a “gross” violation is not subject to appeal before 
a court.

To sum up, it should be stressed that Article 13 of the Foundations Act intro-
duces a discretionary and at the same time incomplete, incoherent and rather lax 
system of supervision over the legality of the foundation’s activity. Numerous 
resolutions of the foundation’s bodies may function in the legal order and are not 
appealable in court, despite the fact that they violate the law. On the other hand, 
the competence of the supervisory bodies to challenge resolutions of the manage-
ment board is optional and its use is in no way directed by statutory prerequisites. 
Therefore, the legislator has not fulfilled its obligation to ensure effective super-
vision over the activities of foundations, which is its obligation resulting from 
Article 12 of the Constitution, as well as from the general principle of the rule of 
law (Article 2 of the Constitution).

2. In the case of provisions defining the framework for the exercise of consti-
tutional freedoms, the principle of subsidiarity, as expressed in the preamble to 
the Constitution, is particularly important. It means that the State should inter-
fere in the exercising of freedoms only where this is necessary, and the stated 
purpose cannot be achieved by other means – that is, without interference by 
public authorities. The principle of subsidiarity would speak in favour of each 
foundation being obliged to establish in its statutes an internal audit body (such as 
a supervisory board or audit committee), which should first of all react to cases of 
violation of the law by the foundation. The lack of such an obligation in the Foun-
dations Act results in the inconsistency of the regulations with the constitutional 
principle of subsidiarity.

8. COMMENTARY ON ARTICLE 14

According to Article 14 section 1 of the Foundations Act, “If the activity of the 
management board of the foundation materially violates the provisions of law or 
the provisions of its statutes or is inconsistent with its purpose, the body referred 
to in Article 13 (competent supervising minister or starost) may set an appropri-
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ate time limit for the rectification of such irregularities in the board’s activity 
or may demand that the board of the foundation be changed within a specified 
time limit”. The following drawbacks of the above-mentioned provision should 
be pointed out.

First, the supervisory authorities have only the possibility – and not the obli-
gation – to take the measures provided for in this provision in a situation where 
the foundation’s governing board violates the law, its statutes, or engages in activ-
ities contrary to the purpose of the foundation. This possibility is not subject to 
any statutory requirements, so the supervisory authorities have unlimited free-
dom in this respect.

Secondly, the provision analysed here allows the supervisory authorities to 
respond only to infringements of the law committed by the management board 
and not by other bodies of the foundation, which, according to the statutes, 
may have a significant and sometimes decisive influence on the foundation’s 
activities.

Thirdly, Article 14 section 1 of the Foundations Act does not provide for an 
appeal procedure. The Foundation cannot appeal to court if the supervisory body 
takes the actions referred to in this provision, or where it is not justified by any 
circumstances (this conclusion is also confirmed in Article 14 section 4, which 
allows the management board to submit to the court only a motion to repeal the 
decision on the suspension of the board and the appointment of an administra-
tor). This gives the supervisory authorities excessive freedom to influence the 
foundation’s activities and even allows the foundation to be harassed by accusing 
the management board of acting in violation of the law, the statutes or the objec-
tives of the foundation. It should be remembered that the supervisory bodies are 
usually active politicians, which means that the law gives the possibility to exert 
political pressure on foundations. This possibility should absolutely be ruled out 
in the light of Article 12 of the Constitution.

9. COMMENTARY ON ARTICLE 15

The provision of Article 15 of the Foundations Act concerns the liquidation of 
foundations. The Act is unclear and incomplete in this respect, which gives rise to 
numerous practical doubts.

Firstly, the concepts by which the circumstances justifying the winding-up of 
a foundation are determined are not clear. In specific situations, it is not always 
clear whether the “objective for which the foundation was established” has been 
achieved. Even more unclear is the phrase “in the event of exhaustion of the finan-
cial resources and assets of the foundation”. In particular, it is difficult to deter-
mine what is meant by “financial resources”. The Act does not define this term 
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and does not use it in other provisions.18 It is also unclear in which situation the 
“exhaustion” of financial resources or the foundation’s assets applies – whether 
it is a total lack of resources or a significant decrease therein.

Secondly, it is difficult to indicate the reasons why a foundation cannot be 
dissolved by way of a decision of its governing bodies, for the reasons indicated 
in its statutes. This solution violates Article 12 of the Constitution. Every consti-
tutional freedom – including the freedom to establish and operate a foundation – 
has a negative aspect; that is to say, the person who has exercised a given freedom 
should be able to renounce the exercise of that freedom at any time.

Thirdly, the Foundations Act does not specify the rules and procedures for the 
liquidation of foundations, nor does it even refer in this respect to the appropriate 
application of the provisions of other laws (such as the Commercial Companies 
Code). In practice, this leads to the need to resort to analogy, which is the source 
of numerous disputes as to which provisions of the Commercial Companies Code 
should be applied to the liquidation of foundations, and to what extent.

10. ACT OF 15 SEPTEMBER 2017 ON THE NATIONAL FREEDOM 
INSTITUTE – CENTRE FOR CIVIL SOCIETY

Foundations, as non-governmental organisations, need financial resources to 
achieve their goals. The sources for obtaining these funds are significantly lim-
ited by law (and likewise in the case of foundations conducting business activity – 
this activity can only be complementary to the statutory activity). One of the main 
sources of funding for foundations are competitions for various types of grants 
from the state budget, local government budgets or EU funds. Recently, new pro-
cedural solutions in this area came into effect in Poland. The Act of 15 September 
2017 on the National Freedom Institute – Centre for Civil Society19 led to the 
situation where funds for foundations’ activities are distributed on the basis of 
unclear political decisions, which in principle are not subject to any predictable 
rules, allowing foundations to plan their activities rationally.

This is due to the fact that, in accordance with the provisions of the aforemen-
tioned Act, the management of the so-called “programmes supporting the devel-
opment of civil society”, including the organisation of competitions for grants, is 
the responsibility of the newly established body of the state, the National Free-
dom Institute. This body is only seemingly formed as independent of government 

18 See in particular Article 3 section 2 of the Foundations Act, which requires the foundation 
deed to define the “assets” allocated to the attainment of the foundation’s objective and not the 
“financial resources”.

19 Consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1813.
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administration. The director of this Institute is appointed by the Chairman of the 
Committee for Public Benefit, who is a member of the Council of Ministers, and 
is therefore an active politician.20 The Director of the Institute is under the full 
authority of the Chairman of the Committee, who may in principle dismiss him at 
any time. Another body of the National Freedom Institute is the Council, with the 
majority of members appointed by the Chairman of the Committee, and the others 
by the President of the Republic of Poland and the Minister of Finance. A mem-
ber of the Council can be dismissed from their role at any time and replaced by 
another person.

It follows from the above that, through a system of links between seemingly 
independent bodies and the government, the activities of the National Freedom 
Institute are in fact completely subordinated to the will of the parliamentary 
majority. Meanwhile, it is this body that decides on numerous competitions and 
grants to non-governmental organisations. Therefore, a legal mechanism has been 
created to stimulate the development of civil society institutions – including foun-
dations – based on the criterion of the compatibility of the objectives and activi-
ties of these institutions with the political and philosophical views of the current 
governing majority. This mechanism goes against the assumptions of the legisla-
tor, contained in Article 12 of the Constitution. In a democratic country based on 
the principle of support for civil society institutions, the funds for the activities of 
these institutions should be allocated through transparent competition procedures 
organised and conducted by independent bodies. The Act on the National Free-
dom Institute clearly deviates from this standard.

11. CONCLUSIONS

The provisions of the Polish Foundations Act and the provisions concerning 
the financing of foundations violate the constitutional standards of the Republic 
of Poland.

First of all, the Foundations Act contains many loopholes, the filling of which 
requires the use of complicated interpretation techniques (for example, the appli-
cation by analogy of some provisions of the Civil Code21 or the Commercial Com-
panies Code). This is a source of numerous disputes both in jurisprudence and 
in practice. This, in turn, creates uncertainty as to foundations’ activities and 
leads to a situation where a significant part of the legal framework of foundations’ 

20 See Article 34a(2) of the Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism 
(consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 450, as amended).

21 Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text: Journal of Laws of 2018, item 1025, 
as amended).
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activities is de facto determined by the case law. Meanwhile, the source of regula-
tions defining the legal framework for exercising constitutional freedom (in this 
case, the freedom to establish and operate foundations, Article 12 of the Con-
stitution) should be an unambiguous decision of the legislator, and not of law 
enforcement bodies

Secondly, the Polish Foundations Act does not ensure that this institution is 
and will be used properly as an element of civil society in a modern democratic 
state. This is due to the non-regulation of certain important issues and the reg-
ulation of others in a residual or excessively imprecise manner. The essence of 
a foundation should be to implement the founder’s will through the attainment 
of socially beneficial objectives. The Foundations Act does not guarantee the 
preservation of this essence.

Thirdly, the functioning of foundations is significantly – and increasingly – 
influenced by executive bodies, run by active politicians. In this respect, there are 
unclear rules of supervision over foundations’ activities, and excessive powers 
to issue the executive regulations included in the Foundations Act, as well as the 
rules of allocation of funds towards grants by the National Freedom Institute, 
which are based on a disproportionate discretionary freedom of decision-making.

For the above reasons, it is necessary to postulate the adjustment of the Polish 
statutory regulation, dating back to the period of the Polish People’s Republic, to 
the constitutional standards introduced by the Constitution of 1997 and enshrined 
in the case law of the Constitutional Tribunal.
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unclear principles of supervision over foundations’ activities, and excessive powers to 
issue the executive regulations included in the Foundations Act, as well as the principles 
of the allocation of funds towards grants by the National Freedom Institute, based on 
a disproportionate freedom of decision making.

For these reasons, the author postulates the adjustment of the Polish statutory 
regulation, dating back to the period of the Polish People’s Republic, to the constitutional 
standards introduced by the Constitution of 1997 and enshrined in the case law of the 
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1. INTRODUCTION

The discussion on the position and role of modern agricultural law in the legal 
system of Poland and the European Union includes a fairly widely presented view 
that the identification of agricultural law1 norms is quite useful and necessary. 
Having observed the change of accents in the framework of doctrinally developed 
regulatory methods in agricultural law, which the legislator shifted from civil to 
administrative law,2 there is a noticeable tendency to use authoritative instru-
ments to create and control the contents of legal relations in the management 
of land plots, agricultural production and the functioning of rural areas.

The purpose of this paper is to analyse the nature of legal norms “regulating 
social relations involved in the formation of the system of agriculture, that of agri-
cultural production and agricultural market ,ˮ or, as proposed in a definition by 
A. Stelmachowski,3 the norms classified as part of agricultural law. In particular, 
an attempt is made here to answer these questions: do programme-related norms 
contribute today to the creation of agricultural law? What are their characteristics 
and significance?

To start with, it is worth recalling the criteria defining the agricultural law 
in Polish and West European science, as follows:

1) the body of special norms relating to agriculture;
2) legal regulations on ownership rights and use of land;
3) legal regulations in respect of the situation of a farm holding;
4) legal regulations of production activities in agriculture;

1 A. Oleszko, Wyodrębnienie prawa rolnego na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, (in:) A. 
Oleszko (ed.) Prawo rolne, Warsaw 2009, p. 29.

2 See e.g. Act of 14 April, 2016 on the suspension of real estate sales from the Agricultural 
Property Stock of the State Treasury and the amendment of some acts (Polish JoL, 2016, item 585).

3 P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na 
tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warsaw 1999, p. 19.
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5) legal regulations of the impact of agriculture on a specific category of 
goods used in agricultural production or generated in the course of agricultural 
production;

6) a set of norms defining the legal situation of the farmer.4
Given the period of nearly 20 years that has passed since the construction 

elements described above were formulated in the science of agricultural law, and 
given the experience related to the application of the 1997 Constitution as well 
as the primary and secondary law of the European Union, it needs to be con-
sidered whether the abovementioned catalogue has not been expanded by a set 
of programme-related norms targeted at an ordinary legislator and laid down 
in the body of law above the statutory law level (the Constitution, international 
agreements, effective acts passed by international organisations), the set of law 
determining the objectives to be achieved in the policy areas such as market and 
income, or structural policies in agriculture and rural areas.

Perceived in the broad sense, contemporary agricultural law comprises rules 
dispersed in different areas of legislation and separated in accordance with the 
criterion of the subject matter of a given regulation. These provisions enable 
the contents of legal norms to be construed and understood as statements requir-
ing entities or persons to behave in a certain way in certain circumstances, or to 
refrain from certain behaviour in others. Therefore, any legal norm should always 
specify its addressee, the scope of application and categories of actions prohibited 
or required by the norm (range of normalisation). In the theory of law, these norms 
are grouped in two classes: fundamental norms defining the prescribed behaviour 
of the norm addressee in separation from the addressee’s guiding purpose of con-
duct, and purposive norms identifying the means to achieve a goal chosen by the 
norm addressee. It must be noted that such an approach towards purposive norms 
assumes the existence of instrumental relationship between the conduct specified 
in the norm disposition and the achievement of that goal, whereas there is no such 
a relationship between the act of issuing a norm and the achievement of that goal.5 

2. THE PROGRAMME-RELATED NORMS

However, modern agricultural law is also created thanks to norms issued 
because of, and closely related to, the legislator’s intention of achieving goals of 
general nature that he has chosen with a view to ensuring economic development, 

4 A. Lichorowicz, Ewolucja polskiej definicji prawa rolnego na tle doktryny zachodnioeuro-
pejskiej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1997, bulletin 4, pp. 611–612.

5 T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, (in:) J. Trzciński 
(ed.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warsaw 1997, p. 96.
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food security, productive employment, adequate agrarian structure, etc. Such 
norms prescribing the achievement of the legislator’s goals, and not those of the 
norm’s addressee, are referred to in the doctrine as the programme-related norms. 
“Therefore, they do not indicate how to act in order to achieve a certain goal, but 
prescribe which goal should be achieved”.6 Given their structure, such norms are 
more optimisation principles (rather than prescribing rules)7, which means that 
they can be implemented to some greater or lesser extent with current factual 
and legal options8 taken into account. T. Gizbert-Studnicki and A. Grabowski 
point out that “it is impossible to determine what behaviour is required or forbid-
den by the statements constituting the bulk of the program-related norms without 
making reference to the elements going beyond the legal text, and in particular, 
without reference to the knowledge of causal relationships (...) Program-related 
norms do not impose specific duties on their addressees. They impose duties only 
prima facie”.9 J. Trzciński speaks of the nature of the programme-related norms 
in a similar manner. “Programme-related norms are those that require a goal to be 
achieved, or to be pursued. The goals meant here are those of the norm creator, 
they are the objectives and tasks addressed to a public authority, and not the law 
on the citizen’s side. 

Therefore, a programme-related norm does not indicate how to behave in order 
to accomplish a certain goal, but specifies which goal should be achieved. It often 
specifies which goal can be implemented given the opportunities available to the 
public authority”.10 It is believed that the provisions of the law generating the pro-
gramme-related norms provide the basis for the reconstruction of norms of con-
duct warranting that the appropriate action shall be taken to achieve the goals set 
out in the relevant provisions. In other words, “there is no reason to deny the nor-
mative nature to the statements indicating what goals should be achieved. These 
statements in fact indirectly indicate what necessary action should be taken. (...) 
Thus, the normative discourse is actually very rich and includes many types 
of statements”.11

Given the above it seems only reasonable to consider whether the pro-
gramme-related norms impact also the subject matter of agricultural law, and sup-
plement a set of norms in this branch of law. I believe there are strong arguments 
for doctrinal separation of “programme-related method of regulation” in the area 
of agricultural law, both at European and national level.

 6 Ibidem, p. 97.
 7 Comp. P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w ustawach konstytucyjnych RP, War-

saw 1997, pp. 60–87.
 8 Ibidem, p. 101.
 9 Ibidem, pp. 99, 104.
10 J. Trzciński, Komentarz do art. 68, (in:) K. Działocha, L. Garlicki, P. Sarnecki, W. Sokole-

wicz, J. Trzciński, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Vol. III, Warsaw 2003, p. 4.
11 T. Gizbert-Studnicki, A. Grabowski, Normy programowe w konstytucji, (in:) J. Trzciński 

(ed.), Charakter i struktura norm..., p. 106.
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The origin of norm-related programmes, incorporated in agricultural law 
regulations can be found in the United States of America, where the interven-
tion processes shaping the agricultural system12 was initiated in the twenties and 
thirties decades of the twentieth century. As part of a broader program of state 
intervention, i.e. the so-called. New Deal, they were established to define a num-
ber of goals and actions of the state aimed at counter-acting the consequences 
of a great economic crisis while questioning the liberal economic concepts. This 
programme provided the basis, among others, for the preparation of the Agricul-
tural Adjustment Act published in 1933, which introduced a number of legal solu-
tions shaping the American agricultural market and the position of the farmer. 
Until today, the assumptions of this program have been implemented in the leg-
islation of the United States in an evolutionary manner by the way of using, 
among others, some instruments to support agricultural production or the mech-
anism of excluding land from production.13 They are implemented periodically 
each time the Congress passes the acts called the Farm Bills to comprehensively 
update pivots of agricultural policy and set specific mechanisms of its implemen-
tation14 in place.

3. THE PROGRAMME GOALS UNDER THE CAP

The method of creating the program-related goals in agriculture was also 
adopted in the Treaty of Rome of 25 March 1957 establishing the European 
Economic Community. These goals have been successively modified and sup-
plemented in subsequent acts of primary in the reports and memoranda of the 
European Commission and the projects of reform of the Common and secondary 
law of the European Union, as well as made more specific Agricultural Policy, 
such as the Mansholt Plan (1968), MacSharry’s Plan (1992) or Fischler’s Plan, or 
as part of Agenda 200015 (1998). This kind of programme documents provided the 
basis for the introduction of normative regulations. One of the first and important 
ones was the Council Regulation (EC) No. 1257/1999 of 17 May 1999 on support 
for rural development by the European Agricultural Guidance and Guarantee 

12 Starting from the programme of maintaining agricultural prices implemented in 1929 and 
administered by Federal Farm Board.

13 More about the scope and instruments of support to American family farms by federal in-
stitutions: P. Blajer, Amerykańskie family farms – status i instrumenty wspierania przez instytucje 
federalne, (in:) P. Litwiniuk (ed.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego 
w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Warsaw 2015, pp. 309–322. 

14 P. Czechowski (ed.), Agricultural law, Warsaw 2015, pp. 58–61.
15 More in: P. Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego 

do prawa Unii Europejskiej, Warsaw 2001, pp. 20–25.
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Fund (EAGGF) and amending and repealing certain regulations,16 as it included 
the first major programme-related norm and provided the framework for later 
norms for the policy creation and the implementation of rural development pol-
icy. In this regulation Member States were entrusted with the power of designing 
national or regional programs (plans) of rural areas development, which would 
be then approved by the European Commission. The adoption of the rural devel-
opment program (plan) for a given territory resulted in a requirement for the 
competent authorities to have the legislative instrumentation set in place with 
the view to implementing some applicable mechanisms and targets laid down 
in the document.

4. THE LEGAL STATUS OF THE RDP

Given the hypothesis presented in this paper, it is important to make an attempt 
at determining what legal nature is to be attributed to the Rural Development Pro-
gramme, and in particular: does it include any programme-related norms, and, 
moreover, can they be attributed the value of commonly effective law? Other than 
statements constituting internally effective law or soft law, it is this very value 
that would decide about the paramount importance of programme-related norms 
derived from the Programme as being those which overrule ordinary regulations 
of the national legislature in the field of agricultural law.

A. THE PARTNERSHIP AGREEMENT

Given the current state of the law, and in accordance with para. 20 of the pre-
amble of Regulation 1303/2013, each Member State shall prepare the so called 
partnership agreement. The purpose of the document is to translate the elements 
listed in Common Strategic Framework (CSF)17 into “national contextˮ and indi-
cate some specific commitments aimed at the achievement of the EU objectives.

As stipulated in Art. 2.20 of Regulation 1303/2013, a Partnership Agreement 
is a document prepared by the Member State to determine its strategy, priorities 
and conditions for the effective and efficient use of the EU funds. Partnership 
Agreement covers all the support from the EU funds, including the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD, Art. 14.3 of the Regulation). 
The Agreement should be submitted to the European Commission (Art. 14.4 

16 Polish JoL No. L 160, 26.6.1999, p. 80.
17 See in particular Art. 10 and Annex to the a/m Regulation.
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of the Regulation), and then, in principle, it is subject to its approval – by the 
way of an implementing decision of the Commission (Art. 16.2 of the Regulation).

According to Polish law (Act of 6 December 2006 on the implementation 
rules of development policy), a draft partnership agreement, once prepared by the 
minister competent for regional development in conjunction with other author-
ities and partners, is then adopted as a resolution of the Council of Ministers. 
After the Agreement is approved by the European Commission, it is “communi-
cated to the members of the Council of Ministers .ˮ Moreover, an announcement 
is published in “Polish Monitorˮ or the Official Journal of Laws of the Repub-
lic of Poland proclaiming the Commission decision to approve the Partnership 
Agreement. It also specifies the website address where the content of the Agree-
ment is posted.

The European Commission approved some elements of the Partnership 
Agreement for the years 2014–2020 prepared by Poland in the commission Deci-
sion of 23 May 2014, OJ No. C (2014) 3517. An Announcement of the Minister 
for Infrastructure and Development of 1 August 2014 “on the European Commis-
sion’s decision approving the Partnership Agreement for the years 2014–2020ˮ 
was published in Polish Monitor 2014, item 673.

B. THE PROGRAMMES

Disbursement of various EU funds is based on the so-called programmes. They 
should be consistent with the framework defined in the partnership agreements.18 
As regards the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), the 
relevant program is called “Rural Development Programme” (hereinafter referred 
to as “RDP”; see Art. 2.6 of the Regulation). 

Programs should be developed by the Member States “according to transpar-
ent procedures and in accordance with their legal and institutional framework” 
(point 27 of the preamble to Regulation 1303/2013). Regulation 1303/2013 indi-
cates (see especially Art. 27), the contents to be included in a program. In par-
ticular, programmes should contain “a strategy for the program’s contribution 
to the European Union strategy for smart and sustainable growth conducive to 
social inclusion ,ˮ as well as spell out “arrangements to ensure effective, efficient 
and coordinated implementation of the European Fund for Strategic Investments 
(EFSA) along with projects aimed at reducing administrative burden for benefi-
ciaries .ˮ The program should, among others, define “priorities setting out specific 
objectives, appropriations of financial support from the EFSA and the relevant 
national co-funding ,ˮ as well as include “the description of measuresˮ in accord-
ance with the Fund-specific rules.

18 See Art. 26.1 Regulation No. 1303/2013.
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According to Art. 29 of Regulation 1303/2013, the Commission performs the 
evaluation of programmes primarily in terms of their compliance with the EU law 
and the partnership agreement. Furthermore, it examines also the effectiveness 
of their contribution to the selected thematic objectives and priorities of the EU. 
As stipulated in Art. 29.1, sentence. 2 of the Regulation “The assessment shall 
address, in particular, the adequacy of the programme strategy, the corresponding 
objectives, indicators, targets and the allocation of budgetary resources”. Within 3 
months from the submission of the program, the Commission shall submit obser-
vations and the Member State should provide the Commission with any additional 
information and, if necessary, make changes to the program (Art. 29.3 of the Reg-
ulation). If the comments of the Commission are taken into account, the Commis-
sion should approve the programme in accordance with the Fund-specific rules 
(Art. 29.4 of the Regulation) no later than 6 months of the submission date.

The EU rules concerning the RDP are laid out in detail in Regulation 
1305/2013 (the Regulation, according to its Art. 1.2, complements the provisions 
of Part. II of the Regulation No. 1303/2013), and the Commission Implementing 
Regulation No. 808/2014.

The key goal of the RDP is to use the EAFRD support through the implementa-
tion of a strategy to achieve the EU priorities in the field of rural development (see 
Art. 6.1 Regulation 1305/2013). The content of RDP is regulated primarily in Art. 8 
of the Regulation. The programme should include, among others, specification of 
needs to be met, description of a strategy, description of each selected measure, 
financial plan along with the conditions relevant to the program implementation.

C. THE PREPARATION AND APPROVAL OF THE RDP

According to Art. 10.2 Regulation (EU) No. 1305/2013, the Commission 
approves the RDP by the way of issuing an implementing act, i.e. the so-called 
implementing decision. Also, as a rule, any changes in the RDP should be 
approved by the Commission (see Art. 11 of the Regulation).

In Polish law, regulations for the development of the RDP are presented in the 
Act on the principles of development policy. Preparation of the draft programme 
is a task of a minister competent for rural development (Art. 14g.4 of the Act). 
The legislator has stressed that the programs – including RDP – should take into 
account the provisions of the partnership agreement.

Once the draft of RDP it is prepared, and prior to its submission to the Euro-
pean Commission, it is “adopted by the Council of Ministers (...) by way of a reso-
lution .ˮ Following the approval of the RDP by the Commission, it is next notified 
“to the members of the Council of Ministers .ˮ As stipulated in Art. 14kd of the 
above mentioned Act, the RDP should be “communicated to the publicˮ (on the 
web site of BIP [Public Information bulletin] of the minister competent for rural 
development). In addition, an announcement about the approval of the RDP by the 
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Commission must be published in Polish Monitor along with the address of the 
website where the program has been posted.

The responsibility for the implementation and control of operations of the EU 
programmes lies first of all with the Member States (para. 66 of the preamble 
to Regulation 1303/2013). The primary duties of the Member States include the 
adoption of relevant “legislative, statutory and administrative provisionsˮ for the 
implementation of the RDP (see Art. 65.1 Regulation 1305/2013). In particular, 
the Member State should appoint the so-called Managing Authority (responsible 
for managing the program), the so-called accredited paying agency and the so 
called certification body (Art. 65.2 of the Regulation). In addition, the state should 
ensure that “for each rural development programme some relevant management 
and control system are created in such a way as to ensure a clear allocation and sep-
aration of functions between the Managing Authority and other bodies” (Art. 65.3 
sentence. 1 of the Regulation). The EU legislator underlines that “Member States 
shall be responsible for ensuring that the systems function effectively throughout 
the programme periodˮ (Art. 65.3 sentence 2 of the Regulation).

The currently effective Polish RDP was submitted to the Commission on 
15 April 2014. Next (i.e. on 24 July 2014), the Commission assessed the pro-
gramme and submitted observations. The final version of the programme was 
submitted on 5 December 2014, and the RDP was approved by Commission 
Implementing Decision of 12 December 2014, [OJ] No. C (2014) 9783. Apart from 
granting approval for the RDP (Art. 1 of the Decision), the Commission deci-
sion identified also the maximum EAFRD contribution, the annual allocation of 
the total contribution from the Union, the amount of resources allocated to less 
developed areas during the transitional period, and the amount of contribution for 
each measure and type of operation, together with special amount of the EAFRD 
contribution (Art. 2.1 of the Decision in connection with part I of the Annex to 
the said Decision). Moreover, Part II of the Annex to the Decision determined the 
value of the target indicators for each of the specific objectives included in the 
programme (see Art. 2.2 of the Decision).

The Annex to the Decision comprises two parts. The first one consists of 
“a table showing the annual contribution from EAFRDˮ and “the table show-
ing the rates of contribution from the EAFRD in a breakdown by measure and 
types of operations, together with a special rate of EAFRD contributionˮ while 
the second one includes “the table showing measurable targets related to each of 
the specific objectives .ˮ The provision in Article 4 of the Decision stipulates that 
“this Decision is addressed to the Republic of Poland .ˮ

Pursuant to art. 14kd, section 2 of the Act, Polish Monitor of 17 June 2015, 
in item 541 publishes an announcement of the Minister of Agriculture and Rural 
Development of 21 May, 2015 “on the approval by the European Commission of 
the Rural Development Programme 2014–2020 and the address of the website 
where it is posted .ˮ
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The legal basis for the implementation of the RDP in the years 2014–2020 is 
provided mainly in the Act of 20 February 2015, on support for rural development 
with the use of the EAFRD funds under the RDP19 for the years 2014–2020, as 
well as in a dozen of regulations published under this Act.

D. THE POLISH ADMINISTRATIVE JURISDICTION ON THE RDP

The issue pertaining to the legal nature of RDP has emerged in the juris-
prudence of administrative courts. 2020 Cases settled in these courts concerned 
mainly complaints against the decisions on granting aid, which the issuing author-
ity based not only on the existing laws and regulations, but also on the provisions 
of the RDP. The basic question that had to be decided by the administrative court 
was whether, besides the acts of law and regulations, the RDP could constitute 
the legal basis for administrative decisions. This question is related to another 
dilemma: whether RDP should be used in the process of judicial review of an 
administrative decision (or some other verdict of a public administration body) as 
part of the base (module) for the assessment of the decision legality.

In its judgment of 21 January 2008, file ref. No. II GSK 287/07, the Supreme 
Administrative Court stated that “the allegations of the complaint are not accurate 
if based on the assertion that, because of the approval of the RDP by the Euro-
pean Commission, the provisions of the plan had to be regarded as a material and 
substantive basis for the issuing of an administrative decision (...) .ˮ It was argued 
by the Court that “the European Commission’s Decision of 6 September 2004, 
approving the RDP, was directed only to the Republic of Poland as a state, and 
not to its citizens. Therefore, it cannot be stated that the Decision was binding 
and could be applied directly in the state as is the case with any regulation (see 
Art. 249 sentence. II of the Treaty establishing the European Community). Fol-
lowing the adoption of the decision, it has been up to the State to make sure that 
the consequences of the Decision binding for that State should be transferred in 
an appropriate form into the national legal system (with the account taken of the 
constitutional sources of universally effective law), so that the RDP regulations 
could be then regarded as a legal basis for issuing administrative decisions in 
relation to its citizens .ˮ The Court has decided also that “because of the very fact 
of having been approved by the European Commission, the RDP has not become 
an act of the Community law, and, therefore, in order to analyse its effects, the 

19 Polish JoL, 2015, item 349.
20 The currently prevailing jurisprudence on the issue under discussion here is aptly reflec-

ted in the decision of the Voivodship Administrative court (VAC) of 14 March, 2007, III SA/Kr 
1403/06, LEX No. 533772 (see also E. Kremer, Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju 
obszarów wiejskich, płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Studia 
Iuridica Agraria” 2009, Vol. VII, p. 143).
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criteria resulting from the Polish constitutional order should be applied in full, in 
particular with the view to evaluating it as the source of universally binding law, 
which could provide the basis for issuing the administrative decisions .ˮ

As discussed above, the position presented in the judgments of Voivodship 
Administrative Court (VAC) in Cracow and Supreme Administrative Court (SAC) 
was – in principle – supported in the subsequent court jurisprudence.21 First of all, 
the emphasised point is that, since the draft RDP is adopted as a resolution by the 
Council of Ministers, then, given the constitutional system of sources of law, it has 
the status of an act of internal law, as referred to in Article 93 of the Constitu-
tion. Consequently, contrary to the generally applicable legislation (national laws, 
regulations), the RDP cannot provide legal basis for decisions taken with regard 
to entities or individuals (see Art. 93.2 sentence 2 of the Constitution), which 
is notwithstanding the RDP approval by the European Commission. However, 
regardless of the prevailing court jurisprudence presented above, it is sometimes 
pointed out in the case law that the very contents of the programme can be applied 
as guidance to the interpretation of the RDP implementing regulations to dispel 
any doubts in this respect.22 There are also some judgments of administrative 
courts that adopted a different viewpoint from the one discussed above, and they 
permit the use of the RDP provisions as the basis for an administrative decision.23 
This confirms that the view arguing that the RDP cannot act as the basis for 
an administrative decision because, in light of the Constitution, it is exclusively 
an act of internal law, is occasionally questioned in jurisprudence. Sometimes 
administrative courts come to the conclusion, even though they justify it in differ-
ent ways, that RDP can constitute both, a part of the legal basis for administrative 
decisions on granting or refusing a specific benefit, as well as a criterion of the 
judicial assessment of a decision legality.

Given the above it becomes clear that the legal nature of the RDP is debatable 
in judicial practice. It is also acknowledged in literature that “the RDP is effective 
in Poland basing on an announcement of the Minister of Agriculture and Rural 
Development, which is not included in the constitutional catalogue of sources 
of the universally binding law. All the other implementing regulations relating 
specifically to individual activities are linked to RDP. This structural complexity 
raises some legal uncertainty, especially when it comes to the effectiveness of the 
references made to the RDP and the legal consequences associated with failure to 

21 See e.g. SAC decision of 7 March, 2008, II GSK 336/07, LEX No. 469726; SAC decision of 
18 March, 2008, II GSK 401/07, www.nsa.gov.pl; SAC decision of 22 April, 2008, II GSK 504/07, 
LEX No. 469725; SAC decision of 13 November, 2008, II GSK 627/08, LEX No. 526044; SAC de-
cision of 17 February, 2009, II GSK 765/08, LEX No. 517035; SAC decision 21 May, 2009, II GSK 
953/08, LEX No. 547120; VAC decision in Gorzów Wlkp. of 24 June, 2009, II SA/Go 161/09, LEX 
No. 563671.

22 E.g. SAC decision of 17 February, 2009, II GSK 765/08, LEX No. 517035.
23 E.g. VAC decision in Warsaw of 6 May, 2011, V SA/Wa 2779/10, LEX No. 996036; VAC 

decision in Warsaw of 19 July, 2011, V SA/Wa 715/11, LEX No. 1094948.
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adjust in line with the announcement requirements, as the latter cannot possibly 
define the rights and obligations of citizens. The inclusion of the Rural Develop-
ment Programme in a legal act not granted the status of a universally binding law 
should be approached with caution due to the confusion it creates, and failure to 
precisely define the legal position of RDP .ˮ24

Moreover, you can also find the view expressed in literature that the RDP 
does not constitute an act of binding law, as this document actually belongs to 
soft law,25 which, among others, is presumed to follow from the fact that the RDP 
is “an operational document setting out the objectives, priorities and principles 
of providing support to sustainable rural development”, or it constitutes a “spe-
cific »act of law« of the EU as it is approved by a decision of the European 
Commission”.26

E. THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE ON THE RDP

The issue of the legal nature of the EU programmes has emerged in the case 
law of the European Court of Justice and the Court of First Instance.

In particular, the judgment of the ECJ on Huber case (C-336/00) of 19 Sep-
tember 2002 it worth mentioning. In its judgment, inter alia, the ECJ ruled that, 
based on Article 7.2 Council Regulation (EC) No. 2078/92 on agricultural pro-
duction methods compatible with the requirements of environmental protection 
and maintenance of the countryside, the decision of the European Commission 
approving the so-called national aid program included the contents of that pro-
gram on the one hand, but in doing so, on the other hand, it did not give the pro-
gramme the status of an act of the Community law.27 According to the ECJ, when, 
in some specific circumstances, the agreement concerning assistance is not com-
pliant with the programme approved by the Commission, then the national courts 
are competent to decide on legal consequences following from that situation that 
are defined in national law. 

Furthermore, the EU Court also emphasized that the Commission decision 
is addressed to the Member State only. However, national courts are competent to 
assess the legality of a measure granting individual support in the light of both, 
the program approved by the Commission, as well as Regulation 2078/92. This 
position was sustained in an order of the Court of First Instance of 28 February 
2005 in the Pezold case (T-108/03).

24 P. Czechowski, A. Niewiadomski, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa – aspekty prawne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, Vol. X, pp. 327–328.

25 See P. Będźmirowska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 – problematyka 
prawno-organizacyjna, doctoral thesis, Warsaw 2013 [typescript], pp. 80–97.

26 K. Zalega, Wspólnotowa Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich, „Kontrola Państwowa” 
2011, No. 4, p. 72.

27 See para. 2 of the judgement and item 40–41 of justification.
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The above-cited case law shows that, even though the programme itself is 
not recognized to be the one constituting a distinct act of the EU law, also once 
approved by the Commission’s decision, yet its provisions can be of general and 
abstract nature. However, the task of determining the position of the programme 
in national law, and the decision as to any consequences following from the breach 
of the programme provisions by the Member State authorities constitute the com-
petence of national courts.

Consequently the analysis of constitutional regulations needs to be performed 
in order to determine the rank of the RDP in the Polish legal system.

F. THE RDP IN THE POLISH CONSTITUTIONAL LAW

The analysis of jurisprudence and views expressed in literature lead to the 
conclusion that it is not clear what position RDP takes in Polish constitutional 
system of sources of law. Still, the answer to this question is of fundamental 
importance from the viewpoint of the binding force that the RDP has as a basis 
for action by public authorities (legislative, executive and judicial), and the pos-
sibility of making references to the provisions of RDP by entities or individuals. 
This is an issue of practical importance especially when encountering discrepan-
cies between the RDP and the regulations laid down in laws and implementing 
regulations.

Based on the current views of the doctrine it must be assumed that if a given 
act is addressed to the state (its authorities) and imposes on the state some bind-
ing obligations of general and abstract nature (e.g. the obligation to implement 
the provisions of the act of law by the legislative bodies), then, in principle, such 
an act should be regarded as a source of law in the meaning of constitutional 
law. Another question is, in which of the categories of sources of law such an act 
should be included. Given the European Commission’s decision approving the 
RDP, this program should be considered a document addressed to the state. As 
stipulated in the EU law and in general constitutional clause on the observance 
of binding international law (Art. 9 of the Constitution), it is the state authori-
ties that have the obligation to implement the programme, meaning they need 
to “translateˮ the subject matter contained therein into the substantive rules of 
national law (in particular, laws and regulations) as well as to create proper “envi-
ronmentˮ comprising procedures and systems that enable the achievement of the 
RDP objectives. Therefore, pursuant to the Commission decision approving the 
RDP, the state becomes bound by its provisions in the sense that it must ensure 
that the programme requirements are adequately reflected in national legislation 
(in particular laws and regulations). From this viewpoint, i.e. the obligations of 
the state, or those following for the State from the act of the RDP approval in 
Commission’s Decision, the fact that the draft RDP is adopted by the Council 
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of Ministers’ resolution is of no significance whatsoever. It is so because a dif-
ference must be made between the draft RDP and the programme approved by 
Commission Decision. The contents of these acts may indeed be identical, but 
they differ in respect of their legal significance. The draft RDP (resolution of the 
Council of Ministers) cannot be regarded as an act binding for all the authorities 
responsible for the shape of Polish law, including the Parliament. It is the act on 
the application of law, issued under the general competence of the Council of 
Ministers to conduct foreign policy and exercise leadership in relations with inter-
national organisations.28 However, once approved by the Commission’s decision, 
the RDP should be implemented by the Parliament first of all. This obligation has 
its constitutional source in Art. 9 of the Constitution.

Given the aim of determining the legal nature of the RDP, it is necessary to 
refer to the contents of the provisions in this document. One must answer the 
question, whether it is of a normative nature, i.e. whether it contains provisions 
spelling out binding rules of conduct of a general and abstract nature. The fact of 
no importance for such an assessment is that the RDP does not contain provisions 
(articles, paragraphs etc.) formulated in a manner typical of laws or regulations.

It is worth recalling at this point the findings of case law and science of 
administrative law regarding the acts related to program-planning as issued by 
the authorities.

The point emphasised above all in literature is the difficulty involved in the 
clear-cut qualification of all the acts having the character of plans, strategies, 
programs, etc. It is pointed out that “the programs generally do not contain legal 
norms, so they do not meet the criteria relevant for acts of internal law; they 
are not acts of creating law. Rather, they determine how to perform tasks and 
competences already designated by some commonly applicable law and do not 
establish any new powers and responsibilities for their recipients. To a large 
extent, these acts are, in fact, plans of cooperation and integration of activities 
of government bodies and local government authorities as well as those of other 
public and non-public entities”.29 Some representatives of the doctrine believe 
that “the discussed forms can be of informative, indicative or imperative nature. 
Their development and application can be made mandatory, but they can also be 
performed basing on discretionary powers. They are usually acts of abstract and 
general nature, but they can be also individual and specific. Mostly, they assign 
duties to administration authorities, but they also can have some impact on the 
administered bodies or units as they frequently determine their legal situation and 
sometimes public rights. This means that they can take the form of normative acts 

28 See Art. 146. 1 and para. 4.9 of the Constitution.
29 Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Plany, 

strategie, programy i inne zbliżone formy działania administracji, (in:) Podmioty administracji 
publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora 
Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, p. 174.
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or other acts of general or individual nature, or undertakings of material and tech-
nical nature, socio-organizational and other types of activities that are difficult to 
place in a traditionally developed directory of legal forms of action .ˮ30

Planning acts take different forms. “They can be normative acts (budget law, 
strategy of a country development, local zoning plans) and then fall into the cate-
gory of legislative acts of general application, or they can be policy acts and then 
are classified in a very broad category of internal normative acts (...) or in an even 
broader category of general acts .ˮ31

A debate on the normative aspects of documents focused on program-planning 
was also performed at the time of the People’s Republic of Poland. S Rozmaryn 
presented a particularly interesting view on the so-called national economic plan. 
According to the author, a national economic plan was a normative act, as “the 
very fact that the plan includes indications concerning specific units of national 
economy and determines precise figures specifying some tasks, does by no means 
deprive the plan of its nature of a general act, and it even establishes legal norms. 
In any event, the national economic plan (...) is not addressed to any individually 
specified recipients, and, therefore, it never deals with any specific individuals’ 
matters .ˮ32The author mentioned above took the view that “it is impossible to 
consider (...) the function of putting tasks and organising their execution to con-
stitute a specific feature of solely such legal standards, which are supposedly not 
abstract, and whose nature, therefore, would be that of legal norms, but of another 
kind. (...) Both budgets and plans in their entirety are general acts establishing 
legal standards .ˮ

According to position of the Constitutional Court,33 which needs to be agreed 
with, the mere fact that a document is adopted in the form of a resolution of the 
Council of Ministers does not mean that we have to deal with the source of law, 
including the sources of internal law referred to in Art. 93 of the Constitution. The 
opinion of the Constitutional Court is that, in order to determine the legal nature 
of a document, one should examine its contents presented by the Act provisions 
along with the function the document fulfils. It is characteristic that the Consti-
tutional Court has referred not only to the “formalˮ criterion of evaluating the 
normative nature of an act (based on the analysis of the content of the provisions 
contained therein), but has also stressed the need to assess the function of an act 
in question. 

30 Ibidem, p. 175; compare also E. Olejniczak-Szałowska, (in:) M. Stahl (ed.), Prawo admini-
stracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warsaw 2013, p. 494.

31 M. Stahl, Szczególne prawne formy działania administracji, (in:) R. Hauser, Z. Niewiadom-
ski, A. Wróbel (eds.), System Prawa Administracyjnego, Vol. 5, Prawne formy działania admini-
stracji, Warsaw 2013, pp. 365–366.

32 S. Rozmaryn, Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warsaw 1964, p. 67.
33 Judgement of Constitutional Tribunal of 3 July, 2012, K 22/09, OTK-A 2012, No. 7.
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Given the above it must be concluded that the assessment of legal nature of the 
RDP should be based, on the analysis, firstly, of the content of a document deter-
mined in the law (of the European Union in this case), and, secondly, the function 
the document fulfils in the legal reality, and in particular to what extent the provi-
sions of the RDP determine the duties of a specific group to which it is addressed.

Regarding the content of the RDP, the starting point is set by the provi-
sions of Art. 27 Regulation (EU) No. 1303/2013 and Art. 8 Regulation (EU) No. 
1305/2013. However, as the Voivodship Administrative Court in Lublin aptly 
stated in the justification of the judgment dated 6 November 2012, file ref. No. III 
SA/Lu 620/12, the legal significance of RDP lies in the fact that this document 
“indicates the essence, objectives and scope of specific measures under which 
aid is granted, along with beneficiaries, access criteria as well as the form, the 
amount, and level of support .ˮ As included in the RDP, the description of needs, 
strategies, activities, and financial plans, indicators, conditions of the implemen-
tation of the programme (including descriptions of procedures, rules regarding the 
criteria for selecting operations, the designation of the bodies acting as Managing 
Authority, the Paying Agency or Certification Body etc.) are presented in such 
a degree of detail, that they can be regarded as a statement of an obligatory (nor-
mative) nature. They specify how the support from EAFRD for a given state will 
be implemented in accordance with substantive or procedural aspects along with 
those related to a given system or organisation. Moreover, there is no doubt that 
the provisions of the RDP are not addressed to an individual entity and they are 
not issued on a merely one-off basis. Thus, they are general and abstract norms.

As regards the function fulfilled by the RDP in legal reality, it should be 
emphasized that once the document is approved by the European Commission, 
some legal obligations are established on part of the member state as stipulated in 
the law of the EU and in line with Art. 9 of the Constitution, namely the obligation 
to implement its provisions. In particular, this involves the drafting of appropriate 
regulations (laws, regulations) aimed at translating the RDP into Polish legislation 
and providing appropriate conditions in terms of procedures and organisation to 
ensure effective implementation of the programme provisions. It should be born 
in mind that, in accordance with Art. 65.1 Regulation 1305/2013 “Member States 
shall adopt all the laws, regulations and administrative provisions in accordance 
with Art. 58.1 Regulation (EU) No. 1306/2013 in order to ensure the effective pro-
tection of financial interests of the Union .ˮ Furthermore, in accordance with para. 
3 of the provisions referred to hereinabove, “Member States shall ensure that, for 
each rural development program, an adequate management and control system 
are set up to ensure a clear allocation and separation of functions between the 
Managing Authority and other bodies. Member States are responsible for ensur-
ing effective functioning of the systems throughout the program period”. What is 
more, state authorities are bound by the provisions of the RDP in the sense that 
any discrepancy between the RDP and national regulations can be considered to 
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constitute a violation of international obligations of the state. Moreover, regard-
less of the content of domestic law, any case of giving an individual decision 
(e.g. administrative decision) incompatible with the RDP should be also treated 
as a breach of the obligations towards the EU.

Consequently, in terms of its function, the RDP, once approved by the Euro-
pean Commission, produces an effect similar to that of a decision or a directive 
addressed to the Member State, namely it produces a need to have its provisions 
transposed into the national law. From this viewpoint, and in the light of the case 
law of the Court of Justice of the European Union discussed hereinabove, the fact 
of no consequence whatsoever is that the programme is not in itself an act of sec-
ondary legislation of the European Union.

For the reasons discussed above, it needs to be acknowledged that the RDP 
– after its approval by the European Commission – is a normative act, that is, an 
act containing general and abstract norms, which are binding for the state and 
its authorities (especially the authorities with legislative powers). Therefore, the 
RDP meets the criteria that enable its classification as the source of law. Conse-
quently, one cannot agree with a claim that the RDP is merely an act of “soft law”. 
A typical feature of the latter type is that – as a rule – their performance is not 
a legal obligation, but they are provide some guidance (recommendation) of the 
body issuing the act. Provisions of the “soft law” acts may be relevant to the inter-
pretation of provisions (as a guide line in this respect), but, they do not, in their 
own right, constitute any source of obligations for the recipient.34 However, these 
acts are intended to provide some guidance for the interpretation of law – both in 
terms of its subject matter, as well as reconstruction of the pattern. In this respect, 
the Constitutional Court should take them into account during the examination 
of constitutionality”. However, the provisions of the RDP are not merely some 
indications or recommendations. The RDP spells out detailed solutions in terms 
of institutional, procedural and substantive aspects that have to be judiciously 
transposed into national law. The state is obliged to implement them and, as has 
been already mentioned, any irregularities in this respect should be regarded as 
a breach of the EU law.

Considering the above and the fact that, in accordance with the intention of the 
EU legislator reflected in Art. 10.2 Regulation 1305/2013, the RDP is approved 
by the Implementing Decision of the Commission, then, from the point of view of 
the Polish system of sources of law, the RDP should be regarded in the same way 
as the decision approving the programme, even though the RDP does not belong 
to the secondary EU legislation. In other words, the RDP should be considered 
as part of that decision, which means that, as a result of the approval in the Com-

34 Regarding the function fulfilled by the acts of the soft law type during the examination of 
constitutionality, see the judgement of the Constitutional Tribunal of 11 May, 2007, K 2/07, OTK-A 
2007, No. 5 – the position of the Tribunal is that the soft law acts (…) do not create binding patterns 
for the examination of constitutionality.
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mission’s decision, the RDP becomes – just like the decision – an act referred to 
in Art. 91.3 of the Constitution, i.e. the act belonging to the sources of universally 
binding law.

This thesis is not weakened by the fact that the Commission’s decision approv-
ing the RDP is directed to the State and not to its citizens and other entities, 
because the issue of the act addressee is not a determinant to include the act into 
a catalogue of sources of universally binding law. RDP should be “translated” 
into the national legislation which – as in the case of the EU directives – is impor-
tant from the viewpoint of direct applicability, and not from the point of view of 
its positioning in the system of sources of law.

For the foregoing reasons, it should be assumed that the RDP, after its approval 
by the European Commission Implementing Decision issued pursuant to Art. 10.2 
Regulation 1305/2013, becomes a source of universally binding law referred to in 
art. 91.3 of the Constitution.

This thesis is not contradictory to the position of the ECJU Court cited above, 
which indicates that the RDP is not, in its own right, an act of the EU secondary 
legislation. It must be born in mind that the question of legal classification of RDP 
in national law was left by the EU Court for the decision of national courts. Mean-
while, in the light of Polish Constitution, there are strong arguments to justify the 
inclusion of the RDP in a group of acts referred to in Art. 91.3 of the Constitution, 
regardless of whether they are secondary legislation from the perspective of the 
EU law. Adoption of such a position in legal practice would enable a more effec-
tive implementation of the Union’s objectives and eliminate a number of practical 
problems arising in a situation where there are discrepancies between the contents 
of the RDP and the provisions of national laws or regulations.

5. CONCLUSIONS

Considering the reasons presented above, my position is that the normative 
provisions of the Rural Development Programme addressed to the Polish pub-
lic authorities represent the framework of programme-related norms in modern 
agricultural law as they theoretically meet the distinct conditions identified in the 
doctrine with regard to such regulations.
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PROGRAMME-RELATED NORMS IN MODERN  
AGRICULTURAL LAW

Summary

Modern legal studies recognise the usefulness and necessity of distinguishing 
agricultural law norms. As part of the analysis of the legal impact of agricultural law 
norms, the phenomenon of publicization is also pointed out, which means a gradual 
increase in public legal regulations within the framework of agricultural law norms. 
As part of this phenomenon, not only do administrative norms gain in importance, but 
also programme norms within the framework of the implementation of the Common 
Agricultural Policy.

The aim of this article is to assess the scope of legal impact of programme norms 
in agricultural law, determining the objectives to be achieved in the market and income 
policy and the structural policy in agriculture and rural areas, in particular through an 
attempt to establish the legal character of the Rural Areas Development Programme as an 
act of the application of EU and national programme regulations.

The author presents and justifies the position that the normative provisions of the 
Rural Areas Development Programme, due to its role, construction and manner of 
enactment, should be classified as mandatory legal provisions.

KEYWORDS

programme-related norms, common agricultural policy, rural development 
programme
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SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI UMOWNE NABYWCY 
NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ 

SKARBU PAŃSTWA

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa1 zawiera regulację dotyczącą szczególnych obowiąz-
ków niektórych kategorii nabywców nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej 
Skarbu Państwa2. Uregulowanie to dotyczy osób realizujących przysługujące im 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 29 ust. 1 u.g.n.r., nabyw-
ców wyłonionych w toku przetargu ograniczonego (ustnego bądź pisemnego), 
a także osób, którym rozłożono spłatę ceny sprzedaży na raty zgodnie z art. 31 
ust. 2 u.g.n.r.3. Zgodnie z art. 29a ust. 1 u.g.n.r. umowa sprzedaży nieruchomości 
zbywanej osobie należącej do jednej z kategorii wskazanych powyżej zawiera 
w szczególności zobowiązania nabywcy nieruchomości:

‒ po pierwsze, do nieprzenoszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu 
przez okres 15 lat od dnia nabycia nieruchomości oraz do prowadzenia działalno-
ści rolniczej na niej w tym okresie, a w przypadku osób fizycznych do osobistego 
prowadzenia tej działalności;

‒ po drugie, do nieustanawiania w okresie 15 lat od dnia nabycia nieruchomo-
ści hipoteki na nieruchomości nabytej z Zasobu na rzecz innych podmiotów niż 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa4;

‒ po trzecie, nabywca nieruchomości z ZWRSP ma obowiązek zapłaty kwoty 
w wysokości 40% ceny sprzedaży w przypadku niedotrzymania któregokolwiek 
z zobowiązań, o których mowa wyżej, albo w razie złożenia niezgodnego ze sta-
nem rzeczywistym oświadczenia, o którym mowa w art. 29b ust. 1 u.g.n.r.5

1 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 91, z późn. zm., dalej: u.g.n.r.
2 Dalej: Zasób albo ZWRSP.
3 Osoby, którym rozłożono cenę sprzedaży na raty, mogą należeć jednocześnie do kategorii 

osób, które nabywają nieruchomość z Zasobu, korzystając z pierwszeństwa w nabyciu, czy też 
nabywać nieruchomość, będąc zwycięskimi uczestnikami przetargu ograniczonego. 

4 Dalej: KOWR.
5 Zgodnie z art. 29b ust. 1 u.g.n.r. każdy nabywca nieruchomości Zasobu przed zawarciem 

umowy sprzedaży składa oświadczenie o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz że 
nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości.
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W przypadku obowiązków wskazanych w art. 29a ust. 1 u.g.n.r. nie mamy 
do czynienia z powinnościami powstającymi ex lege w związku ze zdarzeniem, 
którym jest zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości z ZWRSP. Przepis ten 
nakazuje zawarcie w treści umowy sprzedaży postanowień nakładających na 
nabywcę obowiązki wskazane w tym przepisie. Innymi słowy – bez zawarcia 
w treści umowy sprzedaży postanowień dotyczących owych obowiązków, nie 
mogą one powstać. Nie jest przy tym możliwe zawarcie umowy sprzedaży bez 
ujęcia w jej treści tych powinności. Przepis art. 29a u.g.n.r. ma bez wątpienia cha-
rakter imperatywny. Konsekwencje zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości 
z Zasobu bez wymaganych w danym przypadku postanowień umownych wyni-
kających z art. 29a określa art. 29c u.g.n.r., zgodnie z którym czynność prawna 
dotycząca zbycia nieruchomości Zasobu dokonana niezgodnie z przepisami 
ustawy jest nieważna6.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 u.g.n.r. postanowienia dotyczące wskazanych tam 
obowiązków nabywcy nieruchomości z Zasobu uwzględnia się w treści umowy 
sprzedaży „w szczególności”. Intencją prawodawcy było wskazanie w ten spo-
sób, że obok koniecznych dla zakwalifikowania czynności prawnej jako sprze-
daży postanowień, powinny znaleźć się w niej również postanowienia wskazane 
w tym przepisie. W ten sposób uwypukla się imperatywny charakter art. 29a 
u.g.n.r. 

Obowiązki wskazane w art. 29a ust. 1 u.g.n.r. są umownymi obowiązkami 
cywilnoprawnymi, gdzie KOWR jest uprawnionym, a zobowiązanym nabywca 
nieruchomości z Zasobu, jakkolwiek obowiązki te służą realizacji celów o gene-
zie publicznoprawnej, a nie jak w typowym stosunku cywilnoprawnym – indy-
widualnego interesu uprawnionego – w tym przypadku KOWR7. 

Pierwszym ze wskazanych w art. 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r. obowiązków 
nabywcy nieruchomości z Zasobu jest obowiązek prowadzenia działalności rol-
niczej na nabytej nieruchomości (w przypadku osób fizycznych – osobiście). Dla 
porównania należy wskazać, że art. 2b ust. 1 u.k.u.r. ustanawia dla nabywcy nie-
ruchomości rolnej obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład któ-
rego weszła nabywana nieruchomość – z tym że w przypadku osoby fizycznej 
gospodarstwo ma być prowadzone osobiście. Dla lepszego wyjaśnienia posta-
nowień ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 

6 Zob. J. Pisuliński, O niektórych osobliwościach obrotu nieruchomościami rolnymi, „Rejentˮ 
2016, nr 5, s. 44–45.

7 Trzeba wskazać, że inny jest charakter obowiązku nieprzenoszenia własności, jak i prowa-
dzenia działalności rolniczej według art. 2b u.k.u.r. (ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształ-
towaniu ustroju rolnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405, z późn. zm.) oraz obowiązków 
przewidzianych w art. 29a ust. 1 u.g.n.r. Otóż w  ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego mamy 
do czynienia z obowiązkami o charakterze publicznoprawnym, niekwalifikowalnymi w ramach 
konstrukcji stosunku cywilnoprawnego.
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celowe jest dokonanie analizy na tle uregulowania zawartego w ustawie o kształ-
towaniu ustroju rolnego.

W przywołanym przepisie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w prze-
ciwieństwie do ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 
Państwa, nie stanowi się wprost o konieczności rzeczywistego wykorzystania 
konkretnie nabytej nieruchomości rolnej, z której to nabyciem wiąże się powstanie 
obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego nieruchomość ta 
weszła. Jak wiadomo, gospodarstwo rolne stanowią nie tylko grunty, które aktu-
alnie tworzą zorganizowaną całość gospodarczą, będąc rzeczywiście wykorzy-
stywane do prowadzenia działalności rolniczej, ale również grunty, które dopiero 
potencjalnie taką całość tworzą (nie są faktycznie do działalności rolniczej wyko-
rzystywane, ale mogą być). Sposób sformułowania art. 2b ust. 1 u.k.u.r. jest pod-
stawą wyrażonego już w piśmiennictwie stanowiska, zgodnie z którym istnieje 
uzasadnienie interpretacji owego przepisu, stosownie do której nowo nabyty grunt 
rolny może być nawet wykorzystany na inny cel niż prowadzenie działalności rol-
niczej, byleby gospodarstwo, z którego pozostałymi składnikami ów grunt poten-
cjalnie tworzy całość gospodarczą, rzeczywiście było prowadzone8.

Ta różnica w sformułowaniu art. 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r. oraz art. 2b ust. 1 
u.k.u.r. daje podstawę do twierdzenia, że grunt nabyty z Zasobu, z którego naby-
ciem łączy się powstanie obowiązków wskazanych w art. 29a ust. 1, musi tworzyć 
rzeczywistą, a nie tylko potencjalną całość gospodarczą z pozostałymi składni-
kami tworzonego w wyniku nabycia czy też istniejącego już uprzednio gospodar-
stwa nabywcy. Trzeba nieruchomość tę postrzegać jako składnik gospodarstwa 
rolnego, jeden z elementów kompleksu składników majątkowych zorganizowa-
nych w określony sposób, spełniającą określoną funkcję w ramach takiej zorga-
nizowanej całości. Nie można wykluczyć, że czasowo, raczej incydentalnie, nie 
będzie ona wykorzystywana, jeśli jest to uzasadnione okolicznościami w ramach 
funkcjonującej zorganizowanej całości współtworzonej przez ten grunt. Cho-
dzi o to, aby nie doszło do trwałego zerwania stanu rzeczywistej (a nie tylko 
potencjalnej) zorganizowanej całości gospodarczej. Istotne jest zaakcentowanie, 
że dopiero niepodjęcie, ewentualnie zaprzestanie działalności rolniczej na tym 
gruncie mające cechy trwałości (oceniane ad casum) i tym samym definitywne 
zerwanie rzeczywistego związku z prowadzonym przez nabywcę gospodarstwem 
stanowi o niewykonaniu omawianego tu, umownego zobowiązania nabywcy9.

Artykuł 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r. nie formułuje obowiązku prowadzenia tej 
działalności w sposób optymalny ze względu na zasady prawidłowej gospo-

8 Por. A. Michnik, Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej, „Krakowski Przegląd 
Notarialnyˮ 2017, nr 1, s. 97. Trzeba jednak mieć na uwadze, że trwała zmiana sposobu wykorzy-
stania nieruchomości może doprowadzić do utraty rolnego charakteru nieruchomości.

9 Zob. również rozważania A. Michnik na tle art. 2b u.k.u.r.: A. Michnik, Obowiązki nabyw-
cy..., s. 95.
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darki10, ale wystarczy, że istnieje taki stan, który pozwala w ogóle na przyjęcie, 
że nieruchomość jest wykorzystywana do działalności rolniczej, niekoniecznie 
też przeznaczonej na zbyt – nie jest to przecież element konstytutywny dla poję-
cia działalności rolniczej11. 

Ustawodawca wprowadził – dla osób fizycznych nabywających nierucho-
mości z Zasobu, należących do kategorii wskazanych w art. 29a ust. 1 u.g.n.r., 
obowiązek osobistego prowadzenia działalności rolniczej na nabytym gruncie. 
Zgodnie z art. 29a ust. 2 u.g.n.r. do obowiązku osobistego prowadzenia działalno-
ści rolniczej na nabytym z Zasobu gruncie stosuje się regulację ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego dotyczącą osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Zawarte w art. 29a ust. 2 u.g.n.r. odesłanie do ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego nie zawiera zastrzeżenia, że ustawę tę w tym zakresie stosuje się odpo-
wiednio, co by sugerowało, że należy stosować jej odnośne przepisy wprost. 
Byłby to jednak zbyt pochopny wniosek. Jak wiadomo, „osobiste prowadzenie 
gospodarstwa rolnego” to jedna z cech charakteryzujących rolnika indywidual-
nego (art. 6 ust. 1 u.k.u.r.). Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 u.k.u.r. uważa się, że osoba 
fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli pracuje w tym gospo-
darstwie oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności 
rolniczej w tym gospodarstwie. Jak widać, w ustawie o kształtowaniu ustroju 
rolnego akcent kładzie się na prowadzenie osobiście działalności w gospodar-
stwie jako zorganizowanej całości, w art. 29a u.g.n.r. ustawodawca świadomie 
odnosi cechę „osobistego prowadzenia” do konkretnego składnika majątkowego, 
rzeczy – nabytej z ZWRSP nieruchomości. Wydaje się zatem, że stosując na zasa-
dzie odesłania regulację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego dotyczącą oso-
bistego prowadzenia gospodarstwa, należałoby przyjąć, iż na gruncie regulacji 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa osobiście 
prowadzi się działalność rolniczą na nabytym gruncie, jeśli to właśnie właściciel 
osobiście pracuje, wykorzystując nabytą z ZWRSP nieruchomość i względem tej 
nieruchomości podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jej rolniczego wykorzysta-
nia. W perspektywie wymogów art. 29a u.g.n.r. nie jest niezbędne, aby na pozo-
stałych gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego nabywcy miała być 
prowadzona działalność rolnicza odpowiadająca tym cechom (a więc inne grunty 
mogą tworzyć zorganizowaną całość gospodarczą z nabytym z Zasobu gruntem 

10 Zob. jednak rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. 
w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieru-
chomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej 
na raty należności (Dz.U. z 2012 r., poz. 208), które formułuje w § 2 pkt 1 obowiązek utrzymy-
wania nieruchomości zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki w celu wykonywania na niej 
działalności rolniczej. Jest to jednak wynikający ex lege obowiązek, niemający źródła w posta-
nowieniach umownych, którego nieprzestrzeganie nie powoduje w żadnym razie konsekwencji 
wskazanych w art. 29a u.g.n.r.

11 Por. na tle obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej według ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego A. Michnik, Obowiązki nabywcy..., s. 95 i n.
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i może być na tych innych gruntach prowadzona działalność rolnicza na rachu-
nek właściciela, ale niekoniecznie „osobiście”). Jak nietrudno dostrzec, w prak-
tyce weryfikacja, czy działalność rolnicza akurat na nabytym gruncie odpowiada 
cechom „osobistego prowadzenia”, może być praktycznie niewykonalna.

Z kolei zakaz przenoszenia własności nabytej nieruchomości, o którym mowa 
w art. 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r., to zakaz zawierania umów, których skutkiem jest 
przejście własności z jednego podmiotu (tu – nabywcy nieruchomości z Zasobu) 
na inny podmiot12. Chodzi o umowy o skutku rozporządzającym, a więc zawar-
cie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności niepowodującej skutku 
rozporządzającego nie jest naruszeniem zakazu ciążącego na właścicielu i nie 
aktualizuje sankcyjnego obowiązku zapłaty kwoty wskazanej w art. 29a ust. 1 
pkt 3 lit. a u.g.n.r. Zakaz z art. 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r. dotyczy wyłącznie umów, 
w których jako zbywca występuje osoba będąca nabywcą gruntu z Zasobu bezpo-
średnio od KOWR, a przedmiotem świadczenia jest nabyty z Zasobu grunt albo 
jego część fizyczna bądź ułamkowa13. Nie jest celowe obejmowanie nim umów 
zawieranych w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy – vide art. 151 
i 231 k.c.14. Z pewnością nie ma jakichkolwiek podstaw, aby zakres zdarzeń pod-
padających pod ów zakaz kojarzyć z „nabyciem nieruchomości” zgodnie ze spo-
sobem rozumienia tego wyrażenia przyjętym w ustawie o kształtowaniu ustroju 
rolnego15. Artykuł 29a ust. 1 pkt 1 u.g.n.r. nie dotyczy więc innych poza umowami 
zdarzeń prawnych powodujących zmianę osoby właściciela zaliczanych zarówno 
do sfery rozwiązań publiczno-, jak i prywatnoprawnych. Nie ma natomiast pod-
staw, aby wyłączyć z zakresu zastosowania zakazu przenoszenia własności naby-
tej z Zasobu nieruchomości umowy dotyczące zbycia gospodarstw rolnych jako 
całości, w których skład wchodzą nabyte z Zasobu nieruchomości.

12 Co do pojęcia przeniesienia własności zob. J. S. Piątowski, (w:) J. Ignatowicz (red.), System 
Prawa Cywilnego. Tom II. Prawo własności i inne prawa rzeczowe, Ossolineum 1977, s. 219.

13 Inną kwestią w takim przypadku jest określenie, jak się ma zbycie części fizycznej czy też 
ułamkowej nieruchomości do obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a 
u.g.n.r. Ustawa nie zawiera żadnej regulacji w tym względzie i nie różnicuje sytuacji, w której 
zbywana jest nieruchomość albo jej część (idealna czy też fizyczna). Możliwa jest restryktyw-
na interpretacja, zgodnie z którą zbycie dowolnej części (fizycznej, ułamkowej) i tak powoduje 
obowiązek zapłaty całej przewidzianej na tę okoliczność kary, bądź też liberalna – nieznajdująca 
jednak oparcia w literalnym brzmieniu ustawy – że przeniesienie własności części nieruchomości 
powoduje obowiązek zapłaty proporcjonalnej do zbywanej części kwoty należnej jako kara. 

14 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ‒ Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, 
z późn. zm. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego zawiera postanowienie, zgodnie z którym 
nabycie nieruchomości na podstawie art. 151 bądź art. 231 k.c. nie wymaga uzyskania zgody Dy-
rektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości (art. 2a ust. 3 pkt 3 u.k.u.r.).

15 Zgodnie z art. 2 pkt 7 u.k.u.r. przez nabycie nieruchomości rolnej należy rozumieć prze-
niesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku 
dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także 
innego zdarzenia prawnego. 
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Zakaz ustanawiania hipoteki na nabytym z Zasobu gruncie odnosi się – co 
już wskazano w doktrynie – do ustanowienia hipoteki umownej. Nie obejmuje zaś 
hipoteki przymusowej16. Tak jak w przypadku ewentualnego naruszenia zakazu 
przenoszenia własności nieruchomości, ustanowienie hipoteki wbrew zakazowi 
umownemu nie powoduje oczywiście jakiejkolwiek wadliwości tak dokonanej 
czynności prawnej – jest ona w pełni skuteczna, a jej dokonanie wbrew posta-
nowieniom ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań-
stwa (precyzyjniej – postanowieniom umowy sprzedaży nieruchomości Zasobu 
wymaganym przez wspomnianą ustawę) powoduje powstanie obowiązku zapłaty 
kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r.17.

Kwestię przesłanek odpowiedzialności właściciela nieruchomości za naru-
szenie obowiązków, o których mowa w art. 29a ust. 1 oraz 2, trzeba widzieć 
w kontekście regulacji Kodeksu cywilnego dotyczącej odpowiedzialności kon-
traktowej. Uzasadnione jest stwierdzenie – przy braku innego rozstrzygnięcia 
w treści ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
– że właściciel nabytej z Zasobu nieruchomości ponosi odpowiedzialność za 
zawinione przez siebie naruszenie tych obowiązków – vide art. 472 k.c., jakkol-
wiek praktycznie najważniejszą konsekwencją naruszenia tych obowiązków jest 
powinność zapłaty kwoty wskazanej w art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r.

Z obowiązkami prowadzenia działalności rolniczej nieprzenoszenia wła-
sności nieruchomości oraz nieustanawiania hipoteki połączona jest powinność 
zapłaty kwoty stanowiącej 40% ceny sprzedaży nieruchomości w razie niedo-
trzymania któregokolwiek z wyżej wymienionych obowiązków. Obowiązek 
zapłaty kwoty we wskazanej wysokości zastrzeżony musi być w umowie sprze-
daży również na wypadek złożenia przez kupującego (jednak przed zawarciem 
umowy sprzedaży) nieprawdziwego oświadczenia co do pochodzenia środków 
przeznaczonych na zapłatę ceny sprzedaży nieruchomości, jak też odnośnie do 
tego, czy zawarł umowę przedwstępną na zbycie tej nieruchomości.

W literaturze proponuje się kwalifikowanie wszystkich obowiązków wska-
zanych w art. 29 ust. 1 pkt 3 u.g.n.r. jako obowiązków zapłaty kary umownej18. 
Ustosunkowanie się do tej propozycji wymaga nieco szerszej analizy. 

Przyjęcie, że mamy do czynienia z karą umowną, jest istotne praktycznie 
przede wszystkim z uwagi na to, iż po pierwsze – obowiązek zapłaty kary skoja-
rzony byłby jedynie z takimi naruszeniami obowiązków nabywcy nieruchomo-
ści, które są spowodowane okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność 
– a więc roszczenie o zapłatę powstawałoby wyłącznie w razie zawinionego naru-
szenia zobowiązania przez nabywcę, a po drugie – kwalifikacja tych obowiąz-

16 J. Pisuliński, O niektórych osobliwościach..., s. 44.
17 Ibidem, s. 45
18 P. Iwaszkiewicz, (w:) P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz, Warszawa 2018, s. 220.
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ków jako kar umownych otwierałaby możliwość miarkowania kary na podstawie 
art. 484 § 2 k.c.

Z pewnością nie mamy do czynienia, w przypadku obowiązków zapłaty 
okreś lonych w art. 29a ust. 1 pkt 3 u.g.n.r., z karą ustawową, gdyż obowiązki te nie 
powstają ex lege, ale wymagają ich zamieszczenia w treści umowy sprzedaży19. 

Niezasadne byłoby również kwalifikowanie obowiązków zapłaty kwoty rów-
nej 40% ceny jako kary gwarancyjnej – a więc powinności zapłaty oderwanej 
od okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Językowe brzmienie 
art. 29a ust. 1 pkt 3 u.g.n.r. nie uzasadnia konstatacji, że obowiązki te są zobiekty-
wizowane i – w odniesieniu w każdym razie do naruszenia powinności z art. 29a 
ust. 1 pkt 1 i 2 – oderwane od zasady odpowiedzialności nabywcy za niewy-
konanie i nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykładnia obiektywizująca 
przesłanki powstania roszczenia KOWR o zapłatę takiej „kary” byłaby zresztą 
czynnikiem dodatkowo ograniczającym uprawnienia właścicielskie nabywców 
nieruchomości z Zasobu, a nie ma żadnych istotnych racji celowościowych uza-
sadniających przyjęcie takiego sposobu rozumienia art. 29a ust. 1 pkt 3 u.g.n.r., 
który by pogarszał pozycję nabywcy nieruchomości.

Uregulowanie obowiązku zapłaty w związku z naruszeniem zobowiązań 
określonych w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r. pozwala na ich zakwalifikowanie 
w ramach konstrukcji kary umownej zgodnie z art. 483 k.c.20. Obowiązek zapłaty 
jest w tych przypadkach konsekwencją naruszenia któregoś z zobowiązań niepie-
niężnych (prowadzenia działalności rolniczej, nieustanawiania hipoteki, nieprze-
noszenia własności nieruchomości nabytej z Zasobu) przewidzianych w umowie 
sprzedaży zawartej z KOWR. Kwestia ta jest jednak dużo bardziej problema-
tyczna w odniesieniu do przypadku określonego w art. 29a ust. 3 lit. b u.k.u.r. 
Kara umowna modelowo traktowana jest jako surogat odszkodowania za niewy-
konanie zobowiązania. Nie da się zakwalifikować konkretnego postanowienia 
jako kary umownej, jeśli nie posiada ono m.in. cechy akcesoryjności względem 
zobowiązania, którego dotyczy21 – obowiązek zapłaty kary umownej powstaje 
w związku z naruszeniem zobowiązania, któremu towarzyszy zastrzeżenie tej 

19 Por. S. Prutis, R. Michałowski, Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2017, s. 354.

20 Wątpliwości może budzić to, że kara umowna modelowo jest traktowana jako surogat 
odszkodowania, a w przypadku naruszenia w szczególności obowiązku prowadzenia działalności 
rolniczej przez nabywcę nieruchomości z Zasobu nie da się mówić choćby hipotetycznie 
o poniesieniu przez KOWR jakiejkolwiek szkody. Nie wydaje się to jednak bezwzględną 
przeszkodą w kwalifikacji omawianego obowiązku jako dotyczącego zapłaty kary umownej, 
zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że możliwość żądania kary umownej jest niezależna od 
tego, czy wierzyciel poniósł szkodę wskutek naruszenia zobowiązania – zgodnie z utrwalonym 
stanowiskiem orzecznictwa, dłużnik nie może zwolnić się od obowiązku zapłaty kary umownej, 
wykazując, że wierzyciel nie poniósł szkody.

21 Zob. przykładowo T. Wiśniewski, (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. 
Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2018, s. 1238 i n.
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kary. W przypadku obowiązku zapłaty kwoty równej 40% ceny nieruchomości 
jako następstwa naruszenia obowiązków w zakresie prowadzenia działalności 
rolniczej, nieprzenoszenia własności czy nieustanawiania hipoteki, związek obo-
wiązku zapłaty z uprzednim naruszeniem któregoś z tych zobowiązań jest jasny. 
Inaczej kwestia ta przedstawia się jednak względem obowiązku zapłaty powiąza-
nego ze złożeniem niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia, o którym 
mowa w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b u.g.n.r. i art. 29b u.k.u.r.

Artykuł 29b u.g.n.r. został wprowadzony w reakcji na negatywnie ocenianą 
praktykę nabywania nieruchomości rolnych z Zasobu w trybie przetargu ogra-
niczonego tzw. metodą „na słupa” – to jest nabywanie nieruchomości rolnych 
w przetargach ograniczonych przez osoby formalnie spełniające przesłanki 
udziału w tych procedurach tylko w tym celu, aby w następstwie dokonać ich zby-
cia na rzecz osób trzecich, od początku zainteresowanych ich nabyciem, jednak 
niespełniających przesłanek wymaganych od uczestnika procedury ograniczonej 
przy sprzedaży gruntów z Zasobu22. Przepis ten należy interpretować funkcjo-
nalnie, nie tracąc z pola widzenia jego celu – jest środkiem mającym zapobiegać 
wskazanym, niepożądanym zachowaniom uczestników obrotu. 

Dlatego też uważam, że naruszenie art. 29b ust. 1 u.g.n.r. w kontekście powin-
ności zapłaty kwoty z art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b u.g.n.r. następuje jedynie wtedy, 
gdy niezgodne ze stanem faktycznym informacje udzielane są w okolicznościach, 
w których nabycie nieruchomości ma nastąpić w celu jej dalszego zbycia dla 
osoby trzeciej, a środki finansowe, które mają być uiszczone jako cena sprzedaży, 
zapewnione są przez osobę trzecią zainteresowaną nabyciem nieruchomości od 
bezpośredniego nabywcy, ewentualnie pozyskane są od innego zainteresowa-
nego nabyciem podmiotu, ale w taki sposób, że bez działań owej osoby trzeciej 
nabywca nie uzyskałby tych środków23. Nie ma, moim zdaniem, racjonalnych 
podstaw do przyjęcia, iż istnieją przesłanki do zastosowania art. 29a ust. 1 pkt 3 
lit. b u.g.n.r. w przypadku osoby nabywającej nieruchomość z Zasobu, która – 
przykładowo – nabywa ją rzeczywiście w związku z powiększeniem prowadzo-
nego przez siebie gospodarstwa rodzinnego, ale która złożyła oświadczenie, że 
cena sprzedaży zostanie zapłacona ze środków „własnych” nabywcy, a w rzeczy-
wistości są to środki uzyskane na podstawie umowy pożyczki czy też kredytu24. 

Wracając do kwalifikacji obowiązku zapłaty kwoty równej 40% ceny nie-
ruchomości w związku ze złożeniem oświadczenia o pochodzeniu środków pie-

22 Zob. S. Prutis, R. Michałowski, Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Pań-
stwa, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo..., s. 353; P. Iwaszkiewicz, (w:) Ustawa o gospodarowaniu 
nieruchomościami..., s. 225 i n.

23 Np. osoba trzecia może być poręczycielem w przypadku umowy pożyczki zawartej w celu 
uzyskania przez nabywcę środków na pokrycie ceny tej nieruchomości.

24 Powyższa analiza odnosi się do interpretacji obowiązku z art. 29b ust. 1 u.g.n.r. wyłącz-
nie w kontekście powinności umownej nabywcy determinowanej przez art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b 
u.g.n.r. i nie dotyczy konsekwencji prawnokarnych wskazanych w art. 29b ust. 2 u.g.n.r.
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niężnych przeznaczonych na zapłatę ceny, trzeba wskazać na odrębności tego 
obowiązku na tle obowiązków dotyczących zapłaty kwoty we wskazanej wyso-
kości wynikających z art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r. Otóż obowiązki zapłaty 
z art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a powstają jako konsekwencja naruszenia zobowiązania 
do nieprzenoszenia własności nieruchomości, nieustanawiania hipoteki bądź też 
nieprowadzenia działalności rolniczej na nabytym gruncie. Obowiązek złożenia 
oświadczenia z art. 29b ust. 1 u.g.n.r. nie jest obowiązkiem, który by wynikał 
z umowy sprzedaży zawartej z KOWR, ale jest przedumownym obowiązkiem 
mającym źródło bezpośrednio w przepisie ustawy. Obowiązek zapłaty kwoty 
wskazanej w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b jest obowiązkiem powstającym samoist-
nie (nie jako konsekwencja uchybienia podstawowemu obowiązkowi kontrakto-
wemu) w związku z samym zawarciem umowy sprzedaży, jednak przesłanką 
jego powstania jest uprzednie uchybienie obowiązkowi z art. 29b ust. 1 u.g.n.r. 

Ponieważ więc obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w art. 29a ust. 1 pkt 3 
lit. b u.g.n.r. nie jest następstwem naruszenia obowiązku umownego, odrzucić 
należy ewentualność kwalifikowania obowiązku zapłaty z art. 29a ust. 1 pkt 3 
lit. b u.g.n.r. jako kary umownej, odrzucić też trzeba dopuszczalność miarkowa-
nia tej kary na podstawie art. 484 § 2 k.c. stosowanego wprost bądź w drodze 
analogii25. Jednak wydaje się, że przesłanki zastosowania art. 484 § 2 k.c. nawet 
w razie dopuszczenia do jego zastosowania w tym przypadku nie byłyby speł-
nione, a w każdym razie zastosowanie tego przepisu byłoby zapewne marginalne. 
Wszak obowiązek ten – co wyjaśniono – zgodnie z prezentowanym tu stanowi-
skiem – wiąże się jedynie z sytuacją, w której kupujący nabywa nieruchomości 
w celu realizacji zamiaru ich dalszego zbycia osobie trzeciej, taki zamiar kupu-
jący powziął już przed zawarciem umowy z KOWR i realizuje go przez zawarcie 
umowy. Mając to na uwadze, trudno wyobrazić sobie okoliczności, w których 
usprawiedliwione byłoby zastosowanie art. 484 § 2 k.c.

Istotne – ze względu na znaczną wysokość kwot wskazanych w art. 29a ust. 1 
pkt 3 u.g.n.r. – jest określenie, czy obowiązki zapłaty z poszczególnych tytu-
łów tam wskazanych podlegają kumulacji, czy też obowiązek ten może powstać 
wyłącznie jeden raz – i że w ten sposób represyjny aspekt regulacji art. 29a 
u.k.u.r. ulega definitywnie skonsumowaniu. Zagadnienie to ma o tyle niebaga-
telne znaczenie, że przy założeniu możliwej kumulacji obowiązku zapłaty kwoty 
40% wartości nieruchomości z różnych tytułów może dojść do sytuacji, w której 
właściciel będzie zmuszony zapłacić, przykładowo, łącznie kwotę przekraczającą 
wysokość uiszczonej ceny za nieruchomość. Można wyobrazić sobie sytuację, 
gdy nabywca w sumie musi zapłacić kwotę równą 160% ceny nabytej nierucho-
mości – byłoby tak, gdyby złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie 
o pochodzeniu środków na nabycie nieruchomości, a następnie zaprzestał albo 

25 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2000 r., IV CKN 157/00, LEX nr 536995, 
w którego uzasadnieniu stwierdzono, że art. 484 § 2 k.c. nie może być „przez analogię” zastosowa-
ny do zobowiązania niemającego charakteru kary umownej.
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nie podjął prowadzenia działalności rolniczej na nabytym gruncie, ustanowił 
hipotekę na nieruchomości i zbył ją na rzecz osoby trzeciej.

Poszukując argumentów na rzecz stanowiska o możliwości jednokrotnego 
powstania roszczenia o zapłatę kary, można by rozważyć, czy cel represyjny 
zastrzeżenia zapłaty kary będzie osiągnięty już przy jednokrotnym powstaniu 
obowiązku zapłaty sumy równiej 40% jej ceny. Kupujący uiszcza cenę nierucho-
mości, która zasadniczo nie jest niższa niż jej wartość rynkowa26. W razie aktu-
alizacji obowiązku zapłaty kwoty, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 u.g.n.r., 
i jej rzeczywistej zapłaty nabywca w sumie ponosi ekonomiczny ciężar zdecy-
dowanie przekraczający cenę (i wartość) nieruchomości (skoro obowiązek ten 
„dołącza się” do obowiązku zapłaty ceny – łącznie jest to kwota w wysokości 
140% ceny nieruchomości). 

Przyjęcie, iż obowiązek zapłaty należności z art. 29 ust. 1 pkt 3 u.g.n.r. może 
mieć miejsce tylko raz w związku z wystąpieniem jednego z przewidzianych 
tam zdarzeń powodujących jego powstanie, nie ma jednak mimo wszystko zbyt 
mocnego zakotwiczenia w brzmieniu przepisów. Sugerować taki wniosek może 
prima facie to, że art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r., który przewiduje obowiązek 
zapłaty wskazanej tam kwoty w razie niedotrzymania jednego z trzech wymie-
nionych tam obowiązków (prowadzenia działalności rolniczej na nabytym grun-
cie, nieprzenoszenia własności albo nieustanawiania hipoteki na tym gruncie), 
kończy się spójnikiem „albo”, a następnie w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. b przewi-
duje się kolejny przypadek, w którym powstaje obowiązek zapłaty kary – zło-
żenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o pochodzeniu środków 
przeznaczonych na zakup nieruchomości z Zasobu. Sugerować to może, że jeśli 
przykładowo, nabywca złożył niezgodne ze stanem rzeczywistym oświadczenie, 
o którym mowa w art. 29b ust. 1 u.g.n.r., wówczas nie może już powstać obowią-
zek zapłaty kary umownej np. w razie późniejszego ustanowienia hipoteki. 

 Jednak takie podejście nie prowadzi do zadowalających rezultatów. Trzeba 
brać również pod uwagę zróżnicowany charakter obowiązków określonych 
w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz b u.g.n.r. Trzeba pamiętać że w art. 29a ust. 1 
pkt 3 lit. a u.g.n.r. prawodawca przewidział możliwość powstania obowiązku 
zapłaty należności w wysokości 40% ceny w konsekwencji naruszenia trzech 
różnych przypadków kontraktowego zobowiązania przez nabywcę (naruszenia 
obowiązku prowadzenia działalności rolniczej, przenoszenia własności nierucho-
mości oraz zakazu ustanawiania na niej hipoteki) – które to naruszenia miałyby 

26 Zob. art. 31 ust. 1 u.g.n.r., zgodnie z którym cenę nieruchomości określa się na poziomie 
nie niższym niż jej wartość rynkowa. Trzeba mieć jednak również na względzie przepisy pozwa-
lające obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości w przetargu – zob. art. 29 ust. 3a u.g.n.r. oraz § 8 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części 
składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
oraz stawek szacunkowych gruntów, Dz.U. z 2012 r., poz. 540.



 SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI UMOWNE NABYWCY NIERUCHOMOŚCI... 325

miejsce już po zawarciu umowy. I jeśli chodzi o te właśnie przypadki, nie ma 
w treści owego przepisu jakiegokolwiek postanowienia, które by wskazywało 
na to, że obowiązek zapłaty kary umownej może powstać tylko raz, mimo że 
np. mamy do czynienia z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej 
przez właściciela i ustanowieniem na niej hipoteki bez zgody KOWR. Wydaje 
się raczej, że sposób sformułowania art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a wskazuje na możli-
wość kumulatywnego naliczania kar umownych w związku ze wskazanymi tam 
naruszeniami postanowień umowy sprzedaży. Mowa tam jest o naruszeniu „któ-
regokolwiek” z obowiązków, a nie jest to jednoznaczne przecież z możliwością 
powstania roszczenia o zapłatę kary tylko jeden raz. I nie ma raczej argumentów 
funkcjonalnych (poza możliwym argumentem o nadmiernej wysokości łącznej 
kwoty należności w związku z ewentualną kumulacją należności z różnych tytu-
łów), które by wskazywały na słuszność przeciwnego wniosku. 

Z kolei obowiązek z art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. b powstaje przecież już w momen-
cie zawarcia umowy sprzedaży, a nie jako rezultat późniejszego stanu naruszenia 
zobowiązania umownego. Dla tych nabywców, którzy przed zawarciem umowy 
złożyli zgodne ze stanem faktycznym oświadczenie z art. 29b ust. 1 u.k.u.r., rze-
czywiście nie może już nawet hipotetycznie po zawarciu umowy powstać ów 
obowiązek – w tym specyficznym kontekście użycie spójnika „lub” w końcowej 
części art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r. nie byłoby fortunne27.

Reasumując, sposób redakcji art. 29a ust. 1 pkt 3 u.g.n.r. i umieszczenie mię-
dzy zawartymi tam przepisami lit. a oraz lit. b spójnika „albo” są podyktowane 
raczej kategorialnymi różnicami odnośnie do charakteru prawnego obowiązków 
zapłaty sformułowanymi w tych przepisach, a nie potrzebą rozstrzygnięcia kwe-
stii możliwej kumulacji kwot należnych dla KOWR z różnych tytułów. Jak wyja-
śniono wyżej, art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a przewiduje obowiązki w zakresie zapłaty 
kar umownych, natomiast art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b przewiduje obowiązek zapłaty 
wskazanej tam kwoty, który nie jest następstwem naruszenia zobowiązania 
umownego, ale obowiązkiem mającym charakter samoistny, mogącym powstać 
wyłącznie w momencie zawarcia umowy sprzedaży. 

Ostatecznie opowiedzieć się trzeba za możliwością wielokrotnego powstawa-
nia obowiązku zapłaty kwot wskazanych w art. 29a ust. 1 pkt 3 u.g.n.r. Przemawia 
za tym – po pierwsze – to, że przepisy wskazują na kilka różnych przypadków, 
w których owe obowiązki mogą powstać, i jednocześnie nie zawierają przy tym 
sformułowania wprost stanowiącego, że obowiązek zapłaty powstaje tylko raz. 
Ponadto każdy z tych zakazów realizuje inny cel założony przez prawodawcę – 
zapewnienie rolniczego wykorzystania gruntu, walor antyspekulacyjny, zapew-

27 Reguła ta jednak nie działa „w drugą stronę”, tzn. jeśli by osoba, która złożyła niezgodne ze 
stanem faktycznym oświadczenie, o którym mowa w art. 29b ust. 1 u.g.n.r., ustanowiła następnie 
hipotekę na nabytej nieruchomości, wówczas można rozważać możliwość powstania dwukrotnie 
obowiązku zapłaty należności w wysokości 40% ceny nabytej nieruchomości – w takiej sytuacji, 
ściśle literalnie, użycie spójnika „albo” jest nieadekwatne.
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nienie kontroli sposobu wykorzystania nieruchomości i umożliwienie interwencji 
w stosunki własnościowe w razie takiej potrzeby przez KOWR, sankcjonowa-
nie prób obejścia wymogu uczestnictwa w procedurze zbycia nieruchomości 
z Zasobu przez osoby nieuprawnione.

 Można by też przedstawić względy systemowe przemawiające za możliwo-
ścią wielokrotnego powstawania obowiązku zapłaty kwot z art. 29a ust. 1 pkt 3 
u.g.n.r. mimo ich znaczącej wysokości. Jest tak, gdyż prawodawca daje na grun-
cie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa wyraz 
woli stosowania znaczących co do rozmiaru sankcji pieniężnych związanych 
z nieakceptowanym przez siebie zachowaniem oznaczonych podmiotów w obrę-
bie regulacji gospodarowania mieniem ZWRSP – w ramach regulacji art. 39b 
u.g.n.r., prawodawca przewidział wszak obowiązek zapłaty przez osobę korzy-
stającą z nieruchomości Zasobu bez tytułu prawnego kwoty równej pięciokrotno-
ści wywoławczej wysokości czynszu, który byłby należny od tej nieruchomości, 
gdyby była ona przedmiotem umowy dzierżawy po przeprowadzeniu przetargu28. 
Wynika stąd, że regulacje sankcyjne, w które wkomponowuje się obowiązek 
zapłaty znaczących kwot pieniężnych, są instrumentem świadomie wykorzysty-
wanym przez prawodawcę na gruncie ustawy o gospodarowaniu nieruchomo-
ściami rolnymi Skarbu Państwa.

Zgodnie z art. 29a ust. 3 u.g.n.r. umowa sprzedaży nieruchomości z Zasobu 
dla podmiotu wskazanego w ust. 1 art. 29a u.g.n.r. zawiera zastrzeżenie, że nie 
stosuje się postanowień dotyczących obowiązku zapłaty kar umownych:

‒ po pierwsze – gdy następuje przeniesienie własności nieruchomości nabytej 
z Zasobu na rzecz zstępnego lub przysposobionego, a w przypadku ich braku – 
krewnego w linii bocznej,

‒ po drugie – w innych niż wymienione wyżej przypadkach – za pisemną 
zgodą KOWR.

Ponadto KOWR może też wyrazić zgodę na ustanowienie hipoteki na nieru-
chomości nabytej z Zasobu. Z kolei w art. 29 ust. 4 u.g.n.r. określa się przypadki, 
w których KOWR może udzielić zgodę bądź to na przeniesienie własności nieru-
chomości (art. 29a ust. 4 pkt 1 u.g.n.r.), bądź to na ustanowienie na niej hipoteki 
(art. 29a ust. 4 pkt 2 u.g.n.r.). 

Słusznie P. Iwaszkiewicz zauważa, że literalnie interpretując art. 29a ust. 3 
u.g.n.r., dochodzi się do wniosku, że prawodawca dopuszcza jedynie zwolnienie 
właściciela nieruchomości z obowiązku zapłaty kary, a nie zwolnienie go z obo-
wiązku, który kara zabezpiecza. Innymi słowy, w razie uzyskania zgody KOWR 

28 Wypada zauważyć, że w wyroku z dnia 18 października 2016 r., P 123/15, OTK-A 2016, 
poz. 80, Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 39b u.g.n.r. w zakresie, w jakim ma zastosowanie 
do posiadaczy nieruchomości w złej wierze, jest zgodny z art. 2, art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32 ust. 1 
i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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nie powstanie wprawdzie obowiązek zapłaty kary, ale mamy do czynienia ze sta-
nem naruszenia zobowiązania29.

Sformułowanie to jest jednak moim zdaniem raczej wynikiem niestaranno-
ści legislacyjnej niż wyrazem przemyślanego zamiaru prawodawcy odnośnie do 
wywołania takich, a nie innych skutków udzielenia zgody na przeniesienie wła-
sności nieruchomości czy też ustanowienie na niej hipoteki. Prawodawca w treści 
art. 29a ust. 3 u.g.n.r. wskazuje expressis verbis na uchylenie obowiązku zapłaty 
kwoty wskazanej w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r., jednak można interpretować 
ten przepis przede wszystkim jako określający, kiedy uchylone zostają zakazy 
przenoszenia własności nieruchomości oraz ustanawiania hipoteki poprzez 
wskazanie konsekwencji uchylenia tego zakazu – jest nim właśnie uchylenie (nie-
powstanie) obowiązku zapłaty kwoty wskazanej w art. 29a ust. 3 lit. a u.g.n.r. 
Ściśle literalna interpretacja, zgodnie z którą same zakazy nie zostają uchylone, 
prowadzi do przyjęcia sztucznej konstrukcji, w której mimo uzyskania zgody 
KOWR, właściciel nieruchomości, dokonując czynności objętej zgodą, narusza 
zakaz umowny. Trudno wskazać jakiekolwiek względy, które by uzasadniały 
jego sensowność.

Zgoda KOWR na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowie-
nie na niej hipoteki ma charakter czynności cywilnoprawnej. Nie ma podstaw do 
przyjęcia, że zgoda KOWR przybiera postać decyzji administracyjnej. Umowa 
sprzedaży jest czynnością cywilnoprawną, cywilnoprawny charakter ma też obo-
wiązek zapłaty kary umownej przewidziany przez art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r. 
Instrument prawny pozwalający na uchylenie powyższych obowiązków również 
więc – o ile nic innego wyraźnie nie zostałoby przewidziane w treści przepisów 
– powinien mieć taki charakter.

Udzielenie zgody przez KOWR na zbycie nieruchomości bądź ustanowienie 
na niej hipoteki jest możliwe jedynie w enumeratywnie wymienionych w art. 29 
ust. 4 u.g.n.r. przypadkach. W innych niż przewidziane przez prawodawcę przy-
padkach wyrażenie zgody nie będzie skuteczne – oświadczenie woli KOWR jako 
złożone poza granicami ustawowo wyznaczonej kompetencji będzie nieważne. 
Nie ma natomiast podstaw do przyjęcia, aby nieważność oświadczenia KOWR 
w tym zakresie mogła być spowodowana przez samo naruszenie procedury uzy-
skania zgody (określonej w treści rozporządzenia30, np. nieprzedstawienie wyma-
ganych dokumentów, brak poświadczenia za zgodność z oryginałem na kopiach 
dokumentów itp.), w sytuacji gdy rzeczywiście istnieje przesłanka warunkująca 
udzielenie zgody. 

29 P. Iwaszkiewicz, (w:) P. Czechowski (red.), Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami..., 
s. 222.

30 Rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania pisemnej 
zgody na przeniesienie własności nieruchomości albo na ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
nabytej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Dz.U. z 2016 r., poz. 746, z późn. zm., dalej: 
rozporządzenie z dnia 20 maja 2016 r.
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Sama zgoda KOWR jest jednostronnym oświadczeniem woli KOWR, które 
w przypadku zakazu przenoszenia własności nabytej z ZWRSP nieruchomości 
– uchyla zakaz zbycia nieruchomości w odniesieniu do czynności prawnej, mają-
cej być dokonaną z indywidualnie wskazanym nabywcą w związku z realizacją 
celu ustawowego uzasadniającego udzielenie zgody. W odniesieniu do zakazu 
ustanawiania hipoteki – zgoda KOWR uchyla zakaz ustanowienia hipoteki – 
w stosunku do stypizowanego w art. 29 ust. 4 pkt 2 u.g.n.r. celu czynności usta-
nowienia hipoteki (w istocie – celu czynności prawnej, która ma być źródłem 
wierzytelności zabezpieczonej hipoteką), przy czym – jak się wydaje – nie ma 
konieczności indywidualizowania, w momencie wydawania zgody, ani osoby 
wierzyciela hipotecznego, ani sumy hipoteki. Wśród informacji i dokumentów 
wskazywanych w przepisach rozporządzenia z dnia 20 maja 2016 r. jako obliga-
toryjnego przy wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki nie wymienia się okre-
ślenia osoby kredytodawcy. Treść rozporządzenia nie wskazuje również na to, 
aby zgoda miała wskazywać dopuszczalną wysokość hipoteki31. Powyższe uza-
sadnia tezę – jakkolwiek kwestia ta nie jest oczywista – że zgoda na ustanowienie 
hipoteki może się ograniczać jedynie do określenia celu zabezpieczenia zgodnie 
z treścią art. 29a ust. 4 u.g.n.r. Ani przepisy ustawy o gospodarowaniu nierucho-
mościami rolnymi Skarbu Państwa, ani przepisy rozporządzenia z dnia 20 maja 
2016 r. nie stanowią również wprost, że hipoteka ma zabezpieczać wierzytelność, 
której dłużnikiem jest właściciel nieruchomości. Wskazywałoby to na możliwość 
uzyskania zgody na zabezpieczenie hipoteką ustanowioną na nieruchomości 
nabytej z Zasobu również wierzytelności, której dłużnikiem jest inna osoba niż 
właściciel, byleby chodziło o realizację jednego z celów wskazanych w art. 29a 
ust. 4 pkt 2. Tu może pojawić się zarzut nadmiernie liberalnej wykładni tej regu-
lacji, jednak takiemu liberalnemu podejściu sprzyja to, że nie sposób wskazać 
na wystarczająco doniosłą funkcję społeczno-gospodarczą zakazu ustanawia-
nia hipoteki, która by uzasadniała restryktywną wykładnię regulacji dotyczącej 
zwolnienia z tego obowiązku (a trzeba zauważyć, że proponowana wykładnia 
regulacji zgody na ustanowienie hipoteki nie wykracza poza możliwe na gruncie 
językowych reguł znaczeniowych sposoby jej rozumienia). Ów zakaz ma zabez-
pieczać przede wszystkim możliwość swobodnego wykonania prawa pierwokupu 
określonego w art. 29 ust. 4 u.g.n.r. oraz umownego prawa odkupu, stosowanego 
w umowach sprzedaży zawieranych przez KOWR jako sprzedawcę, z tym że 
ta praktyka (co do odkupu) nie ma żadnego szczególnego umocowania w treści 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Innymi 
słowy, prawo odkupu ujmowane jest w treści umów sprzedaży nie na podstawie 
szczególnego uregulowania owej instytucji na potrzeby sprzedaży nieruchomości 
Zasobu, ale w ramach autonomii woli stron umowy (w rzeczywistości wskutek 

31 Przepis § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 20 maja 2016 r. podkreśla tylko konieczność 
wskazania wysokości kredytu we wniosku o wyrażenie zgody przez KOWR, składanym przez 
właściciela nieruchomości. Nie można utożsamiać tej wartości z sumą hipoteki.
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faktycznego dyktatu KOWR)32. Zakaz dotyczący ustanawiania hipoteki jest przy 
tym nieproporcjonalny względem obowiązku ustawowego, który zabezpiecza – 
gdyż prawo pierwokupu z art. 29 ust. 4 u.g.n.r. przysługuje dla KOWR w okresie 
5 lat od dnia nabycia nieruchomości, a więc okresie trzykrotnie krótszym niż 
okres, w którym wiąże zakaz ustanawiania hipoteki. Prawo odkupu zaś w ogóle 
– jak wskazano – nie ma szczególnej podstawy ustawowej w odniesieniu do 
sprzedaży gruntów Zasobu33, a zgodnie z regulacją Kodeksu cywilnego może być 
zastrzeżone na maksymalnie 5 lat, licząc od zawarcia umowy sprzedaży (art. 593 
§ 1 k.c.). Wygląda więc na to, że ustawodawca, wprowadzając to specyficzne ogra-
niczenie, brał pod uwagę (co do prawa odkupu) potrzebę zabezpieczenia praktyki 
działalności KOWR nieznajdującej szczególnego umocowania ustawowego, a po 
prostu faktycznie realizowaną w momencie ustanawiania tego przepisu. Może 
być więc i tak, że KOWR nie zastrzeże prawa odkupu w umowie sprzedaży 
gruntu z Zasobu, natomiast zakaz ustanawiania hipoteki wraz z obowiązkiem 
zapłaty kary i tak będzie wiązał w całym okresie przewidzianym w art. 29a ust. 1 
pkt 1 w zw. z pkt 3 u.g.n.r. Innymi słowy, w konkretnym przypadku zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości z Zasobu, instrument prawny (zakaz ustana-
wiania hipoteki) przewidziany jako zabezpieczenie dla stosowanej z jakąś często-
tliwością w praktyce działalności KOWR klauzuli umownej (umownego prawa 
odkupu), nieujętej jednak w tej konkretnej umowie, i tak będzie wiązał nabywcę 
nieruchomości – będzie istniał środek zabezpieczający bez przedmiotu owego 
zabezpieczenia34. Powyższe ułomności funkcjonalne rozwiązania polegającego 
na zakazie ustanawiania hipoteki uzasadniają dość liberalną wykładnię odno-
śnych przepisów prawa. Ponadto taka wykładnia nie zakłada, że zgoda obligato-

32 Jest to zresztą niezasługująca na aprobatę sytuacja, w której ustawowo reguluje się zakaz 
ustanawiania hipoteki m.in. z tego względu, że aktualna praktyka działalności KOWR, niemająca 
szczególnego umocowania ustawowego, ale będąca wyrazem obecnie realizowanej polityki zago-
spodarowania gruntów Zasobu, jest oparta również na wykorzystaniu prawa odkupu. Przy tym 
prawo odkupu nie doczekało się odpowiadającej standardom konstytucyjnym prawnej instrumen-
tacji dostosowanej do specyfiki sprzedaży gruntów Zasobu, ale ustawodawca, wiedząc o tej prak-
tyce, zakotwiczonej w ogólnej regulacji prawa cywilnego, i ze względu na tę praktykę, ustanawia 
w przepisach instrumenty mające na celu zabezpieczenie realizacji tej polityki (a więc w założeniu 
instrumenty zabezpieczające możliwość wykonania prawa odkupu). Przy czym zakaz ten wiąże 
nabywcę zarówno w razie ustanowienia prawa odkupu w umowie sprzedaży, jak i wówczas gdy 
uprawnienie to nie zostaje w umowie zastrzeżone.

33 Można wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym do dnia 29 marca 2010 r. art. 29 ust. 5 
u.g.n.r. Agencji Nieruchomości Rolnych (poprzednikowi KOWR) przysługiwało ustawowe prawo 
odkupu nieruchomości nabytej z Zasobu. Przepis ten został uznany za niezgodny z Konstytucją 
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2010 r., K 8/08. Na temat uprzednio obo-
wiązującej regulacji prawa odkupu z art. 29 ust. 5 u.g.n.r. zob. w szczególności A. Lichorowicz, 
Kwestia zgodności z Konstytucją ustawowego prawa odkupu Agencji Nieruchomości Rolnych, 
„Przegląd Prawa Rolnegoˮ 2008, nr 1, s. 30 i n.

34 Przynajmniej połowicznie – wszak wciąż będzie można mówić o zabezpieczeniu ustawo-
wego prawa pierwokupu z art. 29 ust. 4 u.g.n.r. Wypada wskazać, że uprawnienie to ma marginal-
ne znaczenie w praktyce działalności KOWR.



330 RAFAŁ MICHAŁOWSKI

ryjnie ma mieć w każdy przypadku taką dość blankietową formę. KOWR może, 
według swojego uznania, udzielić zgody, również uszczegóławiając dowolnie 
wymogi dotyczące czynności, której ona dotyczy. 

Zgoda KOWR może być udzielona przed dokonaniem czynności prawnej 
przez właściciela nieruchomości, nigdy zaś ex post, po ustanowieniu hipoteki 
bądź też po przeniesieniu własności nieruchomości. Po ich dokonaniu powstaje 
roszczenie o zapłatę kary przewidzianej w art. 29 ust. 1 pkt 3 lit. a u.g.n.r. Mając 
na uwadze to, że mamy wówczas do czynienia z powstałym już roszczeniem 
materialnoprawnym, można rozważyć dopuszczalność zwolnienia z długu, które 
jest umową, a więc wymaga zgodnych oświadczeń woli dłużnika i wierzyciela. 
Jednak z uwagi na imperatywne uregulowanie kwestii obowiązków nabywcy nie-
ruchomości oraz sankcji za ich niedotrzymanie, z ostrożnością należy podchodzić 
do dopuszczalności zawierania takich umów. Dopuścić je można jedynie w przy-
padkach tych czynności prawnych, względem których możliwe było uprzednie 
udzielenie zgody przez KOWR – a więc jedynie w przypadkach wskazanych 
w art. 29a ust. 4 u.g.n.r. W literaturze przedstawiono pogląd, zgodnie z którym 
(na tle zgody KOWR na ustanowienie hipoteki) udzielenie zgody w innych przy-
padkach niż wskazane w przepisach nie może rodzić dla właściciela nierucho-
mości negatywnych skutków określonych w art. 29a ust. 1 pkt 3 lit. b u.g.n.r.35. 
Powyższe nie może jednak, moim zdaniem, prowadzić do sformułowania poglądu 
o skuteczności udzielenia zgody przez KOWR poza przypadkami, w których 
ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dopuszcza 
jej wydanie (a więc wskazanymi w art. 29a ust. 4 u.g.n.r.). Można się więc z przy-
toczoną opinią zgodzić, ale doprecyzowując, że chodzi wyłącznie o sytuację, gdy 
działający w dobrej wierze właściciel uzyskał zgodę KOWR w sytuacji, gdy nie 
było w rzeczywistości podstaw do jej wydania, i dokonał wprawdzie czynności 
naruszającej ciążący na nim obowiązek umowny (ustanowił hipotekę albo prze-
niósł własność nieruchomości i mamy do czynienia z naruszeniem zobowiąza-
nia umownego w związku z nieważnością zgody KOWR), to nie będzie można 
zakwalifikować takiego zachowania jako zawinionego naruszenia obowiązku 
umownego, co powoduje, że nie powstaje roszczenie KOWR o zapłatę kary. 

W sytuacji, w której właściciel uzyskał zgodę na zbycie nieruchomości albo 
ustanowienie hipoteki i dokonuje którejś z tych czynności, ale nie realizując 
celu, w związku z którym została wydana zgoda KOWR (np. zgoda dotyczyła 
zabezpieczenia hipotecznego ustanawianego w związku z zakupem nierucho-
mości na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, a w rzeczywistości hipoteka 
ustanowiona została w związku z zakupem maszyn potrzebnych do produkcji 
rolnej), mamy do czynienia z naruszeniem zakazu umownego i w konsekwencji 
z powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej. Konsekwencja taka nastąpiłaby 
również wtedy, gdyby właściciel nieruchomości uzyskał zgodę KOWR i faktycz-

35 J. Pisuliński, O niektórych osobliwościach..., s. 44.
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nie zrealizował cel wskazany w art. 29a ust. 4 pkt 2 u.g.n.r., ale byłby to cel inny 
niż objęty zgodą KOWR.

Scharakteryzowana regulacja dotycząca obowiązków nabywcy nieruchomo-
ści z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie jest przemyślana i powoduje 
liczne problemy interpretacyjne, co nie powinno mieć miejsca, zważywszy na 
to, że mamy do czynienia z głęboką ingerencją w wykonywanie prawa własności 
nieruchomości rolnej. Ograniczenia te nie polegają na bezpośredniej ingerencji 
w uprawnienia właściciela wskazane w art. 140 k.c., ale na nałożeniu w treści 
umowy sprzedaży obligatoryjnych obowiązków o genezie obligacyjnej, które sko-
relowane są z obowiązkami zapłaty kwoty 40% ceny nieruchomości w związku 
z konkretnym naruszeniem. Szczególne wątpliwości budzi uregulowanie zakazu 
obciążania nieruchomości hipoteką, zwłaszcza że zabezpieczać ma przede 
wszystkim możliwość wykonania ustawowego prawa pierwokupu z art. 29 ust. 4 
u.g.n.r., ewentualnie umownego prawa odkupu zastrzeganego w umowach zawie-
ranych z nabywcami gruntów z Zasobu. Uprawnienia te przysługują KOWR nie 
dłużej niż przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości z Zasobu, gdy tymczasem 
obowiązki te obciążają nabywcę przez okres 15 lat. W tym kontekście brakuje 
funkcjonalnego uzasadnienia dla wyznaczania tak długiego okresu, w którym 
obowiązek ten obciąża nabywcę. Wprawdzie ustawa dopuszcza możliwość udzie-
lenia zgody przez KOWR na ustanowienie hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu 
oraz na przeniesienie jej własności na osobę trzecią w enumeratywnie wymie-
nionych przypadkach, jednak nie można przeoczyć, że mamy do czynienia w tej 
mierze z całkowitą uznaniowością KOWR. W związku z powyższym nie budzi 
zdziwienia, że w literaturze akcentuje się wątpliwości dotyczące konstytucyjno-
ści poszczególnych rozwiązań przewidzianych w art. 29a u.g.n.r. w kontekście 
proporcjonalności ograniczeń uprawnień właścicielskich.
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SPECIFIC CONTRACTUAL OBLIGATIONS OF A PURCHASER 
OF A REAL ESTATE INCLUDED IN THE AGRICULTURAL 

PROPERTY STOCK OF THE STATE TREASURY

Summary

The Act on Management of Agricultural Property Stock of the State Treasury contains 
a regulation on contractual obligations imposed on the purchaser of an agricultural 
property acquired from the Agricultural Property Stock of the State Treasury. These 
obligations are not imposed on the purchaser by operation of law, however, there is 
a requirement that they have to be included, in certain cases of acquisition detailed in the 
provisions of the Act, in the content of the real estate sales agreement. The sales agreement 
has to stipulate that the purchaser is prohibited from selling the real estate for a period 
of 15 years from its acquisition; the purchaser is obliged to conduct agricultural activity 
on the purchased property; and that during this period, the purchaser may not encumber 
the property with any mortgage. Any violation of the aforementioned stipulations shall 
result in the purchaser’s obligation to pay an amount equal to 40% of the property’s sale 
price. In addition, the legislator has introduced the obligation to pay this amount in the 
event that the purchaser makes any false statement or representation as to the origin 
of the funds allocated to the purchase of the real estate. The provisions relating to the 
issues raised in the article cause a number of interpretative doubts as to their correct 
understanding. In particular, this applies to the legal nature of the obligation to pay an 
amount equal to 40% of the price of the purchased real estate property.
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LASY MIEJSKIE NA OBSZARACH 
SKOMUNALIZOWANYCH. PROBLEMATYKA 

PRAWNO-ORGANIZACYJNA

Obszary leśne zajmują obecnie prawie jedną trzecią powierzchni Polski. 
Wiele z nich znajduje się także na obszarach miast lub w ich bezpośrednim oto-
czeniu. Lasy miejskie określane także jako komunalne albo gminne czy też samo-
rządowe administrowane i zarządzane są przez miasta. Powierzchniowo jednak 
stanowią niewielki procent wszystkich lasów. Charakterystyka ich i funkcje są 
odmienne od produkcyjnych i naturalnych obszarów leśnych. Wiele miast pol-
skich posiada lasy miejskie. Wiele także, mimo iż obszary te są zalesione, nie ma 
odrębnych jednostek organizacyjnych nimi zarządzających. W takich sytuacjach 
jednostką zarządzającą lasami w tych miastach, a więc na terenach komunalnych, 
jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Rodzi to liczne trudno-
ści i problemy, gdy w obrębie jednego miasta występują równolegle lasy miej-
skie i lasy państwowe. Z perspektywy obowiązujących regulacji prawnych wart 
odnotowania jest fakt istnienia ograniczonej materii ustawowej w tej przestrzeni 
i mnogość uregulowań na poziomie lokalnego miejscowego prawa stanowionego 
przez różne organy administracji samorządowej.

STATYSTYKA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE LASÓW 
MIEJSKICH I WOKÓŁ MIAST

Według danych statystycznych, lasy w miastach i wokół miast w Polsce zajmują 
ponad 650 000 ha w przypadku lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych 
i przeszło 21 000 ha w przypadku lasów gminnych. Stanowi to odpowiednio 7,22 
i 0,23% ogólnej powierzchni lasów w Polsce. W skali podziału terytorialnego kraju, 
lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych jest najmniej w województwie 
małopolskim (15 316 ha), a najwięcej w województwie wielkopolskim (73 843 ha)1.

1 R. Jaszczak, Lasy i gospodarka leśna w zasięgu oddziaływania miast w Polsce, „Studia 
i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnejˮ 2008, z. 3(19).
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W odniesieniu do regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych najmniej jest 
ich w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Kraków (15 024 ha), a naj-
więcej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Toruń (65 830 ha). Nato-
miast w przypadku lasów gminnych najmniej jest ich w województwie lubuskim 
(45 ha), a najwięcej w województwie dolnośląskim (3425 ha). 

 Miasta to też aglomeracje miejsko-przemysłowe. W 2006 r. w strefie oddzia-
ływania przemysłu znajdowało się 481 185 ha lasów będących w zarządzie Lasów 
Państwowych, przy czym w kilku regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych 
(Białystok, Gdańsk, Olsztyn, Piła, Szczecinek i Warszawa) takich lasów nie było, 
a w pozostałych regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych najmniej ich było 
w RDLP Kraków (2622 ha), a najwięcej w RDLP Katowice (272 137 ha). 

Wspomnieć także należy o mających zupełnie inne znaczenie i funkcje lasach 
uzdrowiskowych. Znajdują się one zazwyczaj wokół małych miejscowości, 
w których działają sanatoria. Ich podstawową funkcją jest utrzymanie panują-
cego w nich swoistego mikroklimatu, który należy do podstawowych atrybutów 
placówek leczniczych. Ich łączna powierzchnia w 2006 r. wynosiła 60 382 ha. 
W województwach mazowieckim i opolskim nie było takich lasów, natomiast 
w pozostałych województwach najmniej ich było w województwie łódzkim 
(170 ha), a najwięcej w województwie dolnośląskim (19 538 ha). W RDLP Szcze-
cin i Warszawa lasy takie nie występowały, a z pozostałych RDLP najmniej ich 
było w RDLP Piła (55 ha), najwięcej zaś w RDLP Wrocław (19 538 ha). 

Grunty leśne w 65 miastach na prawach powiatu mają bardzo zróżnicowaną 
powierzchnię, charakterystykę i należą do różnych właścicieli. Wynika z niej, że 
wśród nich tylko jedno miasto – Świętochłowice, nie posiada w swoich granicach 
gruntów leśnych. Z pozostałych 64 miast najmniej gruntów leśnych ma Krosno 
(25 ha), a najwięcej Warszawa (7578 ha). Łączna powierzchnia lasów w miastach 
wynosi 118 810 ha.

Na terenie miast lasy są w posiadaniu jednego, dwóch lub trzech właścicieli. 
Pierwszy przypadek dotyczy 6 miast – są to lasy Skarbu Państwa będące w zarzą-
dzie Lasów Państwowych (Bytom, Chorzów, Legnica i Siemianowice Śląskie) 
albo lasy gminne (Zamość), czy też lasy prywatne (Krosno). Drugi przypadek 
dotyczy 9 miast, w których właścicielami lasów są Lasy Państwowe i osoby 
prywatne wraz ze wspólnotami gruntowymi (Lublin, Piekary Śląskie, Rybnik, 
Rzeszów) bądź Lasy Państwowe i gminy (Chełm, Słupsk i Zabrze) lub gminy 
i osoby prywatne wraz ze wspólnotami gruntowymi (Łomża i Ostrołęka). Nato-
miast w 49 pozostałych miastach jest trzech właścicieli lasów, o różnym udziale 
– Lasy Państwowe, gminy i osoby prywatne wraz ze wspólnotami gruntowymi. 
Lasy Państwowe zarządzają lasami w miastach o powierzchni od 17 ha (Skiernie-
wice) do 6372 ha (Katowice), przy czym w 4 miastach nie posiadają lasów (Kro-
sno, Łomża, Ostrołęka, Zamość). Gminy są właścicielami lasów o powierzchni 
od 1 ha (Chełm) do 2472 ha (Szczecin), przy czym w 9 miastach nie posiadały 
lasów (Bytom, Chorzów, Krosno, Legnica, Piekary Śląskie, Rybnik, Rzeszów, 
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Siemianowice Śląskie). Osoby prywatne i wspólnoty gruntowe mają w miastach 
od 1 ha (Sopot) do 3154 ha (Warszawa). W 8 miastach nie odnotowano właścicieli 
prywatnych i wspólnot gruntowych (Bytom, Chełm, Chorzów, Legnica, Siemia-
nowice Śląskie, Słupsk, Zabrze i Zamość). Lasy Państwowe mają w swoim zarzą-
dzie na terenie miast na prawach powiatu łącznie 78 155 ha, gminy – 17 634 ha, 
a osoby prywatne i wspólnoty gruntowe – 13 210 ha lasów. 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA LASÓW MIEJSKICH

Tworzenie lasów miejskich w Polsce nie jest ujednolicone – brak systemo-
wych regulacji prawnych w tej kwestii. Tworzenie takich jednostek organizacyj-
nych ma przebieg indywidualny. Zależy on od woli i aktywności miejscowych 
organów samorządowych.

W Polsce nie ma obecnie także jednolitego systemu nadzoru nad lasami miej-
skimi. Dotyczy to zarówno skali krajowej, jak i poszczególnych miast, w których 
różne jednostki miejskie zarządzają swoimi lasami. Brak jest centralnego organu 
administracyjnego czy też centralnej samorządowej jednostki organizacyjnej 
unifikującej działanie lasów miejskich. Nie odnajdujemy regulacji ustawowych 
w tej kwestii.

Charakterystyczne jest posiadanie przez każde z miast własnych, indywidu-
alnych prawno-administracyjnych rozwiązań w tym zakresie. Powoduje to, że 
organy zarządzające lasami miejskimi napotykają wiele problemów prawnych 
i organizacyjnych. Brak jest powszechnie obowiązujących przepisów prawnych 
(ustaw, rozporządzeń oraz aktów nienazwanych, np. instrukcji) odnoszących się 
wprost do leśnictwa miejskiego i lasów komunalnych. Powoduje to wykorzy-
stywanie przepisów zawartych w różnych ustawach, przede wszystkim ustawy 
o samorządzie gminnym2, powiatowym3, o finansach publicznych4 i o lasach5. 
Przytoczony w dalszej części przykład lasów warszawskich jednoznacznie to 
potwierdza.

Coraz więcej miast wprowadza więc własne regulacje w zakresie zarządzania 
lasami czy spraw dotyczących ich ochrony. Dominują więc przepisy administra-
cyjne, instrukcje, zarządzenia na poziomach poszczególnych jednostek samo-
rządu terytorialnego.

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994, z późn. zm.

3 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 995, z późn. zm.

4 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., 
poz. 2077, z późn. zm.

5 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.
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Dla zobrazowania procesu tworzenia lasów miejskich przytoczony zostanie 
przykład Miasta Stołecznego Warszawy. Przykład jednostkowy, niepowtarzalny 
o długiej i skomplikowanej historii. 

Historia lasów miejskich w Warszawie sięga początków XX wieku, kiedy 
to w 1907 r. władze Warszawy na potrzeby wypoczynku mieszkańców kupiły 
Las Bielański i Las Młociński. Następnie w okresie międzywojennym, w 1938 r. 
wykupiono z dóbr wilanowskich Las Kabacki na potrzeby rekreacji mieszkań-
ców miasta. Funkcjonowały one w strukturach miasta do 1950 r. – do czasu, gdy 
socjalistyczny system prawa zlikwidował własność komunalną. Zatem od 1950 r. 
lasy te stały się własnością Skarbu Państwa. Następnie w 1963 r. zapadła decy-
zja polityczna o prowadzeniu odrębnej gospodarki leśnej miasta bez zmiany 
właściciela, czyli Skarbu Państwa. Realizacja tej zmiany zarządu lasami w ówcze-
snym systemie prawnym wyglądała następująco. Minister Leśnictwa i Przemy-
słu Drzewnego wydał – na wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej – zgodę 
na przekazanie w zarząd i użytkowanie nieruchomości leśnych przez Prezydium 
Rady Narodowej m.st. Warszawy. Decyzją Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 16 grudnia 1963 r. przekazano na rzecz miasta część komplek-
sów leśnych z Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Drewnica 
i Jabłonna6. Podstawą prawną do przekazania 2033,79 ha lasów z przeznaczeniem 
na lasy komunalne (takiego określenia użyto w tym dokumencie ) były: ustawa 
z dnia 20 grudnia 1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym oraz rozporządze-
nie Rady Ministrów z dnia 4 października 1958 r. w sprawie zasad i trybu prze-
kazywania w ramach administracji państwowej przedsiębiorstw, instytucji oraz 
nakładów, nieruchomości i innych obiektów majątkowych. Faktyczne przekazanie 
nastąpiło protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym 4 listopada 1964 r.

Za gospodarkę w tych lasach odpowiadało w ówczesnych strukturach orga-
nizacyjnych Warszawy Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych (MPRO).

W zmienionych już realiach ustrojowych po 1989 r. dokonano następnych 
zmian organizacyjnych. Wykorzystano tu już nowe regulacje prawne w szczegól-
ności dotyczące leśnictwa.

Dnia 18 listopada 1996 r. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa w ośmiu decyzjach wyłączył niektóre grunty leśne Skarbu Państwa 
z zarządu Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe i przekazał 
je w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie Miastu Stołecznemu Warszawie na 
potrzeby „masowego wypoczynku ludności”7. Tych osiem decyzji administracyj-

6 Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Z-4-1024/104/63. Zgoda Podsekretarza 
Stanu J. Grudzińskiego. Decyzja niepublikowana, kopia w posiadaniu Lasów Miejskich Warsza-
wa. Odpisy decyzji otrzymały: Okręgowy Zarząd Lasów Miejskich w Siedlcach, Nadleśnictwo 
Drewnica, Nadleśnictwo Jabłonna ‒ Nieporęt, Departament Lasów Nadzorowanych i Zadrzewień 
MLiPD, Zarząd Ochrony Przyrody, Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy.

7 Decyzje Ministra Ochrony Środowiska: DL–o–40-45/1/96 z dnia 18 listopada 1996 r., 
DL–o–40-45/2/96 z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40-45/3/96 z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40 
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nych podjętych zostało na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 wrześ-
nia 1991 r. o lasach. Należy zauważyć, iż obecnie po nowelizacji wspomnianej 
ustawy powyższe czynności prawne stanowiłyby umowę zawartą przez Dyrek-
tora Generalnego Lasów Państwowych z daną jednostką organizacyjną.

W 1995 r. w związku ze zmianą ustroju Warszawy, Zarząd Miasta Stołecz-
nego Warszawy obowiązki prowadzenia gospodarki leśnej i utrzymania tamże 
czystości przekazał Zarządowi Oczyszczania Miasta, w którym utworzono Dział 
Lasów. Jednocześnie grunty leśne o nieuregulowanym stanie prawnym we wła-
daniu dawnych gmin warszawskich oraz lasy skomunalizowane zarządzane były 
przez gminy. W latach 1998–2002 dodatkowy nadzór nad gospodarką w lasach 
niebędących własnością Skarbu Państwa sprawował Starosta Warszawski. Istniał 
bowiem w tych latach obok Miasta, Gminy Centrum, gmin tzw. wianuszka także 
warszawski powiat ziemski. W 2002 r. zadania te, w związku z wejściem w życie 
ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy, prze-
jął Prezydent m.st. Warszawy. Zadania te wykonuje obecnie przy pomocy Biura 
Ochrony Środowiska.

Następna modyfikacja zarządzania lasami nastąpiła w 2007 r., kiedy to Rada 
Miasta Stołecznego Warszawy podjęła uchwałę nr VI/94/2007, w której powo-
łano do życia jednostkę budżetową Lasy Miejskie – Warszawa. 

Ta wyodrębniona, wyspecjalizowana jednostka organizacyjna pełni obecnie 
nadzór nad całością gospodarki leśnej w mieście. Działa na podstawie Statutu 
nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy. Statut stwierdza, iż jed-
nostka organizacyjna działa w szczególności na podstawie: ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ustroju m.st. War-
szawy8, ustawy o finansach publicznych i ustawy o lasach.

Przedmiotem działalności Lasów Miejskich – Warszawa jest prowadze-
nie gospodarki leśnej w lasach powierzonych w administrowanie tej jednostce 
przez m.st. Warszawa, zachowanie i powiększanie zasobów leśnych na obszarze 
m.st. Warszawy, a ponadto sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach 
niestanowiących własności Skarbu Państwa, które zajmują ok. 3200 ha. Prowa-
dzenie gospodarki ma uwzględniać potrzeby: nauki i dydaktyki, ochrony walo-
rów krajobrazowych, ochrony dóbr kultury, wypoczynku ludności oraz ochrony 
zwierzyny dziko żyjącej. Podstawowym wyzwaniem, przed którym stoją Lasy 
Miejskie – Warszawa, jest pogodzenie ochrony przyrody i potrzeb dynamicznie 
rozwijającej się aglomeracji miejskiej. Obecnie lasy w Warszawie zajmują blisko 

-45/5/96 z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40-45/6/96 z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40-45/7/96 
z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40-45/8/96 z dnia 18 listopada 1996 r., DL–o–40-45/96 z dnia 18 
listopada 1996 r. Niepublikowane decyzje Ministra Ochrony Środowiska stanowiące sprawy indy-
widualne z zakresu administracji. Oryginały decyzji są w posiadaniu Lasów Miejskich ‒ Warszawa 
‒ jednostki budżetowej m.st. Warszawy prowadzącej gospodarkę leśną w obrębie miasta.

8 Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1817.
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8 tys. ha, co stanowi około 15% powierzchni miasta. Rozmieszczone są one głów-
nie na obrzeżach miasta w 27 kompleksach.

DEFINICJA LASU W USTAWIE O LASACH I INNE PRZEPISY 
PRAWA LEŚNEGO

Dla zobrazowania przestrzeni prawnej związanej z opisywaną materią lasów 
miejskich warto przytoczyć podstawową siatkę pojęć z tym związanych oraz 
podstawowe przepisy prawa leśnego. Analiza tekstu ustawy potwierdza też tezę 
o braku przepisów, które wprost odnosiłyby się do lasów miejskich.

Najważniejszym aktem o randze ustawowej opisującym materię leśną nieza-
leżnie od miejsca jej położenia oraz definiującym także, czym jest las i jakie speł-
nia funkcje w polskim systemie prawnym, jest ustawa o lasach9. To podstawowy 
akt prawny podający ustawową definicję lasu, jedyną dostępną w aktualnie obo-
wiązującym systemie prawnym.

Pomocna dla scharakteryzowania pod względem prawnym lasów miejskich 
jest treść art. 3 i 15 wyżej wymienionej ustawy.

Podstawowa jest tu treść art. 3, w którym zawarta jest definicja lasu, nato-
miast jakie lasy mogą być lasami miejskimi, opisuje nie wprost, ale poprzez jedną 
z charakterystyk lasu, treść art. 15 pkt 7a. 

Przedmiot regulacji ustawy10 odnajdujemy w art. 1, który wskazuje, że ustawa 
określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady 
gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką 
narodową. Z takiego zapisu wynika, iż ustawodawca za cel główny wskazuje 
ochronę, zachowanie w niepogorszonym stanie oraz powiększanie stanu posiada-
nia lasów. Druga część kładzie nacisk na związki, relacje z innymi elementami 
środowiska oraz gospodarką narodową. Tak więc w tej regulacji odnajdziemy 
oczywiste i tradycyjne powiązania prawa leśnego z prawem rolnym oraz prawem 
ochrony środowiska.

Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich własności 
– zgodnie z art. 2 ustawy. To jedno z najistotniejszych założeń ustawy. Prawo 
dotyczące lasów obowiązuje jednolicie przy wszystkich formach własności. Usta-
wodawca zauważa oczywiście i uwzględnia odrębność lasów niepaństwowych. 
Poza lasami Skarbu Państwa są bowiem lasy komunalne, lasy osób fizycznych, 
związków wyznaniowych, organizacji społecznych, a także wspólnot grunto-
wych, kółek rolniczych i rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Daje temu wyraz 
w szczegółowych postanowieniach ustawy. 

 9 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jed. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129, z późn. zm.
10 W. Radecki, Ustawa o lasach. Komentarz, LEX/el. 2017.
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Ustawa wprowadza w art. 3 prawną definicję lasu. Lasem w rozumieniu 
ustawy jest grunt.

Grunt ten, aby być lasem musi spełnić kilka kryteriów:
1) kryterium przestrzenne – ma mieć zwartą powierzchnię co najmniej 0,10 ha;
2) kryterium przyrodnicze – grunt musi być pokryty roślinnością leśną (upra-

wami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej 
pozbawiony;

3) kryterium przeznaczenia – musi być przeznaczony do produkcji leśnej 
z wyjątkiem lasu stanowiącego rezerwat lub lasu wchodzącego w skład parku 
narodowego, a także z wyjątkiem lasów wpisanych do rejestru zabytków;

4) kryterium związku z gospodarką leśną – las musi być związany z gospo-
darką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki 
i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, 
drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowa-
nia drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne. 

Warto wskazać także, że o kwalifikacji gruntu jako lasu na podstawie kryte-
rium przeznaczenia w praktyce najczęściej decydują dane z ewidencji gruntów. 
Jest ona prowadzona na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geode-
zyjne i kartograficzne. W art. 21 ust. 1 tej ustawy zawarte jest stwierdzenie, że 
podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatku i świadczeń, oznaczania 
nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieru-
chomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane umieszczone 
w ewidencji gruntów i budynków.

Natomiast w rozdziale 3 ustawy o lasach ustawodawca przedstawia katego-
rię lasów ochronnych. Opisane są one w art. 15. Tu właśnie znajdziemy jedyne, 
aktualne odniesienie do lasów miejskich. Ustawodawca za lasy szczególnie chro-
nione, nazwane w ustawie „lasami ochronnymi”, uznaje lasy, które mogą się mie-
ścić w jednej z siedmiu charakterystyk lasów:

1) są to lasy, które chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, 
powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub lawin;

2) są to lasy, które chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, 
regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów;

3) są to lasy, które ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych 
piasków;

4) są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu;
5) stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin 

podlegających ochronie gatunkowej;
6) mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności 

i bezpieczeństwa państwa;
7) ze względu na ich położenie, a więc jeżeli są położone: a) w granicach 

administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych 
miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, b) w strefach ochronnych uzdrowisk 
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i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-
wej oraz o gminach uzdrowiskowych11, c) w strefie górnej granicy lasów.

To właśnie pkt 7 lit. a opisuje lasy, których charakterystyka odpowiadać może 
lasom miejskim.

Istotny przy tym jest tryb uznania lasu za ochronny. Opis tej procedury 
zawiera art. 16, według którego:

1. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze decyzji, uznaje las za 
ochronny lub pozbawia go tego charakteru, na wniosek Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych, zaopiniowany przez radę gminy – w odniesieniu do lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa.

1a. Starosta, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady 
gminy, w drodze decyzji, uznaje las za ochronny lub pozbawia go tego charakteru 
– w odniesieniu do pozostałych lasów.

2. Rada gminy powinna wyrazić opinię w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
otrzymania wystąpienia o jej wyrażenie. W razie upływu tego terminu uważa się, 
że rada gminy nie zgłasza zastrzeżeń.

Ważny dla powstawania, istnienia i rozwoju lasów miejskich jest sposób prze-
kazywania lasów. Artykuł 40 ustawy o lasach stanowi instrument, który reguluje 
przekazywanie lasów, gruntów i nieruchomości innym jednostkom organizacyj-
nym. Przekazania dokonuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych na wnio-
sek zainteresowanego ministra (naczelnego organu administracji rządowej) lub 
organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, tj. zarządu woje-
wództwa, zarządu powiatu, wójta burmistrza czy też prezydenta miasta. Wniosko-
dawca wskazuje, na rzecz jakiej jednostki organizacyjnej następuje przekazanie.

Przekazanie następuje w użytkowanie. Artykuł 40 nie różnicuje jednostek 
organizacyjnych, mogą to być zatem jednostki państwowe i inne, a także posia-
dające osobowość prawną i jej nieposiadające. 

Przekazanie może nastąpić bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia. 
Ustawa wylicza także katalog dziesięciu uzasadnionych potrzeb, które mogą 
pozwolić na takie działanie. Zatem jest to dopuszczalne, jeżeli przemawiają za 
tym względy:

1) obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej;
2) nauki lub dydaktyki;
3) ochrony przyrody;
4) ochrony ujęć wodnych;
5) przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi;
6) ochrony wybrzeża morskiego;
7) lecznictwa;
8) opieki nad zabytkami;

11 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1056, z późn. zm.



 LASY MIEJSKIE NA OBSZARACH SKOMUNALIZOWANYCH... 341

 9) wypoczynku ludności;
10) gospodarki rolnej. 
Forma prawna przekazania terenu w użytkowanie wskazanej jednostce orga-

nizacyjnej przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych to umowa. Obliga-
toryjnie umowa musi zawierać trzy elementy: termin, warunki użytkowania oraz 
jednostkę sprawującą nadzór nad gospodarką leśną.

Przekazanie wskazanej jednostce nie jest bezterminowe – następuje w założe-
niu na określony czas. Pozbawienie prawa użytkowania kończy się w przypadku 
ustania potrzeb, dla których lasy, grunty oraz inne nieruchomości określone 
w ust. 1 art. 40 zostały oddane w użytkowanie. Pozbawienie prawa użytkowa-
nia może być także sankcją – realizowana jest ona w przypadku wykorzysty-
wania ich niezgodnie z celami, dla których zostały one oddane w użytkowanie, 
lub prowadzenia gospodarki leśnej w sposób niezgodny z planem urządzenia 
lasu. Wówczas Dyrektor Generalny, na wniosek dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych, pozbawia jednostkę prawa użytkowania w formie decyzji. 
Wydana przez Dyrektora Generalnego decyzja stanowi decyzję administracyjną 
w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dla porządku należy przytoczyć jeszcze jeden istniejący przypadek przeka-
zywania lasów.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności państwa lasy, na 
wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zgodą ministra właściwego do spraw 
środowiska, mogą być przez Dyrektora Generalnego wyłączone z zarządu Lasów 
Państwowych i przekazane w zarząd jednostce organizacyjnej podległej Mini-
strowi Obrony Narodowej.

FUNKCJE LASÓW MIEJSKICH

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o lasach, poza nielicz-
nymi wyjątkami, lasy w Polsce są powszechnie dostępne i nie były w zasadzie 
grodzone. Są one traktowane jako dobro publiczne. Lasy położone we wszystkich 
miastach powyżej 50 tys. mieszkańców – i w promieniu 10 km poza ich grani-
cami – mają status lasów ochronnych. Jednak w ustawodawstwie do tej pory 
dominuje funkcja produkcyjna. Takie stwierdzenie w ustawie o lasach funkcji 
lasów w miastach to w dużej mierze fikcja.

Oznacza to, że lasy nie pełnią funkcji gospodarczych w znaczeniu produkcyj-
nym, lecz przede wszystkim rekreacyjne. A zapewnienie miejsc do wypoczynku 
i rekreacji w mieście staje się priorytetem i coraz ważniejszym zadaniem władz 
samorządowych. 

Takie zapotrzebowanie mieszkańców wynika ze zmiany stylu życia wysoko 
rozwiniętych społeczeństw miejskich. Społeczeństwa miejskie chcą korzystać 
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z lasów. Po intensywnej pracy chcą aktywnego wypoczynku wśród przyrody, ale 
blisko miejsca zamieszkania. Współcześni mieszkańcy miast mają coraz więcej 
czasu wolnego, który chcą aktywnie wykorzystać. Z całą pewnością to dominu-
jąca rola lasów w miastach. 

Lasy pełnią także inne funkcje. Do głównych funkcji pozaprodukcyjnych, 
mogących się realizować w lasach miejskich ze szczególną intensywnością, zali-
cza się:

1) funkcje społeczne:
− rekreacyjno-wypoczynkowe (opisane powyżej), 
– edukacyjne, 
− krajobrazowe, 
– kulturowe,
− zdrowotne;
2) funkcje środowiskowo-ekologiczne:
– ochronne (ochrona wód, ochrona gleby), 
– klimatyczno-filtracyjne (przewietrzanie miast, poprawa jakości powietrza), 
– ochrona siedlisk i bioróżnorodności, 
– tłumienie hałasu,
– krajobrazowe, 
– przyrodnicze,
– łagodzenie skutków efektu cieplarnianego. 
Kompleksy leśne stanowią podstawę systemu przyrodniczego miast. Tworzą 

miejsca bytowania dzikiej zwierzyny i są ważnym elementem korytarzy eko-
logicznych w granicach miast. Wspólnie z terenami zadrzewionymi, polami 
i łąkami zapewniają dużą bioróżnorodność i ochronę cennych siedlisk. Bioróż-
norodność gatunkowa lasu jest wielokrotnie większa niż bioróżnorodność parku 
czy zieleńca, a koszty utrzymania są nieporównanie mniejsze – nawet do 10 razy. 
Lasy są zatem bardziej ekonomiczne w utrzymaniu niż parki.

Lasy położone w zasięgu aglomeracji miejskich i obszarów zurbanizowanych 
stanowią istotny element przestrzeni przyrodniczej i odgrywają ważną rolę kraj-
obrazową.

Z jednej strony wiążą się z tym specyficzne zagadnienia natury społeczno-
-ekonomicznej. Dlatego lasy miejskie nabierają coraz większego znaczenia. 
Z drugiej strony, trwałe utrzymanie wielofunkcyjnego charakteru lasów miej-
skich wymaga łagodzenia sprzeczności interesów różnych podmiotów.

Obszary te odznaczają się dużą intensywnością zmian warunków przyrodni-
czych decydujących o ich specyfice ekologicznej. Osiedla mieszkaniowe powią-
zane infrastrukturą techniczną oraz działalność przemysłu i ruch pojazdów 
powodują, że na obszarach zurbanizowanych przyroda ma ograniczone możliwo-
ści rozwoju. Gospodarcza działalność człowieka w lasach miejskich, przy równo-
czesnym wzroście zapotrzebowania na rekreacyjno-wypoczynkowe funkcje lasu, 
wymaga więc specyficznego, ukierunkowanego podejścia.
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Z uwagi na coraz silniejszą urbanizację obszarów miejskich rola lasów ist-
niejących w ich granicach ciągle rośnie. Stają się one naturalnym obszarem uzu-
pełniającym tereny zieleni parkowej. Wykorzystywane są głównie jako tereny 
służące mieszkańcom do uprawiania rekreacji i spędzania wolnego czasu. Pozwa-
lają także na prowadzenie zajęć i edukacji przyrodniczej12.

ZAGROŻENIA DLA LASÓW MIEJSKICH

Brak uregulowań prawych dla lasów miejskich w naszym kraju stwarza dla 
nich zagrożenia faktyczne i prawne. W ostatnich latach czekają na lasy mie-
jskie poważne zagrożenia – presja urbanizacyjna, dogęszczania zabudowy, 
a także inwestorzy dążący do intensyfikacji zabudowy, deweloperzy poszuku-
jący maksymalizacji zysków. Szukają oni atrakcyjnych terenów, a mieszkania 
w lesie są ekskluzywnym towarem – osiągają wysoką cenę. Inwestorzy starają 
się ograniczać tereny zielone w osiedlach mieszkaniowych do minimum. Prze-
pisy wymagają, by stanowiły one 25% powierzchni, ale często stosowane są 
różne wybiegi, aby ten wymóg ominąć. Na domiar złego niejednokrotnie osiedla 
są grodzone, zapewniając dostęp tylko nielicznym grupom ludzi. Zdarzają się 
bardzo negatywne sytuacje, kiedy to osiedla i zabudowa lokalizowana na obrzeżu 
lasów odgradza je od miast.

Największą ułomnością jest jednak słaba ochrona prawna wynikająca z braku 
uregulowań statusu lasów miejskich. Formalnie można zamienić tereny leśne na 
tereny pod zabudowę mieszkaniową, chociaż zgody na takie zamiany są wyda-
wane niezbyt często. Naturalnie najgorzej sytuacja wygląda w okolicach wiel-
kich aglomeracji, szczególnie np. w gminach podwarszawskich. Do największych 
zagrożeń lasów na terenach miast należy presja urbanizacyjna w bezpośrednim 
otoczeniu lasów, a często na jego obszarze, co powoduje izolację kompleksów 
leśnych.

Następuje rozdrobnienie i rozproszenie kompleksów leśnych z powodu nie-
uregulowanych i zmieniających się stosunków własnościowych gruntów. Czę-
sto brak jest planów zagospodarowania przestrzennego. Brakuje także spójnych 
i kompleksowych rozwiązań formalnoprawnych w zakresie funkcjonowania 
lasów komunalnych, uwzględniających specyfikę i rolę lasów w miastach. 

12 R. Jaszczak, B. Warzyński, S. Wajchman-Świtalska, Prawne aspekty leśnictwa miejskiego 
w Polsce, „Sylwan” 2017, nr 161(8).
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POSTULAT USTAWOWEGO WYODRĘBNIENIA LASÓW 
MIEJSKICH

W tym roku mija już 28 lat obowiązywania ustawy o lasach, która na prze-
strzeni lat była wielokrotnie nowelizowana. W tym okresie zmieniały się uwarun-
kowania polityczne, gospodarcze i społeczne. Wprowadzane do ustawy zmiany 
rozwiązywały pojawiające się bieżąco problemy, modyfikowały, wprowadzały 
nowe rozwiązania, ale niektóre kwestie są nadal opisywane niejednoznacznie lub 
wręcz zupełnie pomijane. Tak jest właśnie z leśnictwem miejskim czy też z zapi-
sami o wykorzystaniu rekreacyjnej i turystycznej funkcji lasów.

Jest to zatem okoliczność przemawiająca za tym, aby podjąć prace nad udosko-
naleniem, nowelizacją lub wręcz stworzeniem nowego prawa leśnego w Polsce.

Sytuacja, w której wszystkie lasy w mieście będą miały jednego zarządcę, 
stworzy zupełnie nową jakość. Pozwoli to zmienić podejście nowych dysponentów 
poprzez uproszczenie procedur i mniej skomplikowane administrowanie. Chodzi 
o działanie w jednolitych ramach prawnych i organizacyjnych. Powinno z tego 
wynikać racjonalniejsze i intensywniejsze zagospodarowanie lasów miejskich.

Wszyscy interesariusze stwierdzają, że istnieje wyraźna specyfika lasów 
na terenach miejskich. Tymczasem obecne przepisy nie są wystarczające, bio-
rąc pod uwagę zarządzanie i użytkowanie lasów na terenach zurbanizowanych. 
Potrzebne są nowe, specjalne regulacje prawne, które skutecznie chroniłyby inte-
gralność lasów w miastach. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
też powinny być ważnym instrumentem ich ochrony. 

W miastach powinny powstawać specjalne jednostki organizacyjne. W ich 
kompetencjach znalazłyby się sprawy związane z zarządzaniem, utrzymaniem, 
nadzorowaniem i rozwojem wszystkich terenów leśnych, bez względu na formę 
własności. Potwierdzają to przykłady miast posiadających wyspecjalizowane jed-
nostki organizacyjne, np. Łódź, Poznań czy też Warszawa. W studiach uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin powinna być 
zawarta polityka kształtowania obszarów leśnych13.

Wśród zwolenników wyodrębnienia kategorii lasów miejskich nie ma poważ-
nych sporów co do kierunku działania. Należy podjąć prace zmierzające do opra-
cowania projektu ustawowych zapisów dotyczących lasów miejskich.

Inicjatywę w sprawie nowelizacji ustawy o lasach podjęła Unia Metropolii 
Polskich (UMP). Wcześniej projekty w tej sprawie przedstawiały także Lasy 
Miejskie w Poznaniu.

Unia Metropolii Polskich nawiązała w tym celu współpracę ze specjalistami 
w zakresie prawa ochrony środowiska, której celem jest opracowanie projektu 
ustawowych zapisów dotyczących lasów miejskich.

13 B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego, Warszawa 2011.
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Pytane o tę materię Ministerstwo Środowiska stwierdziło, iż wznowiło prace 
nad nowelizacją ustawy o lasach. Brak jednak informacji o zasięgu i tempie prowa-
dzonych prac. Obecnie wszystko wskazuje na to, że dziś nie wiemy, kiedy nastąpi 
nowelizacja ustawy i czy w ogóle jest taka wola ze strony Ministra Środowiska.

Inicjatywy miast związane z prawodawstwem leśnym skupiają się głównie 
na wprowadzeniu do ustawodawstwa polskiego pojęcia lasu miejskiego jako 
odrębnej kategorii obszarów leśnych położonych na terenach zurbanizowanych 
i uwzględniającego cele i zasady gospodarowania na tych obszarach. Istotą 
zmian byłoby też wprowadzenie możliwości nieodpłatnego przekazywania lasów 
i gruntów Skarbu Państwa położonych w granicach miast i będących w zarządzie 
Lasów Państwowych na własność lub użytkowanie samorządów w celu powięk-
szania areału lasów miejskich. Uwarunkowane byłoby to zobowiązaniem władz 
miejskich do pozostawienia tych obszarów jako terenów leśnych i zapewnieniem 
finansowania na ich utrzymanie.

Unia Metropolii Polskich przedstawiła konkretną propozycję zmian do ustawy 
o lasach, która polegałaby na zmianie definicji lasu, opisanej w art. 3 pkt 1.

Treść obowiązującego przepisu brzmi:
Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokryty roślinnością leśną (upra-

wami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej 
pozbawiony: 

a) przeznaczony do produkcji leśnej 
b ) stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego 

albo wpisany do rejestru zabytków;
2) związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb 

gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie 
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, 
szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi 
leśne i urządzenia turystyczne. 

Propozycja zmiany art. 3 otrzymuje brzmienie:
Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:
1) o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną 

(uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przej-
ściowo jej pozbawiony, położony na terenach niezabudowanych i nieprzeznaczo-
nych pod zabudowę; 

2) związany z zagospodarowaniem lasu, w tym zajęty pod budowle, urządze-
nia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, szkółki 
leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne 
i urządzenia turystyczne i rekreacyjne.

Celem nowelizacji jest wyeliminowanie z definicji lasu produkcyjnego prze-
znaczenia jako podstawowej cechy, według której uznaje się te tereny za lasy, 
a także wyłączenie gruntów pod budynkami z terenów leśnych.
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Do takich rozwiązań wnioskodawców motywują następujące przesłanki. 
Tereny zieleni i wód, a wśród nich lasy to kategoria terenów, na których celem 

gospodarowania nie jest i nie może być produkcja drewna oraz innych surowców 
jako warunek uznania terenów za las. Przyjęte definicje i zasady klasyfikacji 
sprawiają, że na przykład lasy komunalne w miastach, służące rekreacji i wypo-
czynkowi, nie są lasami. Lasami nie są także drzewostany o cechach naturalnych, 
w których właściciel ogranicza swoje działania do niezbędnych zabiegów ochron-
nych i nie przeznacza ich do użytkowania rębnego.

Celem nowelizacji ustawy o lasach jest przejęcie kompleksów leśnych w mia-
stach przez samorządy. Obowiązujące przepisy są bowiem w zasadzie fikcją. 
Lasy Państwowe nie prowadzą bowiem normalnej produkcyjnej gospodarki 
w lasach miejskich. Nie prowadzi się w nich przemysłowego pozyskania i pro-
dukcji drewna. Należy zatem jeszcze raz stwierdzić, iż obecna ustawa o lasach nie 
obejmuje kwestii lasów miejskich oraz brak w niej definicji tych lasów. Skłania to 
zatem do stwierdzenia, iż mamy do czynienia z pilną potrzebą poważnej refleksji 
i przygotowania nowych uregulowań w przedmiotowej kwestii.
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STATE FORESTS

Summary

As a result of communalization of state property, local self-governments received 
significant areas of forests related territorially to the areas of cities and communes. The 
lack of, apart from a few exceptions, specialized organizational units to manage these 
areas causes a number of organizational problems. This article presents the problem of 
regulations the legal status of state forests by means of statutory solutions de lege ferenda.
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OCHRONA GATUNKÓW RODZIMYCH PRZED 
INWAZJAMI BIOLOGICZNYMI

1. WSTĘP

Współcześnie uważa się, że inwazje biologiczne są jednym z głównych zagro-
żeń dla rodzimej bioróżnorodności1. Każdy organizm ma skłonność do rozprze-
strzeniania się i zasiedlania nowych terytoriów. Jednakże ten naturalny proces 
może przekształcić się w inwazję i stać się zjawiskiem niepożądanym − zwłasz-
cza gdy występuje u organizmów wysiedlonych przypadkowo lub celowo poza 
granicami ich naturalnego występowania. W dobie globalizacji, intensyfikacja 
handlu międzynarodowego i turystyki sprzyja inwazjom biologicznym. Inwa-
zja biologiczna to zjawisko polegające na nagłym i szybkim rozprzestrzenianiu 
się gatunku na obszarze położonym poza zasięgiem jego występowania i z dala 
od jego możliwego miejsca introdukcji2. Inwazja jest końcowym etapem złożo-
nego procesu transportowego, po pokonaniu bariery geograficznej i następnie 
reprodukcyjnej, gatunek obcy rozprzestrzenia się, stając się gatunkiem zadomo-
wionym3. Gatunek obcy, który uległ naturalizacji, stanowi zagrożenie dla róż-
norodności biologicznej ze względu na skuteczne rozmnażanie oraz zdolność do 
szybkiego rozprzestrzeniania się na obszarach zwłaszcza cennych pod względem 
przyrodniczym. Gatunek obcy, który wypiera elementy rodzimej fauny i flory 
oraz zmienia krajobraz, określany jest mianem gatunku inwazyjnego. Nieod-
łącznymi cechami gatunków inwazyjnych są: obce pochodzenie geograficzne, 
zdolność kolonizowania siedlisk synantropijnych, półnaturalnych lub natural-
nych, zadomowienie, zdolność do skutecznego rozprzestrzeniania, namnażania 

1 J. Thiele, A. Otte, Invasion patterns of Heracleum mantegazzianum in Germany on region-
al and landscape scales, „Journal of Nature Conservationˮ 2008, Vol. 16(2), s. 61–71. 

2 D. M. Richardson, P. Pysek, M. Rejmanek, M. G. Barbour, F. D. Panetta, C. J. West, Nat-
uralization and invasion of alien plants: concepts and definitions, „Diversity Distributionˮ 2000, 
6, s. 93–107.

3 Jest to gatunek obcy rozmnażający się bez interwencji człowieka.
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i zwiększania liczby populacji, istnienie znacznej liczby niezasiedlonych odpo-
wiednich siedlisk4.

Aby zapobiec postępującemu procesowi inwazji biologicznych, podejmowane 
są działania praktyczne. Podstawą tych działań jest identyfikacja zagrożeń, pole-
gająca na szczegółowym rozpoznaniu obecności, rodzajów, liczebności i dyna-
miki rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych. Ekspansja obcych gatunków 
powoduje wiele problemów zarówno przyrodniczych, jak i gospodarczych. Pro-
blemy gospodarcze wynikają ze strat ekonomicznych w rolnictwie, leśnictwie, 
gospodarce rybackiej czy wodnej5, trudnych do oszacowania kosztów ekologicz-
nych wynikających z konieczności ochrony i opieki nad zagrożonymi rodzimymi 
gatunkami, zespołami i ekosystemami, oraz nakładów finansowych6 związanych 
z kontrolą liczebności i zapobiegania rozprzestrzeniania się tychże gatunków7. 
Problemy biologiczne (przyrodnicze) definiowane są jako zagrożenie dla różno-
rodności biologicznej i powiązanych usług ekosystemowych. W literaturze przed-
miotu wskazuje się na poważne negatywne oddziaływanie na gatunki rodzime 
oraz strukturę i funkcję ekosystemów przez zmianę siedlisk, żerowania, konku-
rencję, przenoszenie chorób, zastępowanie gatunków rodzimych w znacznej czę-
ści ich zasięgu. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom inwazji biologicznych 
oraz ochrona rodzimych gatunków są także przedmiotem regulacji prawnych. 

2. OCHRONA PRZED GATUNKAMI INWAZYJNYMI W PRAWIE 
MIĘDZYNARODOWYM I EUROPEJSKIM

Wagę wpływu inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną 
dostrzeżono w skali globalnej. Problematyka zapobiegania niekontrolowanemu 
przemieszczaniu się i introdukcji gatunków obcych po raz pierwszy została ujęta 

4 Zob. szerzej B. Jaroszewicz, Obcy w natarciu – mechanizmy i ekologiczne skutki inwazji 
biologicznych, (w:) A. Kalinowska (red.), Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. 
Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, Warszawa 2011, s. 149–159.

5 Straty ekonomiczne szacowane są na co najmniej 1,4 tln dolarów rocznie, a tym samym 
w Europie na co najmniej 12,5 mld rocznie – M. Kettunen, P. Genovesi, S. Gollasch, Technical 
support to EU strategy on invasive species (IAS) Assessment of the impacts of IAS In Europe and 
the EU (final module report for the European Commission), Institute for European Enivironmen-
tal Policy, Brussel‒Belgium 2009; D. Pimentel, Biological invasions; economics and environment 
al costs of alient plant, Animals, and micro be species, CRC Press, Boca raton, London−New 
York−Washington DC 2002.

6 Przykładowo koszt wyeliminowania czeremchy amerykańskiej w Holandii wynosi rocznie 
2 mln euro, a barszczu Sosnowskiego w Polsce wyniósł 3 mln zł. 

7 Zob. szerzej D. Anderwald, Gatunki obce w lasach, Studia i Materiały Centrum Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej, Rogów: SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej, 2012, s. 6–28.
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w Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej i siedlisk 
z dnia 19 września 1979 r.8. Jednakże na gruncie prawa międzynarodowego pod-
stawowe znaczenie należy przypisać Konwencji o różnorodności biologicznej9. 
Zgodnie z art. 8, strony zobowiązały się do działań w zakresie zapobiegania 
wprowadzaniu, kontrolowaniu lub tępieniu obcych gatunków, które zagrażają 
ekosystemom, siedliskom lub poszczególnym gatunkom. Zwalczanie obcych 
gatunków inwazyjnych stanowi 9. cel sformułowany w Planie strategicznym na 
lata 2010–2020, który został przyjęty podczas 10. posiedzenia Konferencji Stron 
w Nagoi10 w 2010 r. Przedmiotowe zagadnienia zostały przeanalizowane rów-
nież w odniesieniu do obszaru Unii Europejskiej11. W przyjętej przez Komisję 
Europejską w maju 2011 r. Strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres 
do 2020 r.12 zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych jest jednym z głównych 
sześciu celów, których realizacja w tej perspektywie czasowej ma zahamować 
utratę różnorodności biologicznej i zmniejszyć kluczowe zagrożenia dla przyrody 
i usług ekosystemowych w Unii Europejskiej. Przeciwdziałanie inwazjom bio-
logicznym również zostało zaakcentowane w 15. celu Rezolucji przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. – Agendy na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju 2030, dotyczącym ochrony, przywracania oraz promowania 
zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważonego gospo-
darowania lasami, zwalczania pustynnienia, powstrzymywania i odwracania 
procesów degradacji gleby oraz powstrzymywania utraty różnorodności biolo-
gicznej. Przyjęto w deklaracji zobowiązanie do wprowadzenia środków zapo-
biegających wprowadzaniu nowych gatunków obcych na danym obszarze oraz 
znacząco zmniejszających ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe, a także 
kontrolowania lub wyeliminowania wybranych gatunków obcych13. 

 8 Dz.U. z 1996 r., nr 58, poz. 263; Dz.Urz. WE L 38 z 10.02.1982 r., s. 3.
 9 Dz.U. z 2002 r., nr 184, poz. 1532.
10 10. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) w Nagoi w 2010 r. 

przyjęła: 1) Światowy plan strategiczny na rzecz ochrony bioróżnorodności na lata 2011–2020, 
2) Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale 
korzyści wynikających z ich użytkowania (Protokół ABS), 3) Strategię mobilizacji zasobów na 
rzecz ochrony światowej bioróżnorodności. Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and the Aic-
hi Targets “Living in Harmony with Nature”, https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268 (dostęp: 
20.01.2019 r.).

11 Oszacowano, że z ponad 12 000 gatunków obcych występujących w środowisku europej-
skim 10–15% rozmnożyło się i rozprzestrzeniło, powodując szkody środowiskowe, gospodarcze 
i społeczne, które kosztują Unię Europejską co najmniej 12 mld euro rocznie i stale rosną, dlatego 
zwalczanie IAS stało się jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

12 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał natu-
ralny – unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., COM/2011/0244 
końcowy.

13 http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (dostęp: 
20.01.2019 r.).
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Przyjęty model ochrony zawarty w Konwencji o różnorodności biologicznej 
stał się punktem wyjścia do stworzenia unijnego rozwiązania w sprawie inwa-
zji biologicznych gatunków obcych, w efekcie doprowadziło to do uchwalenia 
rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 
2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wpro-
wadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych14. Rozporządzenie 
1143/2014 stanowi podstawowe źródło prawa w odniesieniu do zapobiegania nie-
pożądanemu oddziaływaniu na różnorodność biologiczną, zamierzonego i nie-
zamierzonego wprowadzania i rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków 
obcych oraz minimalizowania i łagodzenia tego oddziaływania. Rozporządzenie 
wprowadza zakaz zamierzonych działań w postaci wprowadzania na terytorium 
Unii, w tym przemieszczania tranzytem pod nadzorem celnym; przetrzymywa-
nia (w tym w obiekcie izolowanym); hodowania (w tym w obiekcie izolowanym); 
przywożenia do Unii, wywożenia z Unii lub przemieszczania w granicach Unii 
z wyjątkiem transportu gatunków do obiektów w związku z ich eliminacją; wpro-
wadzania do obrotu; wykorzystywania lub wymieniania; zezwalania na ich roz-
mnażanie, hodowlę lub uprawę (w tym w obiekcie izolowanym); lub uwalniania 
do środowiska. Jednak restrykcyjny unijny model ochrony gatunków rodzimych 
doznaje znaczącego uszczerbku w wyniku unormowań zawartych w art. 8 roz-
porządzenia 1143/2014. W drodze odstępstwa od ograniczeń państwa członkow-
skie ustanawiają system zezwoleń umożliwiający ośrodkom prowadzenie badań 
naukowych lub ochrony ex situ w odniesieniu do inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii. W przypadku gdy stosowanie produktów 
pochodzących od inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla 
Unii jest nieuniknione ze względu na postępy w dziedzinie zdrowia ludzkiego, 
państwa członkowskie mogą również włączyć do swoich systemów zezwoleń pro-
dukcję do celów naukowych oraz późniejsze zastosowanie do celów medycznych.

3. PROJEKT USTAWY O GATUNKACH OBCYCH

Ochrona rodzimych ekosystemów przed gatunkami inwazyjnymi nie została 
w pełni uregulowana w rozporządzeniu 1143/2014, gdyż stosownie do postano-
wień zawartych w preambule, państwom członkowskim przyznano możliwość 
utrzymania lub przyjęcia przepisów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii, które będą bardziej rygorystyczne. Oznacza 
to uprawnienie państwa członkowskiego do wprowadzenia do wewnętrznego 
porządku prawnego instytucji prawnych polegających na zakazie wprowadzenia 
do środowiska gatunków obcych inwazyjnych stanowiących zagrożenie dla eko-

14 Dz.Urz. UE L 317 z 4.11.2014 r., s. 35.
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systemów. Aby dostosować się do wymagań rozporządzenia UE, konieczne jest 
przyjęcie regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie inwazjom biolo-
gicznym. Projekt ustawy o gatunkach obcych15 ma na celu wprowadzenie do pol-
skiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia UE. W polskim porządku 
prawnym jak dotychczas zasady uwalniania do środowiska obcych gatunków 
reguluje art. 12016 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody17. 

Projekt ustawy reguluje sprawy związane z zapobieganiem wprowadzania do 
środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków 
obcych. Ustawa określa właściwości i zadania organów administracji publicznej 
oraz innych podmiotów w zakresie gatunków obcych oraz w zakresie wykony-
wania przepisów rozporządzenia UE, w tym zasady i tryb udzielania zezwoleń na 
czynności zakazane w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych oraz przepro-
wadzanie kontroli w tym zakresie, zasady zarządzania inwazyjnymi gatunkami 
obcymi, obowiązki podmiotów władających, a także zasady odpowiedzialności 
za naruszenie przepisów ustawy oraz rozporządzenia 1143/2014. Ponadto ustawa 
określa ograniczenia dotyczące uwalniania do środowiska oraz przemieszczania 
w środowisku gatunków obcych. Projektowana ustawa o gatunkach obcych rów-
nież wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach.

Rozporządzenie UE nakłada na państwa członkowskie obowiązki w zakresie 
postępowania z inwazyjnymi gatunkami obcymi, w szczególności dotyczące eli-
minacji i zarządzania nimi. Projektowana ustawa określa zadania i obowiązki pod-
miotów, gmin i organów państwowych w zakresie wykonywania przepisów tego 
rozporządzenia. Wprowadza obowiązek zgłaszania zidentyfikowanego inwazyj-
nego gatunku obcego do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora 
urzędu morskiego. Celem jest umożliwienie niezwłocznego działania przez organy 
właściwe ze względu na miejsce stwierdzenia gatunku w zakresie bądź wczesnej 
eliminacji, bądź zastosowania środka zaradczego wobec tego gatunku.

Artykuł 3 projektu ustawy wprowadza obowiązek zawiadomienia właściwego 
organu – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w przypadku stwierdzenia 
inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii lub inwazyjnego 
gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski. Projekt ustawy określa 
również zakres takiego zawiadomienia.

Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza plany działań dotyczące 
dróg przenoszenia inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla 
Unii lub stwarzających zagrożenie dla Polski. W drodze rozporządzenia określa, 
które inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii lub stwarzające 
zagrożenie dla Polski podlegają obowiązkowi eliminacji, a które są uznane za 

15 Projekt ustawy o gatunkach obcych z dnia 1 sierpnia 2018 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/do
cs//2/12315105/12529029/12529030/dokument354262.pdf, s. 1‒11 (dostęp: 1.12.2018 r.).

16 Zakres ustawy obejmuje również art. 120 obecnie obowiązującej ustawy o ochronie przy-
rody (przeniesienie art. 120 ustawy o ochronie przyrody do projektowanej ustawy).

17 Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.
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rozprzestrzenione na szeroką skalę. W rozporządzeniu zostaną określone również 
metody eliminacji poszczególnych gatunków oraz katalog środków zaradczych 
w stosunku do gatunków rozprzestrzenionych na szeroką skalę (art. 19 ust. 1 pro-
jektu). W sytuacji gdy w środowisku pojawi się inwazyjny gatunek obcy, który 
prawdopodobnie spełnia kryteria uznania go za zagrożenie dla Unii, minister 
właściwy do spraw środowiska, zgodnie z art. 19 ust. 2, może wprowadzić w dro-
dze rozporządzenia zakazy w stosunku do tego inwazyjnego gatunku obcego. 

Organem krajowym, odpowiedzialnym za wdrażanie rozporządzenia 
1143/2011, jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który obecnie odpo-
wiada za system krajowy dotyczący gatunków obcych. Projekt ustawy również 
doprecyzowuje jego zadania w zakresie postępowania z gatunkami obcymi18. 
Ponadto projekt ustawy określa kompetencje i obowiązki Regionalnych Dyrekto-
rów Ochrony Środowiska i dyrektorów urzędów morskich19.

Ustawodawca zakłada wprowadzenie spójnego systemu postępowania 
z gatunkami obcymi, w związku z projektem ustawy przewiduje analogiczne 

18 Do zadań tych należy: 1) przekazywanie informacji i współpraca z Komisją Europejską 
i państwami członkowskimi (zgodnie z art. 4 ust. 4, art. 9 ust. 1, 3 i 6, art. 11 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 2 
i art. 18 ust. 1 rozporządzenia UE); 2) wykonywanie analiz ryzyka (zgodnie z art. 5 ust. 2 i art. 10 
ust. 3 rozporządzenia UE) i innych opracowań wymaganych rozporządzeniem UE (zgodnie 
z art. 13 ust. 1, 3 i 5 rozporządzenia UE); 3) wydawanie, kontrola i cofanie zezwoleń dotyczących 
inwazyjnych gatunków obcych zagrażających Unii Europejskiej, a także inwazyjnych gatunków 
obcych stwarzających zagrożenie dla Polski (zgodnie z art. 8 ust. 1, 2, 5 i 8 rozporządzenia UE); 
4) stworzenie i prowadzenie centralnego rejestru danych (zgodnie z art. 8 ust. 7 i art. 14 ust. 1 
rozporządzenia UE); 5) zbieranie informacji od innych podmiotów, przekazywanie raportów do 
Ministra Środowiska.

19 Zalicza się do nich: 1) przyjmowanie zgłoszeń od wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta o stwierdzeniu występowania inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla 
Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski; 2) eliminacja ze 
środowiska i stosowanie środków zaradczych w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych stwa-
rzających zagrożenie dla Unii (zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3, art. 18 ust. 4 i art. 19 ust. 1 rozpo-
rządzenia UE); 3) monitorowanie skuteczności podejmowanych działań (zgodnie z art. 19 ust. 4 
rozporządzenia UE); 4) podejmowanie działań w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosys-
temów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez inwazyjne gatunki obce 
stwarzające zagrożenie dla Unii lub stwarzające zagrożenie dla Polski (zgodnie z art. 20 ust. 1 
rozporządzenia UE); 5) wydawanie, kontrola i cofanie zezwoleń dotyczących inwazyjnych gatun-
ków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski (zgodnie z art. 8 ust. 1, 2, 5 i 8 rozporządzenia 
UE); 6) współudział w prowadzeniu centralnego rejestru danych o inwazyjnych gatunkach ob-
cych; 7) prowadzenie postępowań w sprawie nakazania podjęcia działań w przypadku uwolnienia 
do środowiska inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Unii lub inwazyjnego 
gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski; 8) podejmowanie działań zapobiegawczych 
lub naprawczych w przypadku uwolnienia do środowiska inwazyjnego gatunku obcego stwarza-
jącego zagrożenie dla Unii lub inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski; 
9) przyjmowanie od gmin informacji o stwierdzeniu obecności inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie 
dla Polski; 10) zbieranie informacji od innych podmiotów, przekazywanie informacji Generalne-
mu Dyrektorowi Ochrony Środowiska i współpraca z innymi podmiotami.
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zakazy w stosunku do inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie 
dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Pol-
ski. Znaczna część tych zakazów obowiązuje już obecnie na mocy art. 120 ust. 2 
ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków wymienionych w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin 
i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przy-
rodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym20.

Projektowana ustawa określa odstępstwa (art. 16 ust. 2) od zakazu uwalnia-
nia do środowiska oraz przemieszczania w tym środowisku gatunków obcych. 
Doprecyzowane zostało zwolnienie z zakazu dotyczące wprowadzania roślin 
gatunków obcych do środowiska. Zaproponowano, aby dotyczyło terenów zie-
leni w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast. Nowe odstępstwo zostało 
przewidziane do tymczasowego stosowania roślin gatunków obcych przy rekul-
tywacji gruntów zdegradowanych lub zdewastowanych w wyniku działalności 
przemysłowej. Odstępstw tych nie stosuje się do gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Unii lub stwarzających zagrożenie dla Polski.

W art. 8 projektu ustawy określone zostały zasady funkcjonowania central-
nego rejestru danych o inwazyjnych gatunkach obcych, który jest prowadzony 
przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy współudziale regional-
nych dyrektorów ochrony środowiska i dyrektorów urzędów morskich. Należy 
podkreślić, iż utworzenie centralnego rejestru danych wynika z potrzeby reali-
zacji art. 14 rozporządzenia UE, dotyczącego obowiązku ustanowienia systemu 
nadzoru obejmującego inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla 
Unii. Stworzenie, a w przyszłości funkcjonowanie centralnego rejestru danych 
o gatunkach obcych, w którym będą gromadzone i rejestrowane dane21 doty-
czące występowania w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie 
dla Polski, będzie stanowiło system nadzoru.

Zgodnie z projektowaną ustawą plany działań dotyczących dróg przenoszenia 
inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyj-
nych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski zatwierdza minister 
do spraw środowiska na wniosek Dyrektora Generalnego Ochrony Środowiska, 
a art. 18 ust. 2 wprowadza obowiązek zapewnienia udziału społeczeństwa przy 
tworzeniu planów zarządzania priorytetowymi drogami przenoszenia gatunków 
inwazyjnych22.

Rozdział 7 projektowanej ustawy o gatunkach obcych reguluje zagadnienia 
dotyczące stworzenia wykazu gatunków, postępowania w przypadku wczesnego 
wykrycia, eliminacji gatunków, a także krajową procedurę przyjmowania środ-

20 Dz.U. nr 210, poz. 1260.
21 Dane zgromadzone w centralnym rejestrze danych posłużą do przygotowania co 6 lat ra-

portu dla Komisji Europejskiej. 
22 Obowiązek ten uwzględnia wymóg art. 26 rozporządzenia 1143/2011.
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ków nadzwyczajnych wobec gatunków obcych stanowiących zagrożenie dla Unii, 
które pojawiły się na terenie Polski, lub inwazyjnych gatunków obcych, które 
prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla 
Unii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub dyrektor urzędu morskiego 
odpowiadają za szybką eliminację inwazyjnych gatunków obcych stwarzających 
zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stanowiących zagroże-
nie dla Polski. Obowiązek szybkiej eliminacji nie dotyczy gatunków określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska, jako szeroko rozprzestrzenionych. 

Projektowana ustawa wprowadza obowiązek udostępnienia nieruchomo-
ści, na której inwazyjne gatunki występują lub istnieje podejrzenie, że wystę-
pują, oraz nakłada obowiązek współdziałania podmiotów posiadających prawo 
do korzystania z nieruchomości, na której zidentyfikowano inwazyjny gatunek 
obcy stwarzający zagrożenie dla Unii lub inwazyjny gatunek obcy stwarzający 
zagrożenie dla Polski. Ustawodawca zakłada, iż udostępnianie nieruchomości 
umożliwi odpowiednim organom przeprowadzenie sprawnych i szybkich działań 
mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie tych gatunków. 

W projekcie ustawy przewidziano podział obowiązków23 w zakresie zwal-
czania inwazyjnych gatunków obcych rozprzestrzenionych na szeroką skalę 
pomiędzy jednostki administracji publicznej a posiadaczy nieruchomości. 

Projekt ustawy przewiduje również odpowiedzialność karną za naruszenie 
przepisów dotyczących gatunków obcych lub inwazyjnych gatunków obcych 
stwarzających zagrożenie dla Unii lub inwazyjnych gatunków obcych stwarzają-
cych zagrożenie dla Polski − będzie to stanowiło przestępstwo lub wykroczenie. 
Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia 
lub przestępstwa oraz przedmiotów, roślin, zwierząt lub grzybów pochodzących 
z wykroczenia lub przestępstwa. 

4. KONKLUZJE

1. Zagrożenie dla różnorodności biologicznej i powiązanych usług ekosys-
temowych, jakie stwarzają inwazyjne gatunki obce, przybiera różne formy, ale 

23 Środki zaradcze w stosunku do gatunków obcych uznanych za rozprzestrzenione na szero-
ką skalę wprowadza gmina z zastrzeżeniem, że na obszarze parku narodowego czyni to dyrektor 
parku, na obszarze rezerwatu przyrody − regionalny dyrektor ochrony środowiska, poza obszara-
mi parku narodowego i rezerwatu przyrody: na obszarach morskich – dyrektor urzędu morskiego, 
a na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych oraz niepaństwowych osób praw-
nych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – podmiot, o którym 
mowa w art. 2 pkt 7 lit. a, o ile podmiot ten niezwłocznie, po podjęciu wiedzy o obecności gatunku 
obcego na nieruchomości, nie zwrócił się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem 
o podjęcie środków zaradczych przez gminę.
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zawsze skutkuje poważnym oddziaływaniem na gatunki rodzime oraz ich struk-
turę i funkcję.

2. Obecność inwazyjnych gatunków obcych powoduje niekorzystne zmiany 
w środowisku, szkody gospodarcze, a w niektórych przypadkach zagrożenie dla 
zdrowia i życia człowieka (np. w przypadku gatunków barszczy, roślin mogących 
powodować poważne i bardzo bolesne poparzenia skóry). 

3. Inwazje biologiczne mogą przybierać charakter powszechny i ogólnokra-
jowy, zwykle w sytuacji, gdy obce gatunki inwazyjne wprowadzane na szeroką 
skalę i wielokrotnie, albo lokalnie, jeśli uprawiano je w wielu miejscach, zwykle 
bez zadowalających rezultatów gospodarczych.

4. Rozporządzenie 1143/2014 zakłada kompleksowe podejście do zagadnie-
nia zwalczania gatunków inwazyjnych obcych na poziomie Unii Europejskiej, 
m.in. listę gatunków inwazyjnych obcych dla całej Unii Europejskiej, kontrole 
unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie, współpracę pomiędzy 
państwami. Zgodnie z tą regulacją na państwach członkowskich ciąży obowiązek 
prowadzenia działań służących zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi inwa-
zyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe, 
minimalizowaniu i łagodzeniu tego wpływu oraz ograniczaniu wyrządzania 
przez te gatunki szkód społecznych i gospodarczych.

5. Projekt ustawy o gatunkach obcych budzi liczne zastrzeżenia. Przede wszyst-
kim proponowany art. 3, który stanowi, że o stwierdzeniu w środowisku obec-
ności inwazyjnego gatunku obcego stwarzającego zagrożenie dla Polski należy 
niezwłocznie zawiadomić wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – właściwego 
ze względu na miejsce jego stwierdzenia. Biorąc pod uwagę niską świadomość spo-
łeczną w zakresie inwazji biologicznych, posiadanie pełnej wiedzy o występowa-
niu inwazyjnych gatunków obcych w Polsce jest wręcz niemożliwe. Ustawodawca 
podkreśla, że obowiązek ten nie powoduje powstania obciążenia obywateli ponad 
miarę, gdyż podlegają mu tylko przypadki, w których gatunek inwazyjny został 
stwierdzony. Ustawodawca zakłada, chyba zbyt optymistycznie, że zgłaszający ma 
wiedzę umożliwiającą mu wstępną identyfikację zgłaszanego gatunku. 

6. Za zasadne należy uznać wprowadzenie do projektu ustawy środków 
wczesnego wykrywania i szybkiej eliminacji dla zapewnienia bezpieczeństwa 
rodzimych zasobów przyrodniczych. Środki te mają kluczowe znaczenie, by 
zapobiec zadomowieniu i rozprzestrzenianiu się takich gatunków, najskuteczniej-
szym bowiem sposobem reakcji jest jak najszybsze wyeliminowanie populacji, 
gdy liczba osobników jest jeszcze niewielka.

7. W projekcie ustawy o gatunkach obcych w zasadzie nie wzięto pod uwagę 
obszarów, na których prowadzone mają być środki zwalczania inwazyjnych 
gatunków obcych, tj. lasów będących własnością Skarbu Państwa, pozostające 
w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, a tym 
samym projektowana ustawa w żaden sposób nie reguluje pozycji tego podmiotu 
pośród organów, na których spoczywa obowiązek wprowadzania i stosowania 
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odpowiednich środków przeciwdziałających niepożądanemu rozprzestrzenia-
niu się inwazyjnych gatunków obcych. Taka sytuacja nie wydaje się zasadna, 
konieczna jest potrzeba dokonania pogłębionej analizy przedstawionego projektu 
i dokonania w nim zmian. Ochrona lasów, a także zachowanie ich bogactwa 
biologicznego jest działaniem, które wpisuje się w funkcje zwalczania inwazyj-
nych gatunków obcych. Kolejno, wśród organów, które mają podejmować środki 
zaradcze oraz ewentualne środki z zakresu zwalczania, nie umieszczono jedno-
stek organizacyjnych Lasów Państwowych.

8. W projekcie ustawy w art. 5 wskazano, iż „właściwy organ podejmuje dzia-
łania mające na celu weryfikację stwierdzenia obecności, szybką eliminację lub 
wprowadzenie środków zaradczych, w stosunku do inwazyjnego gatunku obcego 
stwarzającego zagrożenie dla Unii lub inwazyjnego gatunku obcego stwarzają-
cego zagrożenie dla Polski”. Wydaje się zasadne postulowanie o precyzyjne wska-
zanie w ustawie, kiedy właściwe organy podejmują działania, ponadto jak należy 
interpretować pojęcie „szybka eliminacja”, a także sprecyzować, w jakim termi-
nie ma być podjęta eliminacja gatunków, o których mowa w projekcie ustawy.

9. W przepisach ustawy pojawia się nowe określenie „azyl dla zwierząt”, 
tj. ośrodek, w którym przetrzymuje się żywe okazy zwierząt. W projekcie ustawy 
nie jest doprecyzowana kwestia funkcjonowania i finansowania azyli dla zwie-
rząt, wydaje się zasadne włączenie na etapie prac legislacyjnych uregulowania 
tych kwestii, z uwagi bowiem na brak finansowania nie będą one funkcjonowały, 
a ogrody zoologiczne nie mają możliwości przyjmowania kolejnych zwierząt 
pochodzących z interwencji ze względu na brak miejsca.

10. Istotną wątpliwą kwestią jest również brak w art. 21 ust. 2 projektu ustawy 
odniesienia co do stosowania środków zaradczych na obszarach Natura 2000. 
Z uwagi na fakt, że organem sprawującym nadzór nad obszarami Natura 2000 jest 
właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska, wydawałoby się konieczne 
uzgadnianie stosowania środków zaradczych z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.

11. Po uwzględnieniu wielu zastrzeżeń i uwag przez ustawodawcę, krajowy 
prawny model ochrony rodzimych gatunków flory i fauny będzie zasługiwał na 
pozytywną ocenę, jednakże w obecnym brzmieniu występują znaczne nieścisło-
ści, które trzeba wziąć pod uwagę podczas bieżących prac nad ustawą o gatun-
kach obcych, by ocena pozytywna była zasadna. 
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PROTECTION OF NATIVE SPECIES AGAINST BIOLOGICAL 
INVASIONS

Summary

Invasive alien species are a threat to biodiversity and food security, health and 
economic development. These species are causing enormous damage to biodiversity 
and the valuable natural agricultural systems upon which we depend. Globalisation, trade, 
travel, and transport of goods across borders they have facilitated the spread of invasive 
alien species. The spread of invasive alien species is now recognised as one of the greatest 
threats to the ecological and economic well being of the planet. The aim of the article is 
to analyze and attempt to assess the legal regulation relating protection native species 
against alien invasive species and alien species.
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ŚRODOWISKO I KONKURENCJA – WSPÓLNA 
POLITYKA ROLNA PO 2020 R.

Polityka rolna Unii Europejskiej stoi przed kolejnym wyzwaniem znalezienia 
kierunku rozwoju europejskiego rolnictwa w latach finansowania 2021–20271. 
Określając przeznaczenie kolejnych środków finansowych, należy sprecyzować, 
jakim celom mają służyć wydawane pieniądze i jaki efekt ma być przez to osią-
gnięty. Od 1957 r. polityka rolna w Unii Europejskiej ewoluowała od podejścia 
czysto dochodowego po dokładanie do niego kolejnych wymogów, które mają 
wzmocnić rolnictwo oraz cały sektor produkcji żywności.

Od samego początku funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jej 
zadaniem było reagowanie na bieżące wyzwania związane z sytuacją na rynku 
rolnym czy postępem technologicznym. Założenie samowystarczalności żywno-
ściowej w Europie niosło za sobą nie tylko koszty (gdzie około połowy budżetu 
UE przeznacza się na rolnictwo), ale także konieczne zmiany prawne. W kolej-
nych perspektywach budżetowych ponad połowę nowej legislacji stanowią regu-
lacje związane z funkcjonowaniem rolnictwa w Europie. Podejmując kolejne 
reformy WPR, zastanawiano się, w jaki sposób zrealizować jej cele uregulowane 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przez lata następowało powolne 
odchodzenie od wspierania ilości produkcji rolnej na rzecz jej jakości2. W ostat-
nim okresie zaczęto uwzględniać także szerszy kontekst działalności rolniczej 
związany z ochroną środowiska naturalnego3. 

W trakcie rozwoju WPR początkowo skupiano się na mechanizmach dosto-
sowania cen produktów rolnych, aby zwiększyć podaż produkcji rolnej i zin-

1 E. Majewski, A. Malak-Rawlikowska, Scenariusze Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku, 
„Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2018, nr 1, s. 9−38.

2 E. Erjavec, M. Lovec, K. Erjavec, From Greening to greenwash: drivers and discourses 
of the CAP 2020 reform, (w:) J. F. M. Swinnen (red.), The Political Economy of the 2014−2020 
Common Agricultural Policy An Imperfect Storm, USA 2015, s. 215−244; A. Gocht, P. Ciaian, 
M. Bielza, J. M. Terres, N. Roder, M. Himics, G. Salputra, EU-wide Economic and Environmental 
Impacts of CAP Greening with High Spatial and Farmtype Detail, „Journal of Agricultural Eco-
nomics” 2017, Vol. 68, issue 3, s. 651−681.

3 S. Prutis, Ochrona środowiska za pomocą instrumentów prawno-finansowych Wspólnej 
Polityki Rolnej, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 39−64.
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tensyfikować produkcję. W tym zakresie zaczęto organizować wspólny rynek, 
wprowadzono zasadę preferencji europejskiej, solidarność finansową czy jedno-
lite ceny rolne. Z czasem zaczęto wprowadzać limitowanie4 produkcji, jej kwoto-
wanie5, zaczęto rozwijać programy pomocowe dla rozwoju obszarów wiejskich. 
Od reform MacSherry’ego zaczęto wprowadzać system kompensacji w zakre-
sie płatności bezpośrednich6. Rozpoczęto zachęcać rolników do ograniczania 
produkcji poprzez odłogowanie gruntów czy do przechodzenia na emerytury. 
W końcu od Agendy 2000 zaczęto uwzględniać wymogi właściwej produkcji 
rolnej poprzez wprowadzenie zasad wzajemnej zgodności7, odchodząc od poli-
tyki protekcjonistycznej na rzecz liberalizacji WPR8. W końcu zaczęto rozsze-
rzać programy rolno-środowiskowe, by w latach 2014–2020 wprowadzić politykę 
zazieleniania.

Ewolucja WPR w każdym z wymienionych instrumentów zakładała nad-
rzędny cel, jakim jest poprawa konkurencyjności rolnictwa w Europie i zwięk-
szenie dochodów rolniczych. Od 2000 r. z coraz większym naciskiem do tych 
mechanizmów dołączane są wymogi związane z ochroną środowiska i klimatu. 

W artykule zostaną zaprezentowane najnowsze tendencje rozwojowe WPR 
oraz planowane instrumenty prawne, które mają służyć realizacji poszczegól-
nych celów. Trwająca w państwach europejskich dyskusja pozwala wypracować 
w zakresie istniejących ram budżetowych kolejne rozwiązania prawne, które będą 
próbowały wyważyć podniesienie konkurencyjności9 rolnictwa oraz wzrostu 
ochrony środowiska i klimatu w produkcji rolnej. Pogodzenie tych dwóch celów 
może okazać się niezwykle trudne, mając w perspektywie odradzanie się rolnic-
twa intensywnego oraz procederów fałszowania żywności10. Problemem pozo-

 4 E. Tomkiewicz, Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej, 
Warszawa 2000.

 5 P. Szajner, Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mle-
czarstwa w kontekście teorii ekonomii, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowegoˮ 2012, nr 12(27), s. 104−112.

 6 P. Czubak, W. Poczta, A. Sadowski, Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezpo-
średnich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 4. 

 7 B. Jeżyńska, Znaczenie i funkcje zasady cross-compliance w systemie rolniczych dopłat 
bezpośrednich, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2010, t. XIII, s. 35−50; A. Hawrylewicz-Łuka, 
Spełnianie wymogów wzajemnej zgodności (cross-complience) przy ubieganiu się przez rolników 
o płatności bezpośrednie jako poszanowanie środowiska naturalnego, (w:) M. Górski, J. Buciń-
ska, M. Niedziółka, R. Stec, D. Strus (red.), Administracja publiczna – człowiek a ochrona środo-
wiska. Zagadnienia społeczno-prawne, Warszawa 2011.

 8 W. Józwiak, Z. Mirkowska, Wpływ liberalizacji wspólnej polityki rolnej na kondycję eko-
nomiczną gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki 
Rolnej” 2005, nr 2(307), s. 3−13.

 9 B. Wieliczko, Mechanizmy oddziaływania funduszy strukturalnych na konkurencyjność 
polskiego rolnictwa, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, s. 443−457.

10 M. Korzycka-Iwanow, P. Wojciechowski, Żywność ekologiczna w prawie USA i Unii 
Europejskiej, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. XIII, s. 19−38; A. Kowalska, Kwestia przekazy-
wania konsumentom informacji na temat żywności na opakowaniach jednostkowych, „Problemy 
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staje również prognozowane zmniejszenie nakładów budżetowych na rolnictwo, 
w tym na system płatności bezpośrednich, który jest podstawowym mechani-
zmem wsparcia polskiego rolnictwa11.

Wzrost konkurencyjności12, który od powstania WPR był celem rozwoju 
europejskiego rolnictwa, powinien uwzględniać według nowych zasad elementy, 
które niekoniecznie przynoszą największy zysk13, ale poprzez poprawę jakości 
chronią konsumentów. Unia Europejska stoi w tym zakresie przed wyzwaniem, 
jak zachęcić rolników do produkcji zgodnie z nowymi zasadami WPR i przy 
wsparciu ze środków europejskich. Dla dużej części rolników, przede wszystkim 
z wyspecjalizowaną i znaczną produkcją, nowe rozwiązania mogą okazać się nie-
atrakcyjne z punktu widzenia przyszłych dochodów. Mogą wybierać rozwiązania 
prostsze i szybsze, bez pomocy UE, ale przynoszące na wolnym rynku znaczne 
dochody. 

Debatę nad nowymi rozwiązaniami WPR rozpoczęto już w 2017 r. W tym 
czasie odbyła się pierwsza formalna dyskusja Rady UE, gdzie zarysowano 
główne założenia rozwoju rolnictwa europejskiego14. Wskazano na konieczność 
uproszczenia WPR. Założono budowanie odporności, co wiązałoby się ze wspie-
raniem dochodów, wsparciem dla małych i średnich gospodarstw15. To podejście 
wyraźnie wskazuje na wsparcie zmierzające do zachowania konkurencyjności 
rolnictwa europejskiego, a nawet jego zwiększania.

Ponadto w 2017 r. wskazano na konieczność reagowania na wyzwania środo-
wiskowe. Reagowanie ma się odbywać „poprzez zwiększanie zrównoważonego 
charakteru rolnictwa, przeciwdziałanie zmianie klimatu, zapewnianie środowi-
skowych dóbr publicznych oraz wywiązywanie się ze zobowiązań międzyna-

Jakości” 2018, nr 8, s. 19−28; M. Kowalska, P. Mitrosz, K. Osytek, Wybrane aspekty dotyczące 
fałszowania żywności, „Przemysł Spożywczy” 2018, t. 72, nr 12, s. 16−20; S. Kowalczyk, Wolny 
rynek a bezpieczeństwo żywności w epoce globalizacji, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2017, t. 104, z. 4, s. 15−27.

11 J. Góral, J. Kulawik, Problem kapitalizacji subsydiów w rolnictwie, „Zagadnienia Ekono-
miki Rolnej” 2015, nr 1(342), s. 3−24.

12 T. Vazguez Ruano, Konkurencyjność: element integralny pierwszego filaru WPR i zachęta 
do zwiększania efektywności rynku, (w:) P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determi-
nanta polityki wiejskiej. Aspekty prawne, Warszawa 2017, s. 37−58.

13 A. Z. Nowak, A. Niewiadomska, Wpływ funduszy strukturalnych na wzrost konkurencyj-
ności polskiego rolnictwa – wybrane aspekty ekonomiczne, „Studia Iuridica Agraria” 2012, t. X, 
s. 307−325; W. Poczta, P. Siemański, Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do 
Unii Europejskiej, Poznań 2010, s. 11; A. Woś, Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, 
Warszawa 2001.

14 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6766-2017-INIT/PL/pdf (dostęp: 
17.12.2018 r.).

15 D. Łobos, Model gospodarstwa rodzinnego w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich 
oraz w ustawodawstwach narodowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich, (w:) S. Pru-
tis (red.), Prawo rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998, s. 267−272; T. Kurowska, Go-
spodarstwo rodzinne czy gospodarstwo rozwojowe. Dylematy wyboru, (w:) S. Prutis (red.), Prawo 
rolne u progu Unii Europejskiej, Białystok 1998, s. 109−118.



362 AGATA NIEWIADOMSKA

rodowych, zarówno tych, które dotyczą klimatu i które podjęto na konferencji 
UNFCCC COP 21, jak i tych, które dotyczą bardziej ogólnych celów przewi-
dzianych w agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”16. Oznacza to 
postawienie za jeden z głównych celów wyzwań środowiskowych w zgodzie ze 
zrównoważonym rozwojem17. Ochrona klimatu, w niektórych rejonach Europy, 
wiąże się albo z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej, albo taką jej 
zmianą, która nie pozwala osiągnąć zamierzonych efektów finansowych. 

Wypracowano także zasadę inwestowania w rentowność i witalność obsza-
rów wiejskich, zapewnienie wymiany pokoleniowej, zachowanie orientacji ryn-
kowej, wzmacnianie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, zarządzanie 
ryzykiem18, innowacje; kwestie proporcji między wsparciem bezpośrednim 
a rozwojem wsi. 

Następnie 29 listopada 2017 r. wydano Komunikat Komisji do Parla-
mentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicz-
nego i Komitetu Regionów – Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności COM 
(2017) 71319. W komunikacie tym Komisja zaproponowała nowy model realizacji 
WPR, zgodnie z którym UE określa podstawowe parametry polityki, czyli cele, 
rodzaje interwencji i podstawowe wymagania, a państwa członkowskie opraco-
wują strategiczne plany oparte o unijną strategię i przepisy w zakresie środowiska 
i klimatu. Oznacza to odejście od dotychczasowych jednolitych zasad planowania 
polityki rolnej na poziomie wspólnotowym na rzecz realizacji krajowych rozwią-
zań i strategii. Należy również zauważyć, że już w początkowych rozwiązaniach 
tego komunikatu zwrócono uwagę, że rozwiązania krajowe mają być zgodne ze 
strategiami i przepisami związanymi ze środowiskiem i klimatem. Ten dokument 
ponownie w centrum uwagi stawia przed rolnictwem europejskim nowe wyzwa-
nie, jakim jest ochrona środowiska naturalnego. 

Przygotowane przez państwa członkowskie plany powinny obejmować 
interwencje w ramach obu filarów WPR, czyli wsparcie bezpośrednie i rozwój 
obszarów wiejskich. Zgodnie z komunikatem zadaniem Komisji ma być ocena 
i zatwierdzanie planów strategicznych państw członkowskich. W planach tych 
państwa członkowskie powinny uwzględnić takie cele WPR, jak: wykorzysta-

16 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6766-2017-INIT/PL/pdf (dostęp: 
17.12.2018 r.).

17 W. Wołpiuk, Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjna czy zasada polityki 
społeczno-ekonomicznej w zakresie ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły In-
formatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawieˮ 2003, nr 1, s. 7−18; S. Kozłowski, Strategia 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski, „Biuletyn Polskiego Klubu 
Ekologicznego” 2004. 

18 I. Lipińska, Instrumenty ograniczania ryzyka produkcyjnego na rynku rolnym w aspekcie 
globalizacji − wybrane zagadnienia prawne i ekonomiczne, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, nr 31, s. 199−208.

19 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_
farming_communication_pl.pdf (dostęp: 17.12.2018 r.).
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nie badań naukowych i innowacji; wspieranie inteligentnego i odpornego sektora 
rolnictwa; zwiększanie troski o środowisko i intensyfikacja działań w dziedzi-
nie klimatu; umacnianie społeczno-gospodarczej struktury obszarów wiejskich; 
odpowiedź na obawy związane z bezpieczeństwem i jakością żywności; normy 
środowiskowe i odnoszące się do dobrostanu zwierząt.

Pobieżna tylko lektura tych założeń wyraźnie wskazuje na nowe rozwiąza-
nia, które mają wspierać innowacje i środowisko. Połączenie tych mechanizmów 
powinno zwiększyć konkurencyjność rolnictwa, zapewniając bezpieczeństwo 
żywnościowe w Unii Europejskiej. Niewątpliwa troska o klimat wpisana jest 
w szerszy kontekst globalnej polityki zmierzającej do ochrony niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych. 

Za zaproponowanymi zmianami, aby mogły one zostać zrealizowane, muszą 
zostać uruchomione odpowiednie środki finansowe. Dlatego też 2 maja 2018 r. 
ukazał się Komunikat Komisji Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, 
wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 COM (2018) 32120 
oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego wieloletnie ramy 
finansowe na lata 2021–202721. W tych dokumentach zaplanowano: obniżkę środ-
ków w programach wspólnej polityki rolnej; zwiększenie nacisku na problema-
tykę środowiska i klimatu; zwiększenie poziomu współfinansowania krajowego 
w ramach rozwoju obszarów wiejskich; wprowadzenie nowego modelu realizacji 
polityki opartej na osiąganiu wspólnych celów wyznaczonych na poziomie UE 
i wdrażanej w sposób elastyczny na szczeblu krajowym; skierowanie większych 
środków na pomoc dla małych i średnich gospodarstw na rozwój obszarów wiej-
skich; utworzenie nowej rezerwy kryzysowej. Połączono w tym zakresie dość 
ambitne cele z jednoczesnym obniżeniem poziomu finansowania europejskiego, 
zwiększonego zaangażowania środków krajowych.

Takie założenia mogą przynieść niestety odwrotny efekt. Zwiększenie 
wymogów środowiskowych i klimatycznych wraz ze zmniejszeniem wielkości 
środków pomocowych może zniechęcić rolników do sięgania po pomoc europej-
ską i respektowania jej zasad. W zamian mogą zacząć realizować własne plany 
według zasad rolnictwa intensywnego. Zniweczy to nie tylko dotychczasowe 
zabiegi związane z realizowaną pomocą, ale przede wszystkim nie spowoduje 
osiągnięcia nowych celów WPR.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w nowej perspektywie budżetowej prze-
widuje się także możliwość zmniejszenia finansowania, jeżeli dane państwo 
członkowskie nie będzie przestrzegać zasad i reguł europejskich. W tym zakre-
sie przygotowano wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków 

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526553268422&uri=CELE-
X:52018DC0321 (dostęp: 17.12.2018 r.). 

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526550660947&uri=CELE-
X:52018PC0322 (dostęp: 17.12.2018 r.).
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w zakresie praworządności w państwach członkowskich COM (2018) 32422. 
Regulacja ta w sposób szczególny może dotknąć Polskę, biorąc pod uwagę toczące 
się procedury przed organami Unii Europejskiej. Pozostaje oczywiście pytanie, 
na ile tego typu dokumenty są polityczną grą, a na ile realnym zagrożeniem. 
Należy jednakże w najbliższej perspektywie finansowej brać je z odpowiednią 
powagą pod uwagę. 

Realizacja założeń przyszłej WPR weszła w kluczową fazę w drugiej połowie 
2018 r. Parlament Europejski 30 maja 2018 r. przyjął rezolucję w sprawie przy-
szłości produkcji żywności i rolnictwa23. Zajął w tym zakresie trzy podstawowe 
stanowiska. 

Po pierwsze, dookreślił nowe stosunki między Unią Europejską, państwami 
członkowskimi, regionami i rolnikami. Na jedno z pierwszych miejsc tej rezolu-
cji wysunięto znaczenie wzmacniania zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi i przyczyniania się do osiągnięcia celów w zakresie środowiska 
i klimatu w ramach WPR. Samo umiejscowienie tego celu przed wszystkimi 
innymi wskazuje na nowy, jeszcze bardziej „zielony” charakter polityki rolnej24. 
Rolnik chcący korzystać ze środków pomocowych z Unii Europejskiej powinien 
przestrzegać wszelkich wspólnotowych wymogów środowiskowych. Biorąc pod 
uwagę doświadczenia z realizacji perspektywy finansowej na lata 2014–2020 
oraz nastawienie rolników do polityki zazieleniania, należy okazywać dużą 
ostrożność co do efektów zamierzonych celów. Rolnikom może się finansowo 
nie opłacać przestrzeganie zasad środowiskowych kosztem ewentualnej utraty 
dochodów. Ceny środowiska naturalnego niestety nie da się określić. Jest ono 
dobrem niezbywalnym i często nieodtwarzalnym25.

Parlament podkreślił potrzebę elastyczności w ramach WPR, ale jednocze-
śnie odrzucił możliwość nacjonalizacji WPR, zachowując jednocześnie znaczną 
elastyczność krajową w zakresie przygotowywanych planów strategicznych. 
Ponadto pozytywnie ocenił propozycję nowego modelu realizacji WPR, wska-
zując jednak, że będzie on przez kilka lat wymagał udoskonalania i zmian, tak 
aby rolnicy nie byli karani za przejście do nowego modelu. Problem zauważony 
przez Parlament jest kwintesencją prowadzonych w artykule rozważań. Rolnicy 
przyzwyczajeni do otrzymywania środków głównie na inwestycje i rozliczani ze 
wzrostu wartości swojego gospodarstwa będą musieli w jeszcze większym stop-

22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1526553554668&uri=CELE-
X:52018PC0324 (dostęp: 17.12.2018 r.). 

23 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-
-2018-0224+0+DOC+XML+V0//PL&language=PL (dostęp: 17.12.2018 r.). 

24 M.A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i ich znaczenie w ochro-
nie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich, (w:) M. Górski, D. Niedziółka, R. Stec, 
D. Strus (red.), Administracja publiczna a ochrona przyrody. Zagadnienia ekonomiczne, społecz-
ne oraz prawne, Warszawa 2012, s. 47−66.

25 G. Anderson, J. Śleszyński, Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, (w:) J. Śle-
szyński (red.), Wartościowanie dóbr i zasobów środowiska, Białystok 1996.
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niu przestrzegać zasad ochrony środowiska. W krótkiej perspektywie może się to 
wiązać dla nich z kosztami, a nie dochodami. 

W rezolucji Parlament jednocześnie sprzeciwił się cięciom w budżecie na roz-
wój obszarów wiejskich przewidzianym w proponowanych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF). Stawia to pod znakiem zapytania wypracowanie przyszłego 
budżetu, który miałby rozwiązać problemy związane z zachęceniem rolników do 
realizacji nowych celów WPR. 

Po drugie, Parlament wskazał, że inteligentna, skuteczna, zrównoważona 
i sprawiedliwa WPR powinna służyć rolnikom, obywatelom, obszarom wiej-
skim i środowisku. W tej kolejnej zbiorczej deklaracji podkreśla się występo-
wanie innowacyjnego rozwoju oraz ochrony środowiska. Parlament jeszcze 
mocniej domaga się utrzymania lub zwiększenia budżetu WPR w następnych 
WRF. W rezolucji podkreślono, że kryteria spójnościowe powinny nadal odgry-
wać ważną rolę w dystrybucji środków z drugiego filaru26. Ponadto Parlament 
domaga się modernizacji obecnego systemu obliczania płatności bezpośrednich 
w I filarze. To ostatnie rozwiązanie wpisuje się w trwającą od wielu lat dyskusję 
o przyszłości płatności bezpośrednich27. Niektóre z prezentowanych koncepcji 
zakładają ich ujednolicenie, jeszcze inne ich zupełną likwidację. 

Kwintesencją prób pogodzenia konkurencyjności rolnictwa oraz ochrony śro-
dowiska jest pkt 43 rezolucji, w którym wskazano, że „(…) dalsza liberalizacja 
rynku i związane z nią obniżenie ochrony rolników wiążą się z potrzebą rekom-
pensaty dla sektora rolnictwa, a szczególnie dla tych gospodarstw rolnych, które 
znajdują się w niekorzystnej sytuacji z punktu widzenia konkurencji – przede 
wszystkim ze względu na trudności dotyczące użytkowania gruntów rolnych 
lub prowadzenia działalności na obszarach górskich – oraz że tylko takie środki 
kompensacyjne mogą zagwarantować ekstensywne gospodarowanie gruntami 
rolnymi i zachowanie krajobrazu kulturowego”. Dotowanie obszarów o szczegól-
nym znaczeniu przyrodniczym, w celu podnoszenia ich konkurencyjności przy 
jednoczesnym zachowaniu ekstensywnego charakteru prowadzenia działalności 
rolniczej, może się udać tylko w przypadku zachowania dość znacznego poziomu 
finansowania takiej działalności. W przeciwnym wypadku gospodarstwa na tych 

26 B. Wieliczko, Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obsza-
rów wiejskich, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2016, 
nr 16(1), s. 245−254.

27 Z. Trojanowski, Prawne pojęcie producenta rolnego według ustawy o krajowym systemie 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności w świetle orzecznictwa, „Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 1(12), s. 85−100; J. Bieluk, 
D. Łobos-Kotowska, Płatności bezpośrednie, (w:) P. Czechowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 
2015, s. 410−423; E. Kremer, Wybrane zagadnienia z problematyki rozwoju obszarów wiejskich, 
płatności bezpośrednich w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Studia Iuridica Agraria” 
2009, t. VII, s. 142−162; A. Germano, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. i reżim płatności 
jednolitej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 1; T. Kurowska, Zadania i funkcje instrumentów 
prawnych wspierania rozwoju obszarów wiejskich, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. IV.
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terenach albo zbankrutują, albo będą musiały prowadzić działalność o charakte-
rze intensywnym. 

Jednocześnie w pkt 93 rezolucji Parlament „wzywa Komisję do dopilnowa-
nia, aby zapisane w drugim filarze działania rolno-środowiskowo-klimatyczne na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich rekompensowały dodatkowe koszty i uszczu-
plenie dochodów związane z dobrowolnym wdrażaniem przez rolników praktyk 
przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz dawały możliwość dodawania zachęty 
do inwestowania w ochronę środowiska, różnorodność biologiczną i zasoboosz-
czędność; uważa, że programy te powinny zostać uproszczone, lepiej ukierunko-
wane i być wydajniejsze, tak aby rolnicy mogli w sposób skuteczny wywiązywać 
się z ambitnych celów polityki w odniesieniu do ochrony środowiska, różnorod-
ności biologicznej, gospodarki wodnej oraz działań w dziedzinie klimatu i łago-
dzenia zmian klimatu, przy jednoczesnym zapewnianiu minimalnego poziomu 
biurokracji na szczeblu gospodarstw oraz – przy uwzględnieniu warunków lokal-
nych – odpowiedniej kontroli ze strony państw członkowskich”. Takie stanowisko 
oznacza konieczność znacznych preferencji dla działań o charakterze środowi-
skowym. Jednocześnie Parlament dostrzega dotychczasowy brak skuteczności 
realizacji celów WPR w zakresie ochrony środowiska. 

Po trzecie, Parlament w rezolucji wskazał na silną pozycję rolników w glo-
balnym systemie żywnościowym – w tym m.in. zwrócił się do KE o uznanie 
rolnictwa za działalność strategiczną w ramach negocjacji handlowych. Pozwala 
to na utrzymanie rolnictwa w głównym nurcie gospodarczym Unii Europejskiej. 

Dotychczasowym zwieńczeniem prac nad WPR po 2020 r. było przesłanie 
przez Komisję 1 czerwca 2018 r. trzech wniosków legislacyjnych z zakresu reali-
zacji negocjowanych celów WPR.

Pierwszy z nich dotyczy wniosku o rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów 
strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej 
polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/201328. Określono w nim cele ogólne 
i szczegółowe WPR. Zaliczono do nich w art. 6 ust. 1 projektowanego rozporzą-
dzenia przede wszystkim wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych 
i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego); 
zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukie-
runkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację; poprawę pozycji rol-
ników w łańcuchu wartości; przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu 

28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0392&qid= 
1528452097687 (dostęp: 17.12.2018 r.). 
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i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii; 
wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami 
naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze; przyczynianie się do ochrony 
różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochronę 
siedlisk i krajobrazu; przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju dzia-
łalności gospodarczej na obszarach wiejskich; promowanie zatrudnienia, wzro-
stu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym 
biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; poprawę reakcji rolnictwa UE na 
potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej 
w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Należy podkreślić, że praktycznie każdy z celów WPR po 2020 r. dotyczy 
ochrony środowiska, klimatu i bioróżnorodności. Konkurencyjność i dochodo-
wość rolnictwa w tym zakresie jest traktowana na równi z tymi celami, a nie jak 
dotychczas priorytetowo. Nowe zorientowanie WPR na „zielone rolnictwo” może 
przynieść dość nieoczekiwany efekt ekonomiczny, zważywszy na koszt produk-
cji produktów ekologicznych. 

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu określono wymogi odnoszące się 
do planów strategicznych i interwencji państw członkowskich, alokacji środków 
finansowych w podziale na państwa członkowskie i fundusze oraz określono sto-
pień elastyczności dozwolony przy przesunięciach środków między funduszami. 
Wskazano na nowe zasady opracowywania i zmiany planów strategicznych oraz 
ich zatwierdzania przez Komisję, zasady dotyczące koordynacji i zarządzania, 
ramy realizacji, monitorowania i ewaluacji. Te bardzo techniczne rozwiązania 
w dużej mierze przesuwają realizację i określanie szczegółowych zadań WPR na 
państwa członkowskie, którym w przyszłej perspektywie finansowej pozostawia 
się dość dużą dowolność.

Drugi z przesłanych przez Komisję projektów dotyczy rozporządzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rol-
nej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenie (UE) 
nr 1306/201329. Dostosowano w nim przepisy horyzontalne do nowego modelu 
realizacji polityki. Określono zasady finansowania różnych interwencji i środ-
ków wchodzących w zakres WPR z budżetu ogólnego Unii (budżetu Unii), które 
odbywa się poprzez: Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) oraz Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

Trzecim przesłanym przez Komisję projektem jest rozporządzenie Parla-
mentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 usta-
nawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych, (UE) nr 1151/2012 
w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, (UE) 
nr 251/2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony 

29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0393&qid= 
1528452398071 (dostęp: 17.12.2018 r.). 



368 AGATA NIEWIADOMSKA

oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, (UE) 
nr 228/2013 ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz 
regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i (UE) nr 229/2013 usta-
nawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza 
Egejskiego30. Przewidziano w nim uchylenie przepisów dotyczących interwen-
cji sektorowych, które zostaną uregulowane rozporządzeniem dotyczącym planu 
strategicznego WPR i będą częścią planów strategicznych państw członkowskich. 
Oznacza to odejście od dotychczasowego podejścia horyzontalnego do rynków 
rolnych i przeniesienie interwencji do państw członkowskich. W projekcie roz-
porządzenia przewidziano także zmiany w przepisach dotyczących rynku wina, 
zmiany w przepisach dotyczących oznaczeń geograficznych.

Przedstawione trzy projekty spotkały się ze stanowiskiem polskiego rządu 
z sierpnia 2018 r.31. Polska przede wszystkim opowiada się za zwiększeniem 
finansowania WPR. Stanowisko to należy poprzeć. Zakładane cele WPR wymu-
szają na rolnikach zmianę sposobu produkcji i inwestycje w nowe technologie. 
Bez odpowiedniego finansowania ze środków europejskich cele te nie będą mogły 
być zrealizowane. W tym kontekście Polska przeciwstawia się także zwiększeniu 
zaangażowania krajowego w politykę rozwoju obszarów wiejskich, zwracając 
uwagę, że mniej zamożne państwa nie będą w stanie uczestniczyć w niej na takim 
samym poziomie, co zaburzy konkurencyjność na rynku europejskim. Podkre-
ślane jest to przede wszystkim w związku z nasileniem celów prośrodowisko-
wych. Polska przedstawia stanowisko, iż wymagają one podnoszenia nakładów 
budżetowych. 

Rząd polski zwraca również uwagę na kwestię wyrównywania płatno-
ści bezpośrednich w różnych państwach członkowskich. Zróżnicowane tempo 
dochodzenia do jednolitej wielkości płatności istotnie zaburzy reguły konkuren-
cji na wspólnym europejskim rynku. W tym zakresie wiele kontrowersji budzą 
tzw. ekoprogramy, jako element dotychczasowego wsparcia w ramach płatności 
bezpośrednich. 

W stanowisku rządu zawarto jeszcze wiele szczegółowych uwag, które 
wykraczają poza ramy aktualnego opracowania. Należy podkreślić, że większość 
tych uwag wydaje się być zasadna, w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę 
czas, jaki pozostał na wdrożenie nowej polityki rolnej, oraz zmniejszone finan-
sowanie.

Przedstawione w artykule analizy związane z dwoma elementami nowej WPR 
– środowiskiem i konkurencyjnością, są tylko częścią największej pod względem 
legislacyjnym i budżetowym europejskiej polityki. W każdym okresie programo-

30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0394&qid= 
1528452463620 (dostęp: 17.12.2018 r.). 

31 https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Za%C5%826_Stanowisko_RP_dot_pakie-
tu_WPR_po_2020_roku_-_COM%282018%29_392_393_394.pdf/cd795bba-aabf-6b2a-2c9e-
-f6d8dc51826c (dostęp: 17.12.2018 r.). 
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wania wyznaczanym przez ramy budżetowe w odmienny sposób kształtowano 
szczegółowe instrumenty ingerencji oraz pomocy dla rolników. Obecne propozy-
cje odchodzą od wspierania tylko rolnika, na rzecz dbania o dobro ogółu. Cen-
tralnym dobrem chronionym ma być nie tylko rolnik i jego działalność, ale także 
środowisko i klimat.

Wyważenie pomiędzy interesami rolnika, który chce zwiększać dochodo-
wość i konkurencyjność swojego gospodarstwa, a ochroną środowiska jest zada-
niem trudnym. Staje się ono prawie niewykonalne, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
realną groźbę istotnego zmniejszenia finansowania WPR ze środków europej-
skich. Może się okazać, że w rachunku ekonomicznym proponowane rozwiąza-
nia prawne w zakresie WPR nie będą zachęcać rolników do korzystania z tej 
formy wsparcia. Dla nich może być bardziej opłacalne prowadzenie rolnictwa 
intensywnego, nastawionego na wielkość produkcji, a nie wdrażającego ekopro-
gramy i wprowadzającego na rynek produkty, którymi będzie interesować się 
wąska grupa konsumentów. 

Zidentyfikowane zagrożenia wynikające z relacji środowiska i konkurencyj-
ności rolnictwa należy już obecnie zminimalizować. Najprostszym sposobem 
będzie oczywiście zwiększenie w budżecie zachęt finansowych dla rolników. 
Odpowiedni system kompensacji w zamian za wdrażanie praktyk korzystnych 
dla klimatu i środowiska może okazać się kluczem do sukcesu WPR. Poza tym 
równie ważnym elementem jest edukacja zarówno rolników, jak i konsumentów 
z zakresu korzyści płynących z ochrony bioróżnorodności w procesie produkcji 
rolnej. Bez tych dwóch podstawowych elementów nawet najlepiej opisane mecha-
nizmy WPR mogą okazać się nieskuteczne. 
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ENVIRONMENT AND COMPETITION ‒ COMMON 
AGRICULTURAL POLICY AFTER 2020

Summary

The article presents selected planned legal instruments for the implementation 
of the Common Agricultural Policy after 2020. Special legal analysis has been made of 
mechanisms to increase the competitiveness of agriculture and preserve the elements 
of impact on the environment and climate. The analysis by observing the current 
evolution of the CAP and the effects of choosing individual legal instruments to implement 
it has been made. Recommendations regarding possible legal solutions on the basis of 
Polish law in the area of possible needs of farmers has been also included.
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OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI 
A PLANOWANIE PRZESTRZENNE1

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce uzależniony jest od licznych 
regulacji związanych z ochroną rolnego charakteru tych nieruchomości zarówno 
w prawie krajowym, jak i europejskim. Kolejne nowelizacje ustawy o kształtowa-
niu ustroju rolnego2, wprowadzające ograniczenia w obrocie nieruchomościami, 
jednocześnie coraz silniej uzależniają różne przesłanki umożliwiające taki obrót 
od regulacji związanych z aktami planistycznymi3 oraz nowymi formami zago-
spodarowania przestrzeni. Ustawodawca wiąże przeznaczenie nieruchomości 
z władztwem planistycznym gminy4. Jednocześnie we wprowadzanych regu-
lacjach dość znacznie to władztwo ogranicza, oddając inicjatywę w ręce inwe-
storów. Wynika to chociażby z samej definicji nieruchomości rolnej zawartej 
w art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego5. 

W tym zakresie główne wyjątki od reżimu rolnego charakteru obrotu odsy-
łają do aktów planistycznych określonych w ustawie o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym6. Jednocześnie nowelizacja ustawy o kształtowaniu 

1 Dofinansowano z dotacji na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

2 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1405, z późn. zm.

3 B. Wierzbowski, Aspekty przestrzenne kształtowania ustroju rolnego, „Studia Iuridica 
Agraria” 2016, t. XIV, s. 29−46; A. Niewiadomski, Rola aktów planistycznych w obrocie nieru-
chomościami rolnymi, (w:) D. Łobos-Kotowska (red.), Księga Jubileuszowa ku czci profesor Tere-
sy Kurowskiej „Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego”, Katowice 2018, s. 419–429. 

4 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny a planowanie przestrzenne. Nowe instytucje 
prawne, „Samorząd Terytorialnyˮ 1995, nr 6.

5 K. Marciniuk, Pojęcie nieruchomości rolnej jako przedmiotu reglamentacji obrotu własno-
ściowego, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, t. XXVI, s. 94–114; A. Lichorowicz, Regulacja 
obrotu gruntami rolnymi według ustawy z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolne-
go na tle ustawodawstwa agrarnego Europy Zachodniej, „Studia Iuridica Agrariaˮ 2005, t. IV, 
s. 7−30; P. Księżak, J. Mikołajczyk (red.), Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 
2017.

6 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, z późn. zm.; B. Wierzbowski, Aspekty przestrzenne..., s. 29−46; 
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ustroju rolnego z dnia 5 lipca 2018 r. połączyła obrót nieruchomościami rolnymi 
z regulacjami określonymi w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących7. Ta nowa regulacja 
ma być pewnym wyłomem w zachowaniu rolnego charakteru gruntu. Ustawo-
dawca uznaje w tym zakresie za cel ważniejszy zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkaniowego w granicach administracyjnych miast niż zachowanie rolnego 
charakteru tych nieruchomości. Powstaje tutaj pytanie, czy tego typu regulacje 
i kolejne wyjątki w obrocie nieruchomościami rolnymi będą sprzyjać właści-
wemu wykorzystywaniu gruntów rolnych. Ponadto powstaje dość istotna obawa 
o pewność obrotu nieruchomościami rolnymi, którego zasady podlegają ciągłym 
modyfikacjom. 

Celem artykułu jest prezentacja głównych problemów wynikających z relacji 
między rozwiązaniami prawnymi przyjętymi w obrocie nieruchomościami rol-
nymi a aktami planistycznymi, w tym nowymi formami gospodarki przestrzenią, 
jak chociażby uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Poza tym 
typowym analitycznym podejściem badawczym zaprezentowany zostanie szer-
szy problem istniejący w obrocie nieruchomościami rolnymi polegający na wybo-
rze pomiędzy zupełnie swobodnym obrotem nieruchomościami rolnymi, poprzez 
wszelkie fazy przejściowe, a zupełną kontrolą tego obrotu. Powstaje też pytanie, 
jak pogodzić rolny charakter nieruchomości z zapotrzebowaniem na nowe inwe-
stycje mieszkaniowe i infrastrukturalne. Problem ten dotyczy przede wszystkim 
nieruchomości rolnych położonych w granicach miast i na ich obrzeżach, gdzie 
grunty rolne pod zabudowę mieszkaniową stanowią atrakcyjną lokatę kapitału 
dla branży deweloperskiej, a jednocześnie mogą być słabszej klasy bonitacyjnej. 

Kluczowe wyłączenie w zakresie stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego w świetle nowelizacji z 2018 r. zawiera art. 1b, który wskazuje, że spe-
cjalnego reżimu obrotu nieruchomościami rolnymi nie stosuje się do nieruchomo-
ści rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, jeżeli w stosunku 
do tych nieruchomości została podjęta uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przy-
gotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszą-
cych8 lub uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu 
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Ponadto zgodnie z art. 1b 
pkt 2 ustawy nie stosuje się także, gdy zbycie następuje w celu realizacji inwe-

J. Goździewicz-Biechońska, Planowanie przestrzenne wobec współczesnych tendencji rozwoju 
obszarów wiejskich, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2; A. Suchoń, Wpływ miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na prawne formy dysponowania nieruchomościami rolnymi, 
„Studia Iuridica Agraria” 2016, t. XIV, s. 131−146.

7 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji miesz-
kaniowych oraz inwestycji towarzyszących, Dz.U. z 2018 r., poz. 1496. 

8 Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, dalej: ustawa o inwestycjach mieszkaniowych.
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stycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 
5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkanio-
wych oraz inwestycji towarzyszących.

Wprowadzona regulacja ma charakter czasowy, tak jak cała ustawa z 5 lipca 
2018 r., działa do 2028 r. Oznacza to, że ustawodawca, wprowadzając odrębny 
sposób zagospodarowania nieruchomości w granicach administracyjnych miast, 
wprowadza ułatwienia tylko na dziesięcioletni okres. Pozwala to stosować 
w odniesieniu do nieruchomości rolnych w granicach administracyjnych miast 
nowy system wyłączeń spod dotychczasowego reżimu obrotu9. Niewątpliwie ten 
kolejny wyjątek powoduje danie prymatu regulacjom związanym z potrzebami 
mieszkaniowymi, a nie zachowanie rolnego charakteru nieruchomości rolnych. 

Niewątpliwie także wprowadzony nowy sposób zagospodarowania nieru-
chomości w granicach administracyjnych miast budzi duże wątpliwości prawne 
oraz pytania o status miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
jako aktów prawa miejscowego. W art. 5 ust. 3 ustawy o inwestycjach mieszka-
niowych wskazano, że „inwestycję mieszkaniową lub inwestycję towarzyszącą 
realizuje się niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego, pod warunkiem że nie jest sprzeczna ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwałą 
o utworzeniu parku kulturowego”. Ten przepis oznacza wyraźną degradację sta-
tusu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego10 jako głównego 
aktu prawnego11 kształtującego przestrzeń w gminie12. Takie rozwiązanie jest 
wbrew panującym w państwach rozwiniętych tendencjom, gdzie przemyślane 
oraz długookresowe planowanie przestrzenne staje się głównym mechanizmem 
oddziałującym na przestrzeń geograficzną, geodezyjną i gospodarczą. Przyjęty 
wyłom w dotychczasowych zasadach planowania przestrzennego należy oce-
nić negatywnie z uwagi na dość niejasną i uznaniową procedurę przenoszącą 
główne zadania planistyczne na inwestora, a nie na organ gminy. Takie doraźne 
planowanie poprzez uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej może oka-
zać się w dłuższej perspektywie rozwiązaniem powodującym nie tylko możliwe 

 9 P. Litwiniuk, O wybranych problemach dotyczących zakresu wyłączeń spod nowego reżi-
mu prawnego obrotu nieruchomościami rolnymi w Polsce, „Studia Iuridica Lubliniensia” 2017, 
t. XXVI, s. 256–269. 

10 Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne. Zarys systemu, Warszawa 2003; Z. Niewia-
domski (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: komentarz, Warszawa 
2011.

11 R. Hauser, E. Mzyk, Z. Niewiadomski, M. Rzążewska, Ustawa o zagospodarowaniu prze-
strzennym z komentarzem i przepisami wykonawczymi, Warszawa 1995; por. T. Bąkowski, Samo-
dzielność planistyczna gminy w zagospodarowaniu przestrzennym. Wybrane zagadnienia, „Gdań-
skie Studia Prawniczeˮ 2002, t. VIII; T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: komentarz, Kraków 2004.

12 Z. Truszkiewicz, Wpływ planowania przestrzennego na pojęcie nieruchomości rolnej 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, „Studia Iuridica Agraria” 2007, t. VI.
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efekty korupcjogenne, ale przede wszystkim wprowadzającym rozwiązania nie-
korzystne z punktu widzenia gospodarki przestrzenią. 

Może się również zdarzyć dość konfliktowa sytuacja, gdzie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwała o lokalizacji inwestycji miesz-
kaniowej będą rozstrzygać w odmienny sposób o przeznaczeniu nieruchomości. 
Przykładowo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie wska-
zywał na jej rolny charakter, a uchwała będzie dopuszczała inwestycję miesz-
kaniową. W świetle przeprowadzonej w 2018 r. nowelizacji nieruchomość rolna 
w obszarze administracyjnym miasta przeznaczona w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego na cele rolne nie mogłaby być przedmiotem swo-
bodnego obrotu. Natomiast w przypadku gdy rada gminy podejmie w stosunku 
do jej obszaru uchwałę o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej13, zostaje ona 
wyłączona z zakresu stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a co za 
tym idzie, może być przedmiotem obrotu, jak każda inna nieruchomość.

Takie rozwiązanie jest niezgodne z zachowaniem rolnego charakteru nie-
ruchomości rolnych. Co prawda dotyczy ono tylko nieruchomości położonych 
w miastach, z natury rzeczy o niższej przydatności rolniczej, ale powoduje moż-
liwość degradacji tych nieruchomości, a co za tym idzie − zanikanie terenów 
zielonych na obszarach miast. Z biegiem czasu może powodować to zwiększenie 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego i pogorszenie warunków życia. Wywa-
żenie pomiędzy rozwiązaniami sprzyjającymi inwestycjom mieszkaniowym 
a racjonalnym gospodarowaniem nieruchomościami rolnymi staje się dziś waż-
nym wyzwaniem cywilizacyjnym. 

Skutek związany z degradacją środowiskową nieruchomości rolnych na 
obszarach miast wydaje się dostrzegać sam ustawodawca, wskazując w art. 7 
ust. 3 ustawy o inwestycjach mieszkaniowych, iż „ustalenie lokalizacji, o której 
mowa w ust. 1, nie może obejmować terenów wymagających uzyskania zgody 
na przeznaczenie gruntów rolnych poza granicami administracyjnymi miast na 
cele nierolnicze, wynikającej z przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych”. 
Oznacza to, że spod działania uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych 
wyjęto grunty rolne klasy I–III. Na zmianę ich przeznaczenia wymagana jest 
w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zgoda ministra właści-
wego do spraw rozwoju wsi. W tym zakresie ustawa o inwestycjach mieszkanio-
wych wprowadza wyjątek w obrocie nieruchomościami rolnymi. Oznacza to, że 
do nieruchomości rolnych klas I–III będących w granicach administracyjnych 
miast stosujemy ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, chyba że nieruchomości 
te są przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na 

13 H. Gawroński, Jak poprawić dostępność mieszkań na wynajem?, „Przegląd Komunalny” 
2018, nr 10, s. 80–83; H. Gawroński, Nowy instrument planowania przestrzennego, Przegląd Ko-
munalny” 2018, nr 9, s. 88–91; M. Wilandt, Potencjalne konsekwencje dla górnictwa wynikające 
z ustawy ułatwiającej przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych, „Zeszyty Naukowe 
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN” 2018, nr 106, s. 225–237.
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cele inne niż rolnicze. Trzeba zauważyć, że uchwalając miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego, organ gminy musi uzyskać w zakresie gruntów klas 
I–III zgodę ministra na zmianę ich przeznaczenia. 

Przepis ten jednakże jest na tyle niefortunnie sformułowany, że można by go 
tłumaczyć także w ten oto sposób, iż ustalenie lokalizacji obejmujące zarówno 
nieruchomości będące w granicach miasta, jak i poza nim nie może być przepro-
wadzone z uwagi na konieczność uzyskania zgody ministra. Natomiast ustalenie 
lokalizacji, które obejmowałby tylko granice administracyjne miasta, mogłoby 
nastąpić. Rozumowanie takie wydaje się jednakże sprzeczne z ratio legis ustawy, 
która co do zasady dotyczy nieruchomości położonych w granicach administra-
cyjnych miast. Wydaje się, że ustawodawca chce, aby do nieruchomości rolnych 
położnych w granicach administracyjnych miast stosować regulacje wynikające 
z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nie ulega jednakże wątpliwości, 
że przepis ten należałoby de lege ferenda zmienić, tak aby była możliwa tylko 
jedna z interpretacji. 

Powyższe obserwacje wskazują, że ustawodawca objął wyłączeniem określo-
nym w art. 1b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tylko nieruchomości rolne 
położone w granicach administracyjnych miast o klasie bonitacyjnej IV–VI. 
Pozwala to na zachowanie rolnego charakteru nieruchomości gruntów najlepszej 
jakości. Jednocześnie takie rozwiązanie ogranicza stosowanie ustawy o inwe-
stycjach mieszkaniowych tylko do tych nieruchomości rolnych, co do których 
z katastru nieruchomości wynika dość nikła przydatność rolnicza. Trzeba w tym 
kontekście jednakże pamiętać o wątpliwościach interpretacyjnych wynikają-
cych z art. 7 ust. 3 ustawy o inwestycjach mieszkaniowych. Niewątpliwie także 
wszystkie te regulacje muszą respektować szeroko rozumianą zasadę zrównowa-
żonego rozwoju14. W mojej ocenie regulacje wprowadzone do ustawy o kształ-
towaniu ustroju rolnego w 2018 r. nie są zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju, nie respektują całościowego, holistycznego podejścia do gospodarowa-
nia nieruchomościami rolnymi. Nie uwzględniają nie tylko skutków ekonomicz-
nych proponowanych regulacji, ale przede wszystkim skutków środowiskowych, 
przestrzennych i społecznych. Zakładają możliwość lokowania dużych inwestycji 
na terenach rolnych, w otulinie, czy obszarach zalewowych. Krótkotrwały efekt 
ekonomiczny i szybkość uzyskania doraźnego politycznego sukcesu w postaci 
oddawanych mieszkań nie może przysłaniać wiążących się z takimi rozwiąza-
niami problemów w perspektywie długoterminowej. 

14 S. Kozłowski, Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i jej implikacje dla 
Polski, „Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego” 2004; D. De Knecht, Zrównoważony rozwój, 
„Innowacje” 2005, nr 25; W. Wołpiuk, Zasada zrównoważonego rozwoju. Zasada konstytucyjna 
czy zasada polityki społeczno-ekonomicznej w zakresie ochrony środowiska, „Zeszyty Nauko-
we Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawieˮ 2003, nr 1, s. 7–18; 
W. Pęski, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Warszawa 1999.
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Bezdyskusyjny pozostaje fakt, że ustawodawca poprzez system uchwały 
o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej stworzył nowy sposób ingerencji w prawo 
własności rolniczej15. Uchwała ta, podobnie jak miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego, wraz z innymi przepisami, kształtuje prawo własności 
nieruchomości rolnych16. Wprowadza różne rodzaje możliwych inwestycji na 
nieruchomościach, określając nie tylko możliwość zabudowy, ale też wszelkie 
urbanistyczno-architektoniczne wymogi z tym związane. 

Powstaje także problem lokowania inwestycji mieszkaniowych na obszarach 
zupełnie do tego nieprzystosowanych, bez niezbędnej infrastruktury technicznej, 
społecznej czy gospodarczej. Oznacza to konieczność angażowania kolejnych nie-
ruchomości rolnych w proces inwestycji mieszkaniowych, aby wybudować drogi, 
sklepy, ośrodki zdrowia. Będzie to powodować rozlewanie się miast na dotych-
czasowe tereny zielone. Jest to także wbrew panującym trendom planistycznym 
zakładającym procesy reurbanizacji miast, czyli ograniczania zabudowy terenów 
zielonych i poszukiwania możliwości przywrócenia terenów zurbanizowanych 
do środowiska naturalnego17. 

W końcu znowelizowana w 2018 r. ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 
działa wbrew celom regulacji wprowadzonych w 2016 r. Specjalny reżim obrotu 
nieruchomościami rolnymi wprowadzony w kwietniu 2016 r. miał zapobiec spe-
kulacji gruntami i możliwemu wzrostowi cen, a przede wszystkim zachowania 
rolnego charakteru tych gruntów. W przypadku możliwości przeznaczania grun-
tów rolnych w miastach na cele mieszkaniowe, do tego w zakresie budownictwa 
wielorodzinnego, skutecznie cel spekulacji gruntami stawia na jednym z pierw-
szych miejsc możliwych nadużyć. Daje to realne mechanizmy spekulacji nie tylko 
rolnikom, ale przede wszystkim deweloperom, których wpływ na lokalne władze 
jest znacznie większy niż pojedynczych rolników. Ustawodawca w tym zakresie 
doprowadza do możliwości niekontrolowanego wzrostu cen nieruchomości rol-
nych w granicach administracyjnych miast. 

Należy również zwrócić uwagę, że ustawodawca w 2018 r. dodał do ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego art. 9a. Określa on rolę Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w procesie obrotu nieruchomościami wskazanymi 
w art. 1b, czyli m.in. tych, co do których ustanowiono uchwałę o lokalizacji inwesty-
cji mieszkaniowej. W art. 9a ust. 1 wskazano, że „notariusz sporządzający umowę 
przeniesienia własności nieruchomości, o której mowa w art. 1b, jest obowiązany 

15 A. Stelmachowski, Modele własności i ich uwarunkowania społeczno-ustrojowe, (w:) 
T. Dybowski (red.), System prawa prywatnego. Prawo rzeczowe, t. 3, Warszawa 2007, s. 173–174; 
T. Kurowska, Renesans własności rolniczej, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2(15), s. 33; 
M. Korzycka-Iwanow, Ochrona własności rolniczej w nawiązaniu do koncepcji własności rol-
niczej Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, „Studia Iuridica Agraria” 2011, t. IX, s. 123−127.

16 M. Budzikowski, Ograniczenia praw podmiotowych właściciela nieruchomości rolnej 
w prawie administracyjnym, „Studia Iuridica” 2014, t. LVIII, s. 31–43.

17 Z. Bukowski, Konstytucyjne podstawy obowiązków państwa w zakresie ochrony środowi-
ska, „Prawo i Środowisko” 2002, nr 4, s. 63–73.
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do przekazania wypisu aktu notarialnego obejmującego umowę przenoszącą wła-
sność nieruchomości rolnej do właściwego ze względu na położenie nieruchomo-
ści dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia umowy”. W umowie tej notariusz powinien zawrzeć pouczenie o moż-
liwości nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej będącej przedmiotem obrotu 
w określonych przypadkach. Samo rozwiązanie zawarcia umowy przenoszącej 
własności nieruchomości rolnej z quasi-warunkiem musi budzić już wątpliwości. 
Gdy wczytamy się w warunki, które mogą powodować nabycie przez KOWR nie-
ruchomości, upewnimy się tylko o wprowadzonej zasadzie niepewności obrotu. 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł nabyć nieruchomość 
zgodnie z art. 9a ust. 2 w zw. z art. 9a ust. 3, jeżeli nabywca nieruchomości, 
o której mowa w art. 1b, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przeniesie-
nia własności nieruchomości, o której mowa w art. 1b: w przypadku, o którym 
mowa w pkt 1 – nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z uchwałą o usta-
leniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji towarzyszącej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – nie uzyskał 
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustale-
niu lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz nie uzyskał pozwolenia na budowę 
zgodnie z tą uchwałą. Oznacza to wprowadzenie niepewności w zakresie obrotu 
nieruchomościami rolnymi uzależnionymi w dużej mierze od sprawności funk-
cjonowania organów władzy publicznej. Wystarczy bowiem, że procedury wyda-
wania pozwolenia na budowę lub wydawania uchwały o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej ulegną przedłużeniu i KOWR może dokonać nabycia 
nieruchomości rolnych przeznaczonych pod inwestycje deweloperskie. Ustawa 
w żadnym zakresie nie reguluje kwestii zwrotu poniesionych nakładów przez 
nabywcę związanych z uzyskiwaniem pozwolenia, czy uczestniczenia w proce-
durze podejmowania uchwały o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. 

W art. 9a ust. 3 pkt 2 uregulowano jeszcze bardziej kontrowersyjne upraw-
nienia KOWR związane z nabyciem nieruchomości. KOWR może je zrealizować 
w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
jeśli nie zrealizował i nie oddał do użytkowania: w przypadku inwestycji składają-
cej się z więcej niż jednego budynku mieszkalnego – co najmniej 50% budynków 
mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub infrastruktury towarzyszą-
cej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Oznacza 
to dalszą niepewność przedsięwzięcia mieszkaniowego, które powinno zostać 
sfinalizowane w okresie 5 lat. Wymusza ono również lokowanie inwestycji na 
takich terenach, które potencjalnie będą mogły znaleźć nabywców mieszkań 
w ponad 50%. Rozwiązania te powodują dużą niepewność w zakresie działal-
ności deweloperskiej. Ryzyko w tym zakresie wiąże się nie tylko z nietrafioną 
inwestycją, której nie uda się sprzedać, lecz także z utratą już zainwestowanych 
środków w nabycie nieruchomości oraz jej zabudowanie. Ponadto w przyjętej 
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regulacji nie jest jasny jej cel. O ile w art. 9a ust. 3 pkt 1 można dopatrzeć się 
troski o zachowanie rolnego charakteru nieruchomości, o tyle nabywanie przez 
KOWR nieruchomości zabudowanej lokalami mieszkalnymi, których nikt nie 
chce nabyć na wolnym rynku, moim zdaniem niewiele ma wspólnego z ochroną 
rolnego charakteru nieruchomości.

Na tak nabywanych przez KOWR nieruchomościach z dużą dozą pewno-
ści nie będzie prowadzona żadna działalność rolnicza. Co prawda KOWR może 
nabywać i zbywać lokale mieszkaniowe w świetle ustawy o gospodarowaniu nie-
ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ale wydaje się, że ta nowa działalność 
deweloperska nie jest potrzebna Krajowemu Ośrodkowi, który ma zajmować się 
poprawą i wsparciem rolnictwa. Zupełnie poza głównym zakresem rozważań 
pozostawiam kwestię rozwiązań przyjętych w art. 9a ust. 3 ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego z konstytucyjną zasadą ochrony własności. Obecne regu-
lacje czynią z nabywanej nieruchomości przez okres co najmniej 5 lat kadłubowe 
prawo własności. Jest ono obarczone ryzykiem jego utraty. O tym, że KOWR 
wykona uprawnienie nabycia tej nieruchomości, nabywca może dowiedzieć się 
z Biuletynu Informacji Publicznej KOWR (zgodnie z art. 9a ust. 7 „uważa się, że 
nabywca nieruchomości, o której mowa w art. 1b, zapoznał się z treścią oświad-
czenia Krajowego Ośrodka, o którym mowa w ust. 3, z chwilą jego publikacji na 
stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka”). 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie wprowadza żadnego trybu, 
który umożliwiłby odwołanie się od oświadczenia KOWR, od przeprowadzenia 
ponownej oceny stanu zaawansowania inwestycji. Jedynie inwestor może zgod-
nie z art. 9a ust. 4 złożyć wniosek o przedłużanie przez Krajowy Ośrodek ter-
minów z art. 9a ust. 3 nie dłużej jednak niż o rok, licząc od dnia upływu tych 
terminów, jeżeli nie mogły zostać dotrzymane z przyczyn niezależnych od inwe-
stora. Powstaje zasadnicze pytanie o cel takiej regulacji. Czy jest nim ochrona 
przez KOWR ziemi rolnej przed nieporadnymi i nieuczciwymi inwestorami, któ-
rzy w ciągu 5 lat nie potrafią zakończyć inwestycji budowlanej? Czy jest nim 
chęć wprowadzenia groźby niedotrzymania terminów i swoistego wymuszenia 
szybkiej budowy budynków wielorodzinnych? Jeżeli w obu przypadkach odpo-
wiedzi są pozytywne, to racjonalność takich rozwiązań jest znikoma. 

Nabywanie przez KOWR nieruchomości rolnych po cenie ustalonej na pod-
stawie wartości rynkowej nieruchomości, o której mowa w przepisach o gospo-
darce nieruchomościami, określonej na dzień złożenia oświadczenia o nabyciu 
nieruchomości, o którym mowa w ust. 3, jest sprzeczne z celem inwestycyjnym 
w zakresie zwiększenia liczby mieszkań w Polsce. Takie rozwiązania nie sprzy-
jają prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych na terenach rolnych, które z punktu 
widzenia zamierzonych wielkości inwestycji są najatrakcyjniejsze. Wprowadzona 
regulacja nie tylko narusza prawo własności, swobodę prowadzenia działalności 
gospodarczej, ale też stanowi istotne zagrożenie dla zaniku prowadzenia działal-
ności rolniczej w granicach administracyjnych miast. 
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Problemem też jest wycena nieruchomości, która jest nieruchomością budow-
laną z niedokończoną inwestycją mieszkaniową. Niewątpliwie zastosowanie tutaj 
któregoś ze sposobów wyceny określonych w ustawie o gospodarce nieruchomo-
ściami może okazać się ryzykowne z uwagi chociażby na brak podobnych nieru-
chomości, które mogły być przedmiotem obrotu rynkowego. 

Poza tym ustawodawca dość niekonsekwentnie wprowadził nowelizację 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2018 r., wskazując, że ustawy nie 
stosuje się do nieruchomości określonych w art. 1b, ale jednocześnie przyzna-
jąc w tej samej ustawie uprawnienia do nabywania tych nieruchomości przez 
KOWR. Co prawda dodał zastrzeżenie na rzecz art. 9a, ale czy taki zabieg legi-
slacyjny jest wystarczający, aby wyraźnie ograniczać własności nieruchomości 
rolnych, wydaje się wątpliwe. 

Wprowadzone regulacje z możliwością ponownego odkupu nieruchomości 
w żaden sposób nie służą poprawie struktury agrarnej w Polsce, nie sprzyjają 
zachowaniu rolniczego charakteru nieruchomości. Regulacje te nie mogą także 
zachęcać do inwestowania w nieruchomości rolne poprzez budowę na nich inwe-
stycji mieszkaniowych lub inwestycji towarzyszących. Wizja ustawodawcy, że 
w szczerym polu na obrzeżach miast w krótkim okresie wybuduje duże osiedla 
mieszkaniowe z infrastrukturą, wydaje się iluzją, zważywszy na aktualną sytu-
ację na rynku budownictwa i nieruchomości. Dla inwestora dużo pewniejszym 
rozwiązaniem jest inwestowanie i budowa na nieruchomościach przeznaczonych 
na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, niż wyścig 
z czasem w zakresie szybkiego budownictwa na podstawie uchwały o lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej.

Dlatego też należy postulować wzmocnienie roli miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. Trzeba usprawnić procedurę ich uchwalania, 
udziału społeczeństwa i upowszechniania. Tworzenie chwilowych regulacji na 
potrzeby realizacji bieżących celów politycznych wydaje się błędem, który nie 
zachęca do aktywności ani inwestorów, ani rolników, ani organy gmin. 

Powyższe analizy przeprowadzone w artykule wskazują, że ustawodawca 
szuka rozwiązań prawnych, które realizowałyby dwa wykluczające się cele: 
ochronę rolnego charakteru nieruchomości i zwiększenia inwestycji mieszka-
niowych. Zaproponowane w 2018 r. rozwiązania nie tylko naruszają dotych-
czasową pewność prawa zagospodarowania przestrzennego określoną poprzez 
akty prawa miejscowego – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
ale przede wszystkim wprowadzają chaos prawny. Określenie relacji pomiędzy 
ustawą o inwestycjach mieszkaniowych, ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, a także innymi regulacjami jest rzeczą trudną, by 
nie powiedzieć niewykonalną. Może powodować to błędy przy podejmowaniu 
uchwał o lokalizacji inwestycji mieszkaniowych. Takie decyzje wydane z naru-
szeniem prawa mogą stać się przedmiotem postępowań sądowych, a co za tym 
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idzie, zamiast przyspieszyć inwestycje, mogą je radykalnie spowolnić. Obecny 
stan prawny powoduje zbyt wiele niepewności, aby racjonalni inwestorzy mogli 
z niego skorzystać.

Jeżeli ustawodawca ma zamiar ułatwić inwestycje mieszkaniowe w miastach, 
w tym wykorzystując do tego tereny rolne, powinien znacząco zmienić ustawę 
o inwestycjach mieszkaniowych, tak aby ingerując w prawo właściciela nieru-
chomości i wprowadzając uchwałą rady gminy ograniczenia dla niego, zachować 
równowagę między potrzebą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeń-
stwa a rolnym charakterem nieruchomości. Nowe regulacje, choć w znacznej 
mierze mające charakter epizodyczny, wpływają na współczesny obrót nierucho-
mościami rolnymi. Ustawodawca poprzez kolejne nowelizacje ustawy o kształto-
waniu ustroju rolnego otwiera kolejne możliwości pozbawiania rolnego charakteru 
nieruchomości poprzez związanie obrotu tymi nieruchomościami z regulacjami 
planowania przestrzennego. Tego typu sytuacja nie ułatwia ani prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, ani − w perspektywie długoterminowej − prowadzenia dzia-
łalności deweloperskiej. Jest również sprzeczna z polityką europejską w zakresie 
rolnego charakteru gruntów. 

Przyjęte rozwiązania prawne należy ocenić co najmniej sceptycznie, jeśli nie 
negatywnie18. Po pierwsze, nie wprowadzają one w żaden sposób ochrony gospo-
darstwa rodzinnego, które jest podstawą ustroju rolnego w RP19. Po drugie, tworzą 
dość istotny chaos prawny spowodowany przez kolizję licznych przepisów, któ-
rych nawet najbardziej rozbudowana wykładnia może prowadzić do odmiennych 
wniosków. Po trzecie, ingerują w prawa właściciela poprzez akty organów władzy 
publicznej. Po czwarte, ograniczają władztwo planistyczne gminy, w zupełno-
ści dezawuując rolę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Po 
piąte, w całej procedurze podejmowania uchwały o lokalizacji inwestycji miesz-
kaniowej w znikomym stopniu uwzględniają głos społeczeństwa, którego rola 
konsultacyjna została ograniczona do minimum. W szczególności właściciele 
sąsiednich gruntów niewiele mają w tym zakresie do powiedzenia. Po szóste, 
pozwalają planować urbanizację miast na dotychczas zielonych terenach. Sprzyja 
to także rozlewaniu się miast. 

Oceniając rolę aktów planistycznych w obrocie nieruchomościami rolnymi, 
nie sposób też się zgodzić z sytuacją, kiedy reżim obrotu nieruchomościami rol-
nymi zmieniany jest co roku. Prowadzi to do niepewności prawa, niemożliwo-
ści planowania procesów inwestycyjnych i w znacznym stopniu uniemożliwia 
prowadzenie racjonalnej działalności rolniczej. Taka sytuacja jest pokłosiem 
braku polityki państwa w sferze rolnictwa i gospodarki nieruchomościami rol-
nymi. W ostatnich latach polega ona na doraźnym reagowaniu na bieżące poli-

18 T. Markowski, D. Drzazga, D. Sikora-Fernandez, L. Groeger, J. Danielewicz, Raport 
w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa, PAN, „Studia”, Warszawa 2018, t. CLXXXV, s. 50–59. 

19 P. Litwiniuk, Umocowanie zasad prawa rolnego w Konstytucji RP, „Studia Iuridica Agra-
ria” 2013, t. XI, s. 119−130. 
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tyczne pomysły. Nie ma w tym zakresie żadnej długoterminowej wizji rozwoju 
rolnictwa, a tym bardziej zagospodarowania nieruchomości rolnych. Jeśli taka 
koncepcja się nie pojawi, jeszcze długo kolejne zmiany w zakresie obrotu nieru-
chomościami rolnymi będą niezrozumiałe i trudne w zakresie stosowania prawa. 
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system. 
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of essential planning authority of the municipality and thus to that they influence the sale 
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system.

 The article also presents a model of shaping the state policy in the field of preserving 
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STATUT OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH W USTAWIE 
– PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE – 

WYBRANE ZAGADNIENIA1

1. WSTĘP

W obowiązującej ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe2 po raz 
pierwszy w historii polskiego prawa kolizyjnego uregulowano prawo właściwe 
dla ochrony dóbr osobistych3. Zgodnie z art. 16 ust. 2 p.p.m. osoba fizyczna, 
której dobro osobiste jest zagrożone naruszeniem lub zostało naruszone, może 
żądać ochrony na podstawie prawa państwa, na którego terytorium nastąpiło zda-
rzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie, albo prawa państwa, 
na którego terytorium wystąpiły skutki tego naruszenia. Odrębnie unormowano 
prawo właściwe dla dóbr osobistych osoby fizycznej, w art. 16 ust. 1 p.p.m. pod-
dając je prawu ojczystemu. W art. 16 ust. 3 p.p.m. określono ponadto statut spro-
stowania, odpowiedzi prasowej i innych podobnych środków. Powyższe przepisy 
dotyczące osób fizycznych na podstawie odesłania zawartego w art. 20 p.p.m. 
należy stosować odpowiednio do osób prawnych, a według art. 21 p.p.m. – rów-
nież do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane zagadnienia dotyczące 
wykładni normy zawartej w art. 16 ust. 2 p.p.m. Przepis ten nie stanowi odpo-
wiednika regulacji obowiązujących wcześniej w polskim prawie prywatnym 
międzynarodowym. Nie jest również prostym odzwierciedleniem rozwiązań 
istniejących w prawie obcym. Jednocześnie nawet pobieżna lektura jego treści 

1 Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Cen-
trum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS5/02816.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1792, dalej: p.p.m. Ustawa weszła w życie 16 maja 2011 r., 
z wyjątkiem art. 63, dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań alimentacyjnych, który obo-
wiązuje od 18 czerwca 2011 r.

3 Przepisów regulujących prawo właściwe dla tej materii nie zawierała ustawa z dnia 12 listo-
pada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. nr 46, poz. 290, z późn. zm.), ani obowią-
zująca wcześniej ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o prawie właściwym dla stosunków prywatnych 
międzynarodowych (Prawo prywatne międzynarodowe) (Dz.U. nr 101, poz. 581, z późn. zm.).
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prowadzi do wniosku, że ustalenie prawa właściwego na tej podstawie może 
powodować trudności. Dotyczyć one mogą w szczególności dwóch zagadnień: 
ustalenia systemów prawnych wskazanych łącznikami zawartymi w normie koli-
zyjnej oraz określenia, który z tych systemów prawnych w danej sytuacji znajdzie 
zastosowanie. Analiza pierwszej z wymienionych kwestii jest celem niniejszego 
opracowania.

2. METODA WSKAZANIA PRAWA WŁAŚCIWEGO

Norma kolizyjna wyrażona w art. 16 ust. 2 p.p.m. zawiera dwa łączniki: 
miejsce zdarzenia powodującego zagrożenie lub naruszenie dóbr osobistych oraz 
miejsce wystąpienia skutków tego naruszenia. Połączenie ich spójnikiem „albo” 
jest interpretowane w doktrynie jako nakaz zastosowania tylko jednego z dwóch 
wskazanych systemów prawnych4. 

Ustawodawca uregulował zatem prawo właściwe dla ochrony dóbr oso-
bistych za pomocą metody wskazania alternatywnego. Polega ona na tym, że 
w jednej normie kolizyjnej zawartych jest kilka łączników, na podstawie których 
wskazane może być kilka różnych systemów prawnych, ale zastosowane mogą 
zostać normy merytoryczne tylko jednego z nich5. Stosowanie normy kolizyjnej 
zawierającej rozwiązanie powyższego rodzaju może jednak prowadzić do wła-
ściwości wyłącznie jednego systemu prawnego, jeżeli wszystkie fakty opisane za 
pomocą tych łączników będą zlokalizowane w jednym państwie6. Rzeczywista 
możliwość wskazania więcej niż jednego prawa zależy zatem od okoliczności 
poszczególnych sytuacji, w których dana norma znajduje zastosowanie. Należy 
zauważyć, że rozbieżność miejsca naruszenia i miejsca jego skutków występuje 
w znaczącej części naruszeń dóbr osobistych dokonywanych za pomocą środków 
masowego przekazu7. 

4 J. Balcarczyk, Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne między-
narodowe, „Rejent” 2009, nr 7–8, s. 24; M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 
2012, s. 115; M. Pilich, Prawo właściwe dla dóbr osobistych i ich ochrony, „Kwartalnik Prawa 
Prywatnego” 2012, z. 3, s. 623; Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo prywatne międzynarodo-
we, druk Sejmu VI kadencji nr 1277, s. 14.

5 A. Mączyński, Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego między-
narodowego, (w:) A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar (red.), Rozprawy z polskiego i europej-
skiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, 
Kraków 1994, s. 236.

6 Ibidem, s. 234.
7 J. Balcarczyk, Odpowiedzialność za słowo liczona w milionach funtów – turystyka zniesła-

wieniowa, (w:) J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, techno-
logie. Rights of personality in the XXI century. New values, rules, technologies, Warszawa 2012, 
s. 244.
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Według dosłownego brzmienia art. 16 ust. 2 p.p.m. in fine możliwość żąda-
nia ochrony dóbr osobistych na podstawie prawa państwa, w którym wystąpiły 
skutki, dotyczy wyłącznie skutków naruszenia. W drugim z członów alternatywy 
zawartej w powyższym przepisie nie ma natomiast mowy o skutkach zagrożenia. 
Trafny wydaje się jednak pogląd doktryny, że również zagrożenie dóbr osobi-
stych może wywoływać skutki i w takim przypadku także należy dopuścić moż-
liwość zastosowania prawa państwa, w którym wystąpiły8. 

Przyjęcie przez ustawodawcę metody wskazania alternatywnego w konkret-
nym przypadku może służyć różnym celom. W doktrynie wskazuje się, że uła-
twione zostaje w ten sposób osiągnięcie określonego skutku materialnoprawnego. 
W przypadku odpowiedzialności deliktowej jest nim uprzywilejowanie poszko-
dowanego, polegające na zwiększeniu możliwości naprawienia wyrządzonej mu 
szkody9. Należy jednak odnotować również pogląd przeciwny, zgodnie z którym 
uregulowanie prawa właściwego za pomocą kilku łączników nie stanowi wyrazu 
zamiaru faworyzowania poszkodowanego, nawet jeżeli to jemu przysługuje 
prawo określenia prawa właściwego. Prawa wskazane tymi łącznikami pozostają 
bowiem w obiektywnym związku z rozważaną sytuacją, a wielość wchodzących 
w grę systemów prawnych stanowi naturalną konsekwencję wielomiejscowości 
deliktu10. 

Oba łączniki zawarte w art. 16 ust. 2 p.p.m. są wariantami kryterium miej-
sca czynu niedozwolonego. Jest to łącznik tradycyjnie stosowany w prawie koli-
zyjnym większości państw dla wskazania statutu deliktowego11. Z reguły jest 
on doprecyzowany w pewien sposób, najczęściej poprzez określenie, że chodzi 
o miejsce zdarzenia będącego źródłem zobowiązania albo miejsce szkody spo-
wodowanej tym zdarzeniem. Potrzeba doprecyzowania kryterium loci delicti 
powstała w związku z występowaniem w praktyce deliktów wielomiejscowych, 
w przypadku których szkoda zlokalizowana jest w innym państwie niż zda-
rzenie, które ją spowodowało12. Zasadnicza wątpliwość występująca w powyż-
szym przypadku dotyczy tego, czy stosować prawo miejsca zdarzenia, czy 
miejsca skutku. Pierwsze z nich postrzega się jako korzystniejsze dla sprawcy 

 8 M. Pilich, Prawo właściwe..., s. 637–638.
 9 T. Pajor, Nowe tendencje w części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego państw 

europejskich, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1995, t. 18, s. 63.
10 T. Pajor, O potrzebie zmiany prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie zobowią-

zań nie wynikających z czynności prawnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnegoˮ 2000, z. 3, s. 691.
11 T. K. Graziano, Europäisches Internationales Deliktsrecht, Tübingen 2003, s. 19; T. Pajor, 

Odpowiedzialność deliktowa w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa 1989, s. 30–31; 
E. Rabel, The Conflict of Laws. A Comparative Study, Ann Arbor 1960, s. 235; M. Sośniak, Zobo-
wiązania nie wynikające z czynności prawnych w kodyfikacji polskiego prawa międzynarodowego 
prywatnego, „Studia Prawnicze” 1970, nr 26–27, s. 21; M. Świerczyński, Delikty internetowe 
w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2006, s. 55.

12 J. Balcarczyk, Prawo właściwe dla dobrego imienia osoby fizycznej i jego ochrony, War-
szawa 2014, s. 106–128.
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naruszenia, drugie – jako korzystniejsze dla pokrzywdzonego13. W prawie koli-
zyjnym poszczególnych państw dominowało kryterium miejsca czynu, jednak 
z licznymi odstępstwami i modyfikacjami14. Z kolei w art. 4 ust. 1 rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. 
dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”)15 
to miejsce szkody zostało zastosowane jako podstawowe kryterium wskazania 
statutu deliktowego.

Wystąpienie czynu niedozwolonego oraz szkody w różnych państwach sta-
nowi jedynie najprostszy z możliwych przypadków wielomiejscowości deliktu. 
Zarówno zdarzenie wywołujące uszczerbek w cudzych dobrach, jak i sama 
szkoda, mogą występować na terytorium wielu państw. Powyższe zjawiska są 
charakterystyczne właśnie dla naruszenia dóbr osobistych, przede wszystkim 
dokonanego za pomocą środków masowego przekazu. Naruszenie tych dóbr 
może nastąpić na skutek ciągu zachowań, począwszy od zbierania informacji, 
poprzez ich przygotowywanie, kontrolę redakcyjną i wreszcie opublikowanie16. 
Każde z nich może mieć miejsce w innym państwie17. Z kolei wielomiejscowość 
po stronie szkody z reguły będzie związana z rozprzestrzenieniem informacji na 
terytorium różnych państw18. 

Zgodnie z poglądem rozpowszechnionym przez M. Sośniaka wyróżnia się 
wielomiejscowość prostą i złożoną19. Pierwsza z nich występuje, jeżeli bez 
dodatkowych komplikacji zachowanie sprawcy jest zlokalizowane na terytorium 
innego państwa niż skutek tego zachowania w postaci wyrządzonej przez nie 
szkody20. Z kolei wielomiejscowość złożona ma miejsce w przypadku, gdy na 
terytorium wielu państw występuje zachowanie sprawcy, jego skutki albo oba te 
elementy deliktu21.

13 C. I. Nagy, The word is a dangerous weapon: jurisdiction, applicable law and personality 
rights in the EU law – missed and new opportunities, „Journal of Private International Law” 2012, 
nr 2, s. 283.

14 T. Pajor, Nowe tendencje..., s. 72.
15 Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s. 40, dalej: rozporządzenie rzymskie II.
16 Comparative study on the situation in the 27 Member States as regards the law applicable 

to noncontractual obligations arising out of violations of privacy and rights relating to personality, 
JLS/2007/C4/028. Final Report, dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/justice/civil/
files/study_privacy_en.pdf, s. 79 (dostęp: 30.11.2018 r.).

17 M. Świerczyński, Delikty internetowe..., s. 228.
18 Working document on the amendment of Regulation (EC) No. 864/2007 on the law appli-

cable to non-contractual obligations (Rome II), s. 8, dostępny na stronie internetowej: http://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/juri/dv/836/836983/836983_en.pdf (dostęp: 
30.11.2018 r.).

19 M. Sośniak, LEX loci delicti commissi w prawie międzynarodowym prywatnym, „Studia 
Cywilistyczne” 1963, t. 4, s. 148.

20 M. Sośniak, Zobowiązania..., s. 30.
21 Ibidem, s. 31.
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3. WYKŁADNIA ZASTOSOWANYCH ŁĄCZNIKÓW LOKALNYCH

Regulując prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych, polski ustawo-
dawca odniósł się jednoznacznie do problemu wielomiejscowości prostej deliktu. 
W art. 16 ust. 2 p.p.m. określono, w jaki sposób ustalić prawo właściwe, jeżeli 
miejsce zdarzenia powodującego naruszenie dóbr osobistych i miejsce skutków 
znajdują się w różnych państwach. Nie uregulowano natomiast problematyki 
wielomiejscowości złożonej. Nie sprecyzowano również, w jaki sposób należy 
rozumieć miejsce zdarzenia i miejsce skutku, których znaczenie właśnie w przy-
padku zachowań polegających na rozpowszechnianiu informacji może budzić 
wątpliwości.

W przypadku gdy zdarzenie powodujące naruszenie dóbr osobistych składa 
się z wielu faktów powiązanych z terytoriami różnych państw, sąd ustalający 
prawo właściwe powinien rozstrzygnąć, który z nich stanowi konkretyzację 
łącznika. To właśnie na podstawie tego faktu będzie następowało powiązanie 
ocenianej sytuacji z systemem prawa materialnego. W analogiczny sposób prze-
prowadzany będzie proces ustalania prawa wskazanego na podstawie łącznika 
skutków naruszenia dóbr osobistych. Powyższa metoda oparta jest na założeniu, 
że zarówno zdarzenie, jak i skutek należy powiązać tylko z jednym systemem 
prawnym. Kwestia dopuszczalności ich powiązania z więcej niż jednym prawem 
jest rozważana w dalszej części opracowania.

Zagadnieniem odrębnym od rozstrzygnięcia, który fakt ma decydujące zna-
czenie dla ustalenia prawa właściwego, jest powiązanie tego faktu z terytorium 
określonego państwa. Powiązanie pewnych naruszeń dóbr osobistych z teryto-
riami państw w wielu przypadkach może rodzić trudności. Typowym ich przy-
kładem jest opublikowanie informacji na stronie internetowej dostępnej na całym 
świecie. W sytuacji tego rodzaju powstaje zasadnicza wątpliwość, czy dany czyn 
niedozwolony można gdziekolwiek zlokalizować. Zagadnienie to jest szeroko 
dyskutowane w doktrynie, co skutkowało między innymi powstaniem koncepcji 
autonomicznego prawa Internetu, oderwanego od porządków prawnych poszcze-
gólnych państw. Można nawet rozważać pogląd, że naruszenie dóbr osobistych 
jest deliktem bez miejsca szkody, osobowość i związane z nią dobra występują 
bowiem na całym świecie i nie można ich jednoznacznie powiązać z jakimkol-
wiek terytorium. Trafny wydaje się jednak pogląd, że każdy czyn niedozwolony 
można powiązać z określonym terytorium państwowym, chociaż w pewnych 
przypadkach może to powodować trudności.

Problemy dotyczące lokalizacji stanu faktycznego deliktu były rozważane 
w czasie obowiązywania polskiej ustawy kolizyjnej z 1965 r. Zobowiązania 
niewynikające z czynności prawnych poddano w niej prawu państwa, w któ-
rym nastąpiło zdarzenie będące źródłem zobowiązania. Wskazywano jednak, 
że powyższe kryterium jest odpowiednie przede wszystkim w przypadku pro-
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stych deliktów polegających na działaniu22. Ze względu na różnorodność czynów 
niedozwolonych i trudność ustalenia miejsca zdarzenia w przypadku niektórych 
z nich, proponowano elastyczną wykładnię zastosowanego łącznika. Dotyczyło to 
między innymi sytuacji, w których szkoda zostaje wyrządzona w wyniku ciągu 
zachowań następujących w różnych państwach lub wielości sprawców danego 
zachowania, a także w przypadku szkód wyrządzonych przez zaniechanie oraz 
w razie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka23. W takich sytuacjach przyjmo-
wano właściwość miejsca szkody zamiast miejsca, w którym wystąpiła jej przy-
czyna24. Zawarcie w art. 16 ust. 2 p.p.m. obu łączników, tj. miejsca zdarzenia 
powodującego naruszenie dóbr osobistych oraz miejsca skutków tego naruszenia, 
sprawia, że może wystąpić konieczność zlokalizowania każdego z nich. 

Należy zauważyć, że znaczenie pojęcia miejsca czynu w przypadku deliktu 
polegającego na rozpowszechnianiu informacji może budzić daleko idące wątpli-
wości. W doktrynie proponowano różne kryteria rozstrzygania, który z elemen-
tów składających się na całość zdarzenia szkodzącego powinien być decydujący 
dla ustalenia prawa właściwego25. W przypadku deliktów polegających na zanie-
chaniu stwierdzono, że miejscem zdarzenia jest państwo, w którym istniał obo-
wiązek działania26. W razie odpowiedzialności na zasadzie ryzyka decydujące 
ma być miejsce, w którym zlokalizowane jest ryzyko27. W przypadku odpowie-
dzialności za cudze czyny za miejsce zdarzenia proponowano uznanie państwa, 
w którym działał bezpośredni sprawca, albo państwa, w którym działała osoba, 
której przypisuje się odpowiedzialność28. Z kolei w odniesieniu do miejsca 
szkody wywołanej naruszeniem dóbr osobistych często powoływany jest pogląd, 
że należy je zlokalizować w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszka-
nia albo miejsce zwykłego pobytu poszkodowanego29. 

W doktrynie wskazuje się, że dokonywany przez sędziego wybór jednego 
z elementów stanu faktycznego deliktu jako miejsca czynu albo miejsca skutku 
może powodować arbitralność rozstrzygnięcia i niepewność co do prawa właści-
wego30. Powstaje zatem pytanie, czy w braku jednoznacznych poglądów dok-

22 M. Wałachowska, Kolizyjnoprawne aspekty naruszenia dóbr osobistych, (w:) J. Balcar-
czyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie. Rights of personal-
ity in the XXI century. New values, rules, technologies, Warszawa 2012, s. 261.

23 T. Pajor, Odpowiedzialność deliktowa..., s. 201–205; M. Sośniak, Zobowiązania..., s. 34–36; 
M. Świerczyński, Delikty internetowe..., s. 71.

24 M. Sośniak, Zobowiązania..., s. 92–96.
25 J. Balcarczyk, Prawo właściwe..., s. 108–113.
26 M. Wałachowska, Kolizyjnoprawne aspekty naruszenia dóbr osobistych, (w:) J. Balcar-

czyk (red.), Dobra osobiste..., s. 261.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 M. Świerczyński, Delikty internetowe..., s. 229; M. Wałachowska, Kolizyjnoprawne aspek-

ty naruszenia dóbr osobistych, (w:) J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste..., s. 259–260.
30 M. Świerczyński, Delikty internetowe..., s. 228.
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tryny i orzecznictwa istnieją dodatkowe wskazówki dotyczące interpretacji pojęć 
stanowiących łączniki analizowanej normy kolizyjnej. Rozważenia wymaga, 
jakie znaczenie dla powyższej wykładni ma prawo Unii Europejskiej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że pojęcie szkody stanowi łącz-
nik przyjęty przez prawodawcę unijnego jako podstawowe kryterium wskaza-
nia prawa właściwego dla zobowiązań wynikających z czynów niedozwolonych 
w art. 4 ust. 1 rozporządzenia rzymskiego II. Według powołanego przepisu 
właściwe jest prawo państwa, w którym powstaje szkoda, niezależnie od tego, 
w jakim państwie miało miejsce zdarzenie powodujące szkodę, oraz niezależnie 
od tego, w jakim państwie lub państwach występują skutki pośrednie tego zda-
rzenia. Rozważenia wymaga, czy powyższy przepis oraz dotyczące go poglądy 
doktryny i orzecznictwo powinny być uwzględniane przy wykładni łączników 
określonych w art. 16 ust. 2 p.p.m. 

Można zauważyć, że w art. 16 ust. 2 p.p.m. nie występuje pojęcie miejsca 
szkody, ale miejsca skutków naruszenia dóbr osobistych. W doktrynie reprezen-
towany jest pogląd, niedotyczący bezpośrednio powołanego przepisu, zgodnie 
z którym przy wykładni norm kolizyjnych obu pojęć nie można utożsamiać31. 
Wydaje się jednak, że rozróżnienie to ma znaczenie przede wszystkim w odniesie-
niu do szkody majątkowej, rozumianej jako uszczerbek w majątku znajdującym się 
w danym państwie. W przypadku naruszenia dóbr osobistych nie można precyzyj-
nie ustalić miejsca szkody, gdyż nie materializuje się ona w jednym, określonym 
miejscu32. Ponadto w polskiej ustawie kolizyjnej obok miejsca skutków naruszenia 
dóbr osobistych nie występuje łącznik miejsca szkody. W związku z powyższym 
w doktrynie wyrażono pogląd, że wskazane w art. 16 ust. 2 p.p.m. miejsce skutku 
jest tożsame z miejscem szkody wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych33.

Dopuszczalne jest zatem rozważenie dokonywania wykładni art. 16 ust. 2 
p.p.m. zgodnie z interpretacją rozporządzenia rzymskiego II. Przemawia za tym 
przede wszystkim argument dotyczący funkcji powołanego przepisu jako uzu-
pełnienia luki w prawie unijnym i przez to konieczności jego spójnej interpretacji 
z tym prawem.

Z drugiej strony można zwrócić uwagę, że w chwili uchwalenia obowią-
zującej ustawy kolizyjnej znana była już treść rozporządzeń rzymskich. Polski 
ustawodawca mógł zatem uwzględnić terminologię przyjętą przez prawodawcę 
unijnego i dostosować do niej siatkę pojęciową ustawy. Sformułowanie przepisów 
kolizyjnych odmiennej treści może być interpretowane jako świadomy zabieg 
ustawodawcy, aby nadać obowiązującym normom treść niebędącą prostym 
odzwierciedleniem treści rozporządzeń rzymskich.

Kolejnym możliwym źródłem wskazówek dotyczących wykładni rozważa-
nych łączników są normy międzynarodowego prawa procesowego Unii Euro-

31 Zob. poglądy, które przytacza M. Świerczyński, Delikty internetowe..., s. 60.
32 Ibidem, s. 68–69.
33 J. Balcarczyk, Prawo właściwe..., s. 175.
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pejskiej, w których uregulowano problematykę jurysdykcji krajowej. Ich istotne 
znaczenie związane jest przede wszystkim z wyrokami Trybunału Sprawie-
dliwości UE, w których dokonano jednoznacznej interpretacji pojęcia miejsca 
naruszenia dóbr osobistych oraz miejsca wystąpienia jego skutków. Niewątpliwą 
korzyścią przyjęcia wykładni zgodnej z treścią wyroków w sprawach Shevill34 
oraz eDate Martinez35 byłoby dysponowanie jasnymi i jednoznacznymi kryte-
riami, sformułowanymi właśnie w odniesieniu do problematyki dóbr osobistych. 

Przeciwko powyższej interpretacji można powołać podobny argument, jak 
w przypadku rozporządzenia rzymskiego II. Polski ustawodawca znał treść 
wyroku w sprawie Shevill i miał możliwość zawarcia wynikających z niego kry-
teriów w niezmienionej treści bezpośrednio w polskiej normie kolizyjnej. Brak 
takiej decyzji można interpretować jako zamiar, aby wykładnia przyjęta przez 
Trybunał Sprawiedliwości UE nie była jedyną dopuszczalną interpretacją rozwa-
żanych łączników.

Ponadto należy zwrócić uwagę na odmienną funkcję łączników w obu dzie-
dzinach prawa. W szczególności w prawie międzynarodowego postępowania 
cywilnego dąży się do ustalenia państw, które są powiązane z daną sytuacją 
w stopniu uzasadniającym wytoczenie dotyczącego jej powództwa. Jest przy tym 
dopuszczalne, a w wielu przypadkach pożądane, aby jurysdykcja krajowa przy-
sługiwała sądom więcej niż jednego państwa. Odmiennie, w prawie prywatnym 
międzynarodowym poszukuje się jednego systemu prawa materialnego, który 
w rozważanej sprawie powinien być podstawą merytorycznego rozstrzygnię-
cia36. Wyklucza to proste przenoszenie reguł wykładni wypracowanych w jednej 
z powyższych dziedzin do drugiej z nich.

Wnioski, do których doszedł Trybunał Sprawiedliwości UE w powołanych 
orzeczeniach, są jednak na tyle jednoznaczne i dostosowane do specyfiki naru-
szenia dóbr osobistych, że mogą stanowić użyteczną wskazówkę przy wykładni 
łączników zawartych w art. 16 ust. 2 p.p.m.37. Nie ma przy tym przeszkód, aby 

34 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 marca 1995 r., C-68/93, Fiona Shevill, 
Ixora Trading Inc., Chequepoint SARL, Chequepoint International Ltd v. Presse Alliance SA, 
ECLI:EU:C:1995:61.

35 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawach po-
łączonych C-509/09 i C-161/10, eDate Advertising v. X oraz Oliver Martinez, Robert Martinez 
v. MGN Limited, ECLI:EU:C:2011:685.

36 P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wej-
ściu w życie Traktatu Amsterdamskiego, „Przegląd Sądowyˮ 2010, nr 2, s. 59–60; M. Szpunar, 
Kolizyjnoprawne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie, (w:) J. Gołaczyński 
(red.), Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych. Materiały z konferencji, Warszawa 2007, 
s. 188.

37 Zob. M. Pilich, M. Orecki, Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach o ochronę dóbr oso-
bistych przed naruszeniem w Internecie. Glosa do wyroku TSUE (wielka izba) z 25 października 
2011 r. w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10 eDate Advertising v. X oraz OIiver Martinez, 
Robert Martinez v. MGN Limited, „Polski Proces Cywilny” 2015, nr 1, s. 109–127.
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w konkretnym przypadku odstąpić od powyższej interpretacji z uzasadnionych 
względów. 

W związku z powyższym należy powołać pogląd M. Pilicha, według którego 
punktem wyjścia dla ustalenia miejsca zdarzenia skutkującego naruszeniem dóbr 
osobistych może być przyjęcie, że nastąpiło ono w siedzibie wydawcy. Prawo tam 
obowiązujące powinien brać on pod uwagę, rozpowszechniając daną informację. 
Jest to również miejsce sprawowania kontroli redakcyjnej. W zależności od oko-
liczności danej sytuacji faktycznej od powyższej wykładni można odstąpić38.

Wydaje się natomiast, że w innych wypowiedziach doktryny zbyt dużą 
wagę przypisuje się do swobodnej wykładni rozważanych łączników. Zdaniem 
M. Wałachowskiej interpretacja pojęcia miejsca deliktu powinna być dokony-
wana elastycznie, z uwzględnieniem konkretnych okoliczności danej sprawy, 
na podstawie kryteriów obiektywnych świadczących o intensywności związku 
z określonym prawem oraz czynnika subiektywnego – tego, które prawo będzie 
korzystniejsze dla pokrzywdzonego. Autorka proponuje również uwzględnie-
nie rodzaju naruszonego dobra osobistego39 oraz wskazuje na celowość różnej 
interpretacji miejsca szkody w zależności od rodzaju roszczeń mających służyć 
ochronie dóbr osobistych40. Wydaje się jednak, że zbyt daleko idąca elastyczność 
wykładni nie jest pożądana, a dążenie do osiągnięcia określonego rezultatu mate-
rialnoprawnego nie powinno przesłaniać innych jej celów.

Szczególne trudności z ustaleniem miejsca czynu niedozwolonego występują 
w przypadku zachowania polegającego na opublikowaniu określonych treści na 
stronie internetowej. Są one wówczas dostępne w zasadzie w każdym państwie 
na świecie. Jednocześnie nie można przyjąć, że prawo każdego z nich powinno 
być zastosowane. Ponadto nie ulega również wątpliwości, że pomimo oderwa-
nia publikacji internetowych od terytoriów państw, każda z takich publikacji jest 
z niektórymi państwami związana ściślej niż z innymi. W doktrynie i orzecznic-
twie proponowane są dwa kryteria ustalenia powyższego powiązania: nakierowa-
nie przekazu i pochodzenie przekazu.

Powszechnie przyjmuje się, że dostępność strony internetowej w danym pań-
stwie nie jest wystarczająca do przyjęcia, że zawarty w niej przekaz jest nakiero-
wany na jego terytorium. Pogląd ten był wielokrotnie wyrażany w orzecznictwie 
sądów państw obcych dotyczącym jurysdykcji krajowej41. Wskazuje się jednak, że 
sformułowanie abstrakcyjnych kryteriów świadczących o istnieniu powyższego 
nakierowania nie jest możliwe i w każdym przypadku konieczne jest uwzględ-

38 M. Pilich, Prawo właściwe..., s. 631.
39 M. Wałachowska, Kolizyjnoprawne aspekty naruszenia dóbr osobistych, (w:) J. Balcar-

czyk (red.), Dobra osobiste..., s. 264.
40 Ibidem, s. 260–261.
41 P. J. Borchers, Tort and Contract Jurisdiction via Internet: “the Minimum Contacts’ Testˮ 

and the Brussels Regulation Compared, „Netherlands International Law Review” 2003, s. 401 i n.
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nianie istniejących okoliczności42. Istotna jest przede wszystkim treść informacji 
zawartych na stronie internetowej i język, świadczący o skierowaniu przekazu do 
określonych odbiorców43. 

Z kolei łączniki pochodzenia przekazu to: miejsce położenia serwera i miej-
sce siedziby przedsiębiorcy korzystającego ze strony internetowej. Pierwszy 
z nich należy zdecydowanie odrzucić jako mogący pozostawać bez związku 
z rozstrzyganą sprawą44. Należy podzielić pogląd, że miejsce, w którym prowa-
dzona jest działalność polegająca na wykorzystaniu serwera, to z kolei łącznik 
stabilny, przewidywalny i oparty na rzeczywistym powiązaniu45.

4. ZAGADNIENIE DYSTRYBUTYWNEGO STOSOWANIA WIELU 
SYSTEMÓW PRAWA MATERIALNEGO

Odrębnej analizy wymaga sytuacja, w której szkoda występuje na teryto-
rium więcej niż jednego państwa. Jest to jeden z przypadków złożonej wielo-
miejscowości deliktu. Przykładem może być podawany przez M. Sośniaka stan 
faktyczny, w którym audycja radiowa została rozpowszechniona na terytorium 
wielu państw46. Powstaje wówczas problem, który z systemów prawnych powi-
nien być podstawą rozstrzygnięcia. Specyfika przedstawionego zagadnienia 
polega na tym, że na terytoriach poszczególnych państw zlokalizowane są fakty 
identyczne jakościowo, na przykład polegające na utracie reputacji wskutek roz-
powszechnienia zniesławiającej informacji.

Możliwe są dwa sposoby rozstrzygnięcia powyższej kwestii. Pierwszy z nich 
polega na stosowaniu prawa każdego państwa do szkody, która wystąpiła na jego 
terytorium. Skutkuje to właściwością wielu systemów prawnych, ale każdy z nich 
jest stosowany wyłącznie w odniesieniu do części całkowitych konsekwencji 
deliktu. Ze względu na zróżnicowanie skutków prawnych tego samego zdarzenia 
w odniesieniu do różnych terytoriów powyższa metoda ustalania prawa właści-
wego jest nazywana zasadą mozaiki47.

42 M. Szpunar, Kolizyjnoprawne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie, 
(w:) J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty..., s. 167; M. Świerczyński, Reklama internetowa 
o zasięgu międzynarodowym. Zagadnienia kolizyjnoprawne, (w:) J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne 
aspekty..., s. 200–201.

43 M. Szpunar, Kolizyjnoprawne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji w Internecie, 
(w:) J. Gołaczyński (red.), Kolizyjne aspekty..., s. 189.

44 Ibidem, s. 190.
45 Ibidem.
46 M. Sośniak, Zobowiązania..., s. 31.
47 I. Bach, (w:) P. Huber (red.), Rome II. Pocket Commentary, Münich 2011, s. 88; C. W. Fröh-

lich, The Private International Law of Non-Contractual Obligations According to the Rome-II 
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Drugim z możliwych rozwiązań jest ustalenie jednego prawa właściwego 
i rozstrzygnięcie sprawy wyłącznie na tej podstawie48. Metoda dokonania 
powyższej selekcji może być oparta na różnych kryteriach, w szczególności: naj-
ściślejszym związku, miejscu zwykłego pobytu pokrzywdzonego albo dokona-
nym przez niego wyborze49. 

Sposób ustalenia prawa właściwego w przypadku wielości miejsc szkody nie 
został przez polskiego ustawodawcę określony. Powyższe zagadnienie jest tym 
bardziej złożone, że uprawnionemu przysługuje możliwość żądania ochrony na 
podstawie wskazanego systemu prawnego. W istocie występują zatem trzy moż-
liwe rozwiązania przedstawionego problemu. 

Według pierwszego z nich należy ustalić jedno prawo wskazane łącznikiem 
miejsca skutku naruszenia50. Prawo to może zostać zastosowane jako alterna-
tywa dla prawa miejsca zdarzenia powodującego naruszenie. Jedno prawo będzie 
właściwe dla wszystkich skutków naruszenia, również tych, które wystąpiły na 
terytoriach innych państw.

Druga z możliwości polega na wyodrębnieniu skutków występujących na tery-
torium każdego państwa i w odniesieniu do każdego z nich przyznanie uprawnio-
nemu możliwości wskazania, czy zastosowane zostanie prawo miejsca zdarzenia 
czy miejsca skutków. Tytułem przykładu, jeżeli zdarzenie mające miejsce w Pol-
sce skutkowało naruszeniem dóbr osobistych w Niemczech i w Czechach, osoba 
żądająca ochrony mogłaby domagać się zastosowania prawa polskiego w odnie-
sieniu do skutków występujących w Niemczech, a prawa czeskiego w odniesieniu 
do skutków powstających w Czechach.

Wreszcie trzecim rozwiązaniem jest ograniczenie uprawnienia pokrzywdzo-
nego do wskazania, czy zastosowane powinno być prawo miejsca zdarzenia czy 
prawo miejsca skutku. W razie wskazania prawa miejsca skutku, normy mery-
toryczne każdego z państw, w których szkoda powstała, stanowiłyby podstawę 
rozstrzygnięcia w zakresie skutków występujących na jego terytorium. 

W pierwszej kolejności należy rozważyć celowość przyjęcia zasady mozaiki. 
Za jej przyjęciem opowiada się znaczna część doktryny. Wskazuje się, że skutek 
czynu niedozwolonego należy rozumieć jako naruszenie określonego dobra na 
danym terytorium51. Pogląd o celowości przyjęcia tej zasady wyrażano również 
w odniesieniu do analizowanych przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych52.

Regulation, Hamburg 2008, s. 62; K. Kegel, K. Schurig, Internationales Privatrecht, München 
2004, s. 732; P. Mankowski, Das Internet im Internationalen Vertrags- und Deliktsrecht, „Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht” 1999, nr 63, s. 275.

48 I. Bach, (w:) P. Huber (red.), Rome II..., s. 89; M. Sośniak, Zobowiązania..., s. 31–32.
49 C. W. Fröhlich, The Private..., s. 65; T. Pajor, Odpowiedzialność deliktowa..., s. 181–195.
50 Tak w odniesieniu do rozporządzenia rzymskiego II K. Siehr, Violation of Privacy and 

Rights Relating to Personality, (w:) A. Malatesta (red.), The Unification of Choice of Law Rules 
on Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe, Padova 2006, s. 157 i n.

51 J. Kropholler, Internationales Privatrecht, Tübingen 2006, s. 523.
52 M. Pilich, Prawo właściwe..., s. 633.
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Wskazuje się, że zaletą powyższej zasady jest przewidywalność prawa wła-
ściwego53 oraz że dzięki niej z reguły stosowane jest prawo państwa siedziby 
sądu, co prowadzi do oszczędności czasu i kosztów postępowania54. Powyższe 
argumenty są jednak zasadne przede wszystkim w przypadku wskazania prawa 
właściwego za pomocą kryterium miejsca szkody. W razie wskazania alterna-
tywnego, przyjętego w polskiej ustawie, ich znaczenie zdecydowanie maleje. 

Powoływane są również argumenty, że zasadę mozaiki przyjęto w odniesie-
niu do międzynarodowych ograniczeń konkurencji55. Wreszcie niektórzy auto-
rzy podnoszą, że tylko nieliczne osoby są znane w wielu państwach i wyłącznie 
w przypadku naruszenia ich dóbr osobistych zasada mozaiki może prowadzić do 
istotnych problemów56.

Z drugiej strony zasada mozaiki jest sprzeczna z zasadą ekonomii proceso-
wej. W skrajnych przypadkach może skutkować koniecznością ustalenia treści 
i zastosowania norm merytorycznych wielu państw jednocześnie. Ponadto należy 
podkreślić istotne wątpliwości dotyczące możliwości podzielenia szkody niema-
jątkowej wyrządzonej naruszeniem dóbr osobistych. Nawet w razie przyjęcia, że 
szkoda ta jest podzielna, co nie jest stwierdzeniem bezdyskusyjnym, to przynaj-
mniej niektóre środki jej naprawienia nie mogą być ograniczone do terytorium 
jednego państwa57. Dotyczy to przede wszystkim oświadczeń składanych przez 
osobę odpowiedzialną, które mogą być dostępne również w innych państwach. 
Przede wszystkim jednak zakaz publikacji określonych informacji trudno jest 
skutecznie ograniczyć wyłącznie do terytorium jednego państwa58. 

Zasada mozaiki znalazła silne oparcie w rozstrzygnięciu w sprawie Shevill59. 
Wydaje się, że przesądzono w ten sposób o dopuszczalności jej stosowania. Try-
bunał Sprawiedliwości UE jednoznacznie stwierdził, że skutki naruszenia dóbr 
osobistych można podzielić pomiędzy terytoria poszczególnych państw. 

Rozważenia natomiast wymaga, czy dla szkody występującej w każdym 
państwie dopuszczalne jest alternatywne wskazanie prawa miejsca zdarzenia, 
które je spowodowało. Wydaje się, że możliwość taką należy odrzucić. Po pierw-
sze, znacząco komplikuje to i tak złożony proces ustalania prawa właściwego 
dla ochrony dóbr osobistych, jak również zwiększa liczbę wchodzących w grę 
systemów prawnych. Po drugie, zalety zasady mozaiki w postaci właściwości 

53 I. Bach, (w:) P. Huber (red.), Rome II..., s. 89.
54 J. von Hein, Von Hein on Rome II and Defamation, http://conflictoflaws.net/2010/von-

hein-on-rome-ii-and-defamation (dostęp: 30.11.2018 r.).
55 Ibidem.
56 J. J. Kuipers, Towards a European Approach in the Cross-Border Infringement of Person-

ality Rights, „German Law Journal” 2011, nr 8, s. 1684.
57 T. C. Hartley, „Libel tourism” and conflict of laws, „International & Comparative Law 

Quarterly” 2010, nr 1, s. 31–32.
58 O. Boskovic, Boskovic on Rome II and Defamation, http://conflictoflaws.net/2010/boskov-

ic-on-rome-ii-and-defamation/ (dostęp: 30.11.2018 r.).
59 I. Bach, (w:) P. Huber (red.), Rome II..., s. 90; C. W. Fröhlich, The Private..., s. 64.
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legis fori i przewidywalności prawa właściwego występują tylko w przypadku 
stosowania prawa miejsca szkody. Po trzecie, przyjęcie zasady mozaiki również 
w odniesieniu do zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością prowadziłoby do 
pytań o relacje poszczególnych okoliczności faktycznych, składających się na to 
zdarzenie, do poszczególnych elementów szkody, powodując daleko idące trud-
ności z ustaleniem prawa właściwego.

W związku z powyższym zaproponować można przyjęcie zasady mozaiki 
wyłącznie w przypadku wskazania prawa właściwego dla ochrony dóbr osobi-
stych na podstawie łącznika miejsca szkody. Najpierw należy zatem ustalić, czy 
zastosować prawo miejsca zdarzenia, czy prawo miejsca jego skutków. W pierw-
szym z wymienionych przypadków prawo właściwe znajdzie zastosowanie do 
wszystkich skutków naruszenia, niezależnie od tego, w którym państwie wystą-
piły. Jeżeli natomiast wskazane zostanie prawo miejsca szkody, w odniesieniu do 
szkody występującej w każdym państwie należy orzec według obowiązującego 
w nim prawa, zgodnie z zasadą mozaiki.

5. WNIOSKI

Prawo właściwe dla ochrony dóbr osobistych uregulowano w art. 16 ust. 2 
p.p.m. za pomocą techniki wskazania alternatywnego. W normie kolizyj-
nej zawarto dwa równorzędne łączniki, przyznając osobie żądającej ochrony 
uprawnienie do określenia, na podstawie którego z nich nastąpi ustalenie prawa 
właściwego. Wobec braku innych norm kolizyjnych należy przyjąć, że prawu 
właściwemu podlega zobowiązanie wynikające z naruszenia dóbr osobistych już 
od chwili jego powstania. 

Trudności może budzić wykładnia obu kryteriów wskazania prawa właści-
wego. Zarówno miejsce zdarzenia powodującego naruszenie dóbr osobistych, jak 
i miejsce skutków tego naruszenia, w przypadku deliktu polegającego na rozpo-
wszechnianiu informacji, mogą być trudne do ustalenia. Wydaje się, że w pierw-
szej kolejności należy wziąć pod uwagę wykładnię dokonaną przez Trybunał 
Sprawiedliwości UE w sprawach Shevill oraz eDate Martinez. Odstąpienie od 
wykładni przyjętej przez Trybunał powinno być jednak uznane za dopuszczalne.

W przypadku gdy skutki naruszenia dóbr osobistych występują na teryto-
rium wielu państw, należy przyjąć, że szkoda istniejąca w każdym z nich podlega 
obowiązującemu w nim prawu. Powyższa zasada mozaiki powinna być jednak 
stosowana wyłącznie, gdy osoba żądająca ochrony wskaże jako właściwe prawo 
miejsca skutków. W razie wskazania prawa miejsca zdarzenia powodującego 
naruszenie dóbr osobistych, właściwy powinien być jeden system prawny, obo-
wiązujący w państwie, w którym zdarzenie to jest zlokalizowane.
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LAW APPLICABLE TO THE PROTECTION OF THE RIGHTS 
OF PERSONALITY ACCORDING TO THE ACT – PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW. SELECTED ISSUES

Summary

Law applicable to the protection of the rights of personality rights is regulated 
by a method of alternative indication with two equivalent connecting factors. The 
interpretation of these criteria – the place of the infringement of personal rights and the 
place where the damage occurred – may cause difficulties. The interpretation given by 
the European Court of Justice in the cases of Shevill and eDate Martinez seems to be the 
first to be taken into account, although exceptions should be admitted in justified cases.

If the effects of infringement of the rights of personality occur in the territory 
of many states, it is to be assumed that the damage existing in each of them is governed 
by its legal system. However, this mosaic principle should only be applied where the 
person requesting the protection indicates the applicable law of the place of effect. If the 
law of the place of the infringement of personal rights is indicated, the norms of one legal 
system should be applied.

KEYWORDS

private international law, rights of personality, electronic torts, conflict of laws
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prawo prywatne międzynarodowe, dobra osobiste, delikty elektroniczne, prawo 
kolizyjne



STUDIA IURIDICA LXXVIII
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ZNACZENIE PRZESŁANKI „CIĘŻKIEGO NARUSZENIA 
PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW” W ROZWIĄZANIU 

STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA 
PRZEZ PRACOWNIKA I PRACODAWCĘ

WPROWADZENIE

Nowelizacją z dnia 2 lutego 1996 r. do Kodeksu pracy1 dodany został art. 55 
§ 11 ustanawiający dodatkową przesłankę rozwiązania stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia przez pracownika. Wcześniej jedyną podstawą dokonania przez pra-
cownika tej czynności prawnej było – uregulowane w art. 55 § 1 k.p. – wydanie 
orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy charakter wykonywanej pracy 
dla zdrowia pracownika i nieprzeniesienie go przez pracodawcę do wykonywania 
innej pracy w terminie wskazanym w tym orzeczeniu. W tym stanie prawnym 
podnoszono, że pracownik powinien mieć analogiczne do pracodawcy (art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p.) uprawnienie do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy 
w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika. 
Ta luka aksjologiczna w Kodeksie pracy została wypełniona przez ustanowienie 
art. 55 § 11, który jest odtąd traktowany jako swoisty odpowiednik art. 52 § 1 
pkt 1 wśród uprawnień pracodawcy. 

Przepis art. 55 § 11 k.p. został dodany do Kodeksu w momencie, gdy art. 52 
§ 1 pkt 1 k.p. obowiązywał od ponad 20 lat i był już przedmiotem wielu analiz 
doktryny i judykatury. Utrwalone były linie orzecznicze dotyczące kontrower-
syjnych aspektów treści tego przepisu. W związku z tym, ze względu na podo-
bieństwo treści obu przepisów, powstało pytanie o możliwość analogicznego 
wykorzystania tego dorobku w stosowaniu art. 55 § 1 pkt 11 k.p., z uwzględnie-
niem odrębności wynikających choćby z odmiennego charakteru podmiotowości 
pracodawcy i pracownika. Stopniowo w doktrynie i judykaturze utrwaliło się 
przekonanie o analogicznym charakterze obu regulacji, co skutkuje stosowaniem 

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, 
z późn. zm.
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do obu tych przepisów podobnych założeń i schematów interpretacyjnych2. Doty-
czy to w szczególności głównej przesłanki rozwiązania stosunku pracy w obu 
przepisach, jaką jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, odpowied-
nio pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.) i pracodawcy wobec pracownika (art. 55 
§ 11 k.p.). 

Trudno nie zauważyć, że werbalny sposób sformułowania omawianej prze-
słanki w obu przepisach jest niemal identyczny. To podobieństwo jest jednak 
pozorne, gdyż oparcie na podstawowych zasadach prawa pracy, kontekst syste-
mowy, jak też strona podmiotowa obu przepisów są na tyle różne, że interpretowa-
nie przesłanki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków w odniesieniu 
do pracownika i pracodawcy w podobny sposób może w wielu przypadkach pro-
wadzić do błędnych rezultatów. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 
danego podmiotu (pracownika albo pracodawcy) jest zwrotem niedookreślonym, 
który mimo zbliżonego sformułowania powinien nabierać odmiennej treści, ze 
względu na wyżej wskazane okoliczności.

SYSTEMOWE I AKSJOLOGICZNE PODSTAWY INSTYTUCJI 
ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY BEZ WYPOWIEDZENIA

Mimo werbalnych zbieżności wyżej wskazywanych przepisów określających 
przesłanki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez obie strony, 
a w szczególności mimo użycia prawie identycznej przesłanki „ciężkiego naru-
szenia podstawowych obowiązków”, ich znaczenie różni się w istotny sposób. 
Wynika to w pierwszej kolejności z odmiennych podstaw aksjologicznych i syste-
mowych instytucji rozwiązania stosunku pracy przez pracownika i pracodawcę.

Dla prawnej regulacji jednostronnego rozwiązania stosunku pracy przez pra-
cownika, w tym także bez wypowiedzenia, podstawowe znaczenie ma zasada 
wolności pracy. Określa ona model regulacji tego zakresu, a w konsekwencji 
także sposób interpretacji odnośnych przepisów. Ze względu na treść art. 10 
§ 1 k.p., a także art. 65 ust. 1 Konstytucji RP nie ma wątpliwości, że prawna 
regulacja tego zakresu polega na ochronie wolności pracownika w nawiązywaniu 
i rozwiązywaniu stosunku pracy oraz na ograniczaniu jej jedynie w zakresie nie-
zbędnym dla uwzględnienia interesów innych podmiotów. Przesłanki oraz tryb 
rozwiązywania stosunku pracy przez pracownika są ograniczeniami prawnie 
chronionej wolności, w związku z czym muszą być interpretowane stosownie 
do prawnego znaczenia tej modalności prawnej. A więc zwroty niedookreślone 
powinny być interpretowane wąsko, gdyż nie mogą stawać się one instrumentami 

2 Por. P. Prusinowski, (w:) G. Goździewicz (red.), System Prawa Pracy. Tom II. Indywidual-
ne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 648 i n.
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rozbudowywania pierwotnie zakładanego zakresu ograniczeń wolności. Prawna 
reglamentacja dokonywania rozwiązania stosunku pracy przez pracownika – jako 
wyjątek od zasady swobody dokonywania tej czynności – nie może być interpre-
towana rozszerzająco. Ze względu na zasadę wolności pracy bardzo ograniczone 
są potencjalne konsekwencje naruszenia przez pracownika zasad rozwiązywania 
stosunku pracy. W szczególności nie ma podstaw prawnych restytucji umowy 
rozwiązanej przez pracownika z naruszeniem prawa. 

W porównaniu do sytuacji pracownika, podstawową różnicą regulacji praw-
nej rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę jest brak podstaw wolno-
ściowych. Regulacja sytuacji pracodawcy w tym zakresie polega na ustanawianiu 
uprawnień do dokonywania określonych czynności, a nie na ograniczaniu pier-
wotnie istniejącej wolności ich dokonywania. Wydawałoby się prima facie, że 
wolności pracy po stronie pracowników można by przeciwstawiać wolność pro-
wadzenia działalności gospodarczej po stronie pracodawców. Jednak nie każdy 
pracodawca prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto zasada swobody dzia-
łalności gospodarczej nie jest podstawą regulacji rozwiązywania stosunku pracy 
przez pracodawcę dlatego, że ratio legis i przesłanką rozwoju tego działu prawa 
pracy jest ochrona trwałości stosunku pracy, co wymaga przyjęcia innego typu 
modalności prawnej. Inaczej niż w sytuacji pracownika, normy prawne nadające 
uprawnienia do dokonania czynności rozwiązujących przez pracodawcę ściśle 
określają przesłanki ich dokonania i formalne podstawy ich ważności. Narusze-
nie tych norm pozbawia podstawy prawnej czynność rozwiązującą, której doko-
nał pracodawca.

Konsekwencje tych odmiennych założeń regulacji prawnej rozwiązywania 
stosunku pracy przez obie jego strony są bardzo znaczące dla praktyki i orzecz-
nictwa w sprawach dotyczących omawianego zakresu. Typowym przykładem jest 
różne traktowanie niedochowania formy pisemnej przy dokonywaniu wypowie-
dzenia umowy o pracę (art. 30 § 3 k.p.), mimo objęcia obowiązku obu stron w tym 
zakresie tym samym przepisem. Dla pracownika niedochowanie formy pisemnej 
wypowiedzenia nie ma w zasadzie konsekwencji, poza ewentualnie trudnością 
w udowodnieniu, że czynność prawna została dokonana. W przypadku praco-
dawcy naruszenie wymogu pisemnej formy wypowiedzenia jest istotną wadą 
czynności prawnej, która co prawda nie powoduje jej nieważności ex lege, ale 
może doprowadzić do sądowej restytucji stosunku pracy3. 

Różnice w zakresie wykładni odnośnych przepisów, wynikające z odmien-
nych założeń regulacyjnych rozwiązania stosunku pracy przez pracownika 
i pracodawcę, nie uwidaczniają się w wystarczającym stopniu w orzecznictwie 
dotyczącym rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez obie strony 
stosunku pracy. Dotyczy to w szczególności dość jednolicie ujmowanej wykładni 

3 Zob. Z. Góral, (w:) K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 273–274 i wskazane tam orzecznictwo.
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przesłanki „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków”, która powinna 
podlegać większemu zróżnicowaniu ze względu na wyżej omówione odmienno-
ści systemowych i aksjologicznych podstaw unormowań dotyczących obu stron. 

WINA W KONSTRUKCJI CIĘŻKIEGO NARUSZENIA 
PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW Z ART. 52 I 55 K.P.

Ustawodawca w przepisach art. 52 § 1 i art. 55 § 11 k.p. odmiennie uregulował 
warunek wystąpienia winy podmiotu ciężko naruszającego swe obowiązki, jako 
przesłanki rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez drugą stronę 
stosunku pracy. 

W art. 52 § 1 k.p. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracow-
niczych zostało expressis verbis umieszczone wśród „zawinionych” przyczyn 
rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Nie może być zatem żadnych 
wątpliwości, że zawinienie pracownika jest tu jedną z kluczowych przesłanek 
legalności rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę, 
której brak wyklucza legalne jej dokonanie4. 

Natomiast w treści przepisu art. 55 § 11 k.p. pojęcie winy nie zostało użyte 
i tym samym przepis ten nie wskazuje – przynajmniej bezpośrednio – winy pra-
codawcy jako warunku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez 
pracownika. Mimo tego zawinienie pracodawcy najczęściej jest uznawane za 
konieczną przesłankę rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia w oma-
wianym trybie zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego5, jak i przez 
doktrynę6. Poglądy podważające tę koncepcję nie spotkały się z powszechną 
akceptacją7.

4 Zob. P. Prusinowski, (w:) G. Goździewicz (red.), System..., s. 612–615; K. W. Baran, (w:) 
K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 399 i n.

5 Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., I PK 83/10, LEX nr 737372; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2007 r., III PK 17/07, LEX nr 551138; wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 20 listopada 2008 r., III UK 57/08, LEX nr 1102538; wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 558297.

6 Zob. M. Gersdorf, Jeszcze w sprawie konstrukcji prawnej rozwiązania stosunku pra-
cy w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczneˮ 1998, 
nr 6, s. 37; R. Brol, Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, „Służba 
Pracowniczaˮ 1999, nr 7–8, s. 5; A. Sobczyk, W kwestii przesłanek rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia przez pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczneˮ 1998, nr 7–8, s. 46–48; 
W. Masewicz, Nowy kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 1996, s. 119.

7 Zob. F. Małysz, Pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, „Służba 
Pracowniczaˮ 2008, nr 3, s. 15 oraz W. Ostaszewski, Ciężkie naruszenie przez pracodawcę pod-
stawowych obowiązków wobec pracownika w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabez-
pieczenie Społeczneˮ 2015, nr 4, s. 28.
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W koncepcji wykładni prawa opartej na założeniu racjonalności prawodawcy 
omawiana różnica w sformułowaniu przesłanek zbliżonych treściowo i będących 
w powszechnym odbiorze odpowiednikami dla obu stron stosunku pracy musi 
być interpretowana jako znacząca. Pojęcie winy mogło zostać łatwo włączone 
do treści art. 55 § 11 k.p. i stało by się wtedy warunkiem koniecznym dokona-
nia omawianej czynności prawnej. Zatem już na gruncie podstawowych zasad 
wykładni prawa w jego pominięciu należałoby upatrywać odmiennego podejścia 
ustawodawcy do przesłanek rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie 
przez każdą ze stron stosunku pracy.

Założenie, że ustawodawca w zamierzony sposób nie ustanowił zawinienia 
pracodawcy jako warunku sine qua non rozwiązania umowy o pracę bez wypo-
wiedzenia przez pracownika, jest spójne z wcześniej omówionymi odmienno-
ściami aksjologicznych i systemowych podstaw tej czynności prawnej w statusie 
pracownika i pracodawcy. Do naruszenia podstawowych obowiązków obu stron 
stosunku pracy może dojść zarówno w zawiniony, jak i niezawiniony sposób. 
Zatem przyjęcie, że wina jest obligatoryjną przesłanką dokonania czynności 
rozwiązującej umowę, stanowi zawężenie zakresu dopuszczalności rozwiąza-
nia umowy w omawianym trybie. Nie ma wątpliwości, że ustawodawca takie 
ograniczenie wprowadził w odniesieniu do rozwiązania umowy przez praco-
dawcę (art. 52 § 1 k.p.), przez co wykluczył możliwość zwolnienia pracownika 
na podstawie okoliczności będących naruszeniem podstawowych obowiązków 
pracowniczych, ale bez winy osoby, której jest to przypisywane. Odmiennie 
w odniesieniu do pracownika ustawodawca wyraźnie dopuścił możliwość roz-
wiązania przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia mimo braku winy pra-
codawcy w ciężkim naruszeniu przez niego podstawowych obowiązków wobec 
pracownika. 

Powstaje jednak pytanie o to, w jakim zakresie przesłanka winy może być 
wywodzona z pojęcia „ciężkiego naruszenia obowiązków pracownika wobec 
pracodawcy”.

Paradygmat wykonywania pracy w ramach stosunku pracy oparty na praw-
nie chronionej wolności pracownika wskazuje zarówno na przyjęcie przez 
ustawodawcę określonej formy zabezpieczania interesów pracowników, jak 
i determinuje sposób wykładni przepisów ograniczających tę wolność. Interesy 
pracownika w stosunku pracy są narażone na znaczny uszczerbek dlatego, że 
niewywiązywanie się pracodawcy z istotnych obowiązków wobec pracownika 
naraża podstawowe związane z jego osobą wartości, takie jak: życie, zdrowie, 
podstawy egzystencji jego i bliskich. W tym należałoby upatrywać przyczyny 
pominięcia winy pracodawcy jako warunku rozwiązania stosunku pracy przez 
pracownika w trybie art. 55 § 11 k.p. W razie zagrożenia podstawowych warto-
ści związanych z pracą ludzką nie jest istotne, czy zostało ono zawinione przez 
pracodawcę. Nawet w przypadku braku zawinienia pracownikowi powinny być 
dostępne środki zmierzające do usunięcia tego zagrożenia. 
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Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu 
ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec niego przez pracodawcę 
należy traktować jako środek realizacji wolności wykonywania pracy w warun-
kach godnych i wolnych od zagrożeń wartości podstawowych. Pominięcie winy 
pracodawcy w treści art. 55 § 11 k.p. oznacza, że ustawodawca uznał prawo pra-
cownika do natychmiastowego zaprzestania wykonywania zobowiązań ze sto-
sunku pracy także wtedy, gdy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków 
pracodawcy wobec niego ma przyczynę w okolicznościach pozostających poza 
zakresem woli pracodawcy.

Umieszczenie omawianej regulacji natychmiastowego rozwiązania umowy 
o pracę przez pracownika w paradygmacie wolnościowym wyklucza zarazem 
rozszerzające interpretowanie ograniczeń tej wolności. Zasadą jest bowiem ścisłe 
interpretowanie wszelkich ograniczeń wolności. W tym kontekście implemen-
tacja winy do wykładni art. 55 § 11 k.p., jako koniecznej przesłanki rozwiązania 
umowy, wraz z wykorzystaniem dorobku orzeczniczego w zakresie art. 52 § 1 
pkt 1 k.p., jest błędem. Dochodzi do tego bowiem wbrew wyraźnej wskazówce 
ustawodawcy, polegającej na pominięciu winy w treści art. 55 § 11 k.p. Uznanie, 
że wina jest warunkiem koniecznym legalności rozwiązania stosunku pracy bez 
wypowiedzenia, stanowi więc wykładnię rozszerzającą przesłanek wskazanych 
w tym przepisie.

Nie oznacza to jednak, że wina pracodawcy w ciężkim naruszeniu obowiąz-
ków pracowniczych jest okolicznością pozbawioną znaczenia. Ciężkie postaci 
winy są jednak w tym przypadku tylko jedną z możliwości interpretacji zwrotu 
„ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków .ˮ Ponieważ wina nie jest w tym 
przypadku przesłanką sine qua non, to brak winy w zachowaniu pracodawcy 
nie może być okolicznością wykluczającą dokonanie rozwiązania stosunku pracy 
przez pracownika. Natomiast zawiniony charakter naruszenia obowiązków przez 
pracodawcę, szczególnie jeśli wina miała charakter umyślny, może być okolicz-
nością obciążającą pracodawcę i wpływającą na uznanie wystąpienia ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika. 

ZNACZENIE POZYCJI STRON W STOSUNKU PRACY DLA 
STOSOWANIA PRZESŁANKI „CIĘŻKIEGO NARUSZENIA 

PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW”

Uznawanie analogicznego znaczenia pojęcia „ciężkie naruszenie podstawo-
wych obowiązków” z art. 52 § 1 pkt 1 i art. 55 § 11 k.p., z winą jako przesłanką 
konieczną w obu przypadkach, nie uwzględnia różnic w pozycji faktycznej 
i prawnej pracodawcy i pracownika w stosunku pracy. Wina pracodawcy, jako 
konieczna przesłanka rozwiązania przez pracownika stosunku pracy na podsta-
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wie ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika, wydaje się 
nieadekwatna przede wszystkim wtedy, gdy sprawa dotyczy naruszeń obowiąz-
ków o charakterze „gospodarczym”, jak np. obowiązku wypłaty wynagrodzenia, 
obowiązku zatrudnienia pracownika czy obowiązku zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków pracy. Przesłanka winy pracodawcy może natomiast 
nabierać większego znaczenia w tych przypadkach, gdy naruszenie obowiązków 
pracodawcy wobec pracownika ma charakter bardziej „obyczajowy”, np. mob-
bing, naruszenie godności, naruszenie nietykalności. Trudno wyobrazić sobie 
w tych przypadkach uznanie, że doszło do naruszenia obowiązków pracodawcy 
wobec pracownika bez przypisania pracodawcy winy z tego tytułu, choćby 
w postaci niedochowania należytej staranności w nadzorze nad personelem, jeśli 
pracodawca nie jest osobiście sprawcą tych czynów.

Inaczej należy jednak interpretować przesłankę ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika w odniesieniu do majątko-
wych obowiązków pracodawcy. Różnica wynika ze znaczenia zasady ponoszenia 
przez pracodawcę ryzyka w stosunku pracy8, odpłatności jako podstawowej 
cechy stosunku pracy, alimentacyjnego charakteru wynagrodzenia za pracę. Pra-
codawca ponosi ryzyko gospodarcze i techniczne w stosunku pracy i ziszczenie 
się stanów faktycznych z zakresu tych ryzyk nie zwalnia pracodawcy ze świad-
czeń wobec pracownika. Szczególnie nieosiąganie przez pracodawcę zakłada-
nych celów gospodarczych nie może być przesłanką zwolnienia go z obowiązku 
zatrudniania pracowników i zapłaty im wynagrodzenia za pracę. Wskazać można 
przy tym, że w praktyce to właśnie zwłoka w zapłacie wynagrodzenia za pracę 
albo zupełny brak spełnienia tego świadczenia jest jedną z najczęstszych przy-
czyn rozwiązywania przez pracowników umów o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p.

Koncepcja ryzyka gospodarczego jest w sposób wyraźny odrębna od kwestii 
zawinienia w jego ziszczeniu się. Świadomość skali ponoszonego ryzyka może 
być ograniczona u podmiotów nim obciążonych, jak też wola podjęcia ryzyka 
o określonej skali u pracodawcy i u pracownika nie ma znaczenia dla rozkładu 
ryzyk w stosunku pracy. Dlatego podnoszenie kwestii zawinienia wobec stanów 
faktycznych związanych z wystąpieniem negatywnych konsekwencji ryzyka 
gospodarczego jest nietrafione. Idea ograniczenia ryzyka gospodarczego pono-
szonego przez pracowników w stosunku pracy nie byłaby realizowana w sytuacji, 
w której pracownicy nie mogliby zareagować na niewypłacalność pracodawcy 
rozwiązaniem stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym, ze względu na 
brak ciężkich postaci winy pracodawcy w powstaniu tej niewypłacalności. Taka 
koncepcja zaprzecza przyjmowanej powszechnie idei rozkładu ryzyka między 
stronami stosunku pracy.

Sięganie do kategorii winy w omawianych sprawach sugeruje domyślne 
uznawanie swoistego represyjnego charakteru rozwiązania stosunku pracy bez 

8 Por. P. Prusinowski, (w:) G. Goździewicz (red.), System..., s. 648.
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wypowiedzenia na podstawie ciężkiego naruszenia obowiązków, który zatem nie 
powinien być stosowany bez winy represjonowanego podmiotu. To założenie jest 
błędne i rozmija się z rzeczywistą funkcją rozwiązania stosunku pracy bez wypo-
wiedzenia przez pracownika w omawianym trybie. 

Wydaje się, że jakkolwiek w sferze majątkowych zobowiązań pracodawcy 
wobec pracownika pojawiają się przypadki zawinionego, a nawet umyślnego 
niewykonania obowiązków, to co najmniej równie częste są sytuacje, w których 
wątpliwe będzie przypisywanie pracodawcy winy, szczególnie w ciężkich jej 
postaciach. Znaczenie majątkowych świadczeń pracodawcy ze stosunku pracy 
dla pracownika i jego rodziny powoduje jednak, że brak winy pracodawcy w nie-
wywiązywaniu się choćby z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę nie 
powinien uniemożliwiać pracownikowi szybkiego podjęcia pracy na rzecz pod-
miotu zdolnego do regularnego wywiązywania się ze swych obowiązków.

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika w try-
bie art. 55 § 11 k.p. nie jest formą represji wobec pracodawcy za niewykonanie 
jego podstawowych obowiązków, lecz środkiem umożliwienia pracownikowi 
szybkiego podjęcia pracy u podmiotu wydolnego w realizacji obowiązków pra-
codawcy, szczególnie tych o wymiarze majątkowym. Omawiane rozwiązanie 
stosunku pracy stanowi więc ochronę alimentacyjnej funkcji wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń majątkowych pracodawcy i ukierunkowane jest 
na ochronę interesów pracownika. W kontekście alimentacji pracownika i jego 
rodziny nie ma znaczenia, czy niewydolność majątkowa pracodawcy jest przez 
niego zawiniona, czy też wynika z okoliczności niezależnych.

Wskazać przy tym trzeba, że zawężenie możliwości rozwiązania umowy 
o pracę przez pracownika tylko do przypadków zawinionego niewywiązania się 
z obowiązków zmieniałoby znaczenie ryzyka gospodarczego pracodawcy. Pra-
cownicy wyłączeni byliby z zakresu ponoszenia przez pracodawcę ryzyka gospo-
darczego na ogólnych zasadach. Pracodawca ponosiłby wszelkie konsekwencje 
ryzyka gospodarczego tylko poza zakładem pracy, np. wobec swych kontrahen-
tów. W zakładzie pracy taki zakres ryzyka gospodarczego by nie obowiązywał, 
gdyż ewentualna reakcja pracowników na niespełnienie świadczeń przez praco-
dawcę ograniczona byłaby tylko do przypadków zawinionych.

Problem polegający na nieuwzględnieniu znaczenia ryzyka pracodawcy dla 
stosowania przesłanki ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków praco-
dawcy wobec pracownika został dostrzeżony w orzecznictwie Sądu Najwyższego. 
Jednak Sąd Najwyższy podjął próbę rozwiązania go na gruncie pojęcia winy, 
które zostało zinterpretowane w szczególny sposób. W wyroku z dnia 4 kwiet-
nia 2000 r. (I PKN 516/99)9 Sąd Najwyższy stwierdził, że „pracodawca, który 
nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza 
swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinio-

9 OSNP 2001, nr 16, poz. 516.
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nych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”. Ta teza wyroku Sądu 
Najwyższego jest dobrą egzemplifikacją wyżej przedstawionych problemów 
nieadekwatnego charakteru winy w stosowaniu art. 55 § 11 k.p. Sąd w omawia-
nym wyroku zauważył bezpodstawność ograniczenia pracownikowi możliwości 
zastosowania art. 55 § 11 k.p. w sytuacji, gdy w sposób przez pracodawcę nie-
zawiniony dochodzi do ziszczenia się obciążającego go ryzyka gospodarczego, 
uniemożliwiającego wywiązanie się z podstawowych obowiązków wobec pra-
cownika. Problem ten jest jednak niemożliwy do rozwiązania z uwzględnieniem 
winy, jako obligatoryjnej przesłanki zawartej w pojęciu „ciężkiego naruszenia 
obowiązków”, i dlatego powstała co najmniej kontrowersyjna konstrukcja winy 
umyślnej opartej na braku zawinienia pracodawcy.

CIĘŻKI CHARAKTER NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW 
PRZEZ PRACODAWCĘ

Wyżej przedstawione okoliczności przemawiają zatem przeciwko traktowa-
niu winy pracodawcy jako obligatoryjnej przesłanki rozwiązania stosunku pracy 
bez wypowiedzenia przez pracownika w trybie art. 55 § 11 k.p. W doktrynie 
i orzecznictwie Sądu Najwyższego wskazuje się zresztą od dawna, że w inter-
pretacji przesłanki „ciężkiego charakteru” naruszenia obowiązków pracodawcy 
wobec pracownika kluczowe znaczenie ma ocena wpływu tego zachowania pra-
codawcy na interesy pracownika. Kwestia naruszenia interesów drugiej strony 
pojawia się zresztą zarówno w interpretacji art. 52 § 1 pkt 1 k.p., jak i art. 55 
§ 11 k.p., przy czym znaczenie tej okoliczności dla obu przypadków jest różne. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego do art. 52 § 1 pkt 1 k.p. podkreśla się, 
że naruszenie obowiązków pracowniczych powinno obejmować zarówno cięż-
kie formy winy pracownika, jak i w ciężki sposób naruszać, choćby potencjal-
nie, interesy pracodawcy. Biorąc pod uwagę, że wskazuje się tu na potencjalny 
charakter naruszenia interesu pracodawcy, niekoniecznie na faktyczne jego 
naruszenie, zaryzykować można tezę, że ciężkie naruszenie przez pracownika 
jego podstawowych obowiązków zawsze stanowi potencjalne choćby zagroże-
nie dla interesu pracodawcy. Trudno wyobrazić sobie zachowanie pracownika, 
spełniające przesłanki z art. 52 § 1 pkt 1 k.p., które nie stwarzałoby choćby moż-
liwości naruszenia interesów pracodawcy. Z tego względu kwestia naruszenia 
interesu pracodawcy wydaje się mieć drugorzędne znaczenie dla interpretacji 
przesłanki „ciężkiego naruszenia obowiązków” przez pracownika w omawia-
nym kontekście.

Inaczej jest w odniesieniu do art. 55 § 11 k.p. i ciężkiego naruszenia podsta-
wowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika, szczególnie jeśli przyjąć, 
że „ciężki charakter” naruszenia obowiązków nie musi oznaczać ciężkiej formy 
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winy pracodawcy w tym zachowaniu. Ciężki charakter naruszenia obowiązków 
pracodawcy wobec pracownika oznacza zatem przede wszystkim, że zachowanie 
pracodawcy w ciężki sposób narusza interes pracownika. Ciężki charakter naru-
szenia interesu pracownika oznaczać może zachowania długotrwale, uporczy-
wie skierowane przeciwko dobru pracownika, ale przede wszystkim dotykające 
żywotnie ważnych interesów pracownika. W odniesieniu do naruszenia obo-
wiązku pracodawcy zapłaty wynagrodzenia za pracę, który zawsze traktowany 
jest jako podstawowy obowiązek pracodawcy, rozróżnienie naruszeń ciężkich 
i lżejszych dotyczyć będzie tego, czy zwłoka dotyczy całości czy części wyna-
grodzenia, a także czasowej skali zwłoki. 

W orzecznictwie Sądu Najwyższego w omawianym kontekście pojawia się 
także kwestia faktycznego i potencjalnego charakteru naruszenia interesów pra-
cownika przez pracodawcę. W wyroku z dnia 18 maja 2017 r. (II PK 119/16)10 
Sąd Najwyższy wskazał, że warunkiem ciężkiego charakteru naruszenia obo-
wiązków pracodawcy wobec pracownika w przypadku nieterminowej wypłaty 
wynagrodzenia za pracę jest stwierdzenie, że nieterminowa wypłata wynagro-
dzenia stanowiła realne zagrożenie lub uszczerbek dla istotnego interesu pracow-
nika. Ocena stopnia uszczerbku albo zagrożenia interesu jest z kolei uzależniona 
od wysokości zarobków pracownika, zajmowanego przez niego stanowiska oraz 
od ewentualnej odpowiedzialności samego pracownika za wywiązywanie się 
pracodawcy z obowiązków wobec pracowników albo jego wpływu na decyzje 
podejmowane przez pracodawcę.

W przedstawionym wywodzie Sądu Najwyższego sprzeciw wzbudza uza-
leżnienie oceny „wagi” naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika 
pośrednio od statusu majątkowego pracownika, wobec którego pracodawca nie 
wywiązał się z obowiązku terminowej zapłaty wynagrodzenia. Problem dotyczy 
więc tego, jak dalece indywidualizować należy ocenę naruszenia interesu pra-
cownika. Konkluzje Sądu w omawianym wyroku zmierzają do tego, że ocenę 
„ciężkości” naruszenia interesu pracownika przez niewypłacenie mu w terminie 
wynagrodzenia należy odnieść do tego, na zaspokojenie jakich potrzeb zabra-
kło pracownikowi środków w przedmiotowej sytuacji. Jeśli brak wynagrodzenia 
spowodował trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb pracownika i jego 
rodziny, to naruszenie ma charakter ciężki. Jeśli u zamożniejszego pracownika 
nie wystąpił taki skutek, to nie można by uznać, że doszło do ciężkiego narusze-
nia interesu pracownika, a zatem mimo niewywiązywania się przez pracodawcę 
z podstawowych obowiązków, pracownik nie może rozwiązać umowy ze skut-
kiem natychmiastowym i szybko podjąć zarobkowania u podmiotu wypłacalnego.

Takie rozumowanie jest trudne do zaakceptowania i wynika ze zbyt daleko 
posuniętej indywidualizacji analizy przesłanek z rozwiązania umowy bez wypo-
wiedzenia. Odnoszenie wagi naruszenia interesów do majątkowego statusu 

10 LEX nr 2306362.
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i zaspokajania życiowych potrzeb pracownika jest nietrafne, gdyż naruszenie 
interesu pracownika oceniać należy w kontekście generalnej funkcji naruszonego 
obowiązku oraz stopnia jego naruszenia w danej sytuacji.

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę uznanie cięż-
kiego charakteru naruszenia zależeć powinno przede wszystkim od okresu opóź-
nienia wypłaty i części wynagrodzenia, które nie zostało wypłacone w terminie. 
Na tej podstawie ustala się stopnień naruszenia interesu pracownika. Ciężkiego 
charakteru nie ma nieznaczne opóźnienie wypłaty (1–2 dni) albo zwłoka większa, 
ale dotycząca niewielkiej części wynagrodzenia. Natomiast kilkunastodniowa, 
czy dłuższa, zwłoka w zapłacie całości wynagrodzenia w sposób ciężki narusza 
interes każdego pracownika, bez względu na jego status majątkowy. Stwierdze-
nie, jakich potrzeb nie mógł zaspokoić pracownik w wyniku zwłoki w wypłacie 
wynagrodzenia, jest bez znaczenia. Twierdzenie, że niewywiązanie się praco-
dawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia nie narusza w sposób istotny interesu 
pracowników zamożniejszych, jest niezrozumiałe. Wszyscy pracownicy mają 
plany w stosunku do kwoty wynagrodzenia za pracę i niemożność ich realizacji 
poważnie narusza ich interesy.
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UNDERSTANDING OF PREMISE OF „SERIOUS BREACH 
OF BASIC OBLIGATIONS” IN TERMINATION OF LABOUR 

CONTRACT WITHOUT NOTICE BY EMPLOYER 
AND EMPLOYEE

Summary

The article deals with the problem of understanding of the notion of “serious breach 
of basic obligations” which is a premise of termination of labour contract without notice 
both for employer and employee. Because the the regulation is based on the same notion, 
in jurisprudence it is understood unanimously in most cases. The article contradicts this 
point of view and arguments, that the same notion “serious breach of basic obligations” 
should be interpreted in different ways for employer and employee. The reason is first 
of all the different meaning of guilt in breach of contract for employer and employee. 
While employee’s breach of contract must be faulted, in case of employer his guilt is not 
necessary. It means, that the employee is entitled to terminate the employment contract 
also in cases of non-culpable breach of contract by employer. 
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NOWY MODEL ŚRODKÓW ZASKARŻENIA 
PO NOWELIZACJI KODEKSU POSTĘPOWANIA 

ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 7 KWIETNIA 2017 R.

1. WPROWADZENIE

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie istotna dla funkcjonowania admini-
stracji publicznej nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego1. Doko-
nano ją ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw2. Jej przyjęcie wpływa w zasad-
niczy sposób na model postępowania administracyjnego. Celem postawionym 
przed niniejszym artykułem jest omówienie oraz ocena najważniejszych zmian 
związanych z możliwością weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu admini-
stracyjnym.

Jednym z założeń stawianych przed tą nowelizacją było dążenie do uspraw-
nienia trybu postępowania administracyjnego (w zamierzeniu autorów noweli-
zacji nieefektywnego). W uzasadnieniu do projektu ustawy3 wskazano m.in., 
że jednym z problemów o charakterze konstrukcyjnym jest „piętrowość” pro-
cedur administracyjnych rozumiana jako konieczność zaskarżenia decyzji 
w trybie administracyjnym przed wniesieniem skargi do sądu administracyj-
nego, który z kolei kontroluje treść rozstrzygnięcia i, zasadniczo, może jedynie 
uchylić zaskarżoną decyzję, pozostawiając merytoryczne rozstrzygnięcie orga-
nowi administracji. Podkreślano przy tym, że w przypadku decyzji wydawanych 
w pierwszej instancji przez ministrów i samorządowe kolegia odwoławcze strona, 
chcąc poddać rozstrzygnięcie jej sprawy kontroli sądu administracyjnego, jest 
zmuszona wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ, 
mimo że skuteczność takich wniosków jest bardzo niewielka. 

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm., dalej: k.p.a.

2 Dz.U. z 2017 r., poz. 935.
3 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administra-

cyjnego oraz niektórych innych ustaw, druk Sejmu VIII kadencji nr 1183.
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Powyższe przesłanki doprowadziły ostatecznie do przyjęcia pewnych rozwią-
zań reformujących system weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych. Zostało 
to zasadniczo oparte na dążeniu do skrócenia czasu trwania postępowania, 
m.in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie 
o realizacji prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze 
administracyjnej. Założono również konieczność zmniejszenia liczby rozstrzy-
gnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do 
ponownego rozpoznania. Dodatkowo, wprowadzono przyspieszoną procedurę, 
w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji 
kasatoryjnej.

Czy wprowadzane zmiany wypełnią stawiane przed nimi oczekiwania? 
Pokaże to dopiero praktyka stosowania tychże instytucji w obrocie prawnym. 
Można jednak już wskazać, że pewne rozwiązania budzą wątpliwości, głównie 
w kontekście zapewnienia stronie właściwego standardu ochrony praw podmioto-
wych. Chodzi przede wszystkim o potencjalne ograniczenie prawa do odwołania. 
Artykuł podda krytycznej analizie wszystkie wskazywane elementy nowelizacji.

2. ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ODWOŁANIA

2.1. NOWE UKSZTAŁTOWANIE DWUINSTANCYJNOŚCI 
POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Należy w tym miejscu podkreślić, że zasada dwuinstancyjności jest zasadą 
konstytucyjną ustanowioną w art. 78 Konstytucji RP, który wskazuje, że każda ze 
stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instan-
cji. Artykuł ten formułuje więc podmiotowe prawo jednostki do zaskarżenia 
orzeczenia wydanego w pierwszej instancji4. Dotyczy to zarówno postępowań 
sądowych, jak i pozostałych postępowań w sprawach indywidualnych (admini-
stracyjnych, sądowoadministracyjnych). Należy jednak podkreślić, że nie jest 
to prawo bezwzględne. Konstytucja RP wyraźnie wskazuje, że wyjątki od tej 
zasady określa ustawa. Zauważalny jest brak pogłębionych rozważań na temat 
samego ujęcia wskazanego przepisu Konstytucji RP. Stan taki musi budzić 
obawy i zaniepokojenie, zwłaszcza w czasie, gdy władza ustawodawcza coraz 
częściej narusza ideę systemowości w proponowanych rozwiązaniach norma-

4 Jak słusznie wskazuje Z. Kmieciak, dotyczące możliwości zaskarżania orzeczeń i decyzji 
wydanych w pierwszej instancji zwroty zastosowane w Konstytucji RP „uzasadniają twierdzenie 
o konstytucyjnym umocowaniu publicznego prawa podmiotowego do kwestionowania w sprecy-
zowanym ustawowo trybie aktów traktowanych jako rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjneˮ (zob. 
Z. Kmieciak, Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle Konstytucji RP, „Państwo 
i Prawo” 2012, z. 5, s. 6).
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tywnych. Brak wątpliwości, że kwestia oceny konstytucyjnego wymiaru zasady 
dwuinstancyjności postępowania administracyjnego powinna być wyznaczni-
kiem tworzenia mechanizmów weryfikacji rozstrzygnięć podejmowanych przez 
organy administracji, również w kontekście tworzenia (czy wręcz dopuszczalno-
ści tworzenia) nowych rozwiązań dla systemu weryfikacji rozstrzygnięć5. Skoro 
więc art. 78 Konstytucji RP kreuje konstytucyjne prawo podmiotowe jednostki, 
którego treścią jest możliwość zaskarżenia wskazanych w tym przepisie orzeczeń 
lub decyzji. Gwarancja ustanowiona w art. 78 Konstytucji RP służy zapobie-
ganiu pomyłkom i arbitralności w pierwszej instancji6. B. Adamiak podkreśla, 
że prawo to pełni dwie funkcje: prewencyjną (organ, rozpoznając i rozstrzygając 
sprawę, musi się liczyć z tym, że jego postępowanie przy rozpoznaniu, jak i samo 
rozstrzygnięcie mogą być przedmiotem zaskarżenia) oraz represyjną (możliwość 
podważenia mocy obowiązującej rozstrzygnięcia)7. Co istotne z punktu widzenia 
podjętych rozważań, konstytucyjne prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji sta-
nowi istotny czynnik urzeczywistniania sprawiedliwości proceduralnej8.

Należy wyraźnie podkreślić za L. Garlickim, że zasadnicza treść gwarancji 
wynikającej z art. 78 Konstytucji RP sprowadza się do konieczności umożliwie-
nia każdej ze stron poddania kontroli orzeczenia (decyzji) wydanego w pierwszej 
instancji, w celu zastąpienia go innym, odpowiadającym w większym stopniu 
interesom skarżącego9. Pojęcie „zaskarżenia” jest przy tym rozumiane szeroko, 
tak aby było możliwe uwzględnienie zróżnicowanego spektrum istniejących 
instrumentów procesowych pozwalających zweryfikować podjęte rozstrzygnię-
cie, z uwzględnieniem charakteru orzeczenia lub decyzji, które mają być pod-
dane weryfikacji, oraz specyfiki postępowania prowadzącego do ich wydania. 
Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, postulat ten koresponduje z szerokim 
zakresem zastosowania art. 78 i jest od dawna akceptowany w orzecznictwie 

5 Chodzi więc o konieczne podejmowanie refleksji wszędzie tam, gdzie ustawodawca de-
cyduje się zrezygnować z weryfikacji rozstrzygnięć na drodze administracyjnej, pozbawiając 
de facto stronę odwołania w znaczeniu właściwym dla postępowania administracyjnego i ze skut-
kami właściwymi dla tego postępowania.

6 Wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, OTK-A 2004, nr 5, 
poz. 41; z dnia 20 maja 2008 r., P 18/07, OTK-A 2008, nr 4, poz. 61; z dnia 8 kwietnia 2014 r., 
SK 22/11, OTK-A 2014, nr 4, poz. 37.

7 B. Adamiak, Wspólne wartości regulacji prawa procesowego, (w:) R. Hauser, Z. Niewia-
domski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 9. Prawo procesowe administra-
cyjne, Warszawa 2010, s. 21.

8 Zob. m.in. wyroki Trybunału Konstytucyjnego: z dnia 16 listopada 1999 r., SK 11/99, OTK 
1999, nr 7, poz. 158; z dnia 4 marca 2008 r., SK 3/07, OTK-A 2008, nr 2, poz. 25; z dnia 25 lipca 
2013 r., SK 61/12, OTK-A 2013, nr 6, poz. 84. Stanowisko to podzielane jest również w orzecz-
nictwie sądowym (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2008 r., III CZP 11/08, OSNC 
2009, nr 5, poz. 66; zob. postanowienie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 5 października 
2004 r., III SZP 1/04, OSNAPiUS 2005, nr 8, poz. 118).

9 Zob. L. Garlicki, Komentarz do art. 78, (w:) L. Garlicki, K. Działocha, P. Sarnecki, 
W. Sokolewicz, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa 2007, uw. 7.
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Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym ustrojodawca posłużył się sfor-
mułowaniem „zaskarżenie” bez sprecyzowania charakteru i właściwości środ-
ków prawnych służących urzeczywistnieniu prawa do zaskarżenia10.

To swoiście szeroko określone przez ustrojodawcę pole do tworzenia rozwią-
zań w ustawodawstwie zwykłym dających możliwość kreowania mechanizmów 
weryfikacji rozstrzygnięć organów władzy publicznej nie powoduje, iż działanie 
takie może być dowolne, co więcej, nie może pozostawać w sprzeczności z innymi 
regulacjami konstytucyjnymi. Jak słusznie również podkreślają P. Grzegorczyk 
i K. Weitz, istotnym elementem dla uznania wypełnienia powyższej normy 
konstytucyjnej przez ustawodawcę staje się uznanie „efektywności” danego 
mechanizmu weryfikacyjnego11. Skarżący musi posiadać realną możliwość pod-
dania kwestionowanego rozstrzygnięcia kontroli co do jego trafności i doprowa-
dzenia do zastąpienia go innym, jeżeli okazało się wadliwe. Takie możliwości 
daje wyłącznie stosowanie na etapie weryfikacji merytoryczno-reformatoryjnej 
instytucji odwołania od decyzji. Nie daje jej zaś już kontrola sądu administracyj-
nego, która jest wykonywana z wyłączeniem odwołania (jeśli postępowanie jest 
jednoinstancyjne).

Ustanowiona w taki sposób w ustawie zasadniczej zasada dwuinstancyjności 
jest realizowana w Kodeksie postępowania administracyjnego, który przyjmuje 
w art. 15 zasadę ogólną dwuinstancyjności. Zgodnie z jego nową wersją, postę-
powanie administracyjne jest dwuinstancyjne, chyba że przepis szczególny sta-
nowi inaczej. Nowe brzmienie art. 15 k.p.a., wprowadzone na skutek nowelizacji 
z 2017 r., zmienia koncepcję zasady dwuinstancyjności. Należy wyraźnie wska-
zać, że z tego nowego rozwiązania wynika daleko idąca zmiana, która pierwszeń-
stwo daje regulacji szczególnej. Należy zgodzić się z B. Adamiak, że „nadanie 
nowego brzmienia art. 15 łamie zasadę ogólną dwuinstancyjności, która będzie 
obowiązywać o tyle, o ile inaczej nie stanowi przepis szczególny”12. Pierwszeń-
stwo mają zatem przepisy szczególne, a tylko w razie ich braku – zasada ogólna 
dwuinstancyjności13. Jest to więc rozwiązanie daleko idące, które w zasadniczy 
sposób wpływa na kształt modelu postępowania administracyjnego.

Należy również podkreślić, że w przepisach przejściowych ustawy nowe-
lizującej wskazano rozwiązanie zakładające konieczność dokonania przeglądu 
przepisów prawa regulujących postępowania administracyjne w zakresie dwu-
instancyjności postępowań i przepisów szczególnych wobec art. 127 § 1 k.p.a. 
przez ministrów kierujących działami administracji rządowej w zakresie swo-
jej działalności, w terminie 2 lat od wejścia w życie przedmiotowej nowelizacji. 

10 P. Grzegorczyk, K. Weitz, Komentarz do art. 78, (w:) L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytu-
cja RP. Tom I. Komentarz do art. 1‒86, Warszawa 2015.

11 Ibidem.
12 Por. B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjne-

go. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do art. 15.
13 Ibidem.
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Ministrowie przedłożą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz mini-
strowi właściwemu do spraw administracji publicznej zestawienia wraz z uza-
sadnieniem, obejmujące postępowania administracyjne, w których: 1) zachodzi 
konieczność zachowania dwuinstancyjności postępowań, 2) zasadne jest odstą-
pienie od dwuinstancyjności postępowań. Następnie, w ciągu sześciu miesięcy 
minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw administracji publicznej przedłoży Radzie Ministrów zbiorczy 
raport dotyczący dwuinstancyjności postępowań administracyjnych. Można się 
spodziewać, że dojdzie do dalszego ograniczenia zasady dwuinstancyjności na 
podstawie nowelizacji przepisów szczególnych.

Należy po raz kolejny nadmienić, że po zmianach dokonanych w Kodeksie 
postępowania administracyjnego prawo odwołania przysługuje wyłącznie wtedy, 
gdy brak jest przepisu szczególnego. Zmienia to w sposób zasadniczy dotych-
czasową konstrukcję, która dawała pierwszeństwo regule ogólnej, nakazując 
wykładnię na korzyść prawa odwołania. Wydaje się, że nowa treść art. 15 k.p.a. 
może być uznana za sprzeczną z Konstytucją RP. Oczywiście, zmiana treści 
art. 15 k.p.a. ma potwierdzać jedynie wynikającą z Konstytucji RP zasadę 
umożliwiającą bardziej elastyczne kształtowanie środków prawnych służących 
weryfikacji. Jak jednak słusznie zauważa J. Lemańska, zasadnicze wątpliwości 
budzi sposób, w jaki ustawodawca wprowadza wyjątki od omawianej zasady14. 
Oznacza to, że wprowadzanie wyjątków od zasady dwuinstancyjności nie 
powinno stać się regułą. Ponadto na ustawodawcy spoczywa obowiązek zacho-
wania należytej proporcji stosowanych ograniczeń w stosunku do zamierzonych 
efektów zastosowanych środków. Odstępstwo od reguły wyznaczonej treścią 
art. 78 Konstytucji RP może być podyktowane szczególnymi okolicznościami, 
które usprawiedliwiałyby pozbawienie strony postępowania środka zaskarżenia. 
Pozbawienie strony prawa do weryfikacji rozstrzygnięcia w postępowaniu admi-
nistracyjnym na rzecz jedynie kontroli sądowoadministracyjnej (z założenia 
pozbawionej waloru merytorycznej weryfikacji oraz posiadającej jedynie ogra-
niczone możliwości czynienia ustaleń faktycznych) trzeba uznać za środek 
nadmiernie ingerujący w prawo strony do wszechstronnego i obiektywnego 
rozpatrzenia jej sprawy administracyjnej. Kontrola sądu administracyjnego nie 
zastąpi więc rzetelnej i merytorycznej weryfikacji rozstrzygnięcia administra-
cyjnego w drugiej instancji przed innym organem.

Odmiennie natomiast, z punktu widzenia regulacji konstytucyjnej, należy 
ocenić drugą z instytucji zawartą w znowelizowanym Kodeksie postępowania 
administracyjnego, a zakładającą prawo do zrzeczenia się przez stronę odwo-
łania. Zgodnie z art. 127a § 1 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

14 J. Lemańska, Modyfikacja środków zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyj-
nego po nowelizacji, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2007, nr 2, s. 59.
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administracji publicznej, który wydał decyzję. Oświadczenie w tym przedmiocie 
będzie składane przed organem, który wydał decyzję. Oświadczenie to powinno 
mieć formę pisemną. Może ono zostać złożone bezpośrednio przed organem, jak 
i przesłane pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasa-
dach. W przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy wiele stron, decyzja staje 
się ostateczna dopiero wówczas, gdy każda ze stron (a ściślej, ostatnia) złoży 
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Z dniem doręczenia orga-
nowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i pra-
womocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania może być złożone dopiero 
po rozpoczęciu biegu terminu na wniesienie odwołania. 

Prawo do zrzeczenia się odwołania będzie uzależnione od spełnienia następu-
jących przesłanek: 1) prawo do zrzeczenia się odwołania przysługuje wyłącznie 
stronie, 2) wola strony do zrzeczenia się odwołania nie jest ograniczona rodzajem 
rozstrzygnięcia organu pierwszej instancji (pozytywne lub negatywne rozstrzy-
gnięcie), 3) zrzeczenie się prawa odwołania jest czynnością procesową strony, do 
której należy stosować wymogi co do treści i formy uregulowane w art. 63 k.p.a., 
4) oświadczenie woli zrzeczenia się prawa odwołania składa się organowi pierw-
szej instancji, 5) upływ ustawowego terminu do wniesienia odwołania zamyka 
prawo do zrzeczenia się prawa odwołania. 

Oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania może być złożone dopiero po roz-
poczęciu biegu terminu na wniesienie odwołania. Niedopuszczalne jest zatem 
zrezygnowanie z możliwości zaskarżenia decyzji „na przyszłość” – w szczegól-
ności przed wydaniem decyzji, od której będzie przysługiwało odwołanie (albo 
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Mając na uwadze regulację art. 127a 
k.p.a., przewiduje się również nowelizację art. 107 § 1 k.p.a. poprzez wprowadze-
nie, jako elementu decyzji, pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania (o ile 
takowe przysługuje). 

W związku ze skutkami, jakie wywołuje zrzeczenie się odwołania (decyzja 
staje się wówczas ostateczna i prawomocna, więc strona, która zrzekła się odwo-
łania, nie będzie mogła zaskarżyć jej do sądu administracyjnego), należy przyjąć, 
że nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia w tym przedmiocie. Nie 
powinno się jednak wykluczać pojawienia się wad oświadczenia woli przy zrze-
czeniu się odwołania. Nie można bowiem wyłączyć złożenia oświadczenia woli 
o zrzeczeniu się prawa odwołania, gdy wola jest dotknięta wadliwością15. Zasto-
sowanie znajdą wówczas przepisy Kodeksu cywilnego o wadach oświadczenia 
woli (dział IV). W przypadku wady oświadczenia woli, np. w stanie wyłączają-
cym świadome powzięcie i wyrażenie woli, pod wpływem błędu wprowadzonego 
przez pracownika organu administracji publicznej nierzetelną informacją, strona 
ma prawo uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 

15 Tak również B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., komentarz do art. 127a.
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odwołania. Może to dotyczyć sytuacji niebudzących wątpliwości, że wola strony 
jest dotknięta wadliwością wywołującą negatywne następstwa dla strony16.

Na ogólnej zasadzie art. 127 § 3 in fine, art. 127a k.p.a. znajdzie odpowiednie 
zastosowanie do decyzji, od których przysługuje stronie wniosek o ponowne roz-
patrzenie sprawy. Zrzeczenie się prawa do złożenia wniosku, w przeciwieństwie 
do sytuacji, gdy strona nie skorzysta z przedmiotowego uprawnienia, będzie 
skutkowało brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego. 

Podkreślić należy, że zrzeczenie się prawa odwołania nadaje decyzji przy-
miot ostateczności i prawomocności. W razie wielości stron skuteczność zrzecze-
nia się prawa odwołania następuje z dniem złożenia oświadczenia woli organowi 
administracji publicznej, który wydał decyzję, przez ostatnią ze stron postępowa-
nia17. Organ administracji publicznej jest obowiązany ustalić strony w postępo-
waniu w sprawie. W razie gdy wszystkie złożyły oświadczenia woli o zrzeczeniu 
odwołania, można przyjąć skuteczne następstwa zrzeczenia się prawa odwołania.

Jest rzeczą oczywistą, że zrzeczenie się prawa odwołania zamyka drogę do 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Powstaje natomiast pytanie o moż-
liwość zastosowania nadzwyczajnych trybów postępowania od takiego rozstrzy-
gnięcia. Zgodnie z art. 269 k.p.a. decyzje określone w innych przepisach prawnych 
jako prawomocne uważa się za ostateczne. Chodzi w tym przypadku o art. 127a 
§ 2 k.p.a. Przy braku regulacji w przepisach regulujących nadzwyczajne tryby 
postępowania co do dopuszczalności weryfikacji decyzji prawomocnych należy 
wyprowadzić ich dopuszczalność ze zrównaniem na gruncie procesowym decy-
zji prawomocnej z decyzją ostateczną.

Należy podkreślić, że art. 78 Konstytucji RP nie stoi na przeszkodzie rozwią-
zaniom ustawowym, pozwalającym na zrzeczenie się prawa do wniesienia środka 
zaskarżenia przez osoby uprawnione do jego wniesienia w celu skrócenia toku 
instancji i uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia w krótszym czasie.

2.2. ZMIANA ZAKRESU POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO 
PROWADZONEGO PRZEZ ORGAN ODWOŁAWCZY I PODSTAW 

DO WYDANIA DECYZJI KASATORYJNEJ (ART. 136 K.P.A.)

Kolejną istotną zmianą, która ma w założeniu zmierzać do skrócenia czasu 
trwania procedur administracyjnych, jest ograniczenie liczby zapadających 
w sprawach administracyjnych rozstrzygnięć kasatoryjnych. W opinii projekto-
dawcy, wydanie decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., powinno bowiem 
stanowić absolutny wyjątek – następować jedynie w sytuacji, gdy wydanie decy-
zji in meriti godziłoby w zasadę dwuinstancyjności (art. 15 k.p.a.).

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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Zgodnie z art. 136 k.p.a. w brzmieniu sprzed nowelizacji z 2017 r. organ 
odwoławczy mógł przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe 
postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić 
przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. W przy-
padku gdy istniała konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co 
do okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, organ odwo-
ławczy był obowiązany uchylić decyzję organu pierwszej instancji i przekazać 
sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia (art. 138 § 2 w zw. z art. 136 
k.p.a.). W orzecznictwie wskazywano, że nie można postępowania dowodo-
wego, którego przedmiotem jest ustalenie istnienia kluczowej dla rozstrzygnięcia 
sprawy okoliczności faktycznej i warunkującej przedmiot oraz zakres dalszego 
postępowania wyjaśniającego w sprawie, określić mianem dodatkowego postę-
powania w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie w rozumieniu 
art. 136 k.p.a. Przyjęcie odmiennego stanowiska naruszałoby bowiem zasadę 
dwuinstancyjności postępowania (art. 15 k.p.a.).

Jak słusznie wskazuje w komentarzu do Kodeksu postępowania administra-
cyjnego B. Adamiak, zasada dwuinstancyjności daje prawo strony do dwukrot-
nego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy. Jest to prawo strony, a tym samym 
strona dysponuje tym prawem z możliwością rezygnacji. Rezygnacja dotyczy nie 
tylko nieskorzystania z tego prawa przez niezaskarżenie decyzji odwołaniem, 
zrzeczeniem się prawa odwołania, ale też ograniczenia prawa do dwukrotnego 
ustalenia stanu faktycznego przez przeprowadzenie, pomimo braków, tych usta-
leń w postępowaniu odwoławczym18. 

Ustawa nowelizująca przyznała, w wyznaczonych granicach, stronie (stro-
nom) prawo do rezygnowania z pełnej realizacji zasady dwuinstancyjności. Zgod-
nie z nowo wprowadzonym § 2 tego artykułu, jeśli zaskarżona decyzja została 
wydana z naruszeniem przepisów postępowania, organ odwoławczy powinien 
na zgodny wniosek wszystkich stron przeprowadzić postępowanie wyjaśniające 
w szerszym zakresie niż wynikający z aktualnego brzmienia art. 136 k.p.a. (albo 
zlecić przeprowadzenie określonych czynności postępowania wyjaśniającego 
organowi, który wydał decyzję – jeśli przyczyni się to do przyspieszenia postę-
powania), o ile jest to potrzebne do zakończenia sprawy decyzją, o której mowa 
w art. 138 § 1 k.p.a. Chodzi tu o postępowanie wyjaśniające w zakresie okolicz-
ności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 r. wprowadza 
wyjątek ograniczający zasadę dwuinstancyjności postępowania zagwarantowany 
przez przepisy Konstytucji RP oraz zasady ogólne Kodeksu. Dwuinstancyjność 
postępowania administracyjnego powinna być w świetle art. 78 Konstytucji RP 
rozumiana jako uprawnienie strony do żądania dwukrotnego merytorycznego roz-
poznania jej sprawy, obejmującego dwukrotne rozpatrzenie sprawy wyjaśnionej 

18 B. Adamiak, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks..., komentarz do art. 136.
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w sposób niezbędny do jej rozstrzygnięcia. Brak takiej możliwości po stronie 
organu drugiej instancji, spowodowany uchybieniami organu pierwszoinstancyj-
nego, powinien skutkować – dla zapewnienia stronie tego prawa – koniecznością 
uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Takie roz-
wiązanie zasadniczo zapewniała treść dotychczas obowiązujących przepisów 
wskazujących na obowiązek wydania przez organ odwoławczy tzw. decyzji kasa-
cyjnej (art. 138 § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 136 § 2 k.p.a., jeżeli decyzja została wydana z naruszeniem prze-
pisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ 
na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwoła-
niu organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie nie-
zbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Jeżeli przyczyni się to do przyspieszenia 
postępowania, organ odwoławczy może zlecić przeprowadzenie określonych 
czynności postępowania wyjaśniającego organowi, który wydał decyzję. Znowe-
lizowana treść art. 136 k.p.a. pozwala więc stronom – w sytuacjach, w których 
decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie – wnioskować 
o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do 
rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy. De facto strona będzie obec-
nie decydować w dużym stopniu, czy chce skorzystać z ochrony wynikającej 
z zasady dwuinstancyjności. 

2.3. WYTYCZNE ORGANU ODWOŁAWCZEGO W ZAKRESIE 
WYKŁADNI PRAWA (ART. 138 § 2A K.P.A.)

W nowym art. 138 § 2a k.p.a. wskazano, że jeśli organ pierwszej instancji 
w decyzji dokonał błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zasto-
sowanie w sprawie, organ odwoławczy powinien także zawrzeć w decyzji kasa-
toryjnej wytyczne w zakresie wykładni przepisów prawa. 

Wprawdzie decyzja kasatoryjna jest wydawana w przypadku istotnych braków 
w zakresie ustalenia stanu faktycznego sprawy (postępowania wyjaśniającego), 
jednakże w sytuacji, gdy organ pierwszej instancji dokonał w decyzji błędnej 
wykładni przepisów prawa, które – zdaniem organu drugiej instancji – mogą zna-
leźć zastosowanie w sprawie, zasadne jest ograniczenie ryzyka ponowienia tych 
błędów przy ponownym rozpatrywaniu sprawy. Dlatego też obecnie przewiduje 
się konieczność zawarcia w takiej sytuacji w decyzji kasatoryjnej stosownych 
wytycznych, które organ pierwszej instancji powinien wziąć pod uwagę przy 
ponownym rozpoznawaniu sprawy – o ile interpretowane przepisy rzeczywiście 
znajdą zastosowanie w sprawie, a stan prawny nie ulegnie zmianie. Regulacje te 
mają w założeniu przeciwdziałać sytuacji, w której organ odwoławczy koncen-
truje się jedynie na uchybieniach dotyczących ustalania stanu faktycznego, mimo 
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że z zaskarżonej decyzji wynika, że organ pierwszej instancji błędnie interpretuje 
przepisy, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie. Wskazanie błędów w tym 
zakresie w decyzji kasatoryjnej pozwoli uniknąć ich powielenia już po prawidło-
wym ustaleniu stanu faktycznego przez organ pierwszej instancji.

3. SPRZECIW OD DECYZJI KASATORYJNEJ 
(ART. 64A–64E, ART.  151A I ART. 230 § 2 P.P.S.A.)

Osiągnięciu celu, jakim jest przyspieszenie i zwiększenie efektywności roz-
patrywania spraw przed organami administracji publicznej, ma służyć ustano-
wienie nowego szczególnego środka zaskarżenia. Sprzeciw od decyzji stanowi 
więc odrębny od skargi i w pewnym sensie wyjątkowy środek zaskarżenia decy-
zji ostatecznej do sądu administracyjnego. Nawiązując do trybu postępowania 
odwoławczego w Kodeksie postępowania administracyjnego, ustawodawca 
wprowadził również w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi tryb tzw. sprzeciwu od decyzji kasatoryjnej. Jest to nowy rodzaj 
szczególnego środka zaskarżenia decyzji administracyjnej, który został nazwany 
„sprzeciwem od decyzji”19.

Nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi20, dokonana na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz nie-
których innych ustaw wprowadziła do katalogu normatywnego kognicji sądu 
administracyjnego orzekanie w sprawach tzw. sprzeciwu od decyzji organu 
odwoławczego wydanej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. (tzw. decyzji kasato-
ryjnej). Sprzeciw służy wyłącznie zbadaniu tego, czy prawidłowe jest uzasad-
nienie decyzji kasatoryjnej w części, w której organ wskazuje, że konieczne jest 
przeprowadzenie postępowania co do okoliczności mających istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy i nie ma podstaw do zastosowania art. 136 k.p.a. Kontrola 
ta nie odbywa się z punktu widzenia treści normy prawa materialnego, którą 
rzeczywiście należy w sprawie zastosować (ocena in meriti). Sprzeciw od decy-
zji kasatoryjnej, w przeciwieństwie do skargi, jest rozpoznawany w szczególnej, 
skróconej procedurze sądowoadministracyjnej. Procedura ta opisana została 
w art. 64b–64e p.p.s.a.

Rozwiązanie przewidziane w art. 64a–64e p.p.s.a. ma w założeniu niwelo-
wać te niedogodności, wprowadzając szybszy i mniej skomplikowany od proce-

19 Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej, w poprzednim stanie 
prawnym efektywność zaskarżenia decyzji kasatoryjnej i wikłania się przez stronę w długotrwały 
spór sądowy co do istnienia podstaw do takiego rozstrzygnięcia była poważnie ograniczona.

20 Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.
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dury skargowej tryb zaskarżania decyzji kasatoryjnych, w którym – podobnie jak 
w przypadku innych przejawów przewlekłości postępowania – będzie możliwe 
wymierzenie organowi grzywny. Powinno to przyczynić się do zmniejszenia 
liczby decyzji kasatoryjnych wydawanych przez organ odwoławczy zbyt pochop-
nie, mimo obiektywnej możliwości załatwienia sprawy merytorycznie i wydania 
decyzji, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 1 lub 2 k.p.a.21.

Sprzeciw od decyzji jest odrębnym od skargi środkiem zaskarżenia. Ustawo-
dawca wyraźnie rozróżnia bowiem obie instytucje zaskarżenia decyzji admini-
stracyjnych, co wynika już z samego sformułowania „od decyzji, o której mowa 
w art. 138 § 2 k.p.a., skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z tre-
ści decyzji może wnieść od niej sprzeciw”22. 

W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie charakteru prawnego sprzeciwu, 
o którym mowa w art. 64a i n. p.p.s.a. Zamiarem ustawodawcy jest w tym przy-
padku przede wszystkim umożliwienie wykonywania przez sądy administracyjne 
kontroli administracji publicznej w ograniczonym zakresie obejmującym jedynie 
zasadność uchylenia przez organ odwoławczy decyzji administracyjnej oraz prze-
kazania sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Oznacza 
to, że sprzeciw od decyzji ma w pierwszej kolejności pełnić funkcję prewencyjną 
– powstrzymania organów administracji publicznej drugiej instancji przed nieuza-
sadnionym oraz zbyt częstym uchylaniem decyzji i przekazywaniem sprawy do 
ponownego rozpatrzenia zamiast jej merytorycznego rozstrzygnięcia na szczeblu 
organu drugiej instancji. To zaś powinno przyczynić się do pełniejszej realizacji 
prawa jednostki do szybkiego załatwienia sprawy w rozsądnym terminie23.

Przedmiotem sprzeciwu jest decyzja, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a., 
tj. decyzja wydawana przez organ administracji publicznej drugiej instancji 
w sytuacji, gdy decyzja będąca przedmiotem odwołania została wydana z naru-
szeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma 
istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. W orzecznictwie wskazuje się, że zastoso-
wanie przez organ odwoławczy rozstrzygnięcia z art. 138 § 2 k.p.a. stanowi wyją-
tek od zasady merytorycznego rozstrzygania sprawy przez organ odwoławczy24. 

21 W założeniu twórców nowelizacji, sprzeciw od decyzji kasatoryjnej powinien zatem mobi-
lizować organ odwoławczy do wykonania jego ustawowej funkcji wynikającej z obowiązku dwu-
krotnego merytorycznego, a nie wyłącznie kontrolnego rozpatrzenia sprawy (por. uzasadnienie 
do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw, druk sejmowy nr 1183, s. 61 i n.).

22 Za takim rozróżnieniem przemawia również fakt, że sprzeciw został uregulowany w od-
rębnym rozdziale 3a działu II p.p.s.a.

23 Por. J. Jagielski, J. Piecha, P. Pietrasz, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2017, komentarz do art. 64a.

24 Por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2016 r., II OSK 
65/15, LEX nr 2177618; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 sierpnia 2016 r., 
II OSK 2958/14, LEX nr 2142416; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 
2015 r., II GSK 859/14, niepubl.
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Wskazać trzeba, że skutkiem wydania przez organ odwoławczy decyzji na pod-
stawie art. 138 § 2 k.p.a. jest uchylenie decyzji będącej przedmiotem odwołania 
oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instan-
cji. Nie rozstrzyga ona zatem o prawach i obowiązkach jednostki, co oznacza, 
że nie załatwia sprawy co do istoty. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, 
uchylenie decyzji pierwszej instancji w tym przypadku powoduje powstanie 
takiego stanu, w którym brak jest jakiegokolwiek rozstrzygnięcia, a wydanie 
nowej decyzji przez organ pierwszej instancji otwiera drogę do ponownej kon-
troli administracyjnej25.

W tym miejscu konieczne jest również wyjaśnienie różnic pomiędzy skargą 
a sprzeciwem w kontekście zakresu kontroli przez sąd administracyjny zaskar-
żonego odpowiednio w trybie skargi oraz w trybie sprzeciwu aktu administra-
cyjnego. Wskazać trzeba, że skarga uruchamia kontrolę sądowoadministracyjną 
opartą o wynikającą z art. 134 § 1 p.p.s.a. zasadę niezwiązania sądu admini-
stracyjnego zarzutami i wnioskami zawartymi w skardze. Kontrola ta umożliwia 
sądowi pełną weryfikację legalności działalności organów administracji publicz-
nej26. Prawidłowe wniesienie skargi na decyzję administracyjną przez legity-
mowany podmiot otwiera zatem „pełneˮ postępowanie sądowoadministracyjne. 
Sprzeciw natomiast jest odrębnym środkiem zaskarżenia. Odrębność ta wyraża 
się m.in. w tym, że wniesienie sprzeciwu powoduje wszczęcie swoistego postę-
powania, ukierunkowanego na weryfikację decyzji administracyjnej wyłącznie 
z uwzględnieniem kryteriów formalnoprawnych. Projektodawcy postępowanie 
to określili mianem postępowania wpadkowego o ograniczonym przedmiotowo 
zakresie odnoszącym się tylko do kontroli kwestii formalnej. Należy wskazać 
na ograniczony zakres kontroli w przypadku wniesienia sprzeciwu, gdyż ten 
środek prawny służy w istocie do weryfikacji prawidłowego ustalenia przez 
organ administracyjny przesłanek uchylenia decyzji i przekazania sprawy do 
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. O takim charakterze 
sprzeciwu decyduje to, że w tym przypadku wynikająca z art. 134 § 1 p.p.s.a. 
zasada niezwiązania sądu granicami skargi została istotnie ograniczona przez 
postanowienia art. 64e p.p.s.a., który to przepis wyznacza zakres kontroli sądu 
do oceny działania administracji z perspektywy istnienia przesłanek do wyda-
nia decyzji kasacyjnej27. Powyższe potwierdza również najnowsze orzecznictwo 
sądów administracyjnych. Wskazać trzeba, że Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Poznaniu w wyroku z dnia 8 sierpnia 2017 r.28 wskazał, że sprzeciw nie jest 

25 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 1991 r., IV SA 349/91, 
LEX nr 2089901.

26 Por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2009 r., II FSK 562/08, 
LEX nr 526541.

27 Por. J. Jagielski, J. Piecha, P. Pietrasz, (w:) R. Hauser, M. Wierzbowski (red.), Prawo..., 
komentarz do art. 64a.

28 IV SA/Po 649/17, LEX nr 2341954.
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środkiem prawnym służącym kontroli materialnoprawnej podstawy decyzji ani 
prawidłowości zastosowania przez organ drugiej instancji przepisów prawa pro-
cesowego niezwiązanych z podstawami kasatoryjnymi. Sprzeciw jest kierowany 
przeciwko uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. 
Kontrola dokonywana przez sąd administracyjny w ramach tego środka ma cha-
rakter formalny. Inaczej ujmując, instytucja sprzeciwu służy skontrolowaniu, czy 
decyzja kasatoryjna organu drugiej instancji została oparta na jednej z podstaw 
wymienionych w art. 138 § 2 k.p.a. 

4. FAKULTATYWNY WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE 
SPRAWY (ART. 52 § 2 I 3 K.P.A. ORAZ ART. 54A P.P.S.A.)

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 k.p.a. od decyzji wydanej w pierwszej instancji 
przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (chyba że ustawa przewiduje 
inny organ odwoławczy). Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez mini-
stra lub samorządowe kolegium odwoławcze stronie przysługuje swoisty „odpo-
wiednik” odwołania, jakim jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 
ten sam organ (art. 127 § 3 k.p.a.). Jest to środek zaskarżenia o charakterze nie-
dewolutywnym. Przed ostatnią nowelizacją Kodeksu postępowania administra-
cyjnego z treści art. 127 § 3 w zw. z art. 52 § 2 k.p.a. wynikało, że skorzystanie 
z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowi warunek wniesienia skargi do 
sądu administracyjnego.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji Kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego i ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi z 2017 r. „skorzystanie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powinno 
być postrzegane jako prawo podmiotowe jednostki”. Jego treścią jest możliwość 
zaskarżenia decyzji i związane z tym uprawnienie strony do ponownego meryto-
rycznego rozpoznania jej sprawy. Gwarancja prawa do zaskarżenia stwarza jedy-
nie określoną możliwość procesową, z której podmiot uprawniony może, ale nie 
musi skorzystać29. 

Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. w poprzednim brzmieniu skorzystanie 
z uprawnienia do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stanowił jed-
nak wymóg formalny, który musiał zostać spełniony przed wniesieniem skargi 
do sądu administracyjnego. Niewypełnienie przez stronę skarżącą warunku 

29 Sytuacja, w której strona wskutek własnej woli nie korzysta z możliwości wniesienia środ-
ka zaskarżenia, nie może być tym samym rozpatrywana w kontekście naruszenia art. 78 Kon-
stytucji RP. W świetle powyższego zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego 
powinna być odczytywana jako zasada przyznająca stronie uprawnienie do żądania dwukrotnego 
merytorycznego rozpatrzenia jej sprawy. Dopiero skorzystanie z tego uprawnienia rodzi po stro-
nie organu administracji obowiązek pełnego, merytorycznego rozpoznania sprawy ponownie.
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określonego w art. 52 § 1 p.p.s.a. skutkowało odrzuceniem skargi jako niedopusz-
czalnej na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.

Obecnie przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym wprowadzono zasadę fakul-
tatywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma możliwość sko-
rzystania ze swojego prawa do dwukrotnego merytorycznego rozpoznania jej 
sprawy przez ten sam organ, jednak jednocześnie skorzystanie z tego uprawnie-
nia nie będzie stanowiło przesłanki złożenia skargi do sądu administracyjnego 
na decyzję, o której mowa w art. 127 § 3 k.p.a. Strona dostaje tym samym pewien 
wybór co do środka prawnego, z którego chce skorzystać i który ocenia jako 
bardziej korzystny ze swojego punktu widzenia. Od woli strony będzie więc zale-
żało, czy skorzysta z tego uprawnienia, czy zdecyduje się na wniesienie skargi do 
sądu administracyjnego na wydaną w pierwszej instancji decyzję, od której przy-
sługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy przy tym podkreślić, 
że organ, który wydał zaskarżoną decyzję, ma obecnie możliwość uwzględnie-
nia skargi wnoszonej za jego pośrednictwem w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. W tym 
zakresie pojawia się jednak pytanie, czy taka zmiana nie narusza zasady dwuin-
stancyjności postępowania administracyjnego. Jej źródło jest ujęte już w Kon-
stytucji RP (zob. art. 78 Konstytucji RP, zgodnie z którym wyjątki od tej zasady 
oraz tryb zaskarżania określa ustawa), a także doprecyzowane w art. 15 k.p.a. 
Wprowadzenie fakultatywności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy i pozo-
stawienie go do decyzji strony należy jednak ocenić pozytywnie.

W przypadku spraw, w których występuje wiele stron, może zostać wniesiony 
zarówno wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i skarga do sądu admini-
stracyjnego dotycząca tej samej decyzji. W takich przypadkach – jak się wydaje 
– pierwszeństwo powinien mieć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jego 
skuteczne (tj. z zachowaniem ustawowego terminu) wniesienie spowodowałoby 
bowiem, że postępowanie sądowoadministracyjne stałoby się bezprzedmiotowe 
(nawet w przypadku utrzymania w mocy decyzji wydanej w pierwszej instan-
cji, przedmiotem ewentualnej skargi do sądu administracyjnego powinna być 
bowiem inna decyzja – wydana przez ministra lub samorządowe kolegium odwo-
ławcze na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a.). 

W przypadku zatem gdy w sprawie, w której występuje wiele stron, jedna 
z nich wystąpi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, druga zaś złoży 
skargę do sądu administracyjnego, proponuje się, by organ, do którego wpłyną 
oba te środki zaskarżenia (w związku z brzmieniem art. 54 § 1 p.p.s.a.), potrak-
tował skargę jak wniosek o rozpatrzenie sprawy i w taki sposób ją rozpoznał, 
nie przekazując jej do sądu administracyjnego. Organ będzie jednocześnie zobo-
wiązany zawiadomić o tym niezwłocznie stronę, która złożyła skargę (art. 54a 
§ 1 p.p.s.a.). Decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przez 
organ w powyższych okolicznościach będzie mogła być – na ogólnych zasadach 
– zaskarżona do sądu administracyjnego przez każdą ze stron.
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W wyjątkowych przypadkach może zdarzyć się, że już po przekazaniu 
sądowi skargi jednej ze stron postępowania administracyjnego zgodnie z art. 54 
§ 2 p.p.s.a., do organu wpłynie podlegający rozpoznaniu (tj. wniesiony w termi-
nie) wniosek innej strony o ponowne rozpatrzenie sprawy30. 

5. ZAKOŃCZENIE

Niewątpliwie, zasadne jest twierdzenie wyrażone w uzasadnieniu do pro-
jektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, że nowe brzmie-
nie art. 15 k.p.a. potwierdza, istniejącą już w dotychczasowym stanie prawnym, 
możliwość kształtowania przez ustawodawcę struktury zaskarżania rozstrzy-
gnięć administracyjnych, w zależności od charakteru i okoliczności konkretnych 
spraw. Zwrócić jednak należy uwagę, że wprowadzone rozwiązania zakładają 
możliwość przyszłego znacznego ograniczenia mechanizmu odwoławczego 
w postępowaniu administracyjnym. Z kolei wprowadzenie ograniczenia w wyko-
rzystaniu instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy należy uznać za 
krok w dobrym kierunku.
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1. INTRODUCTION

On the basis of philosophy of law, one of the main streams are the theories 
of legal argumentation, which are now traditionally divided into topical-rhetor-
ical and discursive-procedural conceptions. The latter is framing a key ques-
tion concerning rules, according to which this argumentation shall be shaped. 
It includes the problem of the catalogue of rules and their content, as well as the 
matter of their normativity and justification.1 An image of reflexive justification 
is appearing within this second area. It may be recognized as one of the contexts 
of theoretical reflexivity in law. Thus, it should be analysed as such: what in fact 
is this kind of justification, what are its functions, how is it present in philosoph-
ical thought and what critique does it come under. It behoves to adjudicate at 
once, that the attempts to answer those questions transgress the area of philoso-
phy of law. It requires, at least partially, the presentation of ongoing discussions 
concerning issues of discursive ethics in general, therefore reaching nothing less 
than the positions of transcendental pragmatics by Karl-Otto Apel and Wolfgang 
Kuhlmann, as well as Jürgen Habermas’ universal pragmatics. On the grounds of 
philosophy of law, the most characteristic representative of that way of thinking 
remains Robert Alexy. The emerging question concerns the issue of whether he 
presents his own concept, which may be recognized as reflexive justification, 
or does he use solutions proposed by aforementioned philosophers, on the basis 
of a specific form of reception. This kind of transition could perse be interesting 
from theoretical point of view.2 

1 See R. Alexy, Problems of discursive theory, “Crítica” 1988, Vol. XX, No. 58, p. 43, where 
the author writes about three of the most important problems of discursive theory: its status, ap-
plication and its justification.

2 For some of those problems see P. Skuczyński, The Status of Legal Ethics, Frankfurt am 
Main 2013, part 3.6.2, also published as P. Skuczyński, Odpowiedzialność moralna jako podstawa 
etyki prawniczej. Rozważania w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej, (in:) A. Mróz, 
A. Niewiadomski, M. Pawelec (eds.), Prawo, język, etyka, Warsaw 2010, pp. 87–98. For some 
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It ought to be highlighted, that the discussion concerning reflexive justifica-
tion was at its the most intense during the 1970s and 1980s. It was a part of great 
debate concerned with so-called practical turn. Its essence relied mostly on the 
critique of positivistic approach and the rehabilitation of practical reason. Dis-
cursive ethics, which position was shaped during those debates, offers a con-
cept of practical rationality, where reflexive justification is the final foundation. 
In Polish literature, the discussion concerning this problem, which traditionally 
is referred to as the dispute about Letztbegründung, is in details reconstructed 
by Beata Sierocka. According to her, authors constructing reflexive justification, 
most of all K.-O. Apel and W. Kuhlmann, tried to demonstrate the validity of 
fundamentalist philosophies’ claims, concerning both the sphere of knowledge 
as well as the sphere of ethics, through so-called strict reflection.3 It stands as 
an opposition to the statement of critical rationalists, i.e. Karl Popper and Hans 
Albert, especially to the formulation of the Münchhausen trilemma by the latter. 
Controversies regarding both of those positions cannot be presented in this paper, 
yet it does not seem to be necessary, since it is widely presented in literature.

2. THE TRANSFORMATION OF IMMANUEL KANT’S 
PHILOSOPHY

Supporters of the reflexive justification have underlined many times that their 
point of view is rooted in the achievements of Kantian philosophy and in fact is 
its transformation. Excluding works written by K.-O. Apel, a presentation of that 
concept might be found in Reflexive Letztbegründung by W. Kuhlmann.4 The 
starting point of his considerations is the present situation of philosophy, which 
essentially means the rise of new fundamental problems to which philosophy 
must react. At a general level, historical context of philosophy is what forces the 
transformation of previous philosophical theories5. This is what happens most 
of all in the case of Immanuel Kant, whose questions and answers today often 
appear to be inadequate. The reason for that is his primal underestimation of the 
role of language, which, to the philosopher, was only the subject of cognition. 
Therefore, he concentrated his efforts on establishing subjective conditions of 

aspects of R. Alexy’s theory see P. Skuczyński, Are We Facing a Crisis of Law? Reflections in 
Reference to the So-Called Claim to Correctness Problem, “Studia Iuridica” 2016, Vol. LXVIII. 
In this article I tried not to repeat considerations contained in previous works. 

3 B. Sierocka, Krytyka i dyskurs. O transcendentalno-pragmatycznym uprawomocnieniu 
krytyki filozoficznej, Kraków 2003, p. 64.

4 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung. Unterschung zur Transzendentalpragmatik, 
Munich 1985.

5 Ibidem, pp. 11–13.
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knowledge’s possibility and concerned himself with the object-subject relations. 
However, nowadays, reflexion should be focused on conditions of possibilities 
of intersubjectively valid statements concerning the world.6 Therefore, the point 
is a transformation of Immanuel Kant’s philosophy in terms of philosophy of lan-
guage and, especially, its pragmatics.7

The core of transcendental philosophy is rooted most of all in transcenden-
tal deduction or transcendental arguments. Today we are can present two pleas 
in regard to this argumentation, concerning both its basis and form. Our first 
is based in observation; that the notion of experience has significantly changed 
since Kant as a result of the development of natural sciences. If he justified his 
critique of cognition by referring to the scientific practice of his times then, today, 
transcendental reasoning should refer to the contemporary activity of researchers. 
Our second plea comes down to the matter of the circularity of transcendental 
deduction. According to him, Kant, by starting from the scientific practice of 
empirically oriented natural sciences, is establishing claims concerning the provi-
sion of a certain knowledge. Then, on this basis, he aims to determine conditions 
of knowledge’s possibility. Which means, that in his first step, Kant establishes 
what should have been proved.8 Wider examination of those pleas’ sources, the 
progress of transcendental philosophy’s transformation and the motives of select-
ing the subject of reflexive justification can be also found in previous work by 
W. Kuhlmann, concerning the Hegelian critique of Immanuel Kant’s philoso-
phy. This critique was concentrated mostly on the reflexivity of transcendental 
argument. Kant’s purpose was to ground the critique of cognition by directing 
the subject on subjective conditions concerning the possibility of cognition. This 
procedure then has a reflexive character. However, it was not concerning the 
subject itself, but rather the relationship occurring between subject and object, 
which means that it was established right in-between subject and object of cogni-
tion, and thanks to what the subject itself is bringing to this relation, it serves its 
enlightenment.9 

Hegel objected to this way of thinking just like it has been shown above; 
namely that the critique of cognition, by making claims to establish conditions 
of certain knowledge’s possibilities, is realizing this intention through examining 
actual processes of cognition in science. He begins with the statement that cog-
nition, along with conditions of its possibility, is implied in scientific practice. In 
consequence, it does not fulfil its critical task and instead of giving a certain foun-

6 Ibidem, pp. 14–16.
7 Ibidem, pp. 18–19.
8 Ibidem, p. 21.
9 W. Kuhlmann, Reflexion und kommunikative Erfarung. Untersuchungen zur Stellung phil-

osophischer Reflexion zwischen Theorie und Kritik, Frankfurt am Main 1975, pp. 27–28. This 
critique is very brief, see ibidem, p. 36.
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dation of knowledge, it builds knowledge’s additional “protection”.10 Essential for 
this plea is that Kant is using a natural image of recognition by directing the sub-
ject to object and is establishing this relation as the matter of reflection (subject is, 
in some measure, forgetting about itself), instead of directing it into recognizing 
the subject itself.11 Thus, it can be said, that he is engaging in a reconstruction of 
cognitive processes and, through transcendental reasoning, is positing univer-
sal rules of cognition’s critique. Hegelian counterproposal relies on rejecting this 
reconstructive point of view because it demands an objectification of subject’s 
activity and turning the reflection directly into the subject’s consciousness. Even 
nowadays, this remains one of the most important disputing matters in reference 
to the reflexive justification. W. Kuhlmann himself maintains that the essence of 
Hegelian’s pleas towards Kantianism are not false, but simply a mistake in theo-
retical selection at a fundamental level. This plea states that the reflection was not 
to make a subject nor a cognitive relation an object of philosophical cognition, but 
to examine the phenomenon of consciousness’ experience.12

W. Kuhlmann analyses are leading him, inter alia, to the conclusion that 
both critique and reflection have a pragmatic nature and therefore they should 
be examined from the perspective of philosophy of language. On the basis of the 
latter, it is plausible to state that the pragmatic condition of possibility of cogni-
tion’s critique is a communicative community, because critique can only be rea-
sonable within communication between communities that require participation. 
The critique produces community through common effort, as well as the common 
aim of mutual persuasion, which at the same time constitutes the development 
of that community. Without that, critique is only an unfortunate performative, 
a symptom of a bad mood.13 Due to the above observation, it becomes possible 
to distinguish full transition from philosophy of consciousness to the philosophy 
of language. It is the essence of the transformation of Kant’s philosophy, which 
no more relies on the simple actualization of its language, but instead on solving 
problems inherent in its original formulations. Based on a language paradigm, 
reflection can be understood merely as communicative experience, in which it 
originates.14 On the one hand, reflection cannot be identified simply with theo-
retical experience, because it is not just another type of cognition, which means 
that it escapes Hegelian plea of being assumed in advance if it was reconstructed 
along with the criteria of its possibility. On the other hand, it cannot be identified 
with experiencing one’s consciousness, i.e. introspection, because the commu-
nicative experience has intersubjective character, therefore it also dodges Hegel’s 

10 Ibidem, pp. 30–31.
11 Ibidem, p. 37.
12 Ibidem, p. 38.
13 Ibidem, pp. 81–83.
14 Ibidem, p. 89.
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answer on the problem present in Kant’s philosophy.15 Reflection is something 
more, it is the whole motion from communication to theoretical experience and 
back to communicational. The experience and theory are just dependent moments 
of reflection’s process.16

3. THE REFLEXIVE JUSTIFICATION AS A STRICT REFLECTION

The above, very generally shaped, notion of reflection is not the reflexive 
justification yet. However, it becomes apparent that it must be connected with 
communication, and therefore the intersubjective sphere, and not to the mere rela-
tion subject-object, nor subject’s relation to itself. It also becomes possible to for-
mulate transcendental philosophy’s task after its transformation, which is going to 
examine the reasonable argumentation’s conditions of possibility and, especially, 
philosophical discourse.17 It appears that strict reflection on a pragmatic ground 
can be provided in accordance to argumentative discourse, not on the basis of any 
specific discipline or theory. This distinguishes between theoretical and strict 
reflection. The former occurs from the outside in accordance to the, action, for 
example, and has a reconstructive character. In order to examine knowledge like 
this, one must reconstruct the process of theory’s or discipline’s development. 
This is the approach of rational criticism’s advocates, so called fallibilists, as well 
as those who combine the problem of justification of knowledge with its history 
and seek the criteria of knowledge’s certainness in its development. As a result, 
the problematic issue is visible right on the level of Kantian justification of cog-
nition’s critique. In contrast, strict reflection is referring to the cognition’s actions 
without the mediation of any theory. Thus from any theoretical point of view it is 
not possible, which forces the abandonment of those theories. It does not require 
an inner and reconstructive perspective towards own cognition.18

Advocates of the reflexive justification have remarked that such procedures 
were already present in Leibniz and Descartes’ philosophy, where the acts of 
reflection – acts toward self, or behaving reversely directed towards self – had 
crucial meaning. In particular, the Cartesian reflection becomes a separate argu-
mentative strategy, whence reflexive character has most of all cogito ergo sum.19 
An interesting interpretation, as it seems to be familiar to presented approach, 
is to be found at Hannah Arendt’s, who recognizes Descartes as the founder of 

15 Ibidem, pp. 143–144.
16 Ibidem, p. 167.
17 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung..., p. 21.
18 Ibidem, p. 80.
19 B. Sierocka, Krytyka i dyskurs..., pp. 79–80.



 REFLEXIVE JUSTIFICATION AND THE PROBLEM OF ITS RECEPTION... 435

modern philosophy – thanks to putting a spotlight on the problem of doubt instead 
of philosophical astonishment.20 With this act, he questioned founding the knowl-
edge on self-evidence of senses or mind.21 At the same time, “(…) the loss of cer-
tainty of truth ended in anew, entirely unprecedented zeal for truthfulness (…)” 
and therefore “(…) was similar in method and content to the turning away from 
truth to truthfulness and from reality toreliability”.22 Hannah Arendt also points 
out that cogito ergo sum is based on the generalization of doubt and claims that “in 
doubt in something I remain aware of a process of doubting in my consciousness”, 
so the mind can be examined introspectively. Introspection is not understood here 
as a reflection, but instead as “the sheer cognitive concern of consciousness with 
its own content”.23 To summarize: it is not the astonishment typical for classi-
cal philosophy, but doubting and examining claims posited within statements are 
classified as a grounds for strict reflection. 

However, as previously mentioned, the Cartesian argument can be doubly 
criticized. Firstly, it does not differentiate justification through reflection of 
knowledge and its conditions of possibility, which means that it becomes impos-
sible to differentiate the levels between strict and theoretical reflection. Such 
a possibility does not appear until we examine the very basis of transcendental 
philosophy.24 Secondly, Descartes’ reflection does not have a linguistic character 
but one of consciousness and is understood introspectively.25 Whereas, as Jakko 
Hintikka claims, even doubting should be understood not as the act of conscious-
ness but as a linguistic act instead. This allows, through disclosed properties, the 
transition from reflexive doubting to reflexive justification.26 Given properties 
are visible in the claim, that doubting or questioning as a linguistic act is, at the 
same time, an action (with performative content), which can be successful or not. 
Associated with that matter is its validity, which depends on satisfying certain 
conditions. Moreover, whoever doubts or questions always claims something; for 
example, that a certain fact did not take place, which also is reasonable according 
to satisfying conditions (propositional content). The act of doubt always surfaces 
validity claims (Geltungsanschpruch).27 It is possible to present the essence of 
reflexive justification without yet explicating the notion of Geltungsanschpruch. 

20 H. Arendt, Human Condition, Chicago 1998, p. 273. 
21 Ibidem, p. 275.
22 Ibidem, pp. 277–279.
23 Ibidem, p. 280. 
24 B. Sierocka, Krytyka i dyskurs..., p. 82.
25 Ibidem, p. 81.
26 K.-O. Apel, Das Problem der philosophischen Letztbegründung im Lichte einer 

transzendentalen Sprachpragmatik. Versuch einer Kritik des „Kritischen Rationalismus”, (in:) 
B. Kanitscheider (ed.), Sprache und Erkenntnis. Festschrift für Gerhard Frey zum 60. Geburtstag, 
Innsbruck 1976, p. 74.

27 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung..., pp. 72–73.
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The strict reflection, as its basis, requires one to try doubt in doubting, that 
being the reflexive reference.28 It will quickly appear that such a reflexive refer-
ence is not reasonably possible, since its effectiveness requires rules which are 
questioned throughout this very act. The proper formula of reflexive justification 
is built upon recognizing as a starting point that which cannot be questioned 
in argumentation without falling into contradiction. However, it does not concern 
singular statements only, but the argumentative situation in general. Therefore, 
it is not possible to be both in it and question it at the same time. Obviously there 
is the possibility to decline participation in an argumentative situation, but declin-
ing the possibility of argumentation is, in fact, an argumentation. Reasonable 
argumentation is impassable, since the transgression must be shaped into rea-
sonable argumentation.29 In other words, the doubt cannot take a form of radical 
scepticism because considering the problem of justification as a starting point, 
it would recognize everything as unjustified. Not only that but it falls into a peti-
tio principii, which means that it is an answer to the problem, but it also cannot be 
reasonably applied to itself.30 

Reflexive justification transfers the problem of justification in the problem 
of doubt and concerns the idea of whether it is possible to doubt in everything. 
It understands doubt not only as an act of consciousness but also as a linguistic 
act, and considers conditions of its possibility. A competent language user can 
both doubt and recognize this act as doubting. One realizes that doubting is in fact 
an argumentative act. To make it successful, it must recall the rules of reasonable 
argumentation, which means that it cannot, without falling into contradiction, 
state, that “I am not obligated by rules of argumentation”. Such a statement per-
formatively accepts those rules, yet questions them on propositional level.31 With 
a further step, one can explicate such a situation as a performative contradiction. 
What is more important is that thanks to applying the study of reflection within 
a communicative experience, it becomes possible to construct a new type of justi-
fication – the reflexive justification. This is possible when the reflection is being 
made on a pragmatic level of language. Limiting ourselves merely to semantics 
and syntactics would cause a narrowing of justification to deductive procedures 
– this is the mistake made by argumentation appealing to Münchhausen trilem-
ma.32 This also applies to Kant, whose transcendentalism has a deductive charac-
ter. He seeks a ratio for the cognitive critique outside of knowledge, therefore his 
argumentation is not fully reflexive, has a regressive character and falls under the 

28 Ibidem, p. 80.
29 Ibidem, pp. 22–25.
30 B. Sierocka, Krytyka i dyskurs..., p. 70 et sqq. 
31 Ibidem, pp. 72–75. 
32 Ibidem, pp. 76–77.
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aforementioned trilemma.33 Instead, the impassability of argumentative situation 
does not require any content from the outside and thus is strictly reflexive.34 

It ought to be noted that in the Münchhausen trilemma, there are the follow-
ing three statements accepted as axioms, which make it impossible to ground 
any ethics, including the ethics of discourse: (1) rational justification is a for-
mal deduction of sentences in the semantic-syntactic system, (2) intersubjective 
validity is an objective validity in terms of evaluation-free fixing facts or logi-
cal conclusions, and (3) from above kind of facts, deriving normative statements 
remains impossible.35 Reflexive justification is not going to fit into such a narrow 
concept of justification. Simultaneously its formulation at this very level is not 
based on reconstructing the argumentation’s conditions of possibility, understood 
as certain practice or linguistic game. Its essence lies within a statement: that the 
argumentative situation is not transgressive, which means that there is no possi-
bility of questioning rules of argumentation without falling into contradiction, 
and therefore there is no way to reasonably decline their recognition. It is not yet 
comparable to justifying already given rules.36 Executing this strict reflection 
mirrors the situation of Cartesian cogito ergo sum – it does not give any blueprint 
of theory. It raises the question of how can it be proved that his is not only original, 
but also not containing any kind of content gesture. This situation indeed can be 
called a Cartesian one.37

4. THE THEORY OF ARGUMENTATION AND REFLEXIVE 
JUSTIFICATION

According to that situation, transcendental pragmatics needs another – apart 
from strict reflection – pillar, i.e. the theory of argumentation. Before discussing 
its content, W. Kuhlmann points out that following theory applies oneself to the 
question concerning the final justification. The fundamental problem is whether 
it can be applied to strict justification or just theoretical justification. The first 
approach remains under the threat of circularity, since the theory of argumen-
tation is supposed to transgress the restrictions of this procedure. The second 
approach has a reconstructive character, therefore it results in the conclusion fall-
ing into falsification – justified in an insufficient way. Escaping this methodo-

33 Ibidem, p. 86.
34 Ibidem, p. 88. 
35 K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventio-

nellen Moral, Frankfurt am Main 1988, p. 82.
36 B. Sierocka, Krytyka i dyskurs..., p. 82. 
37 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung..., pp. 105–106.
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logical dilemma relies on building the knowledge about argumentation, which 
should be established by competent participants of argumentation. Since the 
argumentative situation is not transgressive, it ought to be established what kind 
of knowledge is essential for the participants, so they could perform the act of 
strict reflection. That brings us to the conclusion that the presupposition for par-
ticipating in argumentation is in the use of notions – even debatable at scope and 
content – just like, for example, validity of arguments or justification.38 Those 
notions have specific character, which is revealed during the act of strict reflec-
tion. To operate them from the users’ perspective, there is more needed than mere 
linguistic competence (and as reflexive justification states, those notions cannot 
be reasonably questioned without using their inner point of view). 

That missing condition is a presupposition of a communicative community 
of an ideal and infinite character.39 Within such a community, there is possible 
consent and that is, in the strictest way, the condition of arguments’ validity. The 
community is a transcendental assumption, so it could be treated as a commu-
nicative a priori. It is not an actual institution, yet every participant seriously 
assumes it, while formulating each ratio. It is not an actual institution, but sui gen-
eris meta-institution enabling the legitimizing of actual institutions.40 K.-O. Apel 
illustrates that by analysing the notion of grammatical, syntactic, semantic and 
linguistic competences and opposing all the above to the communicative compe-
tence.41 This opposition is mirrored in the difference between constitutive rules 
of particular linguistic game and constitutive rules of speech, i.e. communica-
tion throughout the acts of speech. Those first rules can be only institutional 
facts – conventionalities – which is why they are not able to justify the norms of 
a universal nature. They need to enforce other rules, through which given con-
ventionalities, rules of communication, can be posited. In other words, they are 
the conditions of possibility of every institution established on the way of a con-
ventionality. The speech, as such, belongs to a different institutional level than 
particular conventionalities. Therefore, individual languages are realizations of 
the meta-institution of speech or communication.42 

With communicative competence being an element of meta-institution of 
communication, there is a reflexive competence connection, due to which the lan-

38 Ibidem, pp. 108–115.
39 The author openly refers to the concept of the ideal, infinite community of inquiry intro-

duced by Charles Sanders Pierce, for whom it was the basic assumption of scientific practice; es-
tablishing rules for debates that concern cognition and semiosis having both procedural character 
(openness, egalitarianism), as well as their participants’ attitude (social altruism). See C. S. Pierce, 
O nieskończonej wspólnocie badaczy, A. Hensoldt (pref. and trans.), Opole 2009, esp. pp. 24–25.

40 K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung..., pp. 35–37.
41 K.-O. Apel, Sprechakttheorie und transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethischer 

Normen, (in:) K.-O. Apel (ed.), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt am Main 1976, 
pp. 85–90.

42 Ibidem, pp. 98–102.
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guage users can discover valid conditions of possibility, understood as legitimacy 
of particular institutions in the practical sphere. Institutions should be built upon 
rational communication. At the other end of the spectrum, meta-institution allows 
users to criticize them. Due to the communicative competence and a presupposi-
tion of the ideal communicative community, it is possible to establish, as well as to 
undermine, actual institutions through the argumentation. Thanks to that compe-
tence, it becomes possible to reflexively examine conditions of possibility of com-
munication, hence finding rules of communication as meta-institutions.43 It is not 
possible, as previously mentioned, to justify those rules empirically and deduc-
tively – as required by reconstructive social sciences. This means that methodical 
primacy goes to the reflexive justification, which appears to be self-justification 
of discourse’s rules as reflexivity. The argumentative discourse appears to be 
only a linguistic game, which has a place for strict reflexivity, therefore through 
the possibility of self-reference, the conditions of the possibility of communica-
tion are being discovered. This is not possible in non-argumentative linguistic 
games. The reason is that only within the discourse, it is possible to participate 
and present all interests and claims. Therefore, the argumentative discourse insti-
tutionalizes unlimited communicative community and is based on the rule of uni-
versalization in an intersubjective sphere through the consent of all interested.44

Again, the notion of validity and validity claims appear, since their concep-
tions are elements of understanding the communicative competence. The notion 
of validity (Geltung) itself, comes from the Kantian concept of objective validity 
of cognition and explains itself as a formal correctness of cognition, independent 
from its content. This theory was popularized by Rudolf Hermann Lotze. This 
position remains distant from the theory of truth understood as the correspond-
ence of a performance with its object, yet at the same time it differentiates the 
actual cognition – in terms of psychological cognition – from the normative cog-
nition (Erkenntnis).45 On the grounds of transcendental pragmatics, this notion 
gains communicative character. It is recognized that validity claims are implicitly 
contained in all acts of speech and they are referring to conventional rules.46 For 
that purpose, the wide analysis of the theory of speech act shows the common 

43 Ibidem, pp. 117–118.
44 Ibidem, pp. 121–126.
45 J. Woleński, Epistemologia. Poznanie – prawda – wiedza – realizm, Warszawa 2005, 

pp. 89–91. It was used by Baden School of Neo-Kantianism (Wilhelm Windelband, Hans Rickert). 
It is also present at Gustav Radbruch where, as a background for its usage, a comprehension of the 
world of culture is the referring to the transcendental world of values. Law belongs to the sphere 
of culture, it is a cultural fact and therefore it is referring to the values. Throughout this very refer-
ence, legal reasoning is justified. The sphere of values is the area of philosophy of law reflection. 
Cf.  R. Dreier, S. L. Paulson (eds.), Gustav Radbruch, Rechtphilosophie, Studienausgabe, Heidel-
berg 2003, p. 8 et al. This is as important as R. Alexy’s claim to correctness is an attempt to express 
similar ideas as G. Radbruch.

46 K.-O. Apel, Sprechakttheorie..., pp. 105–107.
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character of the performative aspect and, consequently, is formulating ideas con-
cerning the double structure of statements (that being both performative and hav-
ing propositional character). For the latter, all acts of speech are always reflexive, 
since no matter what is being stated on the propositional layer, has a performative 
reference as well.47

The so-called performative contradiction is a special situation appearing in 
reference to the performative-propositional character of statement. It rests on 
questioning the propositional within performative layer of the act of speech. It 
is significant due to the revealing of the difference between communication and 
linguistic competence. K.-O. Apel uses the example of the liar, who is formu-
lating statements in such a way so that conventional conditions of effectiveness 
would have been satisfied and, at the same time, having an awareness of lying. 
Perceiving this fact is, according to philosopher, possible for the liar because there 
is a pragmatic difference between linguistic competence, used to speak in regard 
to conventional rules, and communicative competence understood as reflexive 
meta-competence, which enables evaluation contained invalidity claim of liar’s 
statement48. In other words, the liar understands, that apart from their statement 
being conventionally proper, he or she could not defend it in the argumentative 
discourse if the validity claim would have been problematized. If, additionally, 
the liar would admit that openly, revealing his or her performative attitude, then 
such a speech act would have been rated as a nonsense. It ought to be underlined 
that appealing to the performative contradiction plays an important role in the 
theory of argumentation on the grounds of transcendental pragmatics, though the 
procedure of reflexive justification of the impassability of an argumentative situ-
ation appeals only to the act of strict reflection skipping the issue of performative 
contradiction49. 

Since the condition of possibility of reasonable argumentation is an ideal 
unlimited communicative community, the rules in power are valid in all argumen-
tative discourses. Such a community is based on the principle of cooperation of 
its participants50. Assuming that a serious argumentation is avoiding performative 
contradiction, as well as that an ideal communicative community is an opposition 
to the real one, the following rules of ethics of argumentative discourse can be 
formulated: firstly, the dictation of rational argumentation51; secondly the neces-
sity of cooperation, understood as aiming for rational consent52; thirdly, the aim to 

47 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung..., p. 26. He perceives this common reflexivity 
as an argument against Bertrand Russel’s rigorist statement about reflexivity, which in Kuhl-
mann’s opinion would have been excluding philosophy as a whole.

48 K.-O. Apel, Sprechakttheorie..., p. 113.
49 Ibidem, p. 83.
50 Ibidem, p. 145 et sqq.
51 Ibidem, p. 184 et sqq. 
52 Ibidem, p. 188 et sqq.



 REFLEXIVE JUSTIFICATION AND THE PROBLEM OF ITS RECEPTION... 441

obtain the rational consent of all interested (yet not only participating) concerning 
practical issues53; and fourth, the prescript of upholding the real communication 
community and realizing its ideal equivalent.54 This catalogue is created by cer-
tain meta-norms, whose role is not only limited to perform functions of formal 
criteria of different behaviour principles evaluation, like categorical imperative, 
but to also dictate a certain way of behaving, tending to elaborate on such rules. 
Thus, meta-norms have an ethical character and the way of their establishment 
(the primacy of reflexive justification) gives them categorical features, and con-
sequently the primacy above other norms of behaving.55

It ought to be noted that those rules are very general, yet advocates of tran-
scendental pragmatics are not trying to build a more specific catalogue. At the 
same time, W. Kuhlmann excludes the possibility of other types and forms of 
argumentation as respectable alternatives, which would reject the above rules.56 
As mentioned, they are not formulated based on the reconstruction of some lin-
guistic game or institution, but they are rules of rational communication, which 
are exposed in the way of reflection within argumentative discourse. This recalls 
an interpretation, according to which within concrete social institutions can be 
applied different rules establishing criteria of validity of various acts of speech. 
They would have a conventional character and will not be universally valid. The 
scope of their validity would mark the range of the real communicative commu-
nity and the level of implementation of the ideal communicative community’s 
communication rules, thus – ethics of discourse. Due to the meta-institutional 
character of speech, every conventionality can be always criticized through 
argumentative discourse. The conclusion is that although some conventional 
rules of particular institutions can legitimately differ from rules of the ethics 
of discourse, there is no institution yet that can legitimize itself by attaching its 
own catalogue of rules to the ethics of discourse. The ethics of discourse can-
not be conventionalized, because that would take away its universal character. 
Assuming this conclusion is correct, it might be of great importance to the legal 
argumentation. 

53 Ibidem, p. 199 et sqq.
54 Ibidem, p. 208 et sqq.
55 Ibidem, pp. 28–29. Within the argumentative theory, according to W. Kuhlmann, two parts 

can be distinguished – (1) a hard core, not subjected to fallibilism and (2) reconstructive – therefore 
subjected to fallibilism periphery. The latter may be corrected, but if the correction can be done 
only as a form of argumentation, then finally, it turns out to be a self-correction, which appears to 
confirm the theory of argumentation. Ibidem, pp. 126–131.

56 W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung..., p. 231 et sqq.
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5. THE RECONSTRUCTIVE TURN AND THE REJECTION 
OF REFLEXIVE JUSTIFICATION

Although the philosophy of law is undoubtedly important in the concept of 
discursive ethics proposed by Jürgen Habermas, presenting it at this point would 
not be possible or useful. The importance seems to be in presenting its attitude 
towards reflexive justification and some consequences derived from fact that 
this attitude is different than the one represented by transcendental pragmatics. 
Firstly, it is important to note, that the programme of this philosopher’s social 
critique was evolving, but the notion of reflexivity always played great role in 
his views. Specifically, within the concept of social interests constituting cogni-
tion as legitimacy of critique appears the auto-reflexive feature of emancipatory 
social sciences, which was supposed to be something separate from the theoret-
ical reflection. J. Habermas abandons this point of view for the concept called 
universal pragmatics, wherein he distinguishes practical auto-reflection as an 
importance to the processes of emancipation from rational reconstruction, crucial 
for social sciences.57 In progress of his philosophy, there is a significant moment 
– the so-called reconstructive turn. This concept is also of great importance due 
to the fact that it modifies hypercritical attitude towards such members of Frank-
furt School like Max Horkheimer, Theodor W. Adorno or Herbert Marcuse and 
begins, in the way of reconstructive social theory, examining grounds of norma-
tivity in existing institutions, especially the democratic state of law.58

Therefore, both universal pragmatics and subsequent, fully developed the-
ory of communication action are reconstructive social theories, not philosophical 
meta-theories. They are coming under falsification, and thus cannot have a final 
justification.59 From the very beginning of formulating the theory of universal 
pragmatics, J. Habermas is shaping its task as identification and reconstruc-
tion of universal conditions of possibility of an agreement.60 In this context, he 
instantly notices what K.-O. Apel says about normative conditions of possibility 
of an agreement, starting with problems concerning argumentation, which sug-
gests narrowing the subject field. Habermas, on the other hand, wants to con-
sider conditions of possibility of speech in general, and therefore he formulates 
the thesis that every person acting communicatively has claims to validity.61 He 
differentiates conditions of validity of grammatical sentences from conditions of 

57 A. M. Kaniowski, Wstęp. Rehabilitacja i transformacja filozofii praktycznej, (in:) J. Haber-
mas, Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warsaw 1999, pp. XX–XXI.

58 A. Romaniuk, Czytanie Habermasa, Warsaw 2013, p. 87 et sqq.
59 Ibidem, pp. 139–140.
60 J. Habermas, Was heifit Universalprgmatikf, (in:) K.-O. Apel (ed.), Sprachpragmatik und 

Philosophie, Frankfurt am Main 1976, p. 174.
61 Ibidem, pp. 175–176.
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claims, which ought to be recognized in favour of a speaker through the act of 
speech. The analysis of acts of speech, along with raised validity claims, philoso-
pher precedes with some introducing remarks concerning the relation of univer-
sal pragmatics to transcendental theoretical reflection and empirical-analytical 
studies.62 To establish this, he postulates that universal pragmatics should have 
a reconstructive character, and should concern pre-theoretical knowledge of the 
competent speaker in his natural language. It will be reflexive, because there 
is no other way of knowledge’s explication than through the natural language. 
At the same time, it will establish empirical-analytical studies, especially linguis-
tic ones, because they provide conceptualisation of knowledge to the language 
users concerning ways of its usage.63 

A programme shaped like this turns out to be irreconcilable with the tran-
scendentalism of Kantian type represented by K.-O. Apel. This theoretical stream 
was not concentrating on conditions of possibility of empirical knowledge. If uni-
versal pragmatics are to concentrate on conditions of possibility of linguistic 
agreement, then of course, there are some a priori notions to derive, just like 
the notion of notion itself, intentionality or linguistic competence. But Kant has 
concluded that due to a priori categories we objectivize our experience – we con-
struct subjects. Aforementioned a priori notions of linguistic agreement are not 
it’s conditions in that meaning, as a priori categories are conditions of experience. 
It occurs due to the fact that experiences are constituted, unlike statements, which 
are simply generated. Additionally, the possible conditions of the agreement are 
not held as clearly a priori. They are like this for the uttering, if realized, yet for 
empirical-analytical sciences, including linguistics, they are a posteriori as an 
object of cognition. Established knowledge and its scientific explication differ so 
much that the latter is not possible to achieve independently through reflection. 
Consequently, the term “transcendental” doesn’t correspond with universal prag-
matics.64 Thus it is hard to speak about the final reflexive justification on the very 
basis of this concept. 

In Theory of Communicative Action, J. Habermas underlines that philosophi-
cal attempts of final justification have been broken down.65 This explains his turn 
towards sociology, which in his words “is most likely to link its basic concepts to 
the rationality problematic”, therefore it continues the reconstructive turn.66 From 
this point of view, the philosopher examines the processes of communication, 
which leads him to the assumption that the measurement of a statement’s ration-
ality is an inner relationship occurring between semantic content, conditions of 
legitimacy (validity) and ratios, which can be adduced for given legitimacy. Con-

62 Ibidem, pp. 178–179.
63 Ibidem, pp. 195–196.
64 Ibidem, pp. 202–204.
65 J. Habermas, Theory of Communicative Action. Vol. 1, Boston 1984, p. 2.
66 Ibidem, p. 3. 
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ditions of legitimacy are referring to the intersubjective knowledge of a commu-
nicative community, ergo to the common lifeworld (Lebenswelt).67 For Habermas, 
rationality resides in everyday communicative practice. Its essence is grounded 
in referring to argumentation as an instance of appeal. In case of the lack of 
consent during communication, in order to continue said communication, partic-
ipants must argue, thus – starting a discourse. J. Habermas attempts to explicate 
the notion of communication’s rationality through the theory of argumentation. 
He underlines that “(…) argumentation can be conceived as a reflective continu-
ation, with different means, of action oriented to reaching understanding”. Dis-
course is therefore a special procedure. Its characteristic feature is, that unlike 
“usual” communication, a specific division of action occurs. It rests on the fact 
that weight of argumentation is divided according to the division of roles and 
tasks between proponents and opponents.68 

The argumentative rationality in this concept is not based in argumentative dis-
course through strict reflection, as in the K.-O. Apel concept, but through commu-
nicative actions, among which discourse is an important linguistic game because 
it serves the justification and critique (arguments for and against) of problematized 
validity claims, yet it is not a starting point.69 Introducing the notion of communica-
tive action, J. Habermas notes, inter alia, that in those actions occurs a reflexive 
referencing to the world in process of reaching the agreement. It is possible, since 
by actions in general he understands such expressions which somehow refer to the 
world, whilst the distinctive feature of communicative actions is the moving towards 
reaching the agreement. This means that communicative actions are not possible to 
analyse simply as grammatical sentences, referring to the world directly, but the 
reference to it is always reflexive, thus they are relativized to the possibility of ques-
tioning by other actors. Moreover, the potential of rationality inherent in the very 
communication and it’s relations to the world may be used only by communicative 
action, thus coordinating actions through the agreement, i.e. a situation, where par-
ticipants are mutually recognizing each other’s validity claims.70 He underlines that 
it is not allowed to identify communicative actions with mere communication, since 
this first constitutes social action, and, more precisely, the way of its coordination.71 

67 Ibidem, pp. 9–14. 
68 Ibidem, pp. 17–18, 25 (original distinction). In the margins, J. Habermas makes a state-

ment: that he agrees with R. Alexy, that legal discourse contains “relevant elements” of normative 
argumentation, therefore it is not merely a conventional institution, but an argumentative form. 
Ibidem, pp. 35–36. 

69 T. Maślanka, Racjonalność i komunikacja. Filozoficzne podstawy teorii społecznej Jürgena 
Habermasa, Warsaw 2011, pp. 114–116. The essence of communication is to reach an agreement, 
because it is possible to indicate the precedence of illocution, therefore a performative aspect in 
the acts of speech. Thus, the vast role in J. Habermas’ analysis is indicated by analysing the acts of 
speech and the notion of performative contradiction. See ibidem, pp. 111–114.

70 J. Habermas, Theory..., pp. 96–99.
71 Ibidem, p. 101. 



 REFLEXIVE JUSTIFICATION AND THE PROBLEM OF ITS RECEPTION... 445

6. JUSTIFICATION OF LEGAL DISCOURSE’S RULES

R. Alexy, in part B of his fundamental work concerning legal argumenta-
tion, attempts to build the theory of rational general practical discourse. It then 
ought to be used to build a theory of legal discourse as a special case of gen-
eral legal discourse. The starting point of his considerations is the justification 
of practical judgements. He recognizes that this justification is connected with the 
claim to correctness, which allows us to discuss those judgments, i.e. requesting 
to give reasons. Those reasons, on the other hand, are presupposing the validity 
of certain rules, which also can be problematized and discussed (in terms of giv-
ing reasons).72 In order to avoid a regress, arbitrariness or vicious circle, i.e. 
a Münchhausen trilemma, a statement’s justification should not appeal to another 
statement, but to a number of justification’s conditions, rules of rational discussion 
– namely the discourse. The latter notion denotes such groups of actions, of which 
correctness and truth of statements can be analysed. It consists of pragmatic rules, 
since they do not reach the content of statement. It has a procedural character. 
Theories of discourse, which are examining what those rules of discourse can do 
from various perspectives, namely empirically (ways of argumentation and their 
effectiveness), analytically (logical structures of thinking) and normatively (crite-
ria of discourse’s rationality).73 

In his next step, R. Alexy concentrates on normative theory of discourse 
and states that, in many ways, it can justify proposed criteria of rationality. It is 
possible to justify them as, for example, technical or empirical rules. However, 
more important are propositions of definitional justification – as rules of certain 
linguistic game, and transcendental, or universal-pragmatical – as conditions of 
possibility of linguistic communication.74 Those ways, in the author’s opinion, 
are not mutually exclusive, yet the most essential way is the last mode of justi-
fication. There is the possibility of a dispute over a range of discourse’s rules. 
A so-called “theory-discursive discourse” (diskurstheorethischer Diskurs) can 
appear consequently.75 It seems that on this level, R. Alexy adopts the argumen-
tation of K.-O. Apel and J. Habermas; not delving into the still blurred differences 
between a reflexive justification of the first philosopher and, being still in pro-
gress, the reconstruction project of the latter. The issue of justification of rules 
of general practical discourse R. Alexy develops later, in few articles concerning 
the practical rationality, and especially in an article called Eine diskurstheore-
tische Konzeption der praktischen Vemunft. The starting point is a differentiation 

72 R. Alexy, Theorie der juristischen Argumentation – Die Theorie des rationalen Diskurses 
als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt am Mein 1983, p. 222. 

73 Ibidem, pp. 223–225.
74 Ibidem, pp. 225–232.
75 Ibidem, p. 233.



446 PAWEŁ SKUCZYńSKI

between justification of discourse’s rules content and justification of their overall 
validity. For this purpose, he constructs his own transcendental pragmatic argu-
ment, which arises next to the justification of discourse’s rules validity in the way 
of an argument from efficiency and empirical-anthropological argument.76 

Alexy’s transcendental-pragmatic argument is based on following reasoning: 
as a first premise he assumes that the act of speech, and therefore assertion, is 
necessary for human’s forms of life. The second premise presupposes that there 
are certain rules, to which there are the conditions of possibility of speech act 
of assertion. They are constituted by an inherent claim to truth or correctness in 
which in every case are implicating the claim to justifiability. This means that 
every asserting speaker has a duty to justify every given assertion. The notion of 
justification is always associated with the claim to freedom, equality and univer-
sality. Those premises are allowing the reasoning concerning the implication that, 
since assertions are necessary acts of speech, then rules of their application are 
also a necessity. As rules of discourse, they are valid if and only if the asserting 
speaker is already interested in correctness – therefore R. Alexy realizes that the 
transcendental-pragmatic argument is convincing only from inner perspective. 
In other words, each and every person who wants to refer to the problem of cor-
rectness is bound by the rules of discourse. Apart from discourse, the claim to 
correctness is pointless, and without the correctness, no speech act of assertion 
can be taken seriously. Additionally, showing that being interested in correctness 
is indeed distinctive human being’s feature is the domain of both empirical-an-
thropological argument and argument from efficiency. In this approach, it is pos-
sible to see similarities between the reconstructive approach of J. Habermas and 
reflexive justification of K.-O. Apel and J. W. Kuhlmann. 

On the one hand, R. Alexy respects J. Habermas’ approach, and both theories 
have many similar elements. Undoubtedly, amongst them is the issue of cognitive 
position or procedural character of discourse which cause eventual controversies 
between them. On the other hand, R. Alexy does not share the views on many 
essential theories for universal pragmatics and theory on communicative action. 
Most of all, he does not realise the basic purpose of J. Habermas’ project, namely 
searching of conditions for the possibility of linguistic agreement. He does not 
understand the potential of rationality inherent in communication as an impor-
tant starting point, and does not adopt Habermas’ consensualism to this mat-
ter. Instead, he concentrates on the justifiability of assertions through discourse. 
Moreover, his argumentation has not, as a rule, a reconstructive character, there-
fore it is not using the analytical-empirical sciences’ achievements as J. Habermas 
does. Arguments reaching to those disciplines have a complementary character 
or are confirming thesis elaborated on philosophical ground. He does not build 

76 R. Alexy, Eine diskurstheoretische Konzeption der praklischen Vemunft, „Archiv für  
Rechts- und Sozialphilosophie”, Beiheft 1993, No. 51, p. 11 et sqq. 
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a social theory on the pattern of theory of communicative action.77 This is why 
his proposal concerning rules of discourse differs from Habermas’ proposal, 
both because rules of practical discourse vary, have different power and depend 
on a special form of discourse, as well as because their catalogue is much more 
extensive – amongst them basic rules, rationality rules, rules of argumentation, 
forms of argumentation, rules of justification or transition rules.78 

That could have lead to the conclusion that theory closer to R. Alexy’s views 
is a transcendental-pragmatic approach presented by K.-O. Apel and W. Kuhl-
mann. Since he rejects a reconstructive perspective, and his justification of uni-
versal validity of discourse’s rules is based on argumentation in terms of weak 
transcendentalism, then this is similar to the reflexive justification presented by 
above-mentioned theoreticians. However, it seems that this conclusion also would 
be incorrect. Mostly because Alexy himself is rejecting the possibility of final 
justification79, what is one of the basic purposes of transcendental-pragmatic 
argumentation. The procedure of reflexive justification must show the impass-
ability of argumentative situation and, only on this ground, universal conditions 
of its possibility, in terms of ideal and unlimited communicative community and 
its valid rules, can be examined. It is hard to find in R. Alexy’s works a proce-
dure of strict reflection, although his transcendental argument may look similar. 
Nevertheless, philosopher appeals here directly to the validity claims and rules 
of assertion’s justification, not to the impassability of argumentative situation nor 
seeking for conditions of its possibility. All of this cause that speaking about 
reception of reflexive justification’s procedure is very difficult, since the philos-
opher seems to follow his own path in order to justify rules concerning general 
practical discourse. 

However, in R. Alexy’s theory, justification of general practical discourse 
is necessary, yet not sufficient to build a theory of legal discourse condition. 
An important addendum in this matter is the so-called special case thesis, the 
widely discussed Sonderfallthese. According to this thesis, legal discourse is 
a variation of general practical discourse, and legal statements, for example judi-
cial decisions, do not differ from other normative statements. It means that they 
contain a claim to correctness and there is a possibility of demanding their jus-
tification using the rules of practical discourse. Yet this legal discourse connects 
with many institutional constraints, like binding by statutory law, the adjuration 
of precedence’s consideration or achievements of legal dogmatics, as well as the 
necessity of argumentation framed by the procedural law.80 As a consequence, 
applying the rules of general practical discourse is not fully possible and the claim 

77 P. Gril, Die Möglichkeit praktischer Erkenntnis aus Sicht der Diskurstheorie: Eine Unter-
suchung zu Jürgen Habermas und Robert Alexy, Berlin 1998, pp. 129–131.

78 R. Alexy, Theorie..., p. 234 et sqq. 
79 P. Gril, Die Möglichkeit..., p. 137.
80 R. Alexy, Theorie..., p. 34.
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to correctness of judicial decisions is narrower than in case of the first one, since 
they can be rationally justified only within a legal system.81 Conversely, legal 
discourse must take place accordingly to the institutional rules, for example pro-
cedural law, which although are not valid erga omnes, still must be respected. 
It seems that Sonderfallthese introduces a reconstructive element to the theory of 
legal discourse, but does not include it’s starting point, namely rules of general 
practical discourse. 

7. THE CRITIQUE OF LEGAL DISCOURSE RULES’ 
JUSTIFICATION FROM ROBERT ALEXY’S PERSPECTIVE

R. Alexy’s theory induced a widespread discussion. The issue of justification 
for the rules of legal discourse turned out to be particularly controversial. It seems 
that there are two streams of criticism for this matter. The first refers to the justi-
fication of general practical discourse’s rules, therefore it mainly concerns itself 
with K.-O. Apel’s and J. Habermas’ argumentation, and the second stream is 
directed towards the possibility of implementating those rules in legal discourse, 
therefore concerning Sonderfallthese. Of course, both of those streams are not 
mutually exclusive and it is possible to state that R. Alexy failed both in justifying 
rules of general practical discourse and in demonstrating that legal discourse is 
its own special case. However, it seems that the possibility of distinguishing those 
issues reveal a tension hidden in this theory. In general, it is a result of the attempt 
of reconciliation between the general theory of argumentation, which is a theory 
of general practical discourse, with the particular nature of the legal argumen-
tation. A philosopher’s attitude towards presented above discussion concerning 
reflexive justification might be a test of that tension, especially considering the 
point, whether it appeals more to the procedure of strict reflection in terms of 
transcendental pragmatics, or the reconstruction in terms universal pragmatics. 
As predicted, the relationship remains ambiguous. Presenting the critique of dis-
cussed theory may clarify the matter. 

An example of a critique belonging to the first stream may be a severe 
judgment of R. Alexy’s transcendental argumentation formulated by Andrzej 
Grabowski. He states that the philosopher uses the argument in formally correct 
manner, therefore it has a proper logical structure82. These doubts arise because 
of the following statement regarding the premises of an argument: that statements 
are necessary, that rules of stating are necessary to make these statements pos-

81 Ibidem, pp. 264–271.
82 A. Grabowski, Juristic Concept of the Validity of Statutory Law. A Critique of Contempo-

rary Legal Nonpositivism, Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2013, pp. 94–99.
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sible and that the necessity of rules is equal to their validity. The first statement 
does not seems to come under a naturalistic fallacy yet, but to be to widely based 
on empirical reconstruction of practice instead, which is not enough to demon-
strate the necessity. The second statement is grounded in categories of the claim 
to correctness and implicated by the latter claim to justifiability and performa-
tive contradiction. Reservations concerning those constructions will be discussed 
below. Furthermore, an arbitrarily established catalogue of discourse’s rules can 
also be the source of doubts.83 In consequence: “The analysis leads to an irresisti-
ble conclusion that the question of universal validity of discourse rules constitutes 
only a rhetorical- persuasive attempt because the universality of the necessity and 
validity of these rules is limited to such an extent that the application of this term 
seems to be entirely unauthorised, at least from the semantic point of view”.84 The 
third statement concerns drawing deontological validity of rules from a modal 
necessity, which is unjustified, since the necessity cannot be a matter of an obli-
gation, but only a subject of permission.85 In his conclusion, A. Grabowski asserts 
that this argumentation can prove only the instrumental (technical) validity of 
discourse’s rules and that they are biding only to those who decide to join the 
discourse, therefore it is dependent on will.86 

As previously mentioned, he also criticizes the concept of the claim to the 
correctness. According to him, reasoning based on category of performative con-
tradiction does not help to avoid the circularity of justification. He also analyses 
in detail the transition from Cartesian cogito ergo sum interpreted by J. Hintikka 
based on existential contradiction to the performative contradiction. He maintains 
that this transition distorts the original philosopher’s thought, since he interpreted 
Descartes’ thesis existentially, not inferentially. Besides, he claims that K.-O. Apel 
in his reasoning mistakenly substituted Cartesian thinking with arguing, which is 
unacceptable, because of the possibility of substituting any other action as well.87 
The notion of performative contradiction itself is unacceptable, because it con-
cerns two different categories – actions and sentences, therefore there cannot be 
a logical contradiction between them. Furthermore, this contradiction can justify 
every sentence and conviction, that it can justify knowledge about communica-
tion “is logically unjustifiable and – from the epistemological point of view – puz-
zling”88. This is not exhausting all of the objections which may be formulated in 
this stream of criticism towards the theory of general practical discourse. Many 
doubts can arise concerning the possibility of conciliating procedural character 
of rationality with some of its material conditions, and whether is it not in conse-

83 Ibidem, pp. 99–103. 
84 A. Grabowski, Juristic Concept.... p. 104. 
85 Ibidem, pp. 104–110. 
86 Ibidem, pp. 111, 115. 
87 Ibidem, pp. 141–146. 
88 Ibidem, pp. 153–155.
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quence a hidden substantive (anthropological) and though undemocratic point of 
view.89 Further development of those issues is not possible here. 

The second stream of criticism may be presented using the example of 
J. Habermas’ views. His pleas concern the reception of discursive ethics in legal 
argumentation. He seems to accept including to this argumentation such condi-
tions of rational discourse as a prescription of rational arguing, participation in 
argumentation’s equality and excluding the violence as a whole. It is not surpris-
ing, since all of these rules were excerpted from J. Habermas himself.90 However, 
as he points out, building the theory of legal argumentation does not necessarily 
have to use the theory of discursive ethics, because it is not required by priority 
of the latter, nor a postulate of compatibility between moral and legal norms. As 
the most important point of his critique concerns R. Alexy’s concept, Habermas 
articulates the equalization of a judicial decisions correctness’ problem and the 
validity of moral judgments. Though both cases concern the application of norms, 
the problem of legislative rationality is the matter of different theory concentrated 
on democratic procedure91 – the application of law takes place within procedures 
and by methods of legal tradition. The critique concerns most of all Sonder-
fallthese, because it does not include the fact that law and morality are different 
systems of social norms, both shaped on the basis of universal rule of discourse. 
The application of law is not then a special case of applying morals. Law is insti-
tutionalized, whilst morality is not, and that institutionalization, just like the dem-
ocratic procedure, should cover deficits in realization of rational discourse’s rules, 
which may be fulfilled only approximately. It is visible in the temporal (terms), 
social (courthouse parts) and material (issue in the main proceedings) limitations 
of legal argumentation.92 

89 M. Dybowski, Wybrane nurty współczesnej krytyki koncepcji praw podstawowych Rober-
ta Alexy’ego, (in:) J. Zajadło (ed.), Dziedzictwo i przyszłość. Problemy współczesnej niemieckiej 
filozofii prawa, Gdańsk 2010, pp. 202–203. 

90 J. Habermas, Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy, Cambridge 1995, pp. 229–231. 

91 This particular stream of a critique of R. Alexy’s theory was developed especially by Klaus 
Günther, for whom a key distinction in this matter is a separation the discourse of justification 
from the discourse of application. A type of the first is general practical discourse, and the second 
is legal discourse. It undermines the legitimacy of Sonderfallthese. See K. Günther, Ein normati-
ver Begriff der Kohärenz für eine Theorie der juristischen Argumentation, „Rechtstheorie” 1989, 
No. 20, p. 184 et sqq. The defense of Sonderfallthese through establishing legal discourse as an 
applicational discourse, see G. Pavlakos, The Special Case Thesis. An Assessment of R. Alexy’s 
Discursive Theory of Law, „Ratio Juris” 1998, No. 2, p. 126 et sqq. 

92 J. Habermas, Between Facts..., pp. 230–235. It seems that, because of similar consider-
ations, Bartosz Brożek raised an economic argument in favour of existence of the law, where jus-
tification of norms occurs within a different concept of rationality than communicative, rejecting 
the claim to correctness, while maintaining the practical and legal character of legal argumenta-
tion. See B. Brożek, Rationality and Discourse. Towards a normative Model of Applying Law, 
Warsaw 2007, pp. 246–247. 
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Similar doubts are raised by Ulfrid Neumann, for the whom central question 
concerning Sonderfallthese is: can trial be at all understood as discourse? The main 
obstacle seems to be what the thesis concerning special case takes into account, i.e. 
the occurrence of institutional coercion and engaging interests of its participants 
within the trial. In other words, it frames strategic actions in terms of J. Habermas 
concept, and as a consequence, discourse’s rules are instrumentalized. The defence 
of R. Alexy concerns the aforementioned limitations of claims to the justifiability 
of ruling to being rationally justifiable only within a legal system. According to 
U. Neumann, the misunderstanding – namely, confusion between rules of language 
and social roles – does not vanish. For example, a ruling contradicting its own cor-
rectness, therefore falling into performative contradiction in terms of R. Alexy, 
ought to be interpreted not as infringement of discourse’s rules, but as an infringe-
ment of social rules concerning performing a specific role instead. As a conse-
quence, it appears that Sonderfallthese is an over-interpretation of the fact that legal 
disputes and judicature use extra-legal arguments belonging to the general practical 
discourse, because their application does not necessarily mean this discourse’s rules 
extend over the whole legal discourse.93 Perhaps the thesis concerning a special case 
should be understood narrowly, as a sort of transition rule, which allows extra-legal 
argumentation and the possibility of its problematization consistent with general 
discourse’s rules, and not a thesis concerning application of those rules to the argu-
ments appealing to statutes.94 It is important to note that in R. Alexy’s theory, it’s 
wide understanding is crucial for the justification of legal discourse’s rules.

8. CONCLUSIONS

Concluding these earlier considerations, it should be remarked that despite the 
many similarities connecting the above theories95, there are some fundamental 
differences, which mainly concern an attitude towards the procedure of reflexive 
justification. In particular, the critique of R. Alexy’s theory of legal discourse 
might be interpreted as a hard to accept attempt of seeking the third way between 
strict reflection and reconstruction. Rules of legal argumentation cannot, after all, 
have a universal character, because they are only conventional rules of concrete 
institutions’ functioning, underpinned by legal tradition. They can be only recon-
structed from practice. However, not every linguistic game can have a foundation 

93 U. Neumann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986, pp. 84–90. 
94 See K. Kukuryk, Kilka uwag o sposobie rozstrzygania dyskursu prawnego, „Annales Uni-

versitatis Mariae Curie-Sklodowska Lublin–Polonia” 2012, No. 1, p. 24.
95 See M. M. Bieczyński, Teorie dyskursu prawniczego w niemieckiej filozofii prawa na 

przykładzie koncepcji Jürgena Habermasa, Karla-Otto Apla oraz Roberta Alexego, Poznań–Opo-
le 2010, p. 76 et sqq., which shows their idealizing, optimizing and postulative character. 
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of such analysis, if its purpose is to lead towards indicating universally valid rules 
as it’s conditions of possibility. Not coincidentally, the grounding of discursive 
ethic in the discussed above theories takes place through reflexive analysis of 
argumentation and reconstruction of communication’s conditions. It seems that 
it is impossible to repeat such an approach in the case of other particularly special-
ized discourses. At least, not in a form leading to statements concerning univer-
sal validity of rules of such specialized discourses like legal discourse. In other 
words, the R. Alexy theory of legal argumentation seems to be an attempt of rec-
onciliation of two sorts of rules: universal rules justified by the transcendental 
argument, and special rules of legal argumentation justified reconstructively – the 
differences in justification must lead to the difference in claims of those rules.
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REFLEXIVE JUSTIFICATION AND THE PROBLEM  
OF ITS RECEPTION IN ROBERT ALEXY’S THEORY

Summary

The aim of following paper is to reconstruct the discussion concerning reflexive 
justification on the basis of philosophy and philosophy of law. At first, the presented 
proposition is a project of Immanuel Kant’s philosophy transformation, framed within the 
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study of the philosophy of language and realized by K.-O. Apel and W. Kuhlmann. This 
analysis concerns both its construction and its relation to the theory of argumentation, 
using the concept of an ideal and unlimited communicative community. The next 
discussed issue is the pleas concerning this approach, formulated by J. Habermas from 
reconstructive perspective, which rejects the reflexive justification and, instead of 
the conditions of argumentation’s possibility, it examines conditions of possibility 
of communication as such. The analysis also concerns R. Alexy’s transcendental-
pragmatic argument, which shows similarities between the reconstructive approach of 
J. Habermas and the reflexive justification theories of K.-O. Apel and W. Kuhlmann. In 
this paper, there are two streams of critique presented regarding this approach – the first 
concerning justification of general practical discourse’s rules, and the second concerning 
reception of discursive ethics in legal argumentation, a so-called Sonderfallthese. The 
critique of R. Alexy’s legal discourse may be interpreted as a theory searching for the 
difficult to accept third way between reflection and reconstruction.
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ABSENCJE CHOROBOWE I PREMIE A ZASADA 
RÓWNEGO WYNAGRADZANIA KOBIET I MĘŻCZYZN

I. WPROWADZENIE

Nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby nierzadko oznacza dla 
pracodawcy dodatkowe koszty i dezorganizację pracy w zakładzie. Koszty zwią-
zane są z obciążeniem pracodawcy obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia choro-
bowego za pierwszy okres choroby pracownika (art. 92 k.p.1) oraz ewentualnym 
obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbo-
wych pracownikowi zastępującemu osobę nieobecną (art. 1511 k.p.). Przy dłuż-
szej chorobie dodatkowe koszty powstają w razie konieczności przejściowego 
zatrudnienia innej osoby na zastępstwo. Nawet jeśli nieobecność pracownika nie 
generuje pracy ponadwymiarowej, to dezorganizuje pracę w aspekcie pozafi-
nansowym. Dla zapewnienia ciągłości realizowanych zadań absencje chorobowe 
wymuszają reorganizowanie pracy i powierzanie jej innym pracownikom, co 
ingeruje w ich własny tok pracy – wymusza wdrażanie w nieswoje obowiązki 
w sposób wyrywkowy i niestały2. Może też powodować, że niektóre obowiązki 
pracownika nieobecnego w ogóle nie są wykonywane. Z danych statystycznych 
wynika, że poziom absencji chorobowej pracowników stale wzrasta. Wskazuje 
się, że średnia liczba wszystkich rodzajów absencji przypadającej na jednego pra-
cownika przekracza 40 dni, co razem z urlopami daje niemal 17% czasu pracy. 
Rośnie także systematycznie liczba zaświadczeń lekarskich wystawianych oso-
bom pracującym3.

1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 917, 
z późn. zm.

2 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 r., I PK 177/13, OSNAPiUS 2015, nr 8, 
poz. 111. Podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2006 r., I PK 305/05, Legalis. 

3 W 2016 r. liczba dni absencji chorobowej była wyższa od zanotowanej w 2015 r. o 5,3%, 
za: Absencja chorobowa w 2016 roku, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, 
Warszawa 2017, s. 14. W 2017 r. nastąpił wzrost zarówno liczby zaświadczeń lekarskich (o 2,4%), 
jak i liczby dni absencji chorobowej (o 1,8%), za: Absencja chorobowa w 2017 roku, Departament 
Statystyki i Prognoz Aktuarialnych ZUS, Warszawa 2018, s. 14.
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W powyższym świetle zrozumiałe jest, że pracodawcy dążą do minimalizo-
wania nieobecności pracowników w pracy z powodu choroby. Jednym z często 
stosowanych w praktyce sposobów skierowanych na osiągnięcie tego celu jest 
premiowanie pracowników za brak absencji chorobowych. Polega on na wprowa-
dzeniu w wewnętrznych regulacjach płacowych (układach zbiorowych lub regu-
laminach wynagradzania) lub umowach o pracę premii okresowych, na przykład 
kwartalnych lub rocznych, wypłacanych w sytuacji niekorzystania przez pracow-
nika ze zwolnienia lekarskiego w danym okresie. Innym sposobem jest pomniej-
szanie stałych premii miesięcznych w razie korzystania przez pracownika ze 
zwolnienia lekarskiego. Wymienione mechanizmy mają motywować pracow-
ników do powstrzymywania się od korzystania z krótkoterminowych zwolnień 
lekarskich4. Ponieważ przepisy Kodeksu pracy nie regulują szczegółowo struk-
tury wynagrodzeń, w tym zasad przyznawania dodatkowych składników wyna-
grodzenia takich jak premie i nagrody, wymienione działania pracodawców 
należy uznać prima facie za dopuszczalne. Należy je jednak odnieść do wynika-
jącej z przepisów Kodeksu pracy zasady równego wynagradzania pracowników 
(art. 183c k.p.). Zastosowanie wskazanych mechanizmów premiowania do każ-
dej absencji chorobowej może prowadzić do dyskryminacji płacowej kobiet, co 
w świetle przepisów Kodeksu pracy jest zabronione5. Wymaga także odniesienia 
do wykładni prawa unijnego.

II. ZASADA RÓWNEGO WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Zasada równego wynagradzania pracowników stanowi jeden z elementów 
zasady równego traktowania pracowników wyrażonej w art. 112 k.p. i uzna-
wanej za podstawową zasadę prawa pracy. Oznacza ona, że pracownicy mają 
równe prawa z tytułu jednakowego wykonywania takich samych obowiązków, 
co w szczególności dotyczy kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu. Dla wzmocnie-
nia tej zasady art. 113 k.p. przewiduje, że zakazana jest jakakolwiek dyskrymi-
nacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu 
na płeć. Zasada równego traktowania pracowników została rozwinięta w roz-
dziale IIa Kodeksu pracy dotyczącym równego traktowania w zatrudnieniu, 

4 W 2016 i 2017 r. zaświadczenia lekarskie z tytułu choroby własnej najczęściej wystawiane 
były na okres do 10 dni (blisko 56%). Zaświadczenia o długości absencji chorobowej 11–30 dni 
stanowiły 38,9% ogółu liczby zaświadczeń lekarskich. Por. Absencja chorobowa w 2016 roku..., 
s. 14; Absencja chorobowa w 2017 roku..., s. 14.

5 Szerzej na ten temat K. Walczak, Zakaz dyskryminacji w wynagrodzeniu w świetle przepi-
sów prawa i praktyka jego wdrażania, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2005, 
nr 1, s. 73 wraz z cytowaną literaturą. 
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wprowadzonym do Kodeksu pracy od 2001 r.6. Artykuł 183a k.p. potwierdza 
obowiązek równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie nawiązania sto-
sunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkole-
nia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W omawianym kontekście 
szczególnie istotny jest art. 183c k.p., który expressis verbis przyznaje pracow-
nikom prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę 
jednakowej wartości. Prawo to dotyczy nie tylko wynagrodzenia zasadniczego, 
lecz również wszystkich składników wynagrodzenia, bez względu na ich cha-
rakter, a także innych świadczeń związanych z pracą7. Natomiast art. 183b § 1 
k.p. za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu uznaje m.in. 
niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych 
świadczeń związanych z pracą. 

Wymienione regulacje Kodeksu pracy dotyczące równego traktowania pra-
cowników zostały przemodelowane i silnie rozbudowane pod wpływem prawa 
unijnego. Zasada równego traktowania pracowników stanowi obecnie jeden 
z podstawowych działów unijnego prawa pracy8, a jej początki sięgają wpro-
wadzenia obowiązku równego traktowania pracowników ze względu na płeć9. 
Nakaz równego wynagradzania kobiet i mężczyzn był jednym z nielicznych 
postanowień socjalnych zawartych w 1957 r. w Traktacie Rzymskim (art. 119) 
i uznany został za jeden z fundamentów Wspólnoty10, a pierwsza dyrektywa 
z zakresu wspólnotowego prawa pracy z 1975 r. dotyczyła właśnie zasady rów-
nego wynagradzania kobiet i mężczyzn11. 

Obecnie art. 157 TFUE nakazuje państwom członkowskim zapewnić stoso-
wanie zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej 
za taką samą pracę lub pracę takiej samej wartości. Potwierdza to dyrektywa 
2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie 

 6 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw, Dz.U. nr 128, poz. 1405. Zob. L. Florek, Dostosowanie polskiego prawa pracy 
do prawa unijnego ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy, „Monitor 
Prawa Pracyˮ 2004, nr 1, s. 4 i n.

 7 M. Kuba, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2017, s. 135.
 8 M. Matey-Tyrowicz, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu w prawie wspólnotowym, (w:) 

M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI wieku, Warsza-
wa 2002, s. 590; L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 58.

 9 L. Mitrus, Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Kraków 2006, s. 179. 
10 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 1976 r., C-43/75, Defrenne 

v. Sabena (Defrenne II), ECR 1976, s. 455.
11 Dyrektywa Rady 75/117/EWG z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw 

państw członkowskich dotyczących zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet, 
Dz.Urz. UE L 45, z 19.02.1075 r., s. 19, zastąpiona przez dyrektywę cytowaną w pkt 12.
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zatrudnienia i pracy12, która w art. 4 wprowadza zakaz bezpośredniej lub pośred-
niej dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do wszelkich aspektów 
i warunków wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o jednakowej warto-
ści. Zgodnie z art. 2 ust. 2c dyrektywy dyskryminacja obejmuje m.in. wszelkie 
mniej korzystne traktowanie kobiety związane z ciążą lub urlopem macierzyń-
skim w rozumieniu dyrektywy 92/85/EWG. Natomiast dyrektywa 92/85/EWG 
z dnia 19 października 1992 r. wprowadza środki służące wspieraniu poprawy 
w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które 
niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią13. Potwierdza m.in. prawo 
wymienionych pracownic do utrzymania prawa do wynagrodzenia lub zasiłku 
w sytuacjach przewidzianych w dyrektywie (art. 5–11).

Równość kobiet i mężczyzn gwarantuje także Karta Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej14. Artykuły 21 i 23 Karty zakazują wszelkiej dyskrymina-
cji m.in. ze względu na płeć oraz chronią prawo do równego traktowania kobiet 
i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym w dziedzinie zatrudnienia, pracy 
i wynagrodzenia. Podobnie ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 100 Mię-
dzynarodowej Organizacji Pracy z 1951 r. nakłada obowiązek zapewniania 
stosowania do wszystkich pracowników zasady jednakowego wynagrodzenia 
pracujących kobiet i mężczyzn za pracę jednakowej wartości (art. 2 ust. 1)15. 

Zasady te znajdują odzwierciedlenie także w Konstytucji RP. Artykuł 32 
Konstytucji RP wskazuje, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają 
prawo do równego traktowania przez władze publiczne oraz nikt nie może być 
dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiej-
kolwiek przyczyny16. Artykuł 33 Konstytucji RP potwierdza równe prawa kobiety 
i mężczyzny w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, 
w szczególności równe prawo do jednakowego wynagradzania za pracę jedna-
kowej wartości. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego utrwalona jest 
wykładnia, zgodnie z którą zasada wyrażona w art. 32 Konstytucji RP nakazuje 
„równo traktować równych, podobnych – podobnie, a nierównych nierówno”17. 

12 Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w spra-
wie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn 
w dziedzinie zatrudnienia i pracy (wersja przeredagowana), Dz.Urz. L 204, z 26.07.2006 r., s. 23. 

13 Dyrektywa Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia 
środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią, Dz.Urz. UE L 348, 
z 28.11.1992 r., s. 1.

14 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389 (wer-
sja skonsolidowana).

15 Dz.U. z 1955 r., nr 38, poz. 238. 
16 Szerzej A. Musiała, Wynagrodzenie za „pierwszą pracę” na tle zasady niedyskryminacji, 

(w:) Z. Niedbała (red.), Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycz-
nym, Warszawa 2011, s. 194 i n.

17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2006 r., SK 41/05, OTK-A 
2006, nr 9, poz. 126. 
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Podobnie Trybunał Sprawiedliwości UE wskazuje, że zasada równego traktowa-
nia wymaga, aby porównywalne sytuacje nie były traktowane w odmienny spo-
sób, a sytuacje odmienne nie były traktowane w sposób jednakowy18.

Zasada równego traktowania pracowników oznacza zatem nakaz jednako-
wego traktowania pracowników znajdujących się w identycznej sytuacji, pozwa-
lając jednocześnie na ich odmienne traktowanie w sytuacjach od siebie różnych. 
Różnicowanie pracowników samo w sobie nie jest zakazane pod warunkiem, 
że nie opiera się na dyskryminujących kryteriach, wymienionych przykładowo 
w art. 113 k.p. Przepis ten nie wymienia choroby, co pozwala na wniosek, że pra-
codawca może wprowadzać premie dla pracowników niekorzystających ze zwol-
nień lekarskich lub obniżać premie tym chorującym. Co do zasady nie stanowi 
to dyskryminacji pracowników chorujących, gdyż pracownicy zdrowi i chorzy 
nie są w identycznej sytuacji, a zróżnicowanie pracowników ma charakter obiek-
tywny19. Teza ta wymaga jednak doprecyzowania wobec podziału na dyskrymi-
nację bezpośrednią i pośrednią. 

III. ZAKAZ DYSKRYMINACJI BEZPOŚREDNIEJ I POŚREDNIEJ

Zasada równego traktowania pracowników została ujęta w obowiązują-
cych przepisach szeroko. Zgodnie z art. 183a § 2 k.p. oznacza ona niedyskry-
minowanie w jakikolwiek sposób, pośrednio lub bezpośrednio, z przyczyn 
wymienionych przykładowo w tym przepisie, w tym m.in. ze względu na płeć. 
Zgodnie z art. 183a § 3 k.p. dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy 
pracownik z jednej lub z kilku przyczyn był, jest lub mógłby być traktowany 
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Natomiast 
dyskryminacja pośrednia występuje wówczas, gdy na skutek pozornie neu-
tralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania 
występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie 
niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pra-
cowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka 
przyczyn wymienionych w Kodeksie, chyba że postanowienie, kryterium lub 

18 Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE: z dnia 16 września 2010 r., C-149/10, Zoi Chatzi, 
ECR 2010, s. I-08489; z dnia 5 czerwca 2008 r., C-164/07, Wood, ECR 2008, s. I-4143; z dnia 19 
listopada 2009 r., C-402/07, Stugeon i in., ECR 2009, s. I-10923.

19 Na marginesie należy zastrzec możliwość wystąpienia dyskryminacji ze względu na stan 
zdrowia, zwłaszcza w kontekście potencjalnej nowelizacji Kodeksu pracy, potwierdzającej otwar-
ty charakter katalogu zakazanych kryteriów dyskryminacji (projekt z dnia 1 czerwca 2017 r., druk 
sejmowy nr 1653).
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działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, 
który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne (art. 183a § 4 k.p.). Wprowadzenie premii za brak absencji chorobo-
wych bez wyjątków może prowadzić do dyskryminacji kobiet, co będzie rów-
noznaczne ze złamaniem zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. Zależy to 
od przyczyny nieobecności pracownicy w pracy. 

Szerokie ujęcie dyskryminacji, obejmujące zarówno dyskryminację bez-
pośrednią, jak i pośrednią może w praktyce budzić wątpliwości. Z pewnością 
łatwiejsza do ujęcia i wyeliminowania jest dyskryminacja bezpośrednia, tym 
bardziej że od czasu członkostwa Polski w Unii Europejskiej rośnie świadomość 
obowiązywania zasady równego traktowania pracowników i zakazu dyskrymi-
nacji. Sprzyja temu między innymi implementacja do wewnętrznego porządku 
prawnego antydyskryminacyjnych przepisów unijnych. Artykuł 94 pkt 2b k.p. 
nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnie-
niu, a art. 9 § 4 k.p. stwierdza, że postanowienia układów zbiorowych i innych 
opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów okre-
ślających prawa i obowiązki stron stosunku pracy naruszające zasadę równego 
traktowania nie obowiązują. Dodatkowo na pracodawców został nałożony obo-
wiązek udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego 
traktowania (art. 941 k.p.). Zasadę równego traktowania pracowników wzmac-
nia także nakaz prounijnej wykładni przepisów krajowych, realizowanej mię-
dzy innymi przez Sąd Najwyższy, co przyczynia się do poszerzania świadomości 
pracodawców dotyczącej zakazu dyskryminacji pracowników, zwłaszcza ze 
względu na płeć i wiek20. Zmiany wymusza także działalność orzecznicza Trybu-
nału Sprawiedliwości UE21. 

Wskazane okoliczności powodują, że postanowienia regulacji wewnątrzza-
kładowych dotyczące wynagradzania pracowników, czyli układów zbiorowych 
czy regulaminów wynagradzania (premiowania), praktycznie nie zawierają 
postanowień bezpośrednio dyskryminujących pracowników. Taryfikatory wyna-
grodzeń tworzone są na podstawie kryteriów obiektywnych, takich jak na przy-
kład staż pracy, wykształcenie, doświadczenie czy kwalifikacje niezbędne do 
wykonywania określonej pracy. W tym ujęciu prawdziwa wydaje się być postawa 
wskazująca, że „taryfikatory nie mają płci”, co podkreślają m.in. przedstawiciele 
związków zawodowych uczestniczący w ich ustalaniu. Pomimo tego pomiędzy 
wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn występują udowodnione różnice, nazywane 

20 Por. wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2010 r., IV IP 300/09, LEX 
nr 1135962; uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r., I PZP 4/08, 
LEX nr 465384, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008 r., I PK 219/07, LEX nr 437329.

21 Por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 marca 2014 r., C-38/13, Nierodzik, 
LEX nr 1433647 oraz ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1220.
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luką płacową (gender pay gap). W Polsce współczynnik GPG na tle innych krajów 
europejskich jest relatywnie niski22, choć zdaniem GUS obecnie sięga 18,5%23. 

Trudniejsza do uchwycenia jest dyskryminacja pośrednia. Jak już wskazano, 
zgodnie z art. 183a § 4 k.p. wiąże się ona z istnieniem pozornie neutralnych posta-
nowień, stosowanych kryteriów lub podejmowanych działań, które prowadzą lub 
mogą prowadzić do niekorzystnych dysproporcji albo szczególnie niekorzystnej 
sytuacji, między innymi w odniesieniu do warunków zatrudnienia. W doktry-
nie wskazuje się, że podstawowe znaczenie w tym zakresie ma pozorna neutral-
ność w postępowaniu pracodawcy. Powoduje ona, że skutek w postaci gorszego 
traktowania pracowników nie jest bezpośrednio uwidoczniony, gdyż pracodawca 
uzasadnia swoje postępowanie motywami neutralnymi z punktu widzenia prak-
tyk dyskryminacyjnych. Dyskryminacja pośrednia dotyczy najczęściej grupy 
pracowników, wyróżnionych ze względu na kryterium dyskryminacji, np. kobie-
cej części załogi, lub znacznej liczby pracowników należących do tej grupy24. 
Innymi słowy, dyskryminacja pośrednia nawiązuje do kryteriów neutralnych, 
które nie są zakazane, lecz ich zastosowanie wywołuje niekorzystny skutek dla 
grupy osób chronionych przez zakaz dyskryminacji25. 

Pojęcie dyskryminacji pośredniej stworzone zostało przez judykaturę ame-
rykańską26, natomiast w Europie koncepcja dyskryminacji pośredniej została 
rozwinięta przez Trybunał Sprawiedliwości UE, który dla zapewnienia sku-
teczności wspólnotowym regulacjom antydyskryminacyjnym wzorował się na 
systemach common law27. Następnie definicja dyskryminacji pośredniej poja-
wiła się w dyrektywie Rady 97/80/WE28 w 1997 r. i dla większości państw 
członkowskich była całkowicie nową instytucją prawną29. Wydaje się, że do 
tej pory zrozumienie istoty tego zjawiska nie do końca jest oczywiste, także 
dla samych partnerów społecznych negocjujących warunki wynagradzania pra-
cowników. Tymczasem trzeba mieć na uwadze, że dyskryminacja pośrednia 
wciąż odgrywa istotną rolę w kontekście walki z dyskryminacją ze względu 

22 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics 
(dostęp: 6.04.2018 r.). 

23 GUS, Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 r., Bydgoszcz 2018, 
s. 21. 

24 J. Wratny, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 54. 
25 J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej, To-

ruń 2012, s. 14.
26 Wyrok Griggs v. Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971), (w:) M. Mercat-Bruns, Des espaces 

d’innovation française en droit de la non discrimination à la lumière du droit européen et du droit 
américain, COMPTRASEC-WPS/2015/15, Novembre 2015, s. 12.

27 J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja pośrednia..., s. 13. 
28 Dyrektywa Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie ciężaru dowodu w przy-

padkach dyskryminacji ze względu na płeć, Dz.Urz. UE L 14, z 20.01.1998 r., s. 6, zastąpiona przez 
dyrektywę cytowaną w pkt 11. 

29 M. Domańska, Zasada równości (zakaz dyskryminacji), (w:) A. Wróbel (red.), Stosowanie 
prawa Unii Europejskiej przez sądy, Warszawa 2010, s. 195. 
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na płeć30. Dla oceny, czy ma miejsce dyskryminacja pośrednia, konieczna jest 
zatem ocena skutków postanowień wewnątrzzakładowych lub działań praco-
dawcy wobec określonej grupy pracowników i weryfikacja, czy istniały obiek-
tywne powody ich wprowadzenia. 

IV. NIEOBECNOŚĆ W PRACY Z POWODU CHOROBY W TRAKCIE 
CIĄŻY LUB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB 

INNYM CHORYM CZŁONKIEM RODZINY

Analizując problem premii za brak absencji chorobowych w kontekście dys-
kryminacji płacowej kobiet, trzeba mieć na uwadze, że przyczyny korzystania 
przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego, a tym samym przyczyny jego nie-
obecności w pracy, mogą być różne. ZUS na tle ustawy z 1999 r. o świadcze-
niach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa31 (tzw. ustawa zasiłkowa) 
wyróżnia absencje chorobowe z tytułu choroby własnej, z tytułu sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem oraz absencje chorobowe z tytułu opieki nad innym 
członkiem rodziny32. W przypadku choroby własnej pracownika wprowadze-
nie premii za brak absencji chorobowych istotnie może pomóc te nieobecności 
minimalizować33. 

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że absencje z tytułu choroby własnej 
mogą powstać w okresie ciąży, co może być związane z patologicznym stanem 
zagrażającym zdrowiu matki lub dziecka. Ponieważ jedynie kobiety mogą być 
w ciąży34, odmienne ich traktowanie może zostać uznane za dyskryminację bez-
pośrednią ze względu na płeć. Jednak w polskich realiach nieobecność kobiety 
w pracy w trakcie ciąży niekoniecznie musi być związana z chorobą sensu stricto, 
co zwłaszcza należy odnieść do pracownic wykonujących bardziej intensywną 
pracę. Nie chodzi przy tym o prace szczególne uciążliwe lub szkodliwe dla 

30 J. Maliszewska-Nienartowicz, Dyskryminacja pośrednia..., s. 16.
31 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1368, z późn. zm.
32 Absencja chorobowa w 2017 roku..., s. 10. 
33 Por. przykładowo spadek liczby zachorowań w służbach mundurowych po zmianie wy-

sokości wynagrodzenia chorobowego z 100% na 80%, https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/135-
43,Ustawa-o-L-4-dziala-liczba-funkcjonariuszy-na-zwolnieniu-spadla-o-niemal-30.html (dostęp: 
15.04.2016 r.). 

34 Z zastrzeżeniem przypadku osób transseksualnych (transgender). Por. wyrok Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 kwietnia 2017 r., A.P., Garçon and Nicot v. France 
(79885/12, 52471/13 and 52596/13) oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 4 marca 
2004 r., C-303/02, Haackert, ECR 2004, s. I-2195.
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zdrowia kobiet w rozumieniu art. 176 k.p.35, które wiążą się z obowiązkiem prze-
niesienia pracownicy do innej pracy lub zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy (art. 179 k.p.). W odmiennym stanie fizjologicznym organizm kobiety może 
gorzej znosić codzienny wysiłek związany z regularną pracą i dojazdami do niej 
(uwzględnia to przykładowo art. 148 k.p., który zakazuje kobietom w ciąży wyko-
nywania pracy powyżej 8 godzin dziennie). Z tego powodu przyjęła się praktyka, 
że kobiety ciężarne nierzadko korzystają ze zwolnień lekarskich, zwłaszcza pod 
koniec tego okresu. 

W pewien sposób do powstania tej praktyki przyczyniło się ustawodawstwo. 
Przez długie lata (od czasu wejścia w życie Kodeksu pracy w 1975 r. do 2013 r.) 
przed porodem kobieta mogła wykorzystać jedynie dwa tygodnie urlopu macie-
rzyńskiego. Dopiero od czerwca 2013 r. art. 180 § 2 k.p. pozwala na wykorzysta-
nie nie więcej niż 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu36. Trzeba pamiętać, 
że początkowo Kodeks pracy przyznawał kobiecie prawo jedynie do 16 tygodni 
urlopu macierzyńskiego przy pierwszym porodzie i 18 przy każdym następnym 
porodzie (wyjątkowo 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego 
dziecka przy jednym porodzie), bez prawa do dodatkowego urlopu macierzyń-
skiego37 lub urlopu rodzicielskiego38. Stosunkowo krótkie urlopy macierzyńskie 
powodowały zapewne, że kobiety niechętnie skracały je chociażby o 2 tygo-
dnie. Z tego względu wskazane rozwiązanie, czyli możliwość wykorzystania do 
6 tygodni urlopu macierzyńskiego przed porodem, do tej pory rzadko jest stoso-
wane w praktyce39. 

Szczególną sytuację kobiet w ciąży uwzględniają obowiązujące przepisy. 
Z art. 92 § 1 pkt 2 k.p. wynika, że za czas niezdolności do pracy wskutek choroby 
przypadającej w czasie ciąży pracownica zachowuje prawo do 100% wynagro-
dzenia. Podobnie art. 11 ust. 2 ustawy zasiłkowej z 1999 r. przyznaje kobietom 
prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, 
jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży. Celem takiego rozwiązania 

35 Por. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac 
uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko 
piersią, Dz.U. z 2017 r., poz. 796.

36 Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych 
ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 675, która zmieniła art. 180 k.p. z dniem 17 czerwca 2013 r. 

37 Prawo do korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego powstało od 1 stycznia 
2010 r., wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz 
niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 237, poz. 1654. Zostało zniesione od 2 stycznia 2016 r., poprzez 
dołączenie go do urlopu rodzicielskiego. 

38 Urlop rodzicielski obowiązuje od 17 czerwca 2013 r., został wprowadzony ustawą z dnia 
28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., 
poz. 675.

39 B. Lenart, (w:) A. Kopyść, B. Lenart, R. Tonder, Urlopy rodzicielskie i zasiłki macierzyń-
skie. Zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania, Warszawa 2016, s. 8. 
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jest ochrona kobiet w ciąży oraz ochrona dziecka poczętego40. Kobieta w ciąży 
w razie potrzeby powinna bowiem przede wszystkim dbać o ochronę siebie 
i dziecka, bez obawy o obniżenie dochodów. Potwierdza to fakt, że ustawodawca 
przyznał kobiecie prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% w przy-
padku każdej choroby w trakcie ciąży, nie tylko choroby związanej z ciążą41. 
Pozwala to na przypuszczenie, że ustawodawca uwzględnił, iż w tym okresie 
kobieta może być bardziej podatna na korzystanie ze zwolnień lekarskich, nie-
zależnie od tego, czy wiąże się to z zagrożeniem ciąży, czy wpływem wysiłku 
związanego z regularną pracą na organizm kobiety. 

Dane statystyczne ZUS pokazują istnienie istotnej różnicy w strukturze 
absencji chorobowych kobiet i mężczyzn w przedziale wiekowym 20–39 lat, czyli 
w tym okresie, kiedy kobiety najczęściej zachodzą w ciążę i opiekują się małymi 
dziećmi. Z danych wynika, że w przedziale wiekowym 20–29 lat absencje choro-
bowe mężczyzn wynoszą 15,8%, a kobiet 23,9%. Podobnie jest w przedziale wie-
kowym 30–39 lat, gdzie nieobecność mężczyzn z powodu choroby sięga 23,3%, 
a kobiet 33,5%. Natomiast od 40. roku życia proporcje się zmieniają i w każdej 
z grup wiekowych 40–49 lat, 50–59 lat, 60–64 lata oraz powyżej 65. roku życia 
częściej chorują mężczyźni. Potwierdza to wpływ okresu ciąży i wychowywania 
małych dzieci na częstotliwość nieobecności kobiet w pracy. 

Ponadto dane ZUS wskazują, że w 2014 r. najwyższe wydatki z ubezpie-
czeń społecznych poniesione zostały z tytułu absencji spowodowanej chorobami 
okresu ciąży, porodu i połogu – 27,9% ogółu wydatków na absencję chorobową, 
które w populacji kobiet stanowią aż 45,2% wydatków związanych z absencją. 
Następne w kolejności są wydatki z tytułu absencji spowodowanej chorobami 
układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, co stanowiło 12,9% 
wydatków42. Różnica pomiędzy tymi wartościami o 15% pokazuje, jak częste są 
absencje chorobowe spowodowane chorobami okresu ciąży, porodu i połogu na 
tle innych przyczyn nieobecności w pracy z powodu choroby. 

Wskazane argumenty dowodzą, że pozbawienie pracownic w ciąży nieobec-
nych w pracy z powodu choroby prawa do premii lub jej obniżenie może zostać 
potraktowane co najmniej jako dyskryminacja pośrednia, w razie uwzględnienia, 
że omawiany sposób zarządzania absencjami chorobowymi w świetle danych 
ZUS w znacznie większym stopniu dotyczy kobiet niż mężczyzn. Uznanie za 
dyskryminację pośrednią wymaga jednak jeszcze ustalenia, że pracodawca nie 

40 Ł. Prasołek, Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, (w:) 
M. Gersdorf, B. Gudowska (red.), Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, 
Warszawa 2012, s. 492. 

41 A. Rzetecka-Gil, Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, 
Warszawa 2009, s. 44.

42 Dane ZUS przedstawione przez H. Zalewską w: Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń 
społecznych związane z niezdolnością do pracy, (w:) A. Kurzynowski (red.), Zabezpieczenie spo-
łeczne a zdrowie publiczne, Warszawa–Radom 2016, s. 131–134. 
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miał obiektywnych powodów postępowania w określony sposób (art. 183a § 4 in 
fine k.p.). Szukając tych powodów, można wskazać, że celem pracodawców jest 
zmniejszenie kosztów absencji chorobowych, zwłaszcza w kontekście przyjętej 
praktyki korzystania ze zwolnień lekarskich przez ciężarne pracownice. Jednak 
brytyjska judykatura potwierdza, że działania pracodawców zmierzające do obni-
żenia kosztów nie mogą być same w sobie okolicznością usprawiedliwiającą róż-
nicowanie pracowników, zwłaszcza jeśli są one powiązane z dyskryminującym 
kryterium (jak w analizowanej sytuacji). Przy okazji warto dodać, że w judyka-
turze brytyjskiej, dowodząc istnienia dyskryminacji pośredniej, uwzględnia się 
też fakt, że kobiety częściej niż mężczyźni opiekują się dziećmi43. 

Analizując problematykę premii dla pracownic w ciąży nieobecnych w pracy 
z powodu choroby, należy odnieść się do rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE, który zajmował się omawianą problematyką. W 1990 r. w sprawie Heartz 
v. Aldi Trybunał uznał, że kobiety i mężczyźni są w jednakowym stopniu podatni 
na choroby, a zatem jeśli kobiety są zwalniane z pracy ze względu na nieobecność 
w pracy w takich samych okolicznościach jak mężczyźni, to nie istnieje dyskry-
minacja ze względu na płeć. Nie ma w tym przypadku konieczności badania, czy 
kobiety są częściej nieobecne w pracy z powodu choroby niż mężczyźni, a zatem 
czy istnieje jakakolwiek dyskryminacja pośrednia44. Trybunał potwierdził to sta-
nowisko także w 1997 r. w wyroku Larsson, przyznając, że skoro pracownicy 
płci męskiej i żeńskiej są w równym stopniu narażeni na choroby, to dyrektywa 
2006/54 nie dotyczy chorób związanych z ciążą lub porodem45.

Jednak wyrok Heartz v. Aldi dotyczył choroby kobiety po urlopie macierzyń-
skim i w tym zakresie nakazywał jednakowe traktowanie choroby kobiety i męż-
czyzny. Trybunał podniósł ponadto obawy, że zakaz rozwiązania umowy o pracę 
ze względu na każdą chorobę powiązaną z ciążą lub połogiem mógłby mieć 
zastosowanie przez wiele lat po porodzie, co nadmiernie obciążałoby pracodaw-
ców oraz negatywnie oddziaływałoby na zatrudnienie kobiet. Podobnie wyrok 
Larsson dotyczył choroby, która zaczęła się w trakcie ciąży i trwała po zakończe-
niu urlopu macierzyńskiego. Trybunał argumentował, że dyrektywa 92/85/EWG 
gwarantuje kobietom ochronę w czasie ciąży i urlopu macierzyńskiego, nie roz-
ciągając się na okres późniejszy. 

Natomiast w wyroku z 1998 r. Brown v. Rentokil Trybunał przyznał, że ciąża 
jest okresem, w którym mogą pojawić się zaburzenia i komplikacje wymagające 
ścisłego medycznego nadzoru, a w niektórych wypadkach powstrzymywania 

43 M. Wujczyk, Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważanie porównawcze de lege lata 
i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych, Warszawa 
2016, s. 70–73. 

44 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 listopada 1990 r., C-179/88, Heartz, ECR 
1990, s. I-3994.

45 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 maja 1997 r., C-400/95, Larsson, ECR 
1997, s. I-2774.
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się od pracy. Zaburzenia te mogą powodować niezdolność do pracy i stanowią 
składową ryzyka związanego z ciążą i tym samym jej cechę charakterystyczną. 
Ponieważ tylko kobiety mogą być w ciąży, zwolnienie kobiety ze względu na 
przedłużającą się nieobecność w pracy jest związane z wystąpieniem ryzyka 
związanego z ciążą i dlatego należy je zasadniczo traktować jako dyskryminację 
ze względu na płeć46. Trybunał nakazał tym samym odmiennie traktować nie-
obecność z powodu choroby w trakcie ciąży od innych chorób. 

Natomiast bezpośrednio do wynagrodzenia kobiet w ciąży z powodu nie-
obecności w pracy spowodowanej chorobą związaną z ciążą Trybunał odniósł się 
w wyrokach z 1998 r. Pedersen47 oraz McKenna48. W sprawie Pedersen Trybu-
nał, powołując się na wykładnię przyjętą w sprawie Brown, uznał, że zaburzenia 
i komplikacje w trakcie ciąży są częścią ryzyka z nią powiązanego i cechą jej 
właściwą, a zatem pozbawienie pracownicy pełnego wynagrodzenia przed roz-
poczęciem urlopu macierzyńskiego w sytuacji, gdy jej niezdolność do pracy jest 
powiązana z patologicznym stanem lub szczególnym ryzykiem dla dziecka, musi 
być traktowane jako powiązane bezpośrednio z ciążą i tym samym uznane za 
dyskryminację. Jednakże nie stanowi dyskryminacji pozbawienie pracownicy 
części lub nawet całości wynagrodzenia w przypadku, gdy nieobecność w pracy 
jest związana raczej z mniejszymi dolegliwościami typowymi dla ciąży lub po 
prostu wynika z zaleceń lekarza niepowiązanych z niezdolnością do pracy. Wów-
czas decyzja pracodawcy powiązana jest nie tyle z ciążą, co z wyborem pracow-
nicy, aby w tym okresie nie pracować. 

Natomiast w sprawie McKenna Trybunał uznał, że możliwe jest obniże-
nie wynagrodzenia pracownicy w ciąży, jeżeli nieobecność w pracy przekracza 
pewien ustalony okres, pod warunkiem że pracownik płci żeńskiej jest tak samo 
traktowany jak pracownik płci męskiej. Nieobecność w pracy z powodu choroby 
w okresie ciąży została potraktowana jak każda inna absencja chorobowa, pomimo 
zastrzeżeń ze strony rządu włoskiego i Komisji, że obniżanie wynagrodzenia oraz 
zaliczanie nieobecności z powodu choroby na poczet maksymalnej łącznej liczby 
dni zwolnienia chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi dyskry-
minację ze względu na płeć. Rząd austriacki oświadczył, że do niezdolności do 
pracy związanej z ciążą powinny mieć zastosowanie inne przepisy aniżeli te sto-
sowane w przypadku niezdolności do pracy z nią niezwiązanej (pkt 39). Trybunał 
dostrzegł także, że traktowanie nieobecności w pracy w okresie ciąży z powodu 
choroby jak każdej innej absencji chorobowej może wpływać na wynagrodzenie 
pracownicy w razie choroby po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (pkt 68–69).

46 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 30 czerwca 1998 r., C-394/96, Brown, ECR 
1998, s. I-4224.

47 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 1998 r., C-66/96, Pedersen, 
ECR 1998, s. I-7354.

48 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 8 września 2005 r., C-191/03, McKenna, 
ECR 2005, s. I-07631.
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Należy przy tym mieć na uwadze, że w sprawie McKenna Trybunał odniósł 
się do przepisów dyrektywy 92/85/EWG, która pozwala na obniżenie wynagro-
dzenia lub zasiłku w okresie urlopu macierzyńskiego (art. 11) i uznał, że skoro 
w pewnych granicach możliwe jest obniżenie wynagrodzenia pracownicy w trak-
cie trwania urlopu macierzyńskiego – o ile przez to wynagrodzenie nie jest tak 
niskie, że podważa to realizację celu, jakim jest ochrona pracownic przed poro-
dem – i nie stanowi to dyskryminacji ze względu na płeć, to tym bardziej nie 
stanowi dyskryminacji obniżenie w tych samych granicach wynagrodzenia pra-
cownicy nieobecnej w pracy podczas ciąży z powodu choroby z nią związanej. 
Trybunał uznał, że skoro prawo unijne nie wymaga zagwarantowania pracownicy 
nieobecnej w pracy w trakcie ciąży prawa do pełnego wynagrodzenia, to tym 
samym jego obniżenie nie stanowi dyskryminacji ze względu na płeć. 

Przegląd orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE pokazuje także niekonse-
kwentne podejście do niezdolności do pracy pracownic w ciąży z powodu cho-
roby. W niektórych orzeczeniach choroba w czasie ciąży jest traktowana jako 
coś, co może dotyczyć wyłącznie kobiet, zatem odmienne traktowanie oznacza 
dyskryminację (bezpośrednią) ze względu na płeć. Czasem wymaga to jednak 
istnienia stanu patologicznego lub szczególnego ryzyka dla dziecka. Nieobecność 
w pracy powiązana z drobnymi typowymi dla ciąży mniejszymi uciążliwościami 
jest traktowana jak każda inna choroba. W innych orzeczeniach choroba w trakcie 
ciąży bywa porównywana ze „zwykłą” chorobą, która może dotyczyć wszystkich 
pracowników niezależnie od płci. Widać także wyraźnie odmienne podejście 
do choroby pracownicy w trakcie ciąży i choroby powiązanej z ciążą (powsta-
łej w następstwie ciąży), która trwa po zakończeniu urlopu związanego z macie-
rzyństwem. Koniec urlopu związanego z macierzyństwem kończy bowiem okres 
szczególnej ochrony kobiet w ciąży49. Trybunał pomija także koncepcję dyskry-
minacji pośredniej. 

Chcąc jednak powołać się na wykładnię dokonywaną przez Trybunał, trzeba 
uwzględnić, że w ustawodawstwie polskim zostały przyjęte bardziej korzystne 
rozwiązania wobec pracownic w ciąży niż w innych krajach europejskich, do któ-
rych odnosiły się przedstawione orzeczenia. W szczególności należy odnieść się 
do zakazu obniżania krajowych standardów ochronnych z powołaniem na prze-
pisy unijne, nazywanego też zasadą ochrony50 lub zasadą wzmożonej ochrony 
krajowej51. Preambuła dyrektywy 92/85/EWG oraz jej art. 1 ust. 3 wyraźnie 
wskazują, dyrektywa nie może mieć wpływu na obniżenie poziomu ochrony 
zapewnionej pracownicom w ciąży, pracownicom, które niedawno rodziły, lub 

49 R. Lang, Complex Equality and the Court of Justice of the European Union. Reconciling 
Diversity and Harmonisation, Boston: Bill 2018, s. 60.

50 P. Rodière, Droit social de l’Union Europeénne, Librairie Générale de Droit et de Jurispru-
dence 2002, s. 104 i n.

51 N. Moizard, Droit du travail communautaire et protection nationale renforcée, tom I, 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille 2000, s. 101 i n. 
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karmiącym piersią w porównaniu z ich sytuacją w poszczególnych państwach 
członkowskich w momencie przyjęcia niniejszej dyrektywy. Podobnie art. 27 
ust. 2 dyrektywy 2006/54 przewiduje, że jej wprowadzenie w życie nie może 
w żadnych okolicznościach stanowić podstawy do obniżenia poziomu ochrony 
pracowników w dziedzinach, do których ma ona zastosowanie. W tym kontekście 
trudno powoływać się na interpretację Trybunału wyrażoną w wyrokach Peder-
sen czy McKenna, powstałą w odniesieniu do przepisów dyrektywy, które zezwa-
lają na obniżenie wynagrodzenia w trakcie urlopu macierzyńskiego i nie odnoszą 
się wcale do wynagrodzenia kobiet w ciąży, skoro przepisy polskie gwarantują 
kobiecie niezdolnej do pracy w czasie ciąży prawo do 100% wynagrodzenia lub 
zasiłku niezależnie od przyczyny, w sposób bardziej korzystny w porównaniu 
do choroby pracowników płci męskiej. Jak zatem uzasadnić zmniejszenie tej 
ochrony w kontekście obniżenia lub pozbawienia premii pracownicy nieobecnej 
w pracy w trakcie ciąży?

Pozwala to na wniosek, że skoro przepisy rangi ustawowej – Kodeksu pracy, 
ustawy zasiłkowej, a także ustawy o zwolnieniach grupowych52 – kierują się 
zasadą nieobniżania wynagrodzenia kobiety w okresie ciąży, także w razie cho-
roby i związanej z nią nieobecności ciężarnej pracownicy w pracy, to również 
przepisy wewnątrzzakładowe powinny tę zasadę przyjmować. Zgodnie z art. 9 
§ 2 k.p. postanowienia układów zbiorowych i porozumień zbiorowych oraz regu-
laminów i statutów nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy 
oraz innych ustaw i aktów wykonawczych. Tym samym nie można pozbawić pra-
cownicy w ciąży prawa do premii lub obniżyć jej premię ze względu na nieobec-
ność w pracy z powodu choroby. Choroba w trakcie ciąży dotyczy ze względów 
biologicznych wyłącznie kobiet, zatem różnicowanie ich uprawnień płacowych 
w zależności od obecności lub nieobecności w pracy prowadzi do dyskryminacji 
kobiet. W świetle przedstawionych rozważań w sytuacji, w której nieobecność 
w pracy ciężarnej pracownicy jest związana z patologicznym stanem zagraża-
jącym jej zdrowiu lub ze szczególnym ryzykiem dla dziecka, jest mowa o dys-
kryminacji bezpośredniej. W przypadku innych przyczyn nieobecności w pracy 
w trakcie ciąży dane ZUS pokazują wyraźnie istnienie dyskryminacji pośredniej, 
gdyż nie istnieją obiektywne przyczyny mniej korzystnego traktowania pracow-
nic w ciąży. 

Drugim prócz choroby w trakcie ciąży powodem nieobecności w pracy kobiet 
mogą być zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 
rodziny. Ustawa zasiłkowa z 1999 r. w art. 32 przewiduje prawo do zwolnienia od 
wykonywania pracy i zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego 
sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat (m.in. w przy-
padku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub 

52 Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1969 
(art. 5 ust. 5).
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szkoły, do których dziecko uczęszcza, oraz w przypadku choroby osoby spra-
wującej opiekę nad dzieckiem), a także opieki nad chorym dzieckiem w wieku 
do ukończenia 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny, jeżeli pozostają we 
wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania 
opieki. Z art. 33 ustawy zasiłkowej wynika, że prawo do zasiłku opiekuńczego 
przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu koniecz-
ności osobistego sprawowania opieki, maksymalnie przez 60 dni w roku kalen-
darzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi lub przez okres 14 dni 
w razie opieki nad innymi członkami rodziny. 

Przedstawione zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do zasiłku wyko-
rzystywane jest najczęściej z powodu choroby dziecka. I choć przepisy przyznają 
to prawo „ubezpieczonym”, to w praktyce głównie korzystają z niego kobiety, 
co potwierdzają cytowane wcześniej dane statystyczne ZUS. Dlatego wprowa-
dzenie w przepisach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę mechanizmów 
przewidujących nieprzyznawanie lub obniżanie premii pracownikom korzysta-
jącym z zasiłków opiekuńczych prowadzi do pośredniej dyskryminacji kobiet. 
Pozornie neutralne i dozwolone kryterium różnicowania (nieobecność w pracy 
związana z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego) stawia w mniej korzystnej 
sytuacji grupę pracowników, w której w rzeczywistości zdecydowanie przewa-
żają kobiety. 

Podobne stanowisko zajęła w ostatnim czasie judykatura włoska, uznając za 
pośrednią dyskryminację ze względu na płeć nieuwzględnianie m.in. okresu nie-
obecności w pracy z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego w celu opieki 
nad dzieckiem w okresie efektywnej obecności w pracy, powiązanej z premią 
za efektywność. Trybunał Apelacyjny w Turynie w 2016 r. rozpatrywał sprawę, 
w której każdemu pracownikowi przyznano dodatkową premię roczną propor-
cjonalnie do przepracowanych dni w roku kalendarzowym. Trybunał uznał, że 
kryterium prima facie pozornie wydaje się neutralne, gdyż ma na celu zniechę-
cać do wykorzystywania nieobecności w pracy oraz nagradzać tych pracowni-
ków, którzy w przyjętym okresie byli w pracy obecni. W rzeczywistości jednak 
kryterium to penalizuje nieobecność w pracy z powodu choroby dziecka i sta-
wia w mniej korzystnej sytuacji kobiety, które w porównaniu z mężczyznami 
zdecydowanie częściej (8/1 w rozpatrywanej sprawie) korzystają z tych zwol-
nień. Z tego względu Trybunał uznał, że w celu uniknięcia dyskryminacji przy 
przyznawaniu premii należy traktować nieobecność w pracy w celu sprawowania 
opieki nad dzieckiem (a także nieobecność z powodu urlopu macierzyńskiego 
i rodzicielskiego) na równi z okresem obecności w pracy. Rozwiązanie to apro-
buje włoska doktryna53. 

53 Wyrok Trybunału Apelacyjnego w Turynie z dnia 26 października 2016 r. n. 1858 z glosą 
M. Peruzziego: Criteri di distribuzione dei premii dirisultato e possibili discriminazioni retrib-
utive de genere, „Rivista Italiana Di Diritto Del Lavoroˮ 2017, Anno XXXVI Fasc. 2, s. 278 i n. 
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Ponadto premiowanie braku absencji chorobowych bez wyjątku, oprócz 
dyskryminacji pośredniej, wzmacnia też niekorzystny wpływ obowiązków 
rodzinnych na wynagrodzenia kobiet, które w większym stopniu biorą na siebie 
obciążenia rodzinne związane z wychowywaniem dzieci (lub opieką nad innym 
członkiem rodziny)54, czemu stara się przeciwdziałać państwo w ramach pro-
wadzonej polityki prorodzinnej55. Z powodu obciążenia obowiązkami rodzin-
nymi kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy lub unikają 
nadgodzin, bądź wybierają zatrudnienie w sektorach i zawodach, które dają się 
pogodzić z tymi obowiązkami, lecz są gorzej opłacane. W efekcie statystycznie 
kobiety wykonują gorzej płatną pracę i nie zajmują kierowniczych stanowisk56. 
W analizowanej sytuacji, będąc już zatrudnione, dodatkowo ponoszą negatywne 
konsekwencje finansowe związane z realizowaniem funkcji rodzicielskich 
czy opiekuńczych. Taka sytuacja może zostać również uznana za dyskrymi-
nację ze względu na obowiązki rodzinne57, która – podobnie jak inne formy 
dyskryminacji – jest niedopuszczalna. Prowadzi także do swoistego błędnego 
koła – w razie konieczności opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem 
rodziny to kobiety rezygnują z pracy, gdyż zarabiają mniej i ich rezygnacja ozna-
cza mniejsze straty w dochodach dla gospodarstwa domowego. Jednocześnie 
to z powodu sprawowania funkcji opiekuńczych (macierzyńskich i wychowaw-
czych) w rodzinie i mniejszej liczby godzin poświęcanych na pracę wynagro-
dzenia kobiet są niższe58. 

Wybór kryterium obecności w pracy dla oceny produktywności pracownika 
często jest także kryterium anachronicznym. Rozwój technologii oraz nowych 
form organizacji pracy, w tym praca zdalna i digitalizacja pracy utrudniają ocenę 
wyników pracy pracownika jedynie w kontekście liczby dni lub godzin prze-
pracowanych na terenie zakładu pracy. Bardziej miarodajne jest odniesienie się 
do obciążenia pracą w danym okresie, ocena jej jakości oraz stopnia osiągnięcia 
indywidualnych lub zespołowych celów wyznaczonych przez pracodawcę59. 

54 Por. badania GUS: Praca a obowiązki rodzinne w 2010 r., Warszawa 2012 oraz P. Mi-
choń, Zatrzymana rewolucja? Zmiany w podziale pracy w gospodarstwach domowych, „Polityka 
Społecznaˮ 2015, nr 2, s. 27 i n. 

55 Por. argumenty zmian związanych uprawnieniami rodzicielskimi w uzasadnieniu projektu 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., druk sejmowy nr 3288. 

56 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.30/2014/mtg_1/10_
EST.pdf, s. 4 (dostęp: 15.04.2018 r.). 

57 http://www.workplacefairness.org/family-responsibilities-discrimination (dostęp: 
15.04.2018 r.). 

58 B. Kalinowska-Nawrotek, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy, Poznań 2005, 
s. 97.

59 Por. także G. Healy, M. Peruzzi, M. Półtorak, Avoiding gender bias: the role of social part-
ners, (w:) H. Conley, D. Gottardi, G. Healy, B. Mikołajczyk, M. Peruzzi (red.), The gender pay gap 
and social partnership in Europe, Ruotledge 2019, s. 132. 
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V. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone rozważania potwierdzają, że wprowadzenie w układach 
zbiorowych, regulaminach wynagradzania (premiowania) lub umowach o pracę 
premii za brak absencji chorobowych lub zmniejszanie premii w razie korzystania 
ze zwolnień lekarskich niezależnie od ich przyczyny prowadzi do dyskrymina-
cji zatrudnionych kobiet. Dotyczy to nieprzyznawania premii lub jej zmniejsza-
nia z powodu korzystania ze zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży lub w celu 
sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Z tego 
względu, wprowadzając taki fakultatywny mechanizm do regulacji płacowych, 
należy wskazać, że nieobecności w pracy z podanych przyczyn nie będą brane 
pod uwagę przy przyznawaniu lub zmniejszaniu premii. Tylko takie rozwiązanie 
będzie zgodne z zasadą równego wynagradzania pracowników i zakazem dys-
kryminacji ze względu na płeć. 
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SICKNESS ABSENCES AND BONUSES IN THE CONTEXT 
OF EQUAL PAY OF MEN AND WOMEN

Summary

Labour law provisions provide employers with a far reaching autonomy in constructing 
pay systems, including additional remuneration components, such as bonuses and rewards. 
In consequence, it is possible to not to grant the bonuses or to lower their amount in case 
of employee’s absence at work due to an illness. Such mechanisms aim to facilitate the 
management of sick leaves that often generate additional costs for employers.
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However, additional bonuses should not be reduced or not granted if the employee 
is absent from work due to an illness occuring during her pregnancy or during the care 
allowance to take care of a child or other sick family member. This would lead to a pay 
discrimination of women and to lowering the level of protection of pregnant women 
provided by Polish labour law.

KEYWORDS

remuneration, indirect discrimination, absence at work, pregnancy, sick leave
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ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DLA SPRAWCÓW 
PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH W ZWIĄZKU 

Z UZALEŻNIENIEM W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 
20 LUTEGO 2015 R. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS 

KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW ‒ 
„NOWELI LUTOWEJ”1

„Nowela lutowa”, która wprowadziła m.in. zasadnicze zmiany w zakresie 
uregulowania środków zabezpieczających, jest najpoważniejszą modyfikacją 
Kodeksu karnego od czasu jego uchwalenia w 1997 r.2. Poprzedzające ją nowe-
lizacje Kodeksu karnego, a było ich do 2015 r. przeszło 60, jak i uzupełniające 
Kodeks przepisy karne wprowadzały zmiany epizodyczne, często dostosowu-
jące dyspozycje ustawowe do konkretnych zdarzeń, jak np. w przypadku ustawy 
z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych 
osób3. Zmiany poszczególnych przepisów, wprowadzone bez uwzględnienia 
logiki całego układu, w którym miały funkcjonować, wywoływały niestabil-
ność ustawodawstwa karnego, co implikowało brak konsekwentnego orzecznic-
twa. Asumptem do tak szeroko zakrojonych zmian o charakterze systemowym 
była krytyczna ocena dotychczasowej polityki karnej. Jej niedowład przejawiał 
się, zdaniem projektodawców, przede wszystkim w utrzymującym się wysokim 
poziomie populacji osób osadzonych w zakładach karnych oraz nadużywania 
w orzecznictwie sądów warunkowego zawieszenia wykonania kar pozbawienia 
wolności4, przy stosunkowo wysokiej powrotności do przestępstwa osób korzy-
stających z dobrodziejstwa tej instytucji. Ponadto w praktyce dała o sobie znać 

1 Artykuł jest rozwiniętą wersją rozdziału pracy doktorskiej pt. „Lecznicze środki zabez-
pieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem”, 
obronionej na WPiA UW 22 stycznia 2018 r. 

2 W. Jasiński, Polski proces karny po reformie, Warszawa 2015, s. 3 i n. 
3 Dz.U. z 2014 r., poz. 24, z późn. zm. 
4 M. Mazur, Realizacja orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia 

wolności bez oddania skazanego pod dozór, (w:) J. Zagórski (red.), Wykonywanie środków proba-
cji i readaptacji skazanych w Polsce, Warszawa 2008, s. 31. Zob. też wywód J. Skupińskiego, Wa-
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utrwalająca się tendencja do wielokrotnego zawieszania wykonania kar. Według 
najnowszych wówczas statystyk, warunkowe skazanie obejmowało 60% ogólnej 
liczby orzeczonych kar, i to bez oddania skazanego pod dozór kuratora. Przy-
czyniała się do tego instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 335 k.p.k.5) 
dopuszczająca takie rozwiązanie nawet w przypadku recydywy. Skalę tego zja-
wiska obrazuje liczba 400 000 skazanych, którym zawieszono karę dwu- i trzy-
krotnie. A jak podawali autorzy uzasadnienia, zdarzały się przypadki ponad 
dwudziestokrotnego zawieszania kary wobec tego samego sprawcy6. Znikoma 
efektywność tego środka skutkowała tym, że ok. połowy populacji penitencjarnej 
stanowiły osoby, którym karę tę odwieszono i które w konsekwencji zaludniały 
zakłady karne. Nakładała się na to zauważalna praktyka sądów, że warunkowo 
zawieszając karę, orzekały ją w wymiarze wyższym, niż gdyby wymierzały tę 
karę bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, co biorąc pod uwagę wska-
zaną wyżej częstość negatywnej oceny okresu próby, istotnie rzutowało na roz-
miar populacji więziennej. W literaturze zwracano także uwagę na niewydolność 
innych środków wykonywanych w naturalnym środowisku społecznym. K. Kra-
jewski pisał, że kryzys efektywności systemu karnego pogłębia brak sensownego 
systemu probacji i dozoru kuratorskiego. Środki tego rodzaju nie mogą zatem 
stanowić realnej alternatywy dla kary pozbawienia wolności7. Równie poważ-
nym problemem był brak koordynacji orzecznictwa z możliwością faktycznego 
wyegzekwowania orzeczonej kary pozbawienia wolności. Świadczył o tym fakt, 
że w poprzednich latach ok. 70 tys. skazanych oczekiwało na miejsce w zakładzie 
karnym8, co można było poczytywać za okoliczność godzącą w autorytet prawa 
karnego i powagę wyroku. Wszystko to składało się na faktyczną niewydolność 
systemu penitencjarnego. Autorzy uzasadnienia projektu, przyjmując orientację 
represyjną, nie wnikali jednak zbyt głęboko w kwestię, czy możliwe było stoso-
wanie zamiast kary pozbawienia wolności innych kar i środków, w myśl art. 58 
§ 1 k.k.9. Mało tego – równorzędną przesłanką podjętej reformy była, zdaniem 
projektodawców, konieczność wzmożenia represji, mimo że niejednokrotnie 
podważana była teza o prostym przełożeniu surowości kar na ich efektywność, 

runkowe zawieszenie wykonana kary pozbawienia wolności, (w:) J. Jakubowska-Hara, J. Skupiń-
ski (red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009, s. 20 i n. 

5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, tekst jedn. z Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1987, z późn. zm.

6 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 
druk nr 2393. Uzasadnienie, s. 2 http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2393 (dostęp: 
12.12.2018 r.). 

7 K. Krajewski, Główne tendencje polityki karnej ostatnich dwudziestu lat, (w:) J. Jakubow-
ska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce, Warszawa 2010, s. 44. 

8 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 2.
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. z Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, 

z późn. zm.
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podobnie jak na osiągnięcie efektów generalno-prewencyjnych10. Przekonanie 
to zbiegało się z odczuciami sędziów i prokuratorów, co ilustrowały badania 
przeprowadzone przez M. Melezini. Wynikało z nich, że dominuje wśród nich 
przekonanie o zbyt małej surowości sankcji ustawowych, zbyt liberalnej prak-
tyce karania i zbyt łagodnych reżimach więziennych11. Wyrażano przekonanie, że 
Kodeks karny z 1997 r. doprowadził do nadmiernej liberalizacji polityki karnej, 
co miałoby istotnie wpływać na obniżenie jej efektywności12. Wobec powyższego 
na czoło wprowadzonych zmian wysunięto potrzebę wzmożenia ostrza repre-
sji, pomimo tego, że taką koncepcję można w świetle badań kryminologicznych 
i porównawczych uznać za ewidentnie nietrafioną13. 

Nie zmienia to faktu, że w literaturze podnoszono potrzebę modyfikacji poli-
tyki kryminalnej. Wskazywały na to także zgeneralizowane prognozy krymino-
logiczne. T. Szymanowski na podstawie przeprowadzonych badań skonstatował, 
że w przyszłości najtrudniejsze problemy stwarzać będą przestępcy szczególnie 
niebezpieczni i agresywni, działający w grupach zorganizowanych, w tym trans-
narodowych, przestępcy z odchyleniami od normy psychicznej, przestępcy nad-
używający alkoholu, a zwłaszcza od niego uzależnieni, przestępcy uzależnieni od 
narkotyków, przestępcy wykazujący tendencje do ucieczek i przestępcy dotknięci 
chorobami epidemiologicznymi14. Aczkolwiek była to prognoza skonstruowana 

10 Nastawienie to można tłumaczyć także racją punitywności populistycznej, którą A. Bot-
toms określa jako tendencję do postulowania przez polityków zaostrzania surowości prawa kar-
nego, przede wszystkim ze względu na kalkulację wyborczą. O konsekwencjach takiego podej-
ścia J. Utrat-Milecki, Punitywność populistyczna a resocjalizacja, (w:) B. Jezierska, A. Rejzner, 
P. Szczepaniak, A. Szecówka (red.), Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji, 
Warszawa 2013, s. 131 i n. oraz podane w tej pracy wyniki badań N. Lacey’a, który stwierdził, 
że w latach 1997–2006 w Anglii i Walii w wyniku penalizacji powstało ok. 3 tys. nowych prze-
stępstw. Jest to rezultat ogólniejszej tendencji do ekspansji prawa karnego materialnego i nadzwy-
czajnego wzrostu posługiwania się karami – ibidem, s. 129. 

11 M. Melezini, Punitywność postaw sędziów i prokuratorów wobec prawa karnego i kara-
nia, (w:) T. Bulenda, W. Knap, Z. Lasocik (red.), Więziennictwo na początku XXI wieku, Warszawa 
2007, s. 50. 

12 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 2 i n. Gdy mowa o tej 
powierzchownej diagnozie, warto wskazać, że uzasadniając potrzebę zmiany kodyfikacji kar-
nej z 1969 r., zwracano z kolei uwagę właśnie na jej nadmierną represyjność, która przejawiała 
się w operowaniu karami długoterminowymi, mimo ich znikomej efektywności – na ten temat 
m.in. M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 
2003, s. 149; A. Szymanowska, Więźniowie i funkcjonariusze wobec norm obyczajowych i praw-
nych, Warszawa 1998, s. 8; T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie 
przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych, Warszawa 2004, 
s. 61, 84–85. 

13 K. Krajewski nazywa ją wręcz „absurdalną” i stanowisko to uzasadnia analizą kodekso-
wych założeń karania i zestawieniami prawno-porównawczymi – K. Krajewski, Główne tenden-
cje polityki karnej..., s. 33. 

14 Zaznaczał przy tym, że są to wnioski wyciągnięte na podstawie „danych wynikających 
z praktyki i wycinkowych badań” – T. Szymanowski, Kryminologiczne podstawy reformowania 
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z punktu widzenia wyzwań stojących przed systemem penitencjarnym, to jednak 
wyraźnie wskazywała na potrzebę uwzględnienia tych tendencji w polityce krymi-
nalnej w ogóle. Widać stąd było wyraźnie, że w przyszłej polityce karnej konieczne 
będzie zwrócenie większej uwagi na przestępców, których czyny są motywacyj-
nie powiązane z rozstrojem psychicznym, niekontrolowaną podwyższoną agresją, 
uzależnieniami od alkoholu i innych substancji odurzających. Znajdowało to także 
odzwierciedlenie w strategiach podwyższenia efektywności polityki kryminal-
nej i obniżenia poziomu karceracji. Zwykle polegają one na rozmaitych zabiegach 
mogących podnieść efektywność już znanych i na szeroką skalę wykorzystywa-
nych środków probacyjnych. Nowym elementem w odniesieniu do tych środków 
alternatywnych był ważny postulat K. Krajewskiego, oparty na wnikliwej anali-
zie punitywności systemu karnego, który twierdził, że „główne pole poszukiwań 
dla zwiększenia częstotliwości stosowania kar alternatywnych nie leży tam, gdzie 
jest to oczywiste, w obszarze drobnej przestępczości, lecz w obszarze przestęp-
czości średniej” i średnioterminowych kar pozbawienia wolności15. Oprócz tego 
pojawiały się postulaty wprowadzenia zupełnie nowych kar, które mogłyby mieć 
zastosowanie do uprzednio wymienionych przez T. Szymanowskiego katego-
rii sprawców, a mianowicie środki o niskim lub niemal symbolicznym stopniu 
dolegliwości, stosowanych w sytuacjach, w których następuje stwierdzenie winy, 
a całkowite odstąpienie od wymierzenia kary mogłoby prowokować skojarzenia 
z bezkarnością; środki ukierunkowane kompensacyjnie, stosowane wtedy, gdy 
na plan pierwszy wysuwa się materialna szkoda wyrządzona pokrzywdzonemu; 
samoistnie stosowane środki penalne, które określane są mianem środków karnych, 
a które w dotychczasowym stanie prawnym mogły być stosowane tylko jako sank-
cje dodatkowe albo w razie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 59 k.k.). Pojawił 
się także postulat wprowadzenia nowych środków o charakterze resocjalizacyjno-
-indywidualno-prewencyjnym, których celem byłaby nie tyle represyjna moc kary, 
ile prowadzona w jej rygorach realna pomoc edukacyjna, terapeutyczna, wsparcie 
w rozwiązywaniu problemów życiowych i radzeniu sobie w sytuacjach kryzyso-
wych16. Takie podejście kierowało uwagę w stronę leczniczych środków zabezpie-
czających. Jak wspomniano na wstępie, w „noweli lutowej” ustawodawca dokonał 
daleko idących zmian w rozdziale X Kodeksu karnego. W rezultacie utraciły moc 
m.in. art. 96–98 k.k., jak również dawna „preambuła” do środków zabezpieczają-
cych z art. 93 k.k. Fundamentalne dla nowej konstrukcji środków zabezpieczają-
cych normy pomieszczone zostały w art. 93a–g k.k.17.

prawa karnego w Polsce, (w:) B. Hołyst, S. Redo (red.), Problemy więziennictwa u progu XXI 
wieku, Warszawa–Wiedeń–Kalisz 1996, s. 143. 

15 K. Krajewski, Główne tendencje polityki karnej..., s. 44. 
16 J. Skupiński, Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości kar-

nej, (w:) J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red.), Problemy aktualnej polityki karnej..., s. 21–22.
17 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 396.
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Aczkolwiek art. 58 k.k. w jego aktualnym brzmieniu nadal podkreśla prio-
rytet (przy alternatywnym zagrożeniu) grzywny lub kary ograniczenia wolności 
w stosunku do kary pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania18, to jednak efekt ten zdaje się niweczyć instytucja kary 
mieszanej – kombinowanej formy represji prawnokarnej, która ma mieć zasto-
sowanie w szczególności w przypadku sprawców poważniejszych występków. 
Polega ona na połączeniu krótkotrwałego, w zamierzeniu, pozbawienia wolności 
z karą ograniczenia wolności w ten sposób, że wykonuje się ją dopiero po zwol-
nieniu z zakładu karnego, jako sui generis drugi środek penalny. Przypomina to 
łączenie, swego czasu, kary pozbawienia wolności z nadzorem ochronnym, co 
w literaturze w ten sposób komentowano19. Uzasadnienie projektu podawało jako 
rację takiej kumulacji represji dążenie do osiągnięcia oddziaływania w zakresie 
prewencji specjalnej uzupełnionej ugruntowaniem społecznie pożądanych zacho-
wań skazanego. Koncepcja mieszanej reakcji karnej została w praktyce rozcią-
gnięta również i na środki zabezpieczające. Zarówno przez możliwość orzekania 
wobec sprawcy więcej niż jednego środka zabezpieczającego (art. 93b § 420), jak 
i przez możliwość łączenia ich z karą. Przyjętą w tym zakresie zasadą, nieznaną 
poprzedniej regulacji, jest, że środek zabezpieczający stosuje się po odbyciu 
kary pozbawienia wolności lub ewentualnym warunkowym przedterminowym 
zwolnieniu (art. 93d § 5 k.k.21). Elementem „noweli lutowej” był, jak pisali pro-
jektodawcy, odmienny niż dotychczas sposób unormowania środków zabezpie-
czających, jak również modyfikacja ich katalogu22. W związku z powyższym 
rozdział X Kodeksu karnego przyjął formę regulacji systemowej, zgodnie z którą 
w art. 93a znalazł się katalog środków zabezpieczających, w art. 93b zasady ich 
stosowania, w art. 93c wskazanie sprawców, wobec których można zastosować 
środki zabezpieczające, w art. 93d czas ich stosowania, a w art. 93e–93g treść 
poszczególnych środków. Struktura rodzajowa tych środków obejmuje elektro-
niczną kontrolę miejsca pobytu (prawodawca postanowił zatem wykorzystać na 
użytek „zabezpieczania” technologię znaną z wykonywania kary pozbawienia 
wolności w systemie dozoru elektronicznego), terapię, terapię uzależnień i pobyt 
w zakładzie psychiatrycznym. W szczególnych przypadkach, wskazanych przez 
ustawę, tytułem środka zabezpieczającego można stosować także środki karne 
o charakterze administracyjnym – nakaz i zakazy określone w art. 39 pkt 2 
i 3 k.k. – zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 

18 W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, Kraków 2015, s. 306–307.
19 M. Porowski, A. Rzepliński, O granicach reformy więziennictwa, (w:) S. Walczak (red.), 

Spory wokół reformy więziennictwa, Warszawa 1985, s. 17.
20 „Wobec tego samego sprawcy można orzec więcej niż jeden środek zabezpieczający”.
21 „Jeżeli sprawca został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawiesze-

nia jej wykonania, karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego pozbawienia wolno-
ści, orzeczony środek zabezpieczający stosuje się po odbyciu kary lub warunkowym zwolnieniu, 
chyba że ustawa stanowi inaczej”.

22 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 31. 



 ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE DLA SPRAWCÓW PRZESTęPSTW... 479

zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jak również zakaz 
prowadzenia pojazdów (art. 93a § 2 k.k.23). Jeżeli sprawca dopuścił się czynu 
w stanie niepoczytalności, te środki zabezpieczające o charakterze administra-
cyjnym orzeka się bezterminowo – sąd uchyli je, gdy przestaną być już potrzebne 
(art. 99 k.k.24). Zdefiniowanie terapii i terapii uzależnień pozostawiono odpo-
wiednim dziedzinom nauk medycznych, w tym psychiatrii, oraz nauk psycho-
logicznych25. Można się posiłkować w tym zakresie ustawą o przeciwdziałaniu 
narkomanii, która zawiera definicję legalną „leczenia”. Zgodnie z nią jest to 
„leczenie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych uży-
waniem środków odurzających lub substancji psychotropowych”26. Z uzasad-
nienia projektu dowiedzieliśmy się tylko, że terapia oznacza „farmakoterapię 
i postępowanie terapeutyczne, które może przybrać postać od psychoedukacji, 
po zaawansowaną terapię kliniczną”27. Warto jednak zwrócić uwagę, że wpro-
wadzenie terminu „farmakoterapia” stanowi granicę dla innych form medycz-
nej ingerencji w organizm. Dyrektywy orzekania środków zabezpieczających 
zostały podporządkowane trzem zasadom przewodnim. Pierwsza z nich, okre-
ślona w uzasadnieniu, zdaje się nazbyt pojemnym pojęciem konieczności, jest 
w gruncie rzeczy podyktowana względami racjonalności (pojętej jako dążenie do 
dostosowania środka karnego do podłoża genetycznego popełnionego przestęp-
stwa i resocjalizacyjnych potrzeb jego sprawcy) i, co trzeba podkreślić, ekonomii 
represji. Składają się na nią trzy powiązane ze sobą okoliczności – można je sto-
sować tylko wówczas, gdy są one faktycznie niezbędne, być może też oparte na 
pogłębionej diagnozie, do zapobieżenia ponownemu popełnieniu przestępstwa, 
gdy inne środki prawne określone kodeksowo lub orzeczone na podstawie innych 
ustaw nie gwarantują powstrzymania się sprawcy od czynów przestępczych 
(art. 93b § 1 k.k.28), i uchylenia go, gdy osiągnął swój cel (art. 93b § 2 k.k.)29. 
Można by odnieść do tego postulat R. Hałasa, zamieszczony w komentarzu do 

23 „Jeżeli ustawa tak stanowi, tytułem środka zabezpieczającego można orzec nakaz i zakazy 
określone w art. 39 pkt 2–3”.

24 „§ 1. Jeżeli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej 
w art. 31 § 1, sąd może orzec tytułem środka zabezpieczającego nakaz lub zakazy wymienione 
w art. 39 pkt 2–3. § 2. Zakazy wymienione w art. 39 pkt 2–3 orzeka się bez określenia czasu ich 
obowiązywania; sąd uchyla je, gdy ustały przyczyny ich orzeczenia”.

25 P. Zakrzewski, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 703. 

26 Art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, tekst jedn. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 1030, z późn. zm.

27 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 36. 
28 „Sąd może orzec środek zabezpieczający, gdy jest to konieczne, aby zapobiec ponownemu 

popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego, a inne środki prawne określone w tym kodeksie 
lub orzeczone na podstawie innych ustaw nie są wystarczające. Środek zabezpieczający, o którym 
mowa w art. 93a § 1 pkt 4, można orzec jedynie, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez 
sprawcę czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości”.

29 „Sąd uchyla środek zabezpieczający, gdy dalsze jego stosowanie nie jest już konieczne”.
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art. 58 k.k., że sąd powinien przy wymierzaniu kary pozbawienia wolności każ-
dorazowo uzasadniać, dlaczego jest to konieczne dla osiągnięcia celów kary30 
(tu: wybranego środka zabezpieczającego). Uzasadnienie projektu uznaje moż-
liwość umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym tylko wtedy, gdy ustawa tak 
stanowi (art. 93b § 5 k.k.31) za normę gwarantującą, że środek ten nie będzie nad-
używany. Można chyba w tym kontekście rozpatrywać także dyspozycję art. 93b 
§ 1 in fine k.k., stanowiącą, że ten środek zabezpieczający można orzec tylko 
wobec sprawców czynów o znacznej społecznej szkodliwości. Jest to oczywiście 
wąskie pojęcie gwarancji. W tym kontekście należy jeszcze wspomnieć o dyspo-
zycji art. 93d § 2 k.k.32, umożliwiającego sięganie po inne środki zabezpieczające, 
w razie uchylenia internacji psychiatrycznej, co również zdaje się zachęcać do 
nieprzedłużania ponad konieczność czasu trwania tego najsurowszego środka. 
Drugą z nich jest zasada proporcjonalności i sprowadza się do tego, że środek 
zabezpieczający i sposób jego wykonania powinny być odpowiednie do stop-
nia społecznej szkodliwości czynu zabronionego, który sprawca może popełnić, 
oraz ryzyka jego popełnienia, a także uwzględniać potrzeby i postępy w terapii 
lub terapii uzależnień. Sąd pierwszej instancji może zmienić orzeczony wobec 
sprawcy środek zabezpieczający lub sposób jego wykonywania, jeżeli poprzednio 
orzeczony środek stał się nieodpowiedni lub jego wykonanie stało się niemożliwe 
(art. 93b § 3 k.k.33). Takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie. Tym bardziej 
że z treści zdania drugiego art. 93b § 3 k.k. można wnosić, iż taka zmiana nie 
może polegać na zastosowaniu dodatkowego środka zabezpieczającego. Trzecią 
jest kumulacja środków zabezpieczających (art. 93b § 4 k.k.34, a więc i § 1, i § 3 
tegoż artykułu, art. 93d § 1, art. 99 § 1 k.k.), wcześniej już omówiona. Nie sposób 
jednak nie odnieść wrażenia, że stanowi ona silną „przeciwwagę” dla zasady 
proporcjonalności.

Jeśli chodzi o zakres podmiotowy, to obejmuje on następujące grupy spraw-
ców: popełniających czyny w stanie niepoczytalności (art. 93c pkt 1 k.k.) i poczy-
talności ograniczonej (art. 93c pkt 2 k.k.), popełniających czyny w związku 

30 R. Hałas, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, 
s. 458.

31 „Sąd orzeka pobyt w zakładzie psychiatrycznym tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi”.
32 „Uchylając środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, 

sąd może orzec jeden lub więcej ze środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93a § 1 
pkt 1–3”.

33 „Środek zabezpieczający i sposób jego wykonywania powinien być odpowiedni do 
stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego, który sprawca może popełnić, oraz 
prawdopodobieństwa jego popełnienia, a także uwzględniać potrzeby i postępy w terapii lub 
terapii uzależnień. Sąd może zmienić orzeczony wobec sprawcy środek zabezpieczający lub 
sposób jego wykonywania, jeżeli poprzednio orzeczony środek stał się nieodpowiedni lub jego 
wykonywanie nie jest możliwe”.

34 „Wobec tego samego sprawcy można orzec więcej niż jeden środek zabezpieczający; prze-
pisy § 1 i 3 stosuje się, biorąc pod uwagę wszystkie orzekane środki zabezpieczające”.
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z zaburzeniami preferencji seksualnych (art. 93c pkt 3 k.k.) oraz skazanych za 
przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odu-
rzającego lub innego o podobnym działaniu (art. 93c pkt 5). Grupy te pokry-
wają się zasadniczo z tymi sprzed „noweli lutowej” (odpowiednio w art. 95 § 1, 
art. 95a § 1 oraz art. 96 § 1 k.k.), choć sposób wykonania orzekanych wobec nich 
środków uległ zmianie. W myśl nowej regulacji jest to grupa o tyle szersza, że 
obejmuje sprawców niezależnie od tego, na jaką karę zostali skazani, a zatem 
również wtedy, gdy nie skazano ich na karę pozbawienia wolności. Jak mogli-
śmy przeczytać w uzasadnieniu, wynika to z faktu, że projekt, w odróżnieniu 
od poprzedniego stanu prawnego, przewidział katalog wolnościowych środków 
zabezpieczających. Bez precedensu natomiast jest objęcie środkami zabezpiecza-
jącymi sprawców popełniających czyny w związku z zaburzeniami osobowości 
o takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodo-
bieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej uży-
cia. Ustawodawca ograniczył możliwość zastosowania tej regulacji do sprawców 
umyślnych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wolności, wolności 
seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece, w razie wymierzenia 
im za nie kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykona-
nia (art. 93c pkt 4)35. Pomimo tych ograniczeń należy zwrócić uwagę, że pojęcie 
„zaburzenie osobowości” jest bardzo szerokie i może w związku z tym okazać się 
adekwatne dla ogromnej części podsądnych popełniających wyżej wymienione 
rodzaje przestępstw. We wszystkich wymienionych przypadkach konieczne jest 
zaangażowanie biegłego, który wypowie się, czy konkretny sprawca może zostać 
objęty, z punktu widzenia podmiotowego, odpowiednimi przepisami o środkach 
zabezpieczających.

Ponieważ posiedzenie w przedmiocie ustalenia potrzeby i możliwości wyko-
nania orzeczonego środka zabezpieczającego może się zakończyć postanowie-
niem o jego uchyleniu, należy przyjąć, że będą miały prawo wziąć w nim udział 
podmioty wskazane w art. 199b § 3 k.k.w.36, a więc prokurator, sprawca (lub 
jego obrońca) i wnioskodawca orzeczenia, zmiany lub uchylenia środka zabez-
pieczającego (dyrektor zakładu karnego, kierownik zakładu psychiatrycznego lub 
kierownik podmiotu leczniczego, w którym sprawca odbywa terapię lub terapię 
uzależnień). Łączy się to z obowiązkiem zawiadomienia tych podmiotów o posie-
dzeniu. Analogicznie przed wydaniem orzeczenia w tej sprawie należy wysłuchać 

35 „W razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia za 
umyślne przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXIII, XXV lub XXVI, popełnione w związ-
ku z zaburzeniem osobowości o takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co najmniej wysokie 
prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia”.

36 Ustawa z dnia 6 czrwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 652, z późn. zm. „W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sprawca lub jego obrońca 
oraz wnioskodawca określony w § 1 [dyrektor zakładu karnego, kierownik zakładu psychiatrycz-
nego lub kierownik podmiotu leczniczego, w którym sprawca odbywa terapię lub terapię uzależ-
nień – przyp. M.T.]”.
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biegłych stosownie do normy art. 199b § 2 k.k.w.37. M. Pyrcak zwraca uwagę, 
że zmiana w zakresie sposobu wykonania środka nie może być traktowana jako 
zmiana środka w rozumieniu art. 199b § 1 k.k.w.38. Może się to więc odbyć na 
posiedzeniu, bez zawiadamiania stron i wysłuchiwania opinii biegłych39. W tym 
samym terminie, a więc na 6 miesięcy przed końcem kary lub przewidywanym 
warunkowym zwolnieniem, można również orzec środki zabezpieczające, jeśli 
nie były one przewidziane w wyroku, jednak ustawodawca wyłączył z tej grupy 
umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym (art. 93d § 4 k.k.40). Jeżeli natomiast 
wbrew przewidywaniom sprawca nie zostanie warunkowo zwolniony w ciągu 
6 miesięcy od wydania postanowienia w sprawie środków zabezpieczających, 
stanie się ono bezprzedmiotowe i utraci moc41.

Możliwości te nie usuwają podstawowych wątpliwości co do faktycznego 
czasu trwania środka. Po pierwsze dlatego, że podstawę jego uchylenia stanowi 
przekonanie, że nie jest on już konieczny (art. 93b § 2 k.k.). Jest to przesłanka 
w najwyższym stopniu ocenna, bo niewskazująca choćby przykładowych oko-
liczności, które odwoływałyby się do uznanych za doniosłe w warstwie for-
malno-prawnej (jak w przypadku odwołania warunkowego przedterminowego 
zwolnienia czy warunkowego umorzenia postępowania karnego). Po drugie dla-
tego, że również na zasadzie tak pojętej konieczności można wznowić wykonanie 
środka lub zastosować inny w ciągu 3 lat (art. 93d § 642). P. Góralski zwraca uwagę, 
że orzekanie środka zabezpieczającego w toku odbywania kary, a tym bardziej 
po jej odbyciu, może być uznane za niepozostające w związku przyczynowym 

37 „Przed orzeczeniem, zmianą i uchyleniem środka zabezpieczającego sąd wysłuchuje: 
1) psychologa,
2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub z zaburzeniami oso-

bowości albo gdy sąd uzna to za wskazane – ponadto lekarza psychiatrę, 
3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych wskazanych w punk-

cie 1 i 2 oraz lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa. 
W sprawach osób uzależnionych można również wysłuchać biegłego w przedmiocie uzależ-

nienia”. 
38 „Wniosek o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego może złożyć rów-

nież dyrektor zakładu karnego, kierownik zakładu psychiatrycznego lub kierownik podmiotu 
leczniczego, w którym sprawca odbywa terapię lub terapię uzależnień”. 

39 M. Pyrcak, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 760–761.

40 „Jeżeli wobec sprawcy wykonywana jest kara pozbawienia wolności, środki zabezpiecza-
jące, o których mowa w art. 93a § 1 pkt 1–3, można orzec również do czasu wykonania tej kary, 
jednak nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub 
odbyciem kary pozbawienia wolności”.

41 M. Pyrcak, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 753.

42 „Jeżeli zachowanie sprawcy po uchyleniu środka zabezpieczającego wskazuje, że zachodzi 
konieczność stosowania środków zabezpieczających, sąd, nie później niż w ciągu 3 lat od uchy-
lenia środka, może ponownie orzec ten sam środek zabezpieczający lub inny środek, o którym 
mowa w art. 93a § 1 pkt 1–3”.
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z popełnionym czynem karalnym, a w konsekwencji za sprzeczne z art. 5 ust. 143 
i art. 744 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka45. Dodać przy tym należy, że 
nie wiadomo, na jakiej podstawie faktycznej i jak wiele razy miałoby być takie 
orzeczenie podjęte, zwłaszcza że odnośny przepis nie stanowi o tym, aby była 
nad takim człowiekiem sprawowana jakakolwiek formalna kontrola. A. Barczak-
-Oplustil stoi na stanowisku, że nie wystarczy sama zmiana okoliczności fak-
tycznych, aby ponownie orzec środek zabezpieczający. Musi ona spowodować 
taką zmianę w zachowaniu sprawcy, która aktualizowałaby materialne prze-
słanki zastosowania środka zabezpieczającego46. Warto także odnotować, że nie 
ma normy, która obligowałaby kogokolwiek do zawiadamiania sądu o okolicz-
nościach wskazanych w art. 93d § 6 k.k.47, a więc o zachowaniu sprawcy, które 
wskazywałoby na to, że zachodzi konieczność stosowania środków zabezpiecza-
jących. Sąd powinien zatem brać pod uwagę każdą otrzymaną na ten temat infor-

43 „Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być pozbawio-
ny wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym przez prawo:

a) zgodnie z prawem pozbawienia wolności w wyniku skazania przez właściwy sąd;
b) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w przypadku niepodporządkowania się 

wydanemu zgodnie z prawem orzeczeniu sądu lub w celu zapewnienia wykonania określonego 
w ustawie obowiązku;

c) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania w celu postawienia przed właściwym 
organem, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zagrożonego karą lub jeśli 
jest to konieczne w celu zapobieżenia popełnienia takiego czynu lub uniemożliwienia ucieczki po 
jego dokonaniu;

d) pozbawienia nieletniego wolności na podstawie zgodnego z prawem orzeczenia w celu 
ustanowienia nadzoru wychowawczego lub zgodnego z prawem pozbawienia nieletniego wolności 
w celu postawienia go przed właściwym organem;

e) zgodnego z prawem pozbawienia wolności osoby w celu zapobieżenia szerzeniu przez nią 
choroby zakaźnej, osoby umysłowo chorej, alkoholika, narkomana lub włóczęgi;

f) zgodnego z prawem zatrzymania lub aresztowania osoby w celu zapobieżenia jej niele-
galnemu wkroczeniu na terytorium państwa lub osoby, przeciwko której toczy się postępowanie 
o wydalenie lub ekstradycję”.

44 „1. Nikt nie może być uznany za winnego popełnienia czynu polegającego na działaniu lub 
zaniechaniu działania, który według prawa wewnętrznego lub międzynarodowego nie stanowił 
czynu zagrożonego karą w czasie jego popełnienia. Nie będzie również wymierzona kara surow-
sza od tej, którą można było wymierzyć w czasie, gdy czyn zagrożony karą został popełniony.

2. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody w sądzeniu i karaniu osoby winnej działania lub 
zaniechania, które w czasie popełnienia stanowiły czyn zagrożony karą według ogólnych zasad 
uznanych przez narody cywilizowane”.

45 P. Góralski, Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, Warszawa 2015, s. 559.
46 A. Barczak-Oplustil, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa 

karnego 2015..., s. 770. 
47 „Jeżeli zachowanie sprawcy po uchyleniu środka zabezpieczającego wskazuje, że zachodzi 

konieczność stosowania środków zabezpieczających, sąd, nie później niż w ciągu 3 lat od uchy-
lenia środka, może ponownie orzec ten sam środek zabezpieczający lub inny środek, o którym 
mowa w art. 93a § 1 pkt 1–3”. 
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mację, a taka otrzymana od podmiotu niewymienionego w art. 19 § 1 k.k.w.48 
powinna być impulsem do wszczęcia postępowania z urzędu. Powoływana 
autorka przyjmuje również, że wspomniany trzyletni termin jest swoistym okre-
sem próby, a środek zabezpieczający zostaje uznany za wykonany dopiero, gdy 
w jego trakcie nie orzeczono go ponownie. Także najwcześniej z tą chwilą może 
nastąpić zatarcie skazania sprawcy49. Aczkolwiek projektodawcy normie tej przy-
pisują walory gwarancyjne, to jednak w tym przypadku funkcja ta wydaje się 
zupełnie iluzoryczna i należałoby ją wiązać raczej z normą art. 199a § 3 k.k.w., 
wprowadzającą możliwość zaskarżania każdego postanowienia „co do środka 
zabezpieczającego”.

Sądem właściwym do wykonywania orzeczeń o zastosowaniu środka zabez-
pieczającego w postaci terapii uzależnień jest sąd, który wydał orzeczenie 
w pierwszej instancji (art. 199a § 2 k.k.w.50). „Nowela lutowa” odrzuciła poprzed-
nią regulację środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw popeł-
nionych w związku z uzależnieniami i skazanych na karę pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 2 lat (dawny art. 96 § 2 k.k.). W przeciwieństwie do rozwiąza-
nia, które polegało na dosyć wąskim zakreśleniu grupy adresatów, obecnie środek 
zabezpieczający w postaci terapii uzależnień może być stosowany w połączeniu 
z każdą karą, w tym z karą pozbawienia wolności bez względu na jej wymiar. 
Może być też zastosowany w przypadku uchylenia umieszczenia w zakładzie 
psychiatrycznym wobec sprawców niepoczytalnych i działających w stanie ogra-
niczonej poczytalności (art. 93d § 1 w zw. z art. 93g § 1 i 2 i art. 93c pkt 1 
i 2 k.k.). Wykonanie tego środka może być też połączone z poddaniem skazanego 
dozorowi kuratora bądź innego podmiotu uprawnionego (art. 202b § 1 w zw. 
z art. 38 § 1 k.k.w.) i wyznaczeniem okresu próby. Z redakcji art. 202b k.k.w. 
można wnosić, że dotyczy to tylko tych skazanych, wobec których terapię uza-
leżnień orzeczono na etapie postępowania wykonawczego (art. 93d § 4 k.k.51). 
Przestępcy, którzy popełnili czyn w związku z uzależnieniem od alkoholu, 
środka odurzającego lub innego podobnie działającego, mogą być poddani tytu-
łem środka zabezpieczającego m.in. terapii uzależnień (art. 93c pkt 5 w zw. 
z art. 93f pkt 2 k.k.). W przeciwieństwie do dawnego art. 96 k.k. (który przewi-
dywał przymusowe doprowadzenie do lecznicy odwykowej), mają oni wówczas 

48 „Sąd orzeka na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz z urzędu, a jeżeli 
ustawa tak stanowi – na wniosek innych osób”. 

49 A. Barczak-Oplustil, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa 
karnego 2015..., s. 772–773. 

50 „Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy w postępowaniu do-
tyczącym wykonania środków zabezpieczających, z wyjątkiem elektronicznej kontroli miejsca 
pobytu”. 

51 „Jeżeli wobec sprawcy wykonywana jest kara pozbawienia wolności, środki zabezpiecza-
jące, o których mowa w art. 93a § 1 pkt 1–3, można orzec również do czasu wykonania tej kary, 
jednak nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub 
odbyciem kary pozbawienia wolności”.
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obowiązek stawienia się w placówce leczenia odwykowego w terminie wyzna-
czonym przez kierującego nią lekarza i poddania się zaordynowanym przez per-
sonel medyczny zabiegom terapeutycznym (art. 93f § 2 k.k.52). Jest to odpowiedź 
na postulaty komentatorów, zgłaszane w poprzednim stanie prawnym, a wydaje 
się tym bardziej zasadna, jeśli mamy do czynienia ze środkami nieizolacyjnymi. 
Niedopełnienie tego obowiązku, podobnie jak innych obowiązków związanych 
z orzeczonym środkiem zabezpieczającym, jest zagrożone karą grzywny, ograni-
czenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244b § 1 k.k.53). Podobnie 
jak inne środki zabezpieczające, terapię uzależnień stosuje się na czas nieozna-
czony (art. 93d § 1 i odpowiednio art. 93b § 2 i 3 k.k.). Biorąc pod uwagę fakt, że 
są one z reguły wykonywane po odbyciu kary (art. 93d § 5 k.k.), ustawodawca 
dopuszcza możliwość uchylenia tej części wyroku skazującego, w której orze-
czono środek zabezpieczający. Jest to o tyle uzasadnione, że kara pozbawienia 
wolności może być wykonywana także w systemie terapeutycznym i przynieść 
oczekiwane rezultaty. Wtedy sąd, nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed końcem 
kary lub przewidywanym warunkowym zwolnieniem, ustala potrzebę i moż-
liwość wykonania środka, po odzyskaniu przez skazanego wolności (art. 93d 
§ 3 k.k.). Natomiast o przedłużeniu terapii odwykowej sąd orzeka nie rzadziej 
niż co 12 miesięcy (art. 204 k.k.w.54) – jest to dwukrotnie dłuższy termin niż ten 
obowiązujący przed nowelizacją. Jednak nie jest z tym powiązany, jak to było 
w poprzednim stanie prawnym, obowiązek kierownika placówki do przesyła-
nia okresowych opinii na temat postępów w leczeniu. Pomimo tego wydaje się, 
że sąd powinien być w tym zakresie informowany, aby mógł podjąć właściwą 
decyzję w zakresie przedłużania stosowania środka zabezpieczającego. Także 
i te zadania są powierzone sądowi orzekającemu w pierwszej instancji. Jednak 
w przeciwieństwie do poprzednio przytoczonych przepisów, które operowały 
mglistym pojęciem konieczności, w tym przypadku określono wyraźnie okolicz-
ności uzasadniające odwołanie zwolnienia i ponowne skierowanie do zakładu 
karnego. Są nimi uchylanie się od poddania się terapii lub terapii uzależnień, 

52 „Sprawca, wobec którego orzeczono terapię uzależnień, ma obowiązek stawiennictwa we 
wskazanej przez sąd placówce leczenia odwykowego w terminach wyznaczonych przez lekarza 
i poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie dzia-
łającego środka”. 

53 § 1. Kto nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym 
wobec niego środkiem zabezpieczającym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”.

54 „§ 1. Jeżeli wobec sprawcy orzeczono pobyt w zakładzie psychiatrycznym, sąd, nie 
rzadziej niż co 6 miesięcy, orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka, a w wypadku 
uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie sprawcy w zakładzie nie jest konieczne – bezzwłocznie. 
W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.

§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli wobec sprawcy orzeczono inny środek 
zabezpieczający, z tym że sąd orzeka w przedmiocie dalszego stosowania tego środka nie rzadziej 
niż co 12 miesięcy”.
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uchylanie się od dozoru kuratora, popełnienie przestępstwa lub rażące narusza-
nie porządku prawnego albo regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego 
(art. 202b § 2 k.k.w.). Należy to ocenić pozytywnie. Natomiast przy pomyślnym 
przebiegu okresu próby, karę uważa się na odbytą, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od 
jego upływu nie zarządzono jej wykonania (art. 202b § 3 k.k.w.).

Ustawa nie wymienia wprost typu placówek, w których wykonuje się śro-
dek zabezpieczający wobec sprawców skazanych za przestępstwo popełnione 
w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podob-
nie działającego środka. Wydaje się, że te zakłady powinny być, choć typologicz-
nie, wskazane. Należy zatem przyjąć, że środek zabezpieczający w postaci terapii 
uzależnień wykonuje się, używając słów ustawy, w podmiotach leczniczych55 
oraz w innych podmiotach. Niektórzy komentatorzy tego rozwiązania przyjęli, że 
jedynie pobyt w zakładzie psychiatrycznym będzie miał charakter izolacyjny56, 
natomiast terapia i terapia uzależnień mają być prowadzone w warunkach wol-
nościowych. Izolacyjny środek zabezpieczający, jak pisze A. Barczak-Oplustil, 
można orzec tylko w wyroku skazującym i tylko wobec sprawców określonych 
w art. 93c pkt 1–3 k.k.57. Niestety autorka nie przedstawiła toku swojego rozumo-
wania, prezentując taką interpretację jako coś oczywistego. Podobne stanowisko 
zajmuje P. Zakrzewski, twierdząc, że tylko za zgodą skazanego możliwe byłoby 
wykonywanie terapii czy terapii uzależnień w trybie stacjonarnym, aby np. szyb-
ciej osiągnąć jej rezultaty i skrócić czas trwania środka zabezpieczającego. Jego 
zdaniem byłoby to wówczas zgodne z art. 93f § 1 i 2 k.k.58. W tym miejscu należy 
zwrócić uwagę na kontrowersyjność wyrażania takiej zgody przez podsądnego 
borykającego się z uzależnieniem. Podobnie jest, na co zwracał uwagę P. Góral-
ski, gdyby przyjąć, że w przypadku wyrażenia przez sprawcę zgody na terapię 
uzależnień, można by odstąpić od wysłuchania biegłych, co postulowała M. Pyr-
cak59. Według tej autorki miałoby to uzasadnienie zwłaszcza w trybie konsen-
sualnym, przewidzianym przez art. 335 § 1 k.p.k.60. P. Góralski krytykuje takie 

55 Definicja w art. 4 ust. 1 pkt 1–6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190, z późn. zm.

56 A. Barczak-Oplustil, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa 
karnego 2015..., s. 673. 

57 A. Barczak-Oplustil, Charakter środków zabezpieczających w nowelizacji Kodeksu karne-
go z 20 lutego 2015 roku. Wprowadzenie do dyskusji, „Palestra” 2015, nr 7–8, s. 115. 

58 P. Zakrzewski, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 705. 

59 M. Pyrcak, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 747.

60 „Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności po-
pełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele 
postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności (…). 
Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedze-
niu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków prze-
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rozwiązanie, zwracając uwagę, że ewentualną zgodę ma w tym przypadku wyra-
zić osoba z problemami psychicznymi61.

Zdaje się jednak, że uprawniona jest raczej interpretacja odwrotna. Wobec 
faktu, że ustawodawca nie wprowadził kategoryzacji zakładów przeznaczonych 
do wykonywania terapii uzależnień, wydawało się uzasadnione założenie, że 
może być ona prowadzona tak w warunkach ambulatoryjnych, jak i zakładach 
zamkniętych62. Przekonywała o tym treść rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego 
przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu 
powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczają-
cych63, wraz z Regulaminem organizacyjno-porządkowym wykonania środków 
zabezpieczających64. Rozporządzenie to wydano na kilka dni przed wejściem 
w życie „noweli lutowej”. Wskazywało ono placówki lecznictwa zamkniętego 
właściwe do wykonywania środków zabezpieczających, w tym orzeczonych 
wobec skazanych za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniami 
i tylko w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia (w Toszku – 30 miejsc, 
i w Branicach – 25 miejsc). Ponadto w połowie 2016 r. ogłoszono jednolity tekst 
tego rozporządzenia. Znalazł się w nim załącznik zawierający „wykaz zakładów 
leczenia odwykowego, przeznaczonych do wykonywania środków zabezpiecza-
jących w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia i ich pojemność” (Branice 
– 30 miejsc dla mężczyzn, Toszek – 30 miejsc dla mężczyzn, oraz Choroszcz – 
30 miejsc dla mężczyzn i 10 miejsc dla kobiet)65. Jednak zarówno wspomniane 
rozporządzenie, jak i regulamin zostały uchylone mocą „noweli lutowej”, która 
dopuściła ich dalsze obowiązywanie przez okres maksymalnie 18 miesięcy od 

widzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy 
pokrzywdzonego”. 

61 P. Góralski, Środki zabezpieczające..., s. 565. 
62 Taki wniosek można wywieść także z uzasadnienia tego projektu, w którym można było 

przeczytać, że „osobnym środkiem jest również terapia uzależnień, która podobnie jak terapia 
może być realizowana w izolacji, jak i w warunkach wolnościowych” – Rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 31.

63 Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 
2004 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 907.

64 Zgodnie z nowym brzmieniem Regulaminu, większość restrykcyjnych przepisów, doty-
czących wcześniej placówek o wzmocnionym i maksymalnym poziomie zabezpieczenia, rozcią-
gnięto także i na te o poziomie podstawowym. Nie dotyczyło to jedynie kontroli przedmiotów 
(§ 6 Regulaminu) i wymogu opracowania procedur postępowania na wypadek buntu, ucieczki itp. 
(§ 7 Regulaminu).

65 Załącznik nr 4 do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie ogło-
szenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychia-
trycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabez-
pieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków 
zabezpieczających, Dz.U. z 2016 r., poz. 1133.
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momentu wejścia jej w życie66. Dnia 16 stycznia 2017 r. Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie w sprawie komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpie-
czających i wykonywania środków zabezpieczających w zakładach psychiatrycz-
nych67. Już sama nazwa tego aktu, w porównaniu z jego poprzednikiem, wskazuje 
na pominięcie sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem 
i dedykowanej im terapii uzależnień. Próżno też szukać w tym rozporządze-
niu listy placówek przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczają-
cych, natomiast treść jego § 6–8 wskazuje, że mogą to być placówki o każdym 
poziomie zabezpieczenia. Tak więc mamy tu do czynienia z włączeniem środka 
zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym do 
powszechnego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Wątpliwości związane 
z możliwym prowadzeniem terapii uzależnień w warunkach izolacyjnych pogłę-
bia fakt, że proceduralna strona wykonania tych środków została w przeciwień-
stwie do art. 96 k.k. pozostawiona bez czytelnej i jednoznacznej regulacji. Kodeks 
karny wykonawczy ogranicza kompetencje Komisji Psychiatrycznej tylko do 
opiniowania kierowania sprawców do zakładów psychiatrycznych (art. 201 § 1 
k.k.w.68 w zw. z art. 200 § 1 k.k.w.69). Wynika stąd, że skierowanie do zamkniętego 
zakładu terapii uzależnień nie należy do jej kompetencji i ma charakter czynności 
administracyjno-technicznej, choć wydaje się, że zasadny byłby udział w tym 
zakresie czynnika merytorycznego. Określenie terminu stawiennictwa skaza-
nego jest już bezpośrednio w gestii terapeutów (art. 93f § 2 k.k.70). Sąd wskazuje 
taką placówkę w wyroku tylko wtedy, gdy wykonanie środka następuje bezpo-
średnio po jego wydaniu. Ma to miejsce w przypadku, gdy zostaje orzeczona 
inna kara niż bezwzględne pozbawienie wolności. Podobną lukę pozostawiono, 
nie zobowiązując kierowników placówek, w których ma być prowadzona tera-
pia uzależnień, do poinformowania sądu o niestawieniu się skazanego, mimo że 
jest ono penalizowane przez art. 244b k.k. Należy zaznaczyć, że w aktualnym 
stanie prawnym wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uza-
leżnieniem można, oprócz najbardziej – jak się wydaje – odpowiedniej terapii 
uzależnień, zastosować również terapię i elektroniczną kontrolę miejsca pobytu. 
Ponadto, jeżeli spełnione zostaną przesłanki zastosowania pobytu w zakładzie 

66 Art. 27 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r….
67 Dz.U. z 2017 r., poz. 119, z późn. zm.
68 „W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających, 

o których mowa w art. 200 § 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje komisję psy-
chiatryczną do spraw środków zabezpieczających”.

69 „Przez zakład psychiatryczny, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 4 Kodeksu karnego, 
rozumie się podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki psy-
chiatrycznej”.

70 „Sprawca, wobec którego orzeczono terapię uzależnień, ma obowiązek stawiennictwa we 
wskazanej przez sąd placówce leczenia odwykowego w terminach wyznaczonych przez lekarza 
i poddania się leczeniu uzależnienia od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie dzia-
łającego środka”.
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psychiatrycznym (art. 93g k.k.71), możliwe jest zastosowanie również i tego środka 
zabezpieczającego. We wszystkich tych przypadkach sprawca narażony jest na 
dodatkową odpowiedzialność karną za niestosowanie się do obowiązków zwią-
zanych z orzeczonym środkiem zabezpieczającym (art. 244b § 1 k.k.)72. W przy-
padku elektronicznej kontroli miejsca pobytu karane jest również udaremnianie 
wykonania tego środka wobec innej osoby (art. 244b § 2 k.k.). Przepis art. 202b 
k.k.w. dotyczy szczególnej formy warunkowego zwolnienia sprawców skazanych 
za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odu-
rzającego lub innego podobnie działającego środka. Należy przyjąć, że jest to lex 
specialis względem art. 77–82 k.k., jak również art. 160 k.k.w. Zgodnie z nim, 
orzekając terapię lub terapię uzależnień wobec skazanego zwalnianego z zakładu 
karnego lub psychiatrycznego, sąd „ustala okres próby na czas od 6 miesięcy do 
lat 2 i oddaje skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzy-
szenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska 
o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”. W zakresie, 
w jakim art. 202b § 1 k.k.w.73 stanowi o zwolnieniu z zakładu psychiatrycznego, 
odnosi się do skazanych z „podwójną diagnozą” – umieszczonych w zakładzie 
psychiatrycznym za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej poczytalno-
ści i równocześnie w związku z uzależnieniem. W sprawach o warunkowe zwol-
nienie, o których mowa w tym przepisie, właściwy jest zgodnie z art. 199a k.k.w. 

71 „§ 1. Sąd orzeka pobyt w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym wobec sprawcy 
określonego w art. 93c pkt 1, jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on ponownie 
czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub 
upośledzeniem umysłowym. 

§ 2. Skazując sprawcę określonego w art. 93c pkt 2 na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania, karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, sąd orzeka pobyt w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, jeżeli 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że popełni on czyn zabroniony o znacznej społecznej 
szkodliwości w związku z chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym. 

§ 3. Skazując sprawcę określonego w art. 93c pkt 3 na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania, karę 25 lat pozbawienia wolności lub karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, sąd orzeka pobyt w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, jeżeli 
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że skazany popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu 
lub wolności seksualnej w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych”.

72 P. Góralski nazywa taką konstrukcję mianem „błędnego koła” – środek zabezpieczający 
stosuje się z powodu nieskuteczności kary, jeśli zaś i on zawodzi, sięga się znów po karę… – P. Gó-
ralski, Środki zabezpieczające..., s. 569. Natomiast P. Kładoczny zwraca uwagę na to, że przepis 
ten stwarza możliwość karania w nieskończoność, za kolejne okresy przestępstwa trwałego, pole-
gającego na niestosowaniu się do orzeczonych obowiązków – P. Kładoczny, Reforma czy rewolu-
cja? Nowy kształt środków zabezpieczających, „Studia Iuridica” 2016, t. LXV, s. 185. 

73 „Orzekając terapię lub terapię uzależnień, wobec skazanego określonego w art. 93c pkt 5 
Kodeksu karnego, który zostaje zwolniony z zakładu psychiatrycznego lub zakładu karnego, sąd 
ustala okres próby na czas od 6 miesięcy do lat 2 i oddaje skazanego pod dozór kuratora lub osoby 
godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności 
należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym”. 
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sąd wykonujący środki zabezpieczające, a nie penitencjarny. Jest to wyjątek od 
właściwości tego ostatniego do orzekania o warunkowym zwolnieniu. Arty-
kuł 202b § 274 normuje swoiste przesłanki odwołania tego warunkowego zwolnie-
nia – pozostają one w dużej mierze zbliżone do tych z uchylonego art. 97 § 2 k.k. 
Należy przyjąć, że również sądem właściwym do decydowania o odwołaniu 
warunkowego zwolnienia jest ten, o którym mowa w art. 199a k.k.w.75.

Kwestie proceduralne, w odniesieniu do środków zabezpieczających w ogóle, 
można sprowadzić do kilku zagadnień. A mianowicie, że w postępowaniu wyko-
nawczym sąd orzeka postanowieniem (art. 18 § 1 k.k.w.), na które zawsze przy-
sługuje zażalenie (art. 199a § 3 k.k.w.). Sąd zawiadamia o posiedzeniu w sprawie 
środka zabezpieczającego strony i inne podmioty, jeśli ich udział może mieć 
znaczenie dla rozstrzygnięcia lub gdy ustawa tak stanowi (art. 22 § 1 i 2 w zw. 
z art. 19 § 1 k.k.w.). Zawsze jednak mogą wziąć w nim udział z własnej inicja-
tywy76. W przypadku wydania wyroku łącznego nie można uchylić ani zmie-
nić środków zabezpieczających, jeśli orzeczono je w wyrokach podlegających 
łączeniu. Tak więc, jak widać, zastosowanie środków zabezpieczających w ich 
aktualnej, postpenalnej formule może przebiegać dwuetapowo: najpierw orzeka 
je sąd w wyroku skazującym, potem na etapie wykonawczym sąd właściwy 
ustala potrzebę i możliwość jego wykonania. W literaturze postuluje się, aby na 
tym drugim etapie sąd zasięgnął nie tylko opinii biegłych, lecz ponadto przynaj-
mniej informacji ze wszystkich zakładów karnych, w których sprawca przebywał 
w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności77. 

Podsumowując, można powiedzieć, że ustawodawca poszedł bardzo zdecy-
dowanie drogą, używając określenia T. Bojarskiego, „nowych środków zabezpie-
czających”78. W tym kierunku szły także postulaty zgłaszane w literaturze, aby 
rozbudować ich strukturę, zwłaszcza o wykonywane w warunkach wolnościo-
wych. Argumentowano, że w terapii psychiatrycznej, w coraz mniejszym zakre-
sie stosuje się leczenie w zakładach zamkniętych79. Byłoby to więc zestrojenie 
potrzeb prawa karnego z rozwojem i możliwościami nauk medycznych, których 
dorobek stanowi o treści środków zabezpieczających. Naprzeciw tym tenden-
cjom wychodzą zmiany wprowadzone „nowelą lutową”. Wzbogaca ona nie tylko 

74 „Sąd może zarządzić ponowne umieszczenie skazanego w zakładzie karnym, jeżeli skaza-
ny w okresie próby uchyla się od poddania się terapii lub terapii uzależnień, uchyla się od dozoru 
kuratora, popełnia przestępstwo lub rażąco narusza porządek prawny albo regulamin organiza-
cyjny podmiotu leczniczego”. 

75 A. Barczak-Oplustil, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa 
karnego 2015..., s. 769.

76 M. Pyrcak, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 
2015..., s. 750.

77 Ibidem, s. 752.
78 T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 229–231.
79 S. Ładoś, Pozycja prawna oskarżonego z zaburzeniami psychicznymi, Warszawa 2013, 

s. 315.
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rodzaje tych środków, lecz także generalnie akcentuje potrzebę przeciwdziałania, 
w ramach polityki karnej, przestępstwom popełnianym na tle poważniejszych 
zaburzeń osobowości. Dobitnie akcentowało ją uzasadnienie projektu. „Niektóre 
zaburzenia osobowości, wiążące się z brakiem empatii i wyrzutów sumienia czy 
też skłonnością do niekontrolowanych wybuchów agresji, stanowią czynnik kry-
minogenny i od lat są wiązane ze skłonnościami do zachowań przestępczych, 
powodują bowiem reakcje drastycznie odbiegające od norm przyjętych w danej 
kulturze, zwłaszcza w zakresie relacji międzyludzkich. Należy tu wskazać zwłasz-
cza zaburzenia osobowości typu antysocjalnego, sadystycznego czy borderline”80. 
Jednak wydaje się, że równorzędnym założeniem tych zmian, choć niewyrażo-
nym wprost, jest uznanie prymatu ochrony społecznej nad innymi celami reakcji 
karzącej. Przejawia się to w istotnej modyfikacji Kodeksu karnego, która może 
być postrzegana jako wytyczenie nowych kierunków dla prawa karnego. Priory-
tet ochrony społecznej jako aksjologicznej dyrektywy dla całego systemu środ-
ków zabezpieczających wyraźnie sygnalizuje zwłaszcza trzyletni okres, w czasie 
którego można osobę zwolnioną ponownie obłożyć środkiem zabezpieczającym, 
nawet bez popełnienia przez nią przestępstwa, możliwość kumulowania różnych 
rodzajów środków zabezpieczających oraz orzekania ich na etapie wykonania 
kary. W tym kontekście nie bez znaczenia jest także fakt, że omawiane zmiany 
poprzedziło uchwalenie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób81, która w dyskursie publicznym zyskała odczło-
wieczające miano „ustawy o bestiach”. Przyznawała ona otwarcie prymat ochrony 
społeczeństwa przed gwarancjami praw jednostki. Zdaniem P. Kładocznego, 
ustawa ta realizowała „klasyczne postulaty pozytywizmu włoskiego”, posłuże-
nie się zaś do orzekania o jej zastosowaniu procedurą cywilną miało odwrócić 
uwagę od naruszenia podstawowych zasad prawa karnego82. Niestety, Trybu-
nał Konstytucyjny orzekł o jej zgodności z Konstytucją RP z wyjątkiem, mało 
w istocie znaczącego, art. 46 ust. 183. Zakwestionowany przepis przewidywał, że 
o konieczności dalszego pobytu w izolacji miał decydować co pół roku zaled-
wie jeden lekarz. Norma ta została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za nie-
zgodną z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP84. Generalnie jednak 
Trybunał stanął na stanowisku, że uchwalenie ustawy o postępowaniu wobec osób 
z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wol-
ności seksualnej innych osób „wynika z konieczności zapewnienia w demokra-
tycznym państwie ochrony zdrowia i życia (…) przed czynami karalnymi osób 
szczególnie niebezpiecznych dla społeczeństwa, które po odbyciu kary pozbawie-

80 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny..., s. 31.
81 Dz.U. z 2014 r., poz. 24, z późn. zm.
82 P. Kładoczny, Reforma czy rewolucja?..., s. 182. 
83 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., K 6/14, OTK-A 2016, nr 98. 
84 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., Uzasadnienie, nb 709.
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nia wolności mogą nadal stanowić zagrożenie”85. Przewidzianą przez tę ustawę 
ingerencję w wolność jednostki ocenił jako niezbędną, adekwatną i proporcjo-
nalną86. Uzasadniając swoje orzeczenie, Trybunał przekonywał, że umieszczenie 
w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym nie jest karą 
ani środkiem zabezpieczającym w rozumieniu Kodeksu karnego (a zatem niemoż-
liwa jest jego ocena z perspektywy wzorców ustalających kryteria gwarancyjne 
dla norm prawno-karnych87), a zasadnicza koncepcja tej ustawy jest zbliżona do 
przymusowej izolacji, przewidzianej przez art. 23 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego88. Podobieństwa wynikają z tego, że w świetle ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego również można po przyjęciu do szpitala psychiatrycznego 
stosować wobec pacjenta niezbędne czynności lecznicze, mające na celu usunię-
cie przewidzianych w ustawie przyczyn przyjęcia, bez jego zgody, a nawet przy 
zastosowaniu przymusu bezpośredniego. Również czasu przymusowego umiesz-
czenia takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym nie określa się z góry89. Trybu-
nał dostrzegł również pewne podobieństwa między umieszczeniem w Krajowym 
Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym na podstawie analizowanej 
ustawy a przymusową detencją podyktowaną względami terapeutycznymi, która 
przewidywana jest wobec małoletnich uzależnionych od środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych90 oraz chorych na choroby 
zakaźne91. We wszystkich wskazanych wyżej przypadkach izolacja ma cel terapeu-
tyczny, prewencyjno-zabezpieczający i nie jest środkiem karnym w rozumieniu 
Kodeksu karnego92. Nie negując epizodycznego charakteru ustawy o postępowa-
niu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, 
zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, sędziowie orzekli, że nie przesądza 
to jej penalnego charakteru, a więc nie jest równoznaczne z naruszeniem przez nią 
zasady ne bis in idem precedatur. Co więcej, Trybunał Konstytucyjny stanął na 
stanowisku, że właściwość sądu cywilnego do orzekania o terapii w zamkniętym 
Ośrodku zapewnia spełnienie wymogu „dystansu między tym środkiem a karą 
pozbawienia wolności”93, a zastosowanie tej procedury w postępowaniu, które 
może prowadzić do zastosowania środków prewencyjno-terapeutycznych, powo-

85 Ibidem, nb 441.
86 Ibidem, nb 445. 
87 Ibidem, nb 322.
88 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1878.
89 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., Uzasadnienie, nb 284.
90 Art. 30 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii…
91 Art. 34 i 36 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-

rób zakaźnych u ludzi, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 151, z późn. zm.
92 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., Uzasadnienie, nb 285.
93 Zob. http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9472-

ustawa-o-postepowaniu-wobec-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-stwarzajacych-zagrozenie- 
zycia-zd/ (dostęp: 22.03.2017 r.). 
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duje, że nie może ona być konfrontowana z „konstytucyjnymi zakazami podwój-
nego karania za ten sam czyn”94. Trybunał nie odniósł się jednak do kryteriów, 
według których ma być oceniane przyszłe, niepewne zachowanie podsądnego, 
a którego groźba jest podstawą dalszej izolacji. Posłużenie się w znowelizowanym 
Kodeksie tak szerokim pojęciem, jakim są zaburzenia osobowości, jako poten-
cjalną (co wynika z przeprowadzonego powyżej wywodu) podstawą zastosowa-
nia środków zabezpieczających de facto na czas nieokreślony, może zwiastować 
zupełnie nową rzeczywistość w kontaktach obywatela z wymiarem sprawiedliwo-
ści karnej. W rzeczywistości tej ogromną rolę decyzyjną będą mieli biegli, na plan 
drugi zaś przesunie się ciężar gatunkowy popełnionego przestępstwa i wymiar 
kary. Wynika to z charakteru środków zabezpieczających, które w założeniu nie 
są środkiem represji karnej, lecz instrumentem reakcji na niebezpieczeństwo ze 
strony sprawcy95. Niemniej ich siłę represyjną ujawnia przyjęta zasada wykony-
wania środków zabezpieczających po odbyciu kary, bez możliwości ich absorbcji 
(a tylko z fakultatywną możliwością ich uchylenia na etapie wykonawczym) i bez 
możliwości orzeczenia ich zamiast kary, co było możliwe w paradygmacie dwuto-
rowej reakcji karnej96. 

Warto na zakończenie podkreślić dwie rzeczy. Pierwszą jest osłabienie pozy-
cji sądu penitencjarnego, drugą zaś modyfikacja roli biegłego w postępowaniu. 
Jak już wspomniano, otwierający rozdział XIII Kodeksu karnego wykonawczego 
art. 199a97 czyni organem wykonawczym środków zabezpieczających sąd, który 
wydał orzeczenie w pierwszej instancji. Jest on również właściwy we wszyst-
kich sprawach podejmowanych w toku ich wykonania (wyjątek wprowadzono 
dla elektronicznej kontroli miejsca pobytu). Z jednej strony mamy tu do czynienia 
z osłabieniem pozycji sądu penitencjarnego, z drugiej zaś z poważnym ograni-
czeniem zasady bezpośredniości98, której był gwarantem. W przyjętym modelu 
sąd, który wydał wyrok, orzeka o jego wykonaniu także wówczas, gdy skazany 
znajduje się poza terenem jego właściwości miejscowej. Rzutuje to poważnie na 
jego prawo do obrony, przez wykluczenie możliwości osobistego udziału podmio-

94 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2016 r., Uzasadnienie, nb 338. 
95 M. Pyrcak, Środki zabezpieczające, (w:) W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 

2015…, s. 763. 
96 W. Makowski, Kara a środki ochronne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 

1926, t. VI, z. 2; L. Lichtsztajn, Kryzys dwutorowej reakcji karnej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 
1934, nr 51.

97 „§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy do orzekania 
w przedmiocie środków zabezpieczających na zasadach określonych w rozdziale X Kodeksu 
karnego. 

§ 2. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy w postępowaniu 
dotyczącym wykonania środków zabezpieczających, z wyjątkiem elektronicznej kontroli miejsca 
pobytu”.

98 „Maksymalnego zbliżenia sędziego do każdego ustalanego faktu” – P. Kruszyński (red.), 
Wykład prawa karnego procesowego, Białystok 2004, s. 97. 
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tów do tego uprawnionych w posiedzeniu sądowym. Ponadto zmienia to pozycję 
biegłego, który wbrew jego roli w postępowaniu karnym staje się ekspertem spo-
rządzającym opinię, choć w istocie jest on „osobowym źródłem dowodowym, 
a wydawana przez niego opinia stanowi środek dowodowy”99. Tak postrzega jego 
pozycję w procesie większość procesualistów i kryminalistyków100. Stąd wysłu-
chanie biegłego, a nie dokument przezeń sporządzony, jest prawidłową podstawą 
orzeczenia. 

Analiza warstwy normatywnej art. 93a–93g k.k. pozwala przypuszczać, że 
środki zabezpieczające w ich obecnym kształcie mogą stać się poręcznym narzę-
dziem kontroli społecznej, zachowań przestępców, których podłożem etiologicz-
nym są dające o sobie znać dysfunkcje psychiczne. Tym bardziej że ich oficjalna 
racjonalizacja odwołuje się do wywołania i ugruntowania pozytywnej zmiany 
postaw osób dotkniętych tymi defektami, a możliwość sięgania po kilka środ-
ków naraz i ułatwione zmienianie ich treści stwarza możliwość dostosowania 
ich do resocjalizacyjnych potrzeb skazanego. Tę humanitarną i optymistyczną 
w zamyśle racjonalizację podważa niebezpieczeństwo związane z nieoznaczo-
nym czasem trwania środka i oparcie jego stosowania na labilnym kryterium 
prawdopodobieństwa.
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SECURITY MEASURES APPLICABLE TO ADDICTED 
OFFENDERS UNDER THE REGULATION OF THE AMENDMENT 

OF THE 1 OF JULY 2015

Summary

This article is focused on the actual position of security measures applicable to 
addicted offenders in the criminal justice system as well as in the Polish penal debate. The 
most important problems that occurred in this context were: intersection of medical and 
juridical authorities in administration of justice (with domination of the experts appointed 
by the court), protection of the inmates rights and the possibilities of reduction of the 
isolation penalties and introducing forms of penal reaction that are adapted to specific 
criminal etiology. Reflections regarding the amendment that took effect on the 1 of July 
2015 were conducted in the fields of law-abidingness, efficiency and effectiveness of 
the preventive measures. The obtained results allow to appraise positively such specific 
solutions in general, but also show their limits, organizational difficulties and potential 
threats.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 
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1. UWAGI WSTĘPNE

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich w Polsce regu-
lują przepisy działu VII „Odpowiedzialność dyscyplinarna” rozdziału I „Odpo-
wiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich” (art. 275–306) ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce1, która zaczęła 
obowiązywać od dnia 1 października 2018 r., oraz rozporządzenie z dnia 25 
września 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegó-
łowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowa-
nia dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli 
akademickich, a także sposobu wykonywania kar i ich zatarcia2, a w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem art. 823.

Usytuowanie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademic-
kich w wyżej wymienionych aktach prawnych powoduje problemy z kwalifikacją 
do odpowiedniej gałęzi prawa. W doktrynie zdania na temat kwalifikacji postę-
powania dyscyplinarnego są podzielone – E. Bojanowski wskazuje, że jest to 
odpowiedzialność zbliżona do odpowiedzialności karnej lub karno-administra-
cyjnej4, P. Przybysz uważa, że należałoby uznać takie postępowania za sprawy 

1 Dz.U. z 2018 r., poz. 1668, dalej: p.s.w.n. lub ustawa.
2 Dz.U. z 2018 r., poz. 1843, dalej: rozporządzenie.
3 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1987, z późn. zm., dalej: k.p.k.
4 E. Bojanowski, Dyscyplinarna odpowiedzialność pracownika administracji państwowej 

w prawie polskim, (w:) J. Łętowski, J. Pruszyński (red.), Odpowiedzialność pracownika admini-
stracji, Ossolineum 1978, s. 202.
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administracyjne5, Z. Sypniewski stwierdza, że jest to odpowiedzialność pracow-
nicza6, a jeszcze innego zdania jest T. Kuczyński, który wskazuje, że jest to insty-
tucja międzygałęziowa7. Jak widać powyżej, poglądy w doktrynie są różne i na 
potrzeby niniejszego opracowania zostały one jedynie zasygnalizowane. Autorzy 
artykułu przychylają się do zdania, że jest to postępowanie administracyjne z ele-
mentami postępowania karnego lub postępowanie quasi-karne.

2. PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ

2.1. PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Jak wskazuje R. Giętkowski, do przesłanek odpowiedzialności dyscyplinar-
nej należy zaliczyć czyn, który jest bezprawny dyscyplinarnie, a więc niezgodny 
z przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej, społecznie szkodliwy i zawi-
niony. Powyższe przesłanki muszą być spełnione łącznie, aby pociągnąć osobę do 
odpowiedzialności dyscyplinarnej8.

Według przepisu art. 275 ust. 1 p.s.w.n. nauczyciel akademicki podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne stanowiące 
czyn uchybiający obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu 
nauczyciela akademickiego. Przepis ten został oparty na zasadzie alternatywy 
zwykłej poprzez użycie w zdaniu spójnika „lub”. Oznacza to, że zdanie będzie 
prawdziwe, gdy przynajmniej jedna z wyżej wymienionych przesłanek zostanie 
spełniona. Należy zwrócić uwagę, że niekiedy zachowanie nauczyciela akademic-
kiego może stanowić jednocześnie naruszenie obu przesłanek9. Trzeba podkreślić, 
że ustawa nie zawiera definicji nauczyciela akademickiego, co jest niedopatrze-
niem ustawodawcy, gdyż w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym10 taka definicja była. Zgodnie z art. 108 p.s.w. do nauczycieli akade-
mickich należało zaliczyć pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników 
dydaktycznych, pracowników naukowych, a także dyplomowanych bibliotekarzy 
oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

 5 P. Przybysz, Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 1998, z. 8 
(630), s. 68.

 6 Z. Sypniewski, Odpowiedzialność dyscyplinarna jako odpowiedzialność prawa pracy, (w:) 
Odpowiedzialność pracownicza. Materiały XI Zjazdu Szkoły Prawa Pracy, Wrocław 1984, s. 108.

 7 T. Kuczyński, O odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników, „Państwo i Prawo” 2003, 
z. 9 (691), s. 62.

 8 Szerzej R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Gdańsk 2013, 
s. 184.

 9 K. Kurzępa-Depo, (w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe w Polsce: ustrój, 
prawo, organizacja, Warszawa 2016, s. 404.

10 Tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2183, z późn. zm., dalej: p.s.w.
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Z treści art. 275 ust. 1 p.s.w.n. jednoznacznie wynika, że pierwszą przesłanką 
jest uchybienie obowiązkom nauczyciela akademickiego. Niewątpliwie wskazaną 
powyżej przesłankę jest zdecydowanie łatwiej zdefiniować niż drugą, ponieważ 
sama ustawa wymienia obowiązki, które mają poszczególni nauczyciele akade-
miccy. Kategoria ta jest bardzo pojemna, ale jednocześnie została unormowana. 
I tak, z art. 115 p.s.w.n. wynikają obowiązki, których pracownik uczelni zobowią-
zany jest przestrzegać i wykonywać w ramach swoich obowiązków służbowych. 
Jednakże należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca używa tutaj określenia pracow-
nik uczelni, a ze względu na wspomniany już powyżej brak definicji nauczyciela 
akademickiego, powinno się stosować ten przepis również do tej grupy zawodo-
wej. Naruszenie obowiązków przez nauczyciela może polegać na niewykonaniu 
lub niewłaściwym wykonaniu obowiązków, jak np. często spotykane na uczel-
niach nieusprawiedliwione czy też regularne nieobecności nauczycieli akademic-
kich na dyżurach przeznaczonych dla studentów. Przy tak dokładnie wyliczonych 
przez ustawodawcę obowiązkach przesłanka ta nie powinna powodować żad-
nych trudności w stwierdzeniu, czy nauczyciel akademicki dopuścił się deliktu 
dyscyplinarnego11.

Większe problemy pojawiają się przy próbie zdefiniowania drugiej przesłanki, 
którą jest uchybienie godności zawodu nauczyciela akademickiego. Nigdzie nie 
została zdefiniowana przez ustawodawcę „godność” i w związku z tym pojawia 
się problem, jak rozumieć to ocenne pojęcie. W tej sytuacji należy odwołać się do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, który 
stwierdził, że: „uchybienie godności zawodu nauczyciela akademickiego, niewąt-
pliwie ma charakter ocenny. Ten sposób określenia znamion jest jednak dopusz-
czalny, choć ustawa powinna się posługiwać nim tylko w niezbędnym zakresie”. 
Jednocześnie Trybunał wskazał, iż: „niedookreślenie zakresu przedmiotowego 
zachowań objętych odpowiedzialnością dyscyplinarną narusza zasadę nullum 
crimen sine lege certa et stricta”12.

Przyjmuje się, że zawód nauczyciela akademickiego jest zawodem zaufania 
publicznego13. W związku z tym można przyjąć, że uchybienie godności tego 
konkretnego zawodu może nastąpić w szczególności poprzez zachowanie, które 
obniży zaufanie obywateli do tego zawodu, a nawet doprowadzi do poniżenia 
w oczach opinii publicznej. Analizując powyższe orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego, można również stwierdzić, że uchybienie godności zawodu związane 
będzie z naruszeniem zasad etyki14.

11 K. Kurzępa-Depo, (w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe..., s. 404–405.
12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, Dz.U. z 2001 r., 

nr 103, poz. 1129.
13 A. Wiktorowska, P. Wajda, (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 315 i 319.
14 K. Kurzępa-Depo, (w:) S. Waltoś, A. Rozmus (red.), Szkolnictwo wyższe..., s. 405.



500 KRZYSZTOF WILIńSKI, ALEKSANDRA SZATKOWSKA

W przypadku postępowania dyscyplinarnego nie ma katalogu czynów, które 
ustawodawca nakazywałby zakwalifikować jako delikt dyscyplinarny nauczy-
ciela akademickiego. Przy tak sformułowanych przepisach to osoba prowadząca 
postępowanie zobowiązana jest do rozważenia w każdej sprawie indywidualnie, 
czy dany czyn spełnia przesłankę określoną w art. 275 p.s.w.n., a w konsekwen-
cji, czy zostały spełnione znamiona deliktu dyscyplinarnego.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że nauczyciel akademicki może ponieść także 
odpowiedzialność dyscyplinarną przewidzianą w innych przepisach. W takim 
przypadku będą toczyły się dwa odrębne postępowania – postępowanie dyscypli-
narne na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce prowadzone 
przez uczelnię, na której dany nauczyciel akademicki pracuje, oraz postępowanie 
dyscyplinarne na podstawie innej ustawy prowadzone przez inny organ. Przy-
kładem takiego zawodu może być przede wszystkim lekarz czy też radca prawny 
będący nauczycielem akademickim i jednocześnie osobą czynnie wykonującą swój 
wyuczony zawód. Podkreślić należy, iż postępowania takie toczą się niezależnie od 
siebie i w konsekwencji mogą zakończyć się zupełnie innymi rozstrzygnięciami15.

2.2. KARY

W art. 276 p.s.w.n. został zawarty katalog kar za delikty dyscyplinarne 
nauczycieli akademickich. Stosownie do treści tego przepisu karami dyscypli-
narnymi są:

1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z obniżeniem wynagrodzenia o 10%–25% na okres od miesiąca do 

2 lat;
4) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz 

członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 
doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat;

5) pozbawienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na 
okres od 6 miesięcy do 5 lat;

6) wydalenie z pracy w uczelni;
7) wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach 

na okres od 6 miesięcy do 5 lat;
8) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 

na okres 10 lat.
Jest to katalog zamknięty, który w sposób enumeratywny określa kary, 

jakie można wymierzyć pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim 
w uczelni wyższej. Kolejność wymienionych kar nie została ustalona w sposób 

15 K. Wiak, (w:) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, 
s. 773.
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przypadkowy, ponieważ są one ułożone przez ustawodawcę w kolejności od naj-
łagodniejszej do najbardziej dolegliwej.

Kary dyscyplinarne, tak samo jak kary określone w Kodeksie karnym, mają 
spełniać określone przez ustawodawcę funkcje. Wyżej wymienione kary dyscy-
plinarne spełniają przede wszystkim funkcję represyjną oraz funkcję prewen-
cyjną w wymiarze ogólnym i szczegółowym. Funkcja represyjna ma na celu 
ukaranie sprawcy, który dopuszcza się deliktu dyscyplinarnego. Wymierzona 
kara ma być z jednej strony dolegliwa dla obwinionego, a z drugiej strony jednak 
nie może być sprzeczna z godnością i etyką zawodu nauczyciela akademickiego. 
Przy czym nie należy zapominać o nawiązaniu do prawa karnego, w związku 
z czym kara ma być adekwatna do popełnionego czynu. Z kolei funkcja pre-
wencyjna ma oddziaływać na ukaranego w taki sposób, aby w przyszłości nie 
dopuścił się kolejnego przewinienia, za które poniesie odpowiedzialność i będzie 
konieczność nakładania kolejnych kar. Można powiedzieć, że to ma być rodzaj 
środka wychowawczego stosowanego wobec nauczycieli akademickich. Jednak 
nie należy zapominać, że wymierzona przez komisję dyscyplinarną kara ma 
również oddziaływać na innych nauczycieli akademickich, aby mieli oni świado-
mość, że zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa powoduje 
poniesienie realnych, a nie tylko teoretycznych konsekwencji, które mogą zawa-
żyć na dalszej pracy zawodowej16.

Omówienie kar z wyżej wymienionego katalogu należy zacząć od najłagod-
niejszej kary, jaką przewiduje ustawodawca dla nauczyciela akademickiego, czyli 
upomnienia. Z racji małej dolegliwości tej sankcji jest ona wymierzana co do 
zasady w przypadku drobniejszych naruszeń obowiązków lub godności zawodu 
nauczyciela akademickiego. Zasadą jest, że postępowanie dyscyplinarne prowa-
dzi uczelniana komisja dyscyplinarna lub komisja dyscyplinarna przy Radzie 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (co zostanie wyjaśnione w dalszej części 
artykułu), ale wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 282 pkt 2 p.s.w.n. Przepisy 
ustawy pozwalają na nałożenie kary upomnienia przez rektora w przypadku prze-
winienia dyscyplinarnego mniejszej wagi, gdy udowodnienie winy nie wymaga 
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego17. Należy zaznaczyć, że nigdzie 
nie zostało określone, co należy rozumieć przez określenie „przewinienie dys-

16 A. Wiktorowska, P. Wajda, (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie..., 
s. 316.

17 Jak wskazuje K. Wiak, w ww. przypadku osobą uprawnioną do nałożenia na obwinionego 
kary upomnienia jest rektor. Decyzję o ukaraniu rektor podejmuje samodzielnie, a więc to do jego 
kompetencji należy ocena, czy w danym, konkretnym stanie faktycznym można powiedzieć, że 
nastąpiło „przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi”. Wprowadzenie takiego rozwiązania do 
ustawy wydaje się być słusznym posunięciem ustawodawcy ze względu na szybkość i ekonomię 
takiego postępowania. Nie ma sensu i powodu wydłużania postępowań, które dotyczą przewinień 
mniejszej wagi. Kara upomnienia jest z pewnością najmniej dolegliwa dla ukaranego, ale nie musi 
to oznaczać, że nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, gdyż jest ona wpisywana do akt osobo-
wych. K. Wiak, (w:) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie..., s. 776–778.
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cyplinarne mniejszej wagi”. Przyjmuje się, że do kategorii czynów o mniejszej 
wadze należy zaliczyć takie czyny, które w mniejszym stopniu powodują uchy-
bienie obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela 
akademickiego18.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 284 ust. 1 p.s.w.n. karę upomnienia 
nakłada się po wcześniejszym wysłuchaniu nauczyciela akademickiego, tak aby 
miał on możliwość przedstawienia swoich wyjaśnień w danej sprawie. W przy-
padku ukarania nauczyciela akademickiego karą upomnienia, zgodnie z art. 284 
ust. 2 p.s.w.n, przysługuje mu prawo wniesienia odwołania do sądu pracy, właści-
wego dla siedziby uczelni. Powyższe odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.

Kolejną z katalogu możliwą do wymierzenia karą przez uczelnianą komisję 
dyscyplinarną jest nagana, która występuje w dwóch formach. Nagana może być 
samoistna bądź z obniżeniem wynagrodzenia o 10‒25% na okres od miesiąca 
do 2 lat. Funkcją nagany jest potępienie zachowania danego nauczyciela aka-
demickiego w związku z art. 275 p.s.w.n. Niewątpliwie bardziej dolegliwa dla 
obwinionego jest nagana połączona z procentowym obniżeniem wynagrodzenia 
za wykonaną pracę19. Każde choćby najmniejsze obniżenie wynagrodzenia za 
wykonaną pracę jest dotkliwą sankcją, tym bardziej że taka sytuacja może mieć 
negatywny wpływ na sytuację finansową nie tylko nauczyciela akademickiego, 
ale także jego rodziny, a co za tym idzie, na poziom życia.

Następną w kolejności do omówienia jest kara pozbawienia prawa do wyko-
nywania zadań promotora, recenzenta oraz członka komisji w postępowaniach 
w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu 
profesora na okres od roku do 5 lat. Taki rodzaj kary będzie dla jednych nauczy-
cieli akademickich bardzo dotkliwy, a dla innych mniej. Wydaje się, że taka sank-
cja będzie bardziej dolegliwa dla nauczycieli akademickich, dla których istotna 
jest kariera naukowa oraz chęć uzyskiwania kolejnych stopni naukowych i moż-
liwość awansowania.

W dalszej kolejności należy omówić karę pozbawienia prawa do pełnienia 
funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Niewąt-
pliwie w przypadku, gdy ukarany prawomocnym orzeczeniem nauczyciel aka-
demicki pełni funkcję kierowniczą, jest zobowiązany do zaniechania pełnienia 
takiej funkcji. Jeżeli takiej funkcji nie pełni, to oczywiste jest, że w okresie obo-
wiązywania kary dyscyplinarnej nie będzie mógł zostać powołany na takie stano-
wisko. Kara pozbawienia prawa do pełnienia funkcji kierowniczych ma określoną 
zarówno górną, jak i dolną granicę. Dolna granica 6 miesięcy może wydawać 
się niedopatrzeniem ze strony ustawodawcy, gdyż taką karę uczelniana komi-

18 A. Wiktorowska, P. Wajda, (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie..., 
s. 326.

19 Ibidem, s. 324.
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sja dyscyplinarna powinna wymierzać za poważniejsze delikty dyscyplinarne20. 
Jednakże na plus należy ocenić możliwość miarkowania tej kary dyscyplinarnej. 

Przechodząc do kolejnych kar, należy omówić wydalenie z pracy w uczelni 
oraz wydalenie z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach 
na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Jest to jedna z nowych kar przewidzianych przez 
ustawodawcę, która wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. Należy odróżnić 
wydalenie z pracy w uczelni od pozbawienia prawa do wykonywania zawodu 
nauczyciela akademickiego. Obowiązująca sankcja pozwala na wydalenie 
nauczyciela akademickiego z danej uczelni wyższej, która może być połączona 
również z zakazem pracy w innych uczelniach przez określony czas. Sama kara 
wydalenia z pracy na uczelni pozwala nauczycielowi akademickiemu na podjęcie 
pracy w innej uczelni wyższej zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Jed-
nakże taka adnotacja w dokumentach z pewnością będzie utrudniała znalezie-
nie nowego miejsca pracy. Bez wątpienia dużo bardziej dotkliwa jest kara, która 
zakłada nie tylko wydalenie z pracy w uczelni, lecz także zakaz wykonywania 
pracy w innych uczelniach, a przewidziany przez ustawodawcę okres od 6 mie-
sięcy do 5 lat pozwala na wymierzanie kary w miesiącach i latach. Również ta 
kara może wpływać niekorzystnie na sytuację życiową i materialną nauczyciela 
akademickiego i jego rodziny.

Najbardziej dotkliwą i stosowaną w ostateczności karą jest pozbawienie prawa 
do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat. Oznacza to, 
że właściwej komisji dyscyplinarnej zostało przyznane przez ustawodawcę prawo 
do wymierzenia bardzo dotkliwej kary czasowej, która została określona w spo-
sób sztywny. W przypadku tej kary może być ona wymierzona tylko i wyłącznie 
w wymiarze 10 lat, nie mniej i nie więcej. Osoba, której został wymierzony taki 
rodzaj kary dyscyplinarnej, nie ma możliwości zatrudnienia się na stanowisku 
nauczyciela akademickiego, a jeżeli pracuje na takim stanowisku, to w momencie 
uprawomocnienia się orzeczenia jej umowa zostaje rozwiązana z mocy prawa. 
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku wymierzenia kary na określony czas 
nauczyciel akademicki już następnego dnia po zakończeniu obowiązywania kary 
dyscyplinarnej może wrócić do pracy na swoje dotychczasowe stanowisko21.

Wymierzając karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela 
akademickiego na okres 10 lat, uczelniana komisja dyscyplinarna ponosi wielką 
odpowiedzialność, ponieważ musi mieć świadomość, że wpłynie ona istotnie 
na życie nauczyciela akademickiego, dla którego może to być jedyna praca, 
jaką wykonuje, a w związku z tym utrata jedynego źródła utrzymania. Uczel-
niana komisja dyscyplinarna wymierza karę na okres 10 lat pozbawienia prawa 
wykonywania zawodu, co jest bardzo długim czasem. Niestety ustawodawca 
nie przewidział możliwości miarkowania długości tej kary, więc powinna być 

20 Ibidem.
21 M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. 

Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, s. 202–203.
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ona stosowana rozważnie i ostrożnie. Oznacza to, iż ustawodawca daje szansę 
powrotu do wykonywanego zawodu przez nauczyciela akademickiego.

W przypadku nałożenia przez uczelnianą komisję dyscyplinarną na nauczy-
ciela akademickiego kary należy dołączyć do jego akt osobowych odpis prawo-
mocnego orzeczenia i pozostawić aż do momentu, w którym nastąpi zatarcie 
ukarania. Wypada podkreślić, że w przypadku, gdy pracownik zdecyduje się na 
rozwiązanie łączącej go umowy z uczelnią przed zatarciem, to informacja o uka-
raniu zostanie umieszczona w wydanym świadectwie pracy. Z pewnością takie 
rozwiązanie jest bardzo dolegliwe dla nauczyciela akademickiego, ponieważ 
utrudni znalezienie nowego miejsca pracy, z drugiej strony jednak ma też swoje 
zalety, gdyż przyszły pracodawca ma wiedzę o jego przewinieniach. Warto zwró-
cić uwagę, że według orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego treść 
orzeczenia zapadłego w postępowaniu dyscyplinarnym jest informacją publiczną 
i zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej22 każdy zainteresowany 
może uzyskać do niej dostęp zgodnie z rozdziałem 2 tej ustawy23.

Omawiając kary dyscyplinarne, nie można zapominać o dodatkowych sank-
cjach wynikających z art. 302 i 303 p.s.w.n. Przepisy te nadają rektorowi upraw-
nienie do zawieszenia nauczyciela akademickiego i określają sytuacje, w których 
zawieszenie jest fakultatywne, a w których obligatoryjne. W przypadku gdy 
wobec nauczyciela akademickiego zostało wszczęte postępowanie karne lub dys-
cyplinarne, przepisy stanowią, że zawieszenie jest fakultatywne. To na rektorze 
ciąży obowiązek podjęcia decyzji o zawieszeniu danego nauczyciela akademic-
kiego, jeżeli uzna, że „ze względu na wagę i wiarygodność przedstawionych 
zarzutów” jest to celowe. Jest to kolejny przypadek, kiedy ustawodawca przyznał 
rektorowi kompetencje do rozważenia sprawy i podjęcia samodzielnej decyzji. 

Natomiast nauczyciel akademicki zostaje obligatoryjnie zawieszony w pełnie-
niu swoich obowiązków z dniem tymczasowego aresztowania. Należy zaznaczyć, 
że zawieszenie co do zasady nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. Wyjątkiem jest 
sytuacja, gdy okres zawieszenia może zostać przedłużony o kolejne 6 miesięcy, 
ale tylko w sytuacji, kiedy przeciwko nauczycielowi akademickiemu w dalszym 
ciągu toczy się postępowanie karne. Obowiązujące przepisy pozwalają zawieszo-
nemu nauczycielowi akademickiemu na złożenie odwołania od powyższej decy-
zji do sądu pracy właściwego dla siedziby uczelni.

Przepis o obniżeniu wynagrodzenia nauczyciela akademickiego (art. 303 
p.s.w.n.) pozwala na obniżenie wynagrodzenia nauczyciela zawieszonego w peł-
nieniu obowiązków nie więcej niż o 50%, a w przypadku nauczyciela akade-
mickiego tymczasowo aresztowanego ulega ono obniżeniu również nie więcej 
niż o 50%. Z powyższego jednoznacznie wynika, że obniżenie wynagrodzenia 
jest fakultatywne w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków, a obo-

22 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 1330, z późn. zm.), dalej: u.d.i.p.

23 M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Prawo o szkolnictwie..., s. 201–202.
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wiązkowe w sytuacji tymczasowego aresztowania nauczyciela akademickiego. 
Obowiązujący przepis mówi o wynagrodzeniu zasadniczym, które może być 
obniżone decyzją rektora najwyżej do połowy. W takim przypadku nauczycie-
lowi akademickiemu nie przysługują również zmienne składniki wynagrodzenia, 
wymienione w art. 136 ust. 2 p.s.w.n., takie jak: dodatek funkcyjny, dodatek zada-
niowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, 
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, a także 
inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy 
albo regulaminie wynagradzania. Podkreślić należy, że w przypadku umorze-
nia postępowania dyscyplinarnego lub orzeczenia uniewinniającego uczelnia ma 
obowiązek niezwłocznie wypłacić kwotę, o jaką zostało obniżone wynagrodze-
nie24. W przeciwnym razie stanowiłoby to niesłuszną dolegliwość dla niewinnej 
osoby. Obniżenie wynagrodzenia jest dolegliwą sankcją zwłaszcza dla nauczy-
ciela akademickiego, dla którego uczelnia jest jedynym miejscem pracy.

W art. 300 ust. 1 p.s.w.n. ustawodawca przewidział instytucję zatarcia kary, 
która przewiduje różne okresy w zależności od orzeczonej kary dyscyplinarnej. 
Stosownie do treści tego przepisu:

1) upomnienie, nagana lub nagana z obniżeniem wynagrodzenia o 10%–25% 
na okres od miesiąca do 2 lat – ulega zatarciu po upływie 3 lat;

2) pozbawienie prawa do wykonywania zadań promotora, recenzenta oraz 
członka komisji w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia 
doktora habilitowanego oraz tytułu profesora na okres od roku do 5 lat, pozba-
wienie prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelniach na okres od 
6 miesięcy do 5 lat, wydalenie z pracy w uczelni lub wydalenie z pracy w uczelni 
z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat – 
ulega zatarciu po upływie 5 lat;

3) pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego 
na okres 10 lat – ulega przedawnieniu po upływie 15 lat.

Należy zwrócić uwagę, że zatarcie kary dyscyplinarnej następuje dopiero po 
wskazanym powyżej okresie od dnia jej wykonania. Z kolei art. 300 ust. 2 p.s.w.n. 
wskazuje, że właściwa komisja dyscyplinarna, która orzekła wobec nauczyciela 
akademickiego karę dyscyplinarną, może na wniosek złożony przez ukaranego, 
jednak nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wykonania kary, postanowić 
o jej zatarciu.

W przypadku postępowania dyscyplinarnego to rektor uczelni, w której 
przeprowadzono postępowanie dyscyplinarnej w pierwszej instancji, jest zobo-
wiązany do podjęcia działań w celu usunięcia z akt osobowych nauczyciela aka-

24 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2015, 
s. 446–448.
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demickiego informacji o orzeczonej karze, a także dokumentacji postępowania 
wyjaśniającego i dyscyplinarnego25.

3. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE PROWADZONE 
PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DYSCYPLINARNĄ

W myśl art. 279 p.s.w.n. postępowanie dyscyplinarne nauczycieli akademic-
kich toczy się przed komisjami dyscyplinarnymi i jest dwuinstancyjne. Zgodnie 
bowiem z wyżej wymienionym przepisem do orzekania w pierwszej instancji jest 
uprawniona uczelniana komisja dyscyplinarna oraz komisja dyscyplinarna przy 
Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego26. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że właściwość komisji dyscyplinarnych została uzależniona od spełnienia dwóch 
kryteriów. Pierwszym kryterium jest rodzaj wnioskowanej kary dyscyplinarnej 
przez rzecznika dyscyplinarnego, natomiast drugim jest kryterium podmiotowe, 
o którym mowa w art. 277 ust. 3 p.s.w.n.27. Stąd też w przypadku gdy rzecz-
nik dyscyplinarny wniósł o zastosowanie kary określonej w art. 276 ust. 1 pkt 2 
albo 3 p.s.w.n. oraz wobec nauczyciela akademickiego innego niż wymieniony 
w art. 277 ust. 3 p.s.w.n., w pierwszej instancji orzeka uczelniana komisja dyscy-
plinarna. Natomiast w przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o zastoso-
wanie kary określonej w art. 276 ust. 1 pkt 4–8 p.s.w.n. oraz wobec nauczyciela 
akademickiego wymienionego w art. 277 ust. 3 p.s.w.n., orzeka komisja dyscypli-
narna przy Radzie. W drugiej instancji zaś (w trybie odwoławczym) w sprawach 
dyscyplinarnych nauczycieli akademickich orzeka komisja dyscyplinarna przy 
ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki28.

3.1. USTRÓJ UCZELNIANYCH KOMISJI DYSCYPLINARNYCH

Regulacja zawarta w art. 278 ust. 2 p.s.w.n. wskazuje, że uczelniana komi-
sja dyscyplinarna pochodzi z wyboru, ale tryb wyboru powinien określać statut 
uczelni. Ustawodawca określił ramy czasowe trwania kadencji organu pierw-
szej instancji. Zgodnie bowiem z art. 280 p.s.w.n. kadencja organu trwa 4 lata 

25 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 11. 
Stosunek służbowy, Warszawa 2011, s. 460.

26 Dalej: komisja dyscyplinarna przy Radzie.
27 Stosownie do treści art. 277 ust. 3 p.s.w.n. rzecznik dyscyplinarny powołany przez mini-

stra jest właściwy w sprawach dotyczących czynów nauczycieli akademickich pełniących funkcje 
rektora, przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej, przewodniczącego i członka ko-
misji dyscyplinarnej przy Radzie oraz przewodniczącego i członka komisji dyscyplinarnej przy 
ministrze. 

28 Dalej: komisja dyscyplinarna przy ministrze.
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i rozpoczyna się z początkiem kadencji senatu uczelni. Dodatkowo ustawodawca 
wprowadził wymóg, że co najmniej jeden z członków składu uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej powinien być studentem.

Natomiast zgodnie z § 16 rozporządzenia pracami uczelnianej komisji dyscy-
plinarnej kieruje przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej29. W szcze-
gólności rolą przewodniczącego jest czuwanie nad sprawnym i prawidłowym 
przebiegiem postępowania dyscyplinarnego. Ponadto w celu realizacji zadań, 
przewodniczącemu zostało przyznane uprawnienie do wydawania zarządzeń. 
Przy tym należy zwrócić uwagę, że powyższy organ rozstrzyga samodzielnie 
wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie jest związany rozstrzygnię-
ciami innych organów stosujących prawo.

Jednak od powyższej zasady podejmowania samodzielnych ustaleń przez 
organ ustawodawca wprowadził dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy prawomocnie 
skazującego wyroku sądu, a drugi opinii Komisji do spraw etyki w nauce Pol-
skiej Akademii Nauk. Nie zmienia to faktu, że uczelniana komisja dyscyplinarna 
w zakresie orzekania pozostaje niezawisła. Jak wskazuje K. Wiak, „w zakre-
sie orzekania komisja dyscyplinarna jest niezawisła, co oznacza, że przy roz-
strzyganiu sprawy organ ten jako całość, jak i poszczególni jego członkowie, 
nie podlegają żadnym (formalnym i nieformalnym) poleceniom, wskazówkom, 
instrukcjom ani naciskom z zewnątrz, w tym ze strony organów uczelni i przeło-
żonych”30. Podobnie uważają autorzy niniejszego artykułu.

Zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia przewodniczący wydaje zarządzenie, 
w którym wyznacza skład orzekający – przewodniczącego31, członków składu 
orzekającego32, a także protokolanta i wydaje zarządzenie o wszczęciu postępo-
wania dyscyplinarnego. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być 
nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy albo stopień w zakresie 
sztuki nie niższy niż stopień obwinionego. Jednakże w przypadku, gdy obwi-
niony posiada tytuł profesora, przewodniczącym składu orzekającego powinien 
być nauczyciel akademicki, który posiada tytuł profesora. Do tego rolą przewod-
niczącego składu orzekającego jest kierowanie rozprawą i czuwanie nad jej pra-
widłowym przebiegiem.

3.2. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Na podstawie ustawy oraz rozporządzenia możemy wyróżnić następujących 
uczestników postępowania dyscyplinarnego:

1) organ orzekający – uczelniana komisja dyscyplinarna, w ramach której 
wyróżniamy: 

29 Dalej: przewodniczący.
30 K. Wiak, (w:) M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie..., s. 782.
31 Dalej: przewodniczący składu orzekającego.
32 Dalej: skład orzekający.
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a) przewodniczącego oraz 
b) przewodniczącego i członków poszczególnych składów orzekających;
2) rzecznik dyscyplinarny;
3) obwiniony;
4) obrońca obwinionego;
5) pokrzywdzony.
Z uwagi na fakt, iż każdy z uczestników postępowania dyscyplinarnego pro-

wadzonego przez uczelnianą komisję dyscyplinarną ma określony wpływ na to 
postępowanie, poniżej zostaną omówieni poszczególni uczestnicy. Bez wątpienia 
najważniejszą rolę w postępowaniu dyscyplinarnym odgrywa organ orzekający 
w sprawach dyscyplinarnych oraz strony. W związku z tym, że organy orzekające 
w sprawach dyscyplinarnych zostały omówione powyżej, w tej części artykułu 
zostaną omówieni pozostali uczestnicy postępowania. 

Stosownie do art. 292 p.s.w.n. stronami postępowania dyscyplinarnego są 
rzecznik dyscyplinarny oraz obwiniony. Definicja legalna pojęcia rzecznika dys-
cyplinarnego znajduje się w przepisie § 1 pkt 8 rozporządzenia, zgodnie z którym 
rozumie się przez to rzecznika dyscyplinarnego powołanego przez rektora i rzecz-
nika dyscyplinarnego powołanego przez ministra. Powołując się na D. Muchę, 
należy zwrócić uwagę, że: „status strony postępowania dyscyplinarnego rzecznik 
dyscyplinarny uzyskuje dopiero po wydaniu przez przewodniczącego: uczelnianej 
komisji dyscyplinarnej in gremio (…) – zarządzenia o wszczęciu postępowania 
dyscyplinarnego i wyznaczeniu przewodniczącego i członków składu orzekają-
cego oraz protokolanta do orzekania w danej sprawie dyscyplinarnej”33. Obowią-
zujące przepisy nie regulują zadań ani funkcji, jakie pełni rzecznik dyscyplinarny, 
a wiadomo jedynie, że jest oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym.

Odnosząc się natomiast do obwinionego, należy stwierdzić, że zarówno 
w ustawie, jak i w rozporządzeniu brak jest legalnej definicji pojęcia obwinio-
nego. Jednakże samo pojęcie zostaje wprowadzone po raz pierwszy przez usta-
wodawcę w art. 292 p.s.w.n. 

Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie 
obrońcy. Jednakże w przypadku, gdy rzecznik dyscyplinarny wnosi o orzecze-
nie kary, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6–8 p.s.w.n., a obwiniony nie ma 
obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę 
z urzędu spośród nauczycieli akademickich. W tym miejscu należy wspo-
mnieć o § 22 rozporządzenia, który również reguluje niektóre kwestie związane 
z obrońcą obwinionego. Przede wszystkim wskazuje, że w przypadku wyzna-
czenia obrońcy z urzędu należy obwinionego zawiadomić o tym niezwłocznie, 
przy czym wyznaczenie obrońcy z urzędu musi nastąpić przynajmniej 14 dni 
przed terminem rozprawy. Przewidziany przez ustawodawcę powyższy termin 

33 D. Mucha, (w:) P. Chmielnicki, P. Stec (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, 
LEX/el. 2017.
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pozwala obrońcy m.in. na zapoznanie się z aktami sprawy i zebranymi dowodami 
oraz przygotowanie linii obrony. Pojawia się tutaj konstrukcja, która przyznaje 
obwinionemu jednorazowe prawo do zmiany swojego obrońcy z urzędu. Również 
wyznaczony obrońca z urzędu ma prawo rezygnacji ze swojej funkcji, ale jest to 
możliwe tylko z ważnych powodów, przy czym należy wskazać, że ustawodawca 
nie określił, co należy przez to rozumieć. W postępowaniu dyscyplinarnym tak 
samo jak w postępowaniu karnym obrońca jest zobowiązany do zachowania 
w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się podczas pełnienia swojej funkcji. 
Jak wspomniano już we wstępie, w kwestiach nieuregulowanych dotyczących 
obrońcy obwinionego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
karnego, ze szczególnym uwzględnieniem działu III rozdziału 9 tego Kodeksu.

Przechodząc do omówienia osoby pokrzywdzonego, należy przede wszyst-
kim wskazać, że zarówno w ustawie, jak i w rozporządzeniu nie ma legalnej 
definicji takiej osoby. Wydawać by się mogło, że jest to przeoczenie ustawo-
dawcy, jednak trzeba pamiętać, że w sprawach nieuregulowanych stosujemy 
Kodeks postępowania karnego, a tam właśnie w art. 49 zamieszczona jest defini-
cja pokrzywdzonego. Na potrzeby postępowania dyscyplinarnego zastosowanie 
mają jedynie § 1 i 2 wyżej wymienionego przepisu. Stosownie do treści art. 49 § 1 
i 2 k.p.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne 
zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzo-
nym może być także niemająca osobowości prawnej instytucja państwowa lub 
samorządowa, inna jednostka organizacyjna, której odrębne przepisy przyznają 
zdolność prawną. Przenosząc powyższą definicję na grunt postępowania dyscy-
plinarnego, należy zwrócić uwagę, o czym była już mowa wcześniej, że nie będzie 
tutaj przestępstwa, lecz delikt dyscyplinarny. Przepisy wprost nie wskazują, kto 
może być pokrzywdzonym w postępowaniu dyscyplinarnym. W związku z tym 
wydaje się, że pokrzywdzonym może być zarówno osoba, jak i uczelnia wyższa.

3.3. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO

Zgodnie z art. 293 ust. 1 p.s.w.n. postępowanie dyscyplinarne przed uczelnianą 
komisją dyscyplinarną zostaje wszczęte na wniosek rzecznika dyscyplinarnego 
po przeprowadzeniu przez niego postępowania wyjaśniającego. Szczegółowe 
wymogi formalne, jakim powinien odpowiadać wniosek o wszczęcie postępowa-
nia dyscyplinarnego, zostały określone w § 14 ust. 2 rozporządzenia. Natomiast 
zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia rzecznik dyscyplinarny wraz z wnioskiem, 
o którym była mowa wcześniej, przekazuje do uczelnianej komisji dyscyplinarnej 
dokumentację z przebiegu postępowania wyjaśniającego.

Należy w tym miejscu jeszcze krótko wspomnieć o dwóch ważnych termi-
nach w postępowaniu dyscyplinarnym. W art. 287 i 288 p.s.w.n. zostały wprost 
wskazane terminy zarówno wszczęcia, jak i zakończenie postępowania wyja-
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śniającego. W myśl art. 287 ust. 1 p.s.w.n. rzecznik dyscyplinarny wszczyna 
postępowanie wyjaśniające niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia otrzymania polecenia organu, który go powołał, lub powzięcia w inny 
sposób informacji o popełnieniu czynu mającego znamiona przewinienia dys-
cyplinarnego. Natomiast stosownie do art. 288 p.s.w.n. postępowanie wyjaśnia-
jące nie może być wszczęte po upływie 5 lat od popełnienia czynu. Jednakże 
od powyższej zasady ustawodawca wprowadził dwa wyjątki. Pierwszy dotyczy 
czynu zawierającego znamiona przestępstwa – w takim przypadku postępowanie 
wyjaśniające może być wszczęte aż do upływu okresu przedawnienia karalności 
tego przestępstwa. Drugi wyjątek dotyczy natomiast czynów, o których mowa 
w art. 287 ust. 2 pkt 1–5 p.s.w.n.34. Podobna regulacja odnosi się do zakończenia 
postępowania dyscyplinarnego.

Przewodniczący po otrzymaniu od rzecznika dyscyplinarnego wniosku 
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dokonuje wstępnej oceny. Następ-
nie zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia przewodniczący wydaje zarządzenie 
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, w którym wyznacza skład orzeka-
jący oraz kieruje sprawę na posiedzenie niejawne albo rozprawę. Jednocześnie 
wyżej wymienione zarządzenie powinno zostać doręczone członkom składu 
orzekającego, rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu i obrońcy obwinio-
nego, jeżeli został ustanowiony.

W sytuacji gdy przewodniczący stwierdzi, iż postępowanie wyjaśniające 
zawiera braki, które nie będą mogły być uzupełnione na rozprawie, albo zacho-
dzą przesłanki umorzenia postępowania dyscyplinarnego, to wówczas sprawę 
skieruje do rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym. Na tej podstawie skład orze-
kający na posiedzeniu niejawnym, w terminie 21 dni od dnia wydania zarządze-
nia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, wydaje:

1) orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo 
2) postanowienie o przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu 

uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, albo 
3) postanowienie o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia na rozprawie.

34 Według art. 287 ust. 2 pkt 1–5 p.s.w.n. postępowanie wyjaśniające wszczyna się z urzędu 
w przypadku czynu polegającego na:

1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub 
części cudzego utworu albo artystycznego wykonania;

2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu 
w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania; 

3) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego 
wykonania albo publicznym zniekształceniu takiego utworu, artystycznego wykonania, fonogra-
mu, wideogramu lub nadania;

4) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w sposób inny niż określony 
w pkt 1–3;

5) sfałszowaniu badań naukowych lub ich wyników lub dokonaniu innego oszustwa nauko-
wego.
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Jeżeli skład orzekający wyda postanowienie o skierowaniu sprawy do roz-
patrzenia na rozprawie, to wtedy obowiązkiem przewodniczącego składu orze-
kającego jest wydanie zarządzenia o wyznaczeniu terminu rozprawy. Oprócz 
tego przewodniczący składu orzekającego jest również zobowiązany do zawia-
domienia na piśmie o miejscu rozprawy rektora, ministra lub ministra nadzorują-
cego. Obwinionemu wraz z pierwszym wezwaniem na rozprawę powinno zostać 
doręczone wezwanie z listą członków składu orzekającego oraz pouczeniem 
o przysługujących mu uprawnieniach i skutkach niestawiennictwa na rozpra-
wie. Termin rozprawy wyznacza się tak, aby między doręczeniem obwinionemu 
wezwania do stawienia się na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 
14 dni. W wypadku niezachowania powyższego terminu na wniosek obwinio-
nego albo jego obrońcy przewodniczący składu orzekającego wyznacza nowy 
termin rozprawy.

Gdyby jednak skład orzekający komisji dyscyplinarnej wydał postanowienie 
o przekazaniu sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu uzupełnienia postę-
powania wyjaśniającego, to powinien wskazać, w jakim zakresie ma nastąpić 
uzupełnienie braków, oraz określić termin na ich uzupełnienie nie dłuższy niż 
30 dni. Ostatni przypadek to wydanie przez skład orzekający komisji dyscypli-
narnej orzeczenia o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, jeżeli stwierdzi, 
że w sprawie zostały spełnione przesłanki określone w art. 294 ust. 3 i 4 p.s.w.n. 

W tej sytuacji stosownie do treści art. 294 ust. 3 p.s.w.n. umarza się postępo-
wanie dyscyplinarne, w przypadku gdy: 

1) społeczna szkodliwość przewinienia dyscyplinarnego jest znikoma; 
2) obwiniony w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego był niepo-

czytalny;
3) obwiniony zmarł;
4) nastąpiło przedawnienie karalności;
5) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego przewinienia dyscyplinar-

nego tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo toczy się.
Tymczasem w ust. 4 wyżej wymienionego przepisu ustawodawca wprowa-

dził regulację, która pozwala komisji dyscyplinarnej umorzyć postępowanie, 
jeżeli orzeczenie kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wyso-
kość kary lub innego środka prawomocnie orzeczonego za ten sam czyn w innym 
postępowaniu, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia.

4. ROZPRAWA

Omawiając zagadnienia związane z samą rozprawą dyscyplinarną, w pierw-
szej kolejności należy zwrócić uwagę na przepis art. 293 ust. 5 p.s.w.n. Zgodnie 
z powołanym przepisem rozprawa dyscyplinarna jest jawna tylko dla pracowni-
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ków danej uczelni, przedstawicieli samorządu studentów i doktorantów, jeżeli 
przewinienie dyscyplinarne dotyczy praw studenta lub doktoranta, pokrzywdzo-
nego, przedstawicieli Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedsta-
wicieli Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz za zgodą obwinionego dla 
przedstawiciela związku zawodowego, którego obwiniony jest członkiem.

W toku rozprawy dyscyplinarnej możemy wyróżnić następujące etapy roz-
prawy: rozpoczęcie rozprawy, przewód dyscyplinarny, głosy stron i wydanie 
orzeczenia. Wypada podkreślić, że każdy etap rozprawy ma określone znaczenie 
dla prawidłowości przebiegu rozprawy dyscyplinarnej i żaden nie może zostać 
pominięty. Stosownie do treści § 27 rozporządzenia, rozprawa rozpoczyna się 
od sprawdzenia obecności wezwanych osób. Po sprawdzeniu obecności przez 
przewodniczącego składu orzekającego następuje odczytanie wniosku o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego. Przewodni-
czący składu orzekającego uczelnianej komisji w następnej kolejności zarządza 
wysłuchanie obwinionego oraz powinien pouczyć go o przysługujących mu pra-
wach, w tym prawie do złożenia wyjaśnień bądź odmowy złożenia wyjaśnień. 
Natomiast po wysłuchaniu obwinionego przewodniczący składu orzekającego 
poucza strony o przysługującym im prawie zadawania pytań świadkom i bie-
głym oraz o możliwości wypowiadania się na temat każdego przeprowadzonego 
dowodu. 

Kolejnym etapem rozprawy jest postępowanie dowodowe, w ramach któ-
rego przesłuchuje się świadków, przedstawia opinie biegłych oraz przepro-
wadza się inne dowody. W praktyce najczęściej przeprowadzanym dowodem 
w ramach postępowania dowodowego jest przesłuchanie świadków. Jeżeli jed-
nak stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy wymaga wiedzy specjalistycznej, skład orzekający uczelnianej komisji 
może zasięgnąć opinii biegłego35. W przypadku dopuszczenia innych dowodów 
niż wyżej wymienione stosujemy odpowiednio przepisy Kodeksu postępowa-
nia karnego. Odnosząc się natomiast do samej inicjatywy dowodowej, to strony 
lub obrońca obwinionego mogą zgłaszać w toku postępowania dyscyplinarnego 
wnioski o dopuszczenie nowych dowodów, które mogą mieć istotny wpływ na 
rozstrzygnięcie sprawy. Również skład orzekający uczelnianej komisji dyscypli-
narnej może z urzędu dopuścić dowody inne niż objęte wnioskami, a które mogą 
mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Poza tym, jeżeli wyjaśnienia 
obwinionego, który na rozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości, 
skład orzekający uczelnianej komisji dyscyplinarnej może za zgodą stron prze-
prowadzić postępowanie dowodowe tylko częściowo.

35 Przewodniczący składu orzekającego przed przystąpieniem do przesłuchania świadka lub 
wysłuchania biegłego powinien potwierdzić tożsamość świadka czy biegłego oraz pouczyć ich 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, z późn. zm.).
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Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego albo częściowego postępo-
wania dowodowego, przewodniczący składu orzekającego udziela kolejno głosu 
rzecznikowi dyscyplinarnemu, obrońcy obwinionego i obwinionemu. Należy 
zwrócić uwagę, że w przypadku kiedy jedna ze stron ponownie zabiera głos, 
przewodniczący składu orzekającego powinien również udzielić głosu drugiej 
stronie. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka roz-
prawę, a następnie skład orzekający przystępuje do narady nad orzeczeniem. 
Przebieg narady i głosowania jest tajny36. Udział w tych czynnościach poza skła-
dem orzekającym może brać tylko protokolant. 

Skład orzekający uczelnianej komisji dyscyplinarnej zgodnie z § 37 ust. 1 
rozporządzenia orzeka według przekonania opartego na podstawie wszystkich 
dowodów ujawnionych w toku postępowania. Tymczasem w ust. 2 komentowa-
nego przepisu zostały określone okoliczności, które skład orzekający powinien 
uwzględnić przy wymiarze kary dyscyplinarnej. W szczególności powinien 
wziąć pod uwagę: stopień winy, stopień społecznej szkodliwości przewinienia 
dyscyplinarnego, cele wychowawcze w stosunku do obwinionego oraz potrzeby 
w zakresie zapobiegania popełnieniu przez obwinionego kolejnego przewinienia 
dyscyplinarnego i kształtowania właściwych postaw wśród nauczycieli akade-
mickich. 

Mając na uwadze powyższe, komisja dyscyplinarna może orzec o: 
1) uniewinnieniu obwinionego;
2) odstąpieniu od wymierzenia kary dyscyplinarnej;
3) ukaraniu obwinionego;
4) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.
Bezpośrednio po zakończeniu narady przewodniczący składu orzekającego 

ogłasza sentencję orzeczenia oraz przedstawia najważniejsze motywy uzasad-
nienia37. Oprócz tego zgodnie z art. 299 ust. 1 p.s.w.n. komisja dyscyplinarna 
w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia doręcza je stronom oraz prze-
kazuje je rektorowi uczelni zatrudniającej nauczyciela akademickiego i mini-
strowi38. Natomiast przepis § 39 ust. 2 rozporządzenia dokładnie określa elementy, 
jakie powinno zawierać orzeczenie. Zatem na podstawie tego przepisu możemy 

36 W myśl § 36 ust. 4 rozporządzenia narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i co 
do kary. Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni.

37 Przepis § 38 ust. 2 rozporządzenia dopuszcza w uzasadnionych przypadkach odroczenie 
ogłoszenia orzeczenia, jednak nie dłużej niż o 7 dni od dnia zamknięcia rozprawy. W takim przy-
padku przewodniczący składu orzekającego przed zamknięciem rozprawy powinien podać dzień, 
godzinę i miejsce ogłoszenia orzeczenia.

38 Zdaniem autorów powyższy przepis pozostaje w sprzeczności z § 39 rozporządzenia, zgod-
nie z którym po ogłoszeniu orzeczenia sporządza się je na piśmie i, w terminie 14 dni od dnia 
jego ogłoszenia, doręcza się stronom, obrońcy obwinionego, jeżeli został ustanowiony, rektorowi 
oraz ministrowi lub ministrowi nadzorującemu, a w przypadku gdy postępowanie dyscyplinarne 
dotyczyło przewodniczącego albo członka komisji przy Radzie – także przewodniczącemu Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
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wyróżnić w orzeczeniu uczelnianej komisji dyscyplinarnej dwie zasadnicze czę-
ści: komparycję39 i sentencję40.

Ponadto w orzeczeniu uczelnianej komisji dyscyplinarnej powinno zostać 
zawarte pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania. Stosownie bowiem 
do art. 295 ust. 1 p.s.w.n. strony mają prawo złożyć odwołanie od orzeczenia 
uczelnianej komisji dyscyplinarnej do komisji dyscyplinarnej przy ministrze 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Odwo-
łanie składa się za pośrednictwem uczelnianej komisji dyscyplinarnej. Zatem na 
koniec należy zwrócić uwagę, że niewniesienie w terminie odwołania bądź sku-
teczne jego cofnięcie powoduje, że orzeczenie uczelnianej komisji dyscyplinarnej 
staje się prawomocne i podlega wykonaniu. Prawomocność orzeczenia stwierdza 
przewodniczący komisji dyscyplinarnej.

5. PODSUMOWANIE

Podsumowując, należy przede wszystkim wskazać, że obowiązujące prze-
pisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich 
są niejednolite i niespójne. Tak obowiązujące prawo stwarza wiele problemów 
organom orzekającym w sprawach dyscyplinarnych. Przeprowadzona analiza 
powyższych przepisów wskazuje, że przepisy zawierają luki prawne, których nie 
da się usunąć pomimo odesłania do przepisów Kodeksu postępowania karnego. 
Stosowanie takiego prawa może spowodować w praktyce trudności, co w konse-
kwencji może doprowadzić do przewlekłości prowadzonych postępowań.

Obecnie obowiązująca ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r., wprowadziła liczne zmiany 
w zakresie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich. Należy 
zwrócić uwagę, że ustawodawca zmienił katalog kar dyscyplinarnych poprzez 

39 W komparycji orzeczenia powinny znaleźć się następujące elementy: nazwa komisji dys-
cyplinarnej; tytuły lub stopnie naukowe albo tytuły lub stopnie w zakresie sztuki albo tytuły 
zawodowe, stanowiska oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, rzecznika dys-
cyplinarnego i protokolanta; data i miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia; tytuł lub 
stopień naukowy albo stopień w zakresie sztuki, albo tytuł zawodowy, imiona i nazwisko, imię 
ojca, stanowisko, data i miejsce urodzenia obwinionego; dokładne określenie przewinienia dyscy-
plinarnego zarzucanego obwinionemu.

40 Odnosząc się do sentencji orzeczenia, która zawiera rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej 
co do winy i kary obwinionego wraz z przytoczeniem podstaw prawnych, warto zwrócić uwagę, 
iż ustawodawca nałożył na skład orzekający uczelnianej komisji dyscyplinarnej obowiązek spo-
rządzenia uzasadnienia z urzędu. Samo uzasadnienie powinno zawierać podstawy prawne i fak-
tyczne. Przede wszystkim powinno być wskazane: jakie fakty skład orzekający uznał za udowod-
nione, a jakie za nieudowodnione; na jakich dowodach się oparł i dlaczego nie dał wiary dowodom 
przeciwnym; przytoczenie okoliczności, które skład orzekający uwzględnił przy wymiarze kary.



 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI... 515

jego rozszerzenie z czterech kar aż do ośmiu, co pozwala na wymierzenie kary 
adekwatnej do przewinienia dyscyplinarnego. Kolejną nowością, która pojawiła 
się w ustawie, jest możliwość skierowania sprawy z zakresu odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej nauczycieli akademickich do mediacji. Udział w mediacji 
jest dobrowolny, a uczestnicy muszą wyrazić na nią zgodę, przy czym zgoda ta 
może być w każdym czasie wycofana. Korzystną zmianą wprowadzoną przez 
ustawodawcę jest również możliwość nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 
1500 zł na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo lub za odmowę 
złożenia zeznań. W tym celu przewodniczącemu składu orzekającego komisji 
dyscyplinarnej przyznano prawo zwrócenia się do sądu rejonowego, właściwego 
ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej.

Wejście w życie nowych przepisów spowodowało również wiele problemów. 
Pierwszym z nich jest usunięcie z ustawy definicji nauczyciela akademickiego. 
Analiza obowiązujących przepisów doprowadziła do wniosku, że brak jest kon-
sekwencji ustawodawcy w posługiwaniu się przyjętą terminologią. Ponadto 
należy również zwrócić uwagę na status pokrzywdzonego i zawiadamiającego, 
którzy są jedynie na etapie postępowania wyjaśniającego, a brak ich na etapie 
postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez komisje dyscyplinarne. 
Jedną z kolejnych niedoskonałości ustawy oraz rozporządzenia jest brak odróż-
nienia pojęć członków komisji od członków poszczególnych składów orzekają-
cych, a także zamienne posługiwanie się tymi pojęciami. Ważną kwestią, o której 
należy wspomnieć, są występujące w ustawie i rozporządzeniu różne terminy 
doręczenia orzeczenia. W przypadku ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce występuje termin 30 dni od dnia wydania orzeczenia, podczas gdy w roz-
porządzeniu jest wskazany termin 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Powyż-
sze terminy z pewnością będą powodowały problemy interpretacyjne członków 
składu orzekającego.

Obecnie jest zbyt wcześnie, żeby dokonać kompleksowej oceny nowej ustawy 
i jednoznacznie stwierdzić, czy poprawi ona jakość toczących się na uczelniach 
wyższych postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich.
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DISCIPLINARY LIABILITY OF ACADEMIC STAFF

Summary

The purpose of this article is to analyze legal regulations pertaining to disciplinary 
liability of academic staff in Poland. It is composed of two integral parts: first, it describes 
questions connected with the basics of disciplinary liability of academic staff, including 
premise of liability and penalty and second, it centers around notions of legal system 
and disciplinary litigations initiated by university disciplinary committees for academic 
staff. Due to the vastness of the topic, this paper is confined to proceedings conducted 
by the authority of first instance exclusively. It also analyses disciplinary proceedings of 
academic teachers in a draft law amending the Law on Higher Education.
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PRZETWARZANIE INFORMACJI I DANYCH 
OSOBOWYCH W ROLNICTWIE W RAMACH BIG DATA

WSTĘP

Przetwarzanie informacji i danych osobowych jest zagadnieniem objętym sze-
roką dyskusją społeczną. Wraz z rozwojem narzędzi i systemów informatycznych 
oraz swobodnym przesyłaniem, odbieraniem, przetwarzaniem i gromadzeniem 
danych odkryto ogromne możliwości, jakie wiążą się z analizą zgromadzonych 
danych.

Przemysł rolniczy należy zaliczyć do branż, w których dochodzi do prze-
twarzania danych osobowych oraz informacji na dużą skalę1. Już w latach 90. 
XX wieku odnotowano zwiększone zainteresowanie i wykorzystywanie tech-
nologii informacyjnych w rolnictwie2. Wraz z gromadzeniem i przetwarzaniem 
danych osobowych oraz innych informacji rolniczych pojawiają się różne formy 
ryzyka. Dotyczą one w szczególności kwestii naruszeń prywatności i nieauto-
ryzowanego dostępu do danych przez osoby trzecie. Rolnictwo należy do branż 
szczególnie zagrożonych. 

Celem artykułu jest dokonanie analizy, jakie ryzyko wiąże się z przetwarza-
niem informacji i danych osobowych w rolnictwie w kontekście Big Data. Artykuł 
został podzielony na trzy części. W pierwszej omówione zostanie wykorzystywa-
nie nowych technologii w rolnictwie. Jest to część wprowadzająca. W drugiej 
dokonana zostanie charakterystyka procedowanych informacji w ramach branży 
agrarnej oraz problematyki Big Data w rolnictwie. W ostatniej części dokonana 
zostanie analiza, o jakim ryzyku możemy mówić w przypadku przetwarzania 
danych w branży rolniczej i jakie sposoby ochrony są wdrożone w prawodaw-
stwie unijnym.

1 L. Alton, The 7 Industries That Benefit Most From Big Data, SmartDataCollective, https://
www.smartdatacollective.com/7-industries-benefit-most-big-data (dostęp: 30.12.2018 r.).

2 D. M. Spielmaker, Historical Timeline – Farm Machinery & Technology, 2018, https://
www.agclassroom.org/gan/timeline/farm_tech.htm (dostęp: 30.12.2018 r.).
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NOWE TECHNOLOGIE W ROLNICTWIE

Gromadzenie i wykorzystywanie danych w rolnictwie nie jest nową kon-
cepcją. Dane publiczne dotyczące sektora agrarnego są gromadzone od wieków. 
Podobnie rolnicy dokonywali zbierania i przetwarzania informacji dotyczących 
swoich gruntów3. Początkowo indywidualni rolnicy, nawet jeżeli korzystali z roz-
wiązań cyfrowych, wprowadzając do nich zebrane przez siebie dane, mieli ogra-
niczone możliwości samodzielnego korzystania z dostępnych informacji4. Dane 
te były analizowane i odczytywane przez ograniczony krąg osób. Nie było moż-
liwe połączenie ich z innymi zmiennymi (informacjami). Ograniczone były moż-
liwości porównywania informacji. W konsekwencji, takie fragmenty danych nie 
miały znaczącego wpływu na branżę rolniczą.

Branża rolnicza, aby sprostać wymaganiom rynku, musi korzystać z narzę-
dzi tworzonych za pomocą nowych technologii. Dotychczasowe innowacje, co 
do zasady, wykorzystywane są przez rolników wyłącznie w ograniczonych sek-
torach5. Jednakże optymalizacja wykorzystująca pojedyncze elementy zbliża się 
do swoich granic. Dlatego też podmioty prowadzące działalność rolniczą na dużą 
skalę, które już skorzystały z dotychczasowych metod optymalizacji prowadzenia 
przedsiębiorstw rolnych, szukają nowych rozwiązań6. Pojawienie się wydajniej-
szych rozwiązań technicznych, mobilnych technologii i cyfryzacji danych spo-
wodowało, że dane rolnicze mogły być podstawą szerszych analiz i mieć wymiar 
aktualny i użyteczny7. Nowością jest możliwość rozwoju sektora rolnego zorien-
towanego na dane, dzięki wielkości i ilości tych danych, które rosną w tempie 
wykładniczym. Ponadto znacząco poprawiła się jakość gromadzonych informa-
cji uzyskiwanych w czasie rzeczywistym na poziomie gospodarstw oraz tech-
nologia wykorzystywana do gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, 
zarządzania, udostępniania, przetwarzania i przekazywania danych8. Spotyka się 
to również z chęcią tworzenia oprogramowania przez deweloperów i programi-
stów. Stwarza to ogromne możliwości mogące znacząco rozwinąć rolnictwo.

Narzędzia ICT (ang. Information and Communication Technologies) zmie-
niają relację między rolnikami a ziemią. Jednocześnie wpływają na wszystkie 

3 M. Stubbs, Big Data in U.S. Agriculture, Library of Congress. Congressional Research 
Service, 2016, s. 2.

4 M. E. Sykuta, Big Data in Agriculture: Property Rights, Privacy and Competition in Ag 
Data Services, „International Food and Agribusiness Management Reviewˮ 2016, nr 19, s. 58.

5 Dla przykładu można powołać wykorzystywanie inteligentnych regulatorów silników, któ-
re obniżają koszty produkcji rolnej z uwagi na mniejsze zużycie paliwa. Dzięki dodatkowym czuj-
nikom możliwe jest również wydajniejsze rozmieszczenie nasion na polach.

6 Zintegrowane, inteligentne systemy rolnicze, CORDIS, https://cordis.europa.eu/news/
rcn/35552/pl (dostęp: 30.12.2018 r.).

7 M. Stubbs, Big Data..., s. 2.
8 COPA-COGECA, Main Principles Underpinning The Collection, Use And Exchange Of 

Agricultural Data, European Farmers European Agri-Cooperatives, 2016, s. 2.
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procesy z nią związane9. Spowodowało to powstanie zupełnie nowych pojęć, 
takich jak rolnictwo precyzyjne (ang. precision agriculture)10, inteligentne rol-
nictwo (ang. smart farming)11 oraz rolnictwo 4.0 (ang. farming 4.0)12. Z przed-
stawionych określeń to inteligentne rolnictwo i synonimiczny termin, jakim jest 
rolnictwo 4.0, są definiowane w sposób, który oddaje charakter dynamicznych 
zmian w rolnictwie. Dla usystematyzowania terminologii konieczne jest pod-
kreślenie, iż rolnictwo precyzyjne wiąże się jedynie z lepszym wykorzystaniem 
posiadanych areałów. Natomiast rolnictwo inteligentne odwołuje się nie tylko 
do lokalizacji, ale również do danych wzbogaconych o kontekst i świadomość 
sytuacji wywołanych przez wydarzenia w czasie rzeczywistym13. Smart farming 
opiera się również na rozliczalności i zrównoważeniu gospodarki rolnej na skutek 
nierozerwalnego powiązania jej z usługami cyfrowymi14.

Funkcjonowanie inteligentnego rolnictwa wiąże się z koniecznością zastoso-
wania nowatorskich i zaawansowanych systemów przetwarzania danych. Dane 
muszą być łączone w celu stworzenia wartości. Do realizacji tego celu konieczne 
jest powstanie systemu wymiany danych, tak aby była ona nieuciążliwa dla 
obecnych modeli biznesowych i organizacyjnych15. Poprzez nakładanie warstw 
danych z wielu różnych źródeł, złożone decyzje mogą być podejmowane na róż-

 9 L. Leone, Addressing Big Data in EU and US Agriculture: a Legal Focus, „European Food 
and Feed Law Reviewˮ 2017, Vol. 12, s. 507.

10 A. McBratney, B. Whelan, T. Ancev, Future Directions of Precision Agriculture, „Preci-
sion Agricultureˮ 2005, Vol. 6, s. 7.

11 M. Brown, Smart Farming-Automated and Connected Agriculture, https://www.engi-
neering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/16653/Smart-FarmingAutomat-
ed-and-Connected-Agriculture.aspx (dostęp: 30.12.2018 r.). 

12 M. de Clercq, A. Vats, A. Biel, Agriculture 4.0: The Future of Farming Technology, World 
Government Summit, 2018, s. 11.

13 J. Wolfert, C. G. Sørensen, D. Goense, A Future Internet Collaboration Platform for Safe 
and Healthy Food from Farm to Fork, (w:) 2014 Annual SRII Global Conference, San Jose, CA, 
USA 2014, s. 266–273.

14 Smart farming to koncepcja wywodząca się z inżynierii oprogramowania i informatyki, 
która łączy technologie obliczeniowe oraz transmisję danych rolniczych, w ramach ogólnego śro-
dowiska cyfrowego. Te elementy obliczeniowe są wbudowane w urządzenia, które są połączone 
ze sobą oprogramowaniem i połączeniem internetowym. Więcej na ten zob. w Beecham Research, 
Towards smart farming: agriculture embracing the IoT vision, 2014, http://www.beechamresearch.
com/files/BRL Smart Farming Executive Summary.pdf (dostęp: 30.12.2018 r.). 

15 Proces biznesowy został powołany w publikacji jako zbiór logicznie powiązanych zadań 
wykonywanych w celu osiągnięcia określonych wyników biznesowych. Podstawowe procesy biz-
nesowe związane są z tworzeniem produktu, marketingiem i sprzedażą. Wspieranie procesów 
biznesowych ułatwia rozwój, wdrażanie i utrzymanie niezbędnych zasobów. W przypadku rol-
nictwa procesy biznesowe wiążą się np. z taką hodowlą zwierząt lub uprawą roli, która mimo 
uzależnienia od warunków klimatycznych, może być prowadzona w sposób dochodowy. Więcej 
na ten temat zob. trzyczęściowa publikacja P. L. Nuthall, Farm Business Management: Analysis of 
Farming Systems, CAB International, Oxfordshire 2011.
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nych poziomach, takich jak gospodarstwo rolne, spółdzielnia, dostawcy środków 
produkcji, organy administracji publicznej, banki czy środowisko naukowe16.

Technologie związane z branżą rolniczą wraz z rozwojem infrastruktury 
i nowymi możliwościami technicznymi są ciągle udoskonalane i ściśle związały 
się z funkcjonowaniem branży rolnej17. Z narzędzi, jakie oferuje technologia, 
rolnicy korzystają coraz chętniej18. Jednak bez oprogramowania i dużych zbio-
rów danych niemożliwe jest efektywne wykorzystanie możliwości posiadanych 
areałów przez wykwalifikowanych rolników, a w konsekwencji oferowanie kon-
kurencyjnych usług. Niemożliwe jest też czerpanie korzyści, które mogą mieć 
wpływ na środowisko czy gospodarkę.

Zebranie informacji na większą skalę, od szerszego grona rolników, i dostar-
czenie ich dostawcom technologii rolniczych (ang. ATP – Agricultural Techno-
logy Providers) powoduje, że możliwe jest stworzenie narzędzi, które dokonają 
agregacji danych, i wykorzystanie ich nawet w celach pozarolniczych19. Techno-
logię tę oznacza się jako Big Data.

PROBLEMATYKA BIG DATA

Nie dysponujemy powszechnie przyjętą definicją Big Data20. Przyjmuje 
się, że termin Big Data został spopularyzowany w połowie lat 90. XX w., przez 
informatyka, Johna Mashey’a21. Jednakże już wcześniej, w ramach prób dopre-
cyzowania znaczenia społeczeństwa informacyjnego, wskazywano na problem, 
jakim jest brak możliwości przetworzenia dostępnych informacji przez człowieka 
lub grupę ludzi. Podnoszono, że niezbędne jest posługiwanie się urządzeniami, 
które będą przetwarzały dane zarówno w sposób zaplanowany przez ludzi, jak 
i niezależnie od woli ludzkiej22. Kontekst, w ramach którego używamy pojęcia 

16 COPA-COGECA, Main Principles...
17 Więcej na temat uprzemysłowienia się rolnictwa zob. monografia M. Mazoyer, R. Lau-

rence, A history of world agriculture: from the Neolithic age to the current crisis, New York 2006.
18 Aplikacje mobilne i drony, czyli nowe technologie w służbie rolnikom, „Gazeta Prawnaˮ 

2008, https://serwisy.gazetaprawna.pl/nowe-technologie/artykuly/1064372,aplikacje-mobilne-i-
drony-czyli-nowe-technologie-w-sluzbie-rolnikom.html? (dostęp: 30.12.2018 r.).

19 M. E. Sykuta, Big Data..., s. 60.
20 W. Wiewiórski, Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji ze źró-

deł publicznych w czasach big data, (w:) T. Bąkowski (red.), Jawność i jej ograniczenia. Tom XII. 
Model regulacji, Legalis/el. 2016.

21 Dr J. Mashey w kwietniu 1998 r., jako pracownik Silicon Graphics, przedstawił prezen-
tację, w której użył sformułowania „Big Data... and the Next Wave of InfraStress”, jednakże już 
rok wcześniej, w maju 1997 r., M. Cox i D. Ellsworth, pracownicy NASA, opublikowali artykuł 
naukowy Managing Big Data for Scientific Visualization, w którym opisują problemy związane 
z dużymi zbiorami danych i obiektami w nich się znajdującymi.

22 J. Gleick, Informacja. Bit. Wszechświat. Rewolucja, Kraków 2012, s. 390–392.
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Big Data, ma swoje korzenie w tej problematyce. Czynnikiem odróżniającym Big 
Data od rozbudowanej biblioteki lub zbioru danych nie jest rozpiętość dostępnych 
informacji, lecz łatwość ich łączenia z nowymi zasobami i możliwość uzyski-
wania z nich nowej wiedzy, która nie była przyczyną ich gromadzenia23. Mamy 
zatem do czynienia z połączeniem informacji, technologii i procesu24.

Dane w ramach Big Data pozyskiwane są z wielu różnych, rozproszonych 
zbiorów i mogą tworzyć jedną, dużą bazę danych. Mogą być również siecią połą-
czeń między wartościami znajdującymi się w różnych bazach danych. Na zebra-
nych danych dokonuje się analizy, wykorzystując skomplikowane algorytmy, 
których wynikiem ma być wiedza służąca szybkiemu i łatwemu podejmowaniu 
trafnych decyzji. Wynik badań wykorzystujących Big Data powinien być ogólny 
albo zindywidualizowany. W przypadku tego ostatniego, analiza sprowadza się 
do uzyskania wiedzy ukierunkowanej i związanej z konkretną jednostką25.

Konsekwencją przetwarzania informacji i danych osobowych w ramach Big 
Data jest zatem uzyskanie wiedzy, która stanowi wartość zarówno majątkową, 
jak i intelektualną26. Gospodarka oparta na danych charakteryzuje się również 
kreowaniem ekosystemu, w którym udział biorą różni uczestnicy rynku, ściśle 
ze sobą współpracujący. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim producentów, 
badaczy i dostawców infrastruktury wykorzystujących dane do tworzenia apli-
kacji i usług mających na celu ułatwienie życia27.

CHARAKTERYSTYKA PRZETWARZANIA INFORMACJI 
I DANYCH OSOBOWYCH W ROLNICTWIE  

W KONTEKŚCIE BIG DATA

Gospodarstwa rolne wytwarzają wiele rodzajów danych. Uznaje się, że sta-
nowią własność osobistą, rzeczywistą i intelektualną28. Informacje te można 

23 W. Wiewiórski, Założenia wstępne dla zrównoważonego przetwarzania informacji ze źró-
deł publicznych w czasach big data, (w:) T. Bąkowski (red.), Jawność...

24 J. E. Cohen, Configuring the Networked Self, New Haven 2012, s. 1919.
25 Szerzej na ten temat zob. raport J. Manyika, M. Chui, B. Brown, J. Bughin, R. Dobbs, 

C. Roxburgh, A. Hung Byers, Big data: The next frontier for innovation, competition, and pro-
ductivity, McKinsey Global Institute, 2011, https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Busi-
ness%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Big%20data%20The%20next%20
frontier%20for%20innovation/MGI_big_data_full_report.ashx (dostęp: 30.12.2018 r.).

26 A. Wandtke, Ökonomische wert von persönlichen daten- Diskussion des „Warencharak-
ters” von Daten aus persönlichkeits- und urheberrechtlicher Sicht, Beck-online 2017.

27 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budowa europejskiej gospodarki opartej na danych”, 
COM(2017), 9 final, Bruksela 2017.

28 T. Janzen, What Makes Ag Data „Ownership” Unique, Janzen Ag Law 2016, http://www.
aglaw.us/janzenaglaw/2016/1/15/what-makes-ag-data-ownership-unique (dostęp: 28.12.2018 r.). 
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podzielić na różne kategorie. Wymienia się m.in. dane agronomiczne, dane ryn-
kowe, dane finansowe, dane dotyczące zgodności, dane metrologiczne, dane 
wypadkowe, dane zdrowotne, dane dotyczące środowiska, dane dotyczące 
maszyn oraz dane dotyczące personelu29. Zwiększona rola cyfryzacji w sekto-
rze agrarnym napędzana jest dużą liczbą wiadomości, które udostępniane są 
przez podmioty publiczne (np. System Zbierania i Wykorzystywania Danych 
Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych prowadzony przez Instytut Ekonomiki 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ‒ Państwowy Instytut Badawczy Zakład 
Rachunkowości Rolnej czy Główny Urząd Statystyczny)30, podmioty wyspecja-
lizowane, usługodawców, organy doradcze, jak również przez indywidualnych 
rolników prowadzących małe oraz duże gospodarstwa rolne. Stąd też źródłem 
danych napędzających technologię Big Data w rolnictwie są dane prywatne, dane 
pochodzące od producentów odmian roślin, środków ochrony roślin, producentów 
maszyn rolniczych (stanowiących swego rodzaju dane wzorcowe) oraz publiczne 
zbiory danych. Prywatne Big Data zawierają rekordy generowane na poziomie 
produkcji i pochodzą od rolnika lub hodowcy (np. informacje o plonach, ana-
liza gleby, poziomy nawadniania, przemieszczanie się zwierząt gospodarskich 
i wskaźniki wypasu). Natomiast dane publiczne pochodzą z oficjalnych źródeł 
i mogą to być dane dotyczące stanu pogody czy dane dotyczące uczestników 
programów rolniczych (np. ubezpieczeń rolników)31. Mimo że bazy mogą zostać 
rozdzielone, to zazwyczaj są one łączone w celu stworzenia pełniejszego obrazu 
działalności rolniczej, a tym samym lepszych narzędzi podejmowania decyzji32.

29 COPA-COGECA, Main Principles...
30 Publiczne dane związane z branżą rolniczą tworzone są z wykorzystaniem badań, prób 

i analiz statystycznych. Jednakże publiczne rekordy danych mają swoje źródło nie tylko w tworze-
niu ich w tradycyjny sposób, np. przez formularze udostępniane rolnikom, ale również mogą być 
efektem ubocznym programów rządowych niezwiązanych z rolnictwem. 

31 Na przykład, w Stanach Zjednoczonych Ameryki przemysł rolniczy posiada wiele publicz-
nie generowanych źródeł danych. Najważniejszym podmiotem nadzorującym powstawanie tych 
źródeł jest Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Pozostałymi organami jest Amery-
kańskie Biuro Statystyki Pracy, National Oceanic and Atmospheric Administration oraz Narodo-
wa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. W przypadku Departamentu Rolnictwa organ 
generuje takie zbiory danych, jak: National Agricultural Statistics Service (NASS), w którym 
gromadzi, zarządza i analizuje dane z badań w ramach spisu ludności w rolnictwie; Economic 
Research Service (ERS), w którym gromadzi, zarządza i wykorzystuje dane dotyczące zasobów, 
produkcji i finansów poprzez badanie ARM (Agricultural Resource Management); Agricultural 
Research Service (ARS), w którym gromadzi, zarządza i wykorzystuje dane naukowe związane 
z rolnictwem poprzez misję badawczą i dostęp do informacji. W Stanach Zjednoczonych Ame-
ryki powoływane są również mniejsze agencje, które tworzą swoje zbiory danych, np. Agencja 
ds. Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Agency), która gromadzi, zarządza i wykorzystuje 
indywidualne informacje o plonach i stratach do administrowania federalnym programem ubez-
pieczenia upraw. Więcej na temat przetwarzania danych w sektorze rolnym w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki zob. M. Stubbs, Big Data...

32 M. Stubbs, Big Data..., s. 1.
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Wykorzystanie informacji dostępnych w sektorze rolnym łączy się ze stwo-
rzeniem odpowiedniej infrastruktury danych. W szczególności największe 
wyzwanie wiąże się z przygotowaniem centrum danych oraz kompatybilnych ze 
sobą usług, które będą wykorzystywane do przechowywania danych, konstru-
owania procesów oraz dokonywania analizy na zebranych informacjach33.

Technologie ICT, takie jak chmury obliczeniowe, drony, czujniki, smartfony, 
GPS i IoT (ang. Internet of Things), mają służyć rolnikom w prowadzeniu przez 
nich działalności34. Z ich pomocą możliwe jest zbieranie danych pogodowych, 
mapowanie plonów, śledzenie odmian nasion oraz analizowanie składników 
odżywczych35.

Zgromadzone dane mogą być archiwizowane na przestrzeni wielu lat, mogą 
być tłumaczone i być podstawą standaryzacji36. Konsekwencją zbierania danych 
jest możliwość ich interpretacji, która może wpłynąć nie tylko na sytuację rol-
nika. Big Data w rolnictwie to nie tylko narzędzia wspomagające przedsiębiorcę 
w ustalaniu najlepszej strategii prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wprowa-
dzone dane mogą również posłużyć kreowaniu zrównoważonej kultury rolnej, 
zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego oraz zachowaniu bioróżnorodno-
ści37. W tym celu niezbędna jest współpraca międzysektorowa, którą w dobie 
społeczeństwa poprzemysłowego należy uznać za wzorcowe zachowanie.

PRZYKŁAD WYKORZYSTYWANIA BIG DATA W ROLNICTWIE

W celu zobrazowania omawianej problematyki zostanie zarysowana hipo-
tetyczna sytuacja. Indywidualny rolnik do udostępnionego systemu wprowadza 
dane na temat swojego areału. Uwzględnia klasę ziemi, informacje o dotych-
czasowym zasiewie i zbieranych plonach, o znanych mu zagrożeniach, o sto-
sowanych środkach oraz ponoszonych dotychczasowo kosztach. System oparty 
na rozbudowanej bazie danych, mający w swoich zasobach informacje z innych 

33 COPA-COGECA, Main Principles..., s. 3.
34 M. Kritikos, Precision agriculture in Europe. Legal, social and ethic considerations, Euro-

pean Parliamentary Research Service, Scientific Foresight Unit (STOA), 2017, s. 14.
35 Big Data Europe for Food and Agriculture, 1st Workshop Report, 2015, https://www.

big-data-europe.eu/wp-content/uploads/BDE-SC2-1st-workshop-Finalreport.pdf, s. 2 (dostęp: 
30.12.2018 r.).

36 B. E. Whitacre, T. B. Mark, T. W. Griffin, How Connected Are Our Farms?, „Choices. The 
magazine of food, farm and resource issuesˮ 2014, nr 29(3), s. 3.

37 P. J. Zarco-Tejada, N. E. Hubbard, P. Loudjani, F. Tropea, G. Lemoine, J.- M. Terres, 
P. Haastrup, Directorate-General for internal Policies policy, Department B: Structural And Co-
hesion Policies agriculture and Rural Development, Precision Agriculture: An Opportunity For 
EU Farmers – Potential Support with the Cap 2014–2020. Study, European Union 2014.
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gospodarstw, na podstawie uzyskanych danych z czytników GPS, stacji pogodo-
wych, pozwoli przewidzieć, jakie zbiory uzyska rolnik przy kolejnym zasiewie. 
Ponadto zebrane dane pozwolą wskazać, jakie rośliny rolnik powinien zasiać, aby 
uzyskać jak najwięcej plonów, aby zachowana została bioróżnorodność w danej 
okolicy, bądź jakie rozwiązania rolnik powinien przedsięwziąć, aby prowadze-
nie gospodarstwa rolnego było efektywne finansowo. Jest to możliwe wyłącznie 
dzięki porównaniu danych, przeprowadzeniu analizy (procesu) i przedstawieniu 
oceny. Sama baza wiadomości o tym, jak rozróżnić stan plonów, bez zindywi-
dualizowanych danych nie wystarczyłaby do zaprezentowania wyników. Jed-
nocześnie dzięki wprowadzonym zmiennym możliwe jest rozbudowanie zbioru 
i uzyskiwanie precyzyjniejszych wyników.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM INFORMACJI 
I DANYCH OSOBOWYCH W ROLNICTWIE

Zalety przetwarzania Big Data w rolnictwie są ogromne i niemożliwe jest 
przedstawienie wszystkich możliwości, jakie się z nimi wiążą. Jednakże rosnąca 
wymiana informacji to również wyzwanie dla rolnictwa. Wpływ Big Data na 
agraryzm może być także negatywny. Daleko idące zmiany i przetwarzanie 
danych w tak szerokim zakresie może spowodować odwrócenie dotychczasowo 
funkcjonujących mechanizmów, które mogą przynieść nieodwracalne zmiany. 
Konsekwencje tych zmian nie są znane. W pierwszej kolejności wskazuje się na 
możliwość ponownego zdefiniowania roli rolników w łańcuchu dostaw38. Rolnicy 
w ograniczony sposób będą decydować, w jaki sposób należy prowadzić gospo-
darstwo, opierać się będą bowiem na wynikach analiz udostępnianych przez sys-
temy informatyczne. Mimo tego rolnik pozostanie w centrum przetwarzania Big 
Data, ponieważ to on jest źródłem wprowadzanych danych i jest odpowiedzialny 
za ich jakość i wiarygodność39. W przypadku wprowadzenia do systemu wielu 
błędnych danych algorytmy mogą przedstawiać nieprawidłowe wyniki. Nawet 
jeżeli wyniki będą pobierane z czujników i innych urządzeń pomiarowych, to 
rolnik jest podmiotem, który jest źródłem danych, i może zweryfikować prawi-
dłowość informacji, jak również dokonywać korekt.

Rozważania dotyczące udostępnienia wszystkich informacji na temat grun-
tów oraz prowadzenia gospodarstw rolnych do dużych zbiorów danych powinny 
być poprzedzone analizą, jaka jest relacja Big Data do ochrony prywatności, 

38 L. Moerel, Big Data Protection. How to Make the Draft EU Regulation on Data Protection 
Future Proof, Tilburg University, 2014, s. 36.

39 COPA-COGECA, CEMA, Fertillizers Europe, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC, 
ESA, EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement, 2018, s. 3.
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ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, własności danych, zaufa-
nia i użyteczności. I dalej, jakie z tym wiąże się ryzyko, zwłaszcza w kontekście 
dostępu do danych w relacjach biznesowych, między przedsiębiorstwami, kon-
sumentami, danymi generowanymi maszynowo czy kompatybilnością między 
systemami40.

Korzyści, jakie wiążą się z Big Data w rolnictwie, mogą zostać zanegowane, 
jeżeli doszłoby do niezamierzonego udostępnienia danych komuś, kto mógłby 
je wykorzystać na niekorzyść pierwotnego właściciela danych. Ten strach natu-
ralnie sprawia, że ludzie są niezwykle ostrożni w kwestii udostępniania swoich 
danych41. Jednakże w sektorze rolniczym problemów związanych z negatyw-
nymi konsekwencjami wynikającymi z wykorzystywania Big Data jest znacznie 
więcej.

Branża agrarna charakteryzuje się dużą liczbą małych i średnich przedsię-
biorstw rolnych42. Implikuje to pierwszy poważny problem, jakim jest udostęp-
nianie zbyt szerokiego zakresu danych prywatnych (osobowych) podmiotom 
zewnętrznym. Adresatem rozwiązań opartych o Big Data w małych i średnich 
gospodarstwach rolnych, które nie mają charakteru przemysłowego, są rolnicy 
indywidualni, którzy nie szkolą się w zakresie zagrożeń związanych z wykorzy-
stywaniem nowych technologii. Brak kierunkowej wiedzy w tym zakresie może 
być wykorzystywany przez podmioty trzecie. Odpowiednio sprofilowane treści 
marketingowe mogą niejako wymuszać na rolnikach zakup wybranych produk-
tów lub usług. Osoby prowadzące takie gospodarstwa mogą łatwo ulegać wpły-
wom i bezkrytycznie wierzyć w prezentowane przez system dane. Jednocześnie, 
liczba producentów oferujących nasiona oraz środki ochronne roślin jest ograni-
czona do kilku potentatów, takich jak Bayer, Syngenta czy DuPont43. Stwarza to 
zagrożenie, że dane przetwarzane w ramach Big Data mogą być wykorzystywane 
nie tylko w celu zwiększenia konkurencyjności i zaoferowania lepszych produk-
tów rolnikom, ale również w celu tworzenia sztucznego popytu, bądź wpływania 
na algorytmy, które będą prezentować wyniki realizujące interesy koncernów. 
Duże zbiory danych nie będą bowiem w faktycznym władaniu rolników. Posia-
daczem tych danych będą podmioty, które stworzą centra danych, i to na ich 
serwerach przechowywane będą informacje. Bardziej prawdopodobny jest zatem 
scenariusz, iż będą to albo duże koncerny, albo organy publiczne44. Ryzyko to jest 

40 COPA-COGECA, Main Principles..., s. 2.
41 Ibidem.
42 K. Bogacz, Ile gospodarstw mamy w Polsce? Sprawdzamy dane GUS, https://www.agro-

fakt.pl/gospodarstw-polsce-sprawdzamy-dane-gus/ (dostęp: 30.12.2018 r.).
43 C. Chemnitz, Żywnościowi potentaci rosną w siłę, Onet.pl, 2017, http://biznes.onet.pl/wia-

domosci/swiat/rolnictwo-na-swiecie-najwieksze-firmy-rosna-w-sile/y007g6 (dostęp: 30.12.2018 r.). 
44 Na problem zwróciła uwagę Komisja Europejska, która argumentowała, że: „W niektórych 

przypadkach producenci lub dostawcy usług mogą stać się faktycznymi »właścicielami« danych 
wygenerowanych przez ich maszyny lub procesy, nawet jeśli właścicielem maszyn jest użytkow-
nik”. Więcej na ten temat zob. w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Eu-
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realne o tyle, że już w tym momencie dochodzi do przejęcia przez wielkie kon-
cerny mniejszych przedsiębiorstw dysponujących zbiorami danych o rolnikach, 
tylko i wyłącznie w celu uzyskania dostępów do baz45.

Kolejny problem dotyczy ustalenia roli rolników w kontekście Big Data. 
Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne mogą być osobami fizycznymi bądź 
prowadzić przedsiębiorstwo jako osoba fizyczna lub prawna. Dane dotyczące 
zarządzanego przez nich areału mogą zostać zaliczone do danych osobowych 
bądź też mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa46. W konsekwencji 
producenci systemów wykorzystujących Big Data mogą mieć problem z zastoso-
waniem odpowiedniego rygoru prawnego dla poszczególnych jednostek i zapro-
ponowaniem usług, które będą zawsze odpowiednie dla konkretnego podmiotu. 
Rolnicy zaś mogą nie do końca świadomie udostępniać zbyt dużą ilość danych 
na swój temat. Jako że Big Data wiąże się również z uczeniem maszynowym, 
może dojść do nieprawidłowości w odpowiedniej ochronie danych osobowych, 
jak również w ujawnianiu tajemnic przedsiębiorstw nawet przez samych rolni-
ków, w sposób nieświadomy47.

Następne ryzyko przetwarzania danych rolniczych wiąże się z możliwym 
brakiem kontroli nad przepływem danych. Po pierwsze, producenci mogą w spo-
sób nieautoryzowany pozyskiwać dane z urządzeń, które będą wykorzystywane 
przez rolnika, a próba usunięcia danych z baz może wiązać się z różnego rodzaju 
problemami komunikacyjnymi z producentem. Innym zagrożeniem wynikającym 
z braku kontroli jest możliwość wykorzystywania zebranych danych w innych 
celach niż pierwotnie założone48. Zazwyczaj wraz z chwilą instalacji oprogra-
mowania, bądź subskrypcji usługi, w której dochodzi do przetwarzania danych 
osobowych, użytkownik otrzymuje dostęp do regulaminu, umowy, jak również 
informacji o przetwarzaniu danych, w których mogą znajdować się postanowie-
nia, dzięki którym twórca oprogramowania lub właściciel bazy danych będzie 
mógł szeroko gromadzić informacje oraz przekazywać je innym podmiotom49. 
Takie przetwarzanie danych może stanowić zagrożenie dla prywatności rolnika, 
jak też może kreować negatywne konsekwencje ekonomiczne, np. w przypadku 

ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Budowa europejskiej 
gospodarki opartej na danych”, COM(2017), 9 final, Bruksela 2017.

45 T. Mandell, Monsanto Buying Companies to Collect Data on Farmers; What Will It Do With 
the Information?, The Rural Blog, 2014, http://irjci.blogspot.com/2014/02/monsanto-buying-com-
panies-to-collect.html (dostęp: 28.12.2018 r.).

46 COPA-COGECA, CEMA, Fertillizers Europe, CEETTAR, CEJA, ECPA, EFFAB, FEFAC, 
ESA, EU Code…

47 Dyrekcja Generalna Praw Człowieka i Rządów Prawa, Guidelines on the protection of indi-
viduals with regard to the processing of personal data in a world of Big Data, Rada Europy, 2017.

48 A. Narayanan, J. Huey, E. W. Felten, A Precautionary Approach to Big Data Privacy, 2015, 
http://randomwalker.info/publications/precautionary.pdf (dostęp: 30.12.2018 r.). 

49 M. Keogh, M. Henry, The Implications of Digital Agriculture and Big Data for Australian 
Agriculture, Research Report, Australian Farm Institute, Australia 2016, s. 2.
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dzielenia się zebranymi danymi z organami publicznymi, które mogłyby wyko-
rzystywać dane do różnych form kontroli i represji. Ponadto brak kontroli nad 
zakresem udostępnianych informacji stwarza problem w ustaleniu, kto jest wła-
ścicielem danych osobowych i informacji, które biorą udział w procesie ich prze-
twarzania (rolnik, właściciel bazy danych czy organ publiczny). 

Ostatnie ryzyko dotyczy problemów związanych z zabezpieczeniami tech-
nicznymi. Nie jest możliwe zagwarantowanie, że wprowadzone dane nie zostaną 
wykradzione bądź ujawnione podmiotom trzecim. Mogą zatem stanowić cenne 
źródło informacji dla przestępców50. Bezpieczeństwo informacji zależy od wielu 
różnych czynników zarówno fizycznych, jak i cyfrowych. Dlatego też ryzyko 
związane z zastosowaniem nieadekwatnych zabezpieczeń nabiera coraz więk-
szego znaczenia. W szczególności, kiedy efektem kradzieży informacji, bądź 
modyfikacji danych w zbiorach, mogą być nowe formy agroterroryzmu51.

PRAWNE SPOSOBY OGRANICZANIA RYZYKA 
PRZETWARZANIA INFORMACJI

Prawidłowe i stabilne funkcjonowanie oraz rozwój gospodarki opartej na 
danych wiąże się z koniecznością ograniczenia ryzyka. Podstawą do zapewnienia 
odpowiednich ram ochrony są przepisy prawne, które są gwarantem stabilności.

Europejskie prawo do ochrony danych osobowych wynika z prawa do pry-
watności, które jest jednym z praw podstawowych. Podejście to ma swoje 
odzwierciedlenie w powstających aktach prawa oraz rezolucjach Parlamentu 
Europejskiego. Jedną z rezolucji poświęcono problematyce wpływu technolo-
gii Big Data na prawa podstawowe52. Wskazano w niej, że w celu ograniczenia 
ryzyka związanego z wykorzystywaniem technologii Big Data konieczne jest 
ścisłe przestrzeganie praw podstawowych, stworzenie standardów naukowych 
i etycznych związanych z przetwarzaniem informacji, zagwarantowanie pewno-
ści prawnej dla wszystkich uczestniczących podmiotów, w tym przygotowanie 

50 Dnia 31 marca 2016 r. Wydział Cybernetyczny FBI i Departament Rolnictwa USA wyda-
ły komunikat Smart Farming May Increase Cyber Targeting Against US Food and Agriculture 
Sector, w którym wskazano, że liczba przestępstw cybernetycznych ukierunkowanych na dane 
rolnicze wzrośnie w kolejnych latach.

51 Więcej na temat agroterroryzmu zob. w publikacji M. Żuber, Agroterroryzm – zagrożenie 
sektora rolniczego, (w:) M. Żuber (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Terroryzm współ-
czesny. Aspekty polityczne, społeczne i ekonomiczne, Wrocław 2006.

52 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wpływu technologii 
dużych zbiorów danych na prawa podstawowe: prywatność, ochrona danych, niedyskryminacja, 
bezpieczeństwo i ściganie przestępstw, Dz.Urz. C 263 z 25.07.2018 r., s. 82.
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odpowiednich regulacji oraz przeprowadzenie szkoleń i rozszerzanie wiedzy na 
temat Big Data.

Pierwszym i jednym z najważniejszych europejskich aktów prawnych zmie-
rzającym do unormowania ryzyka związanego z przetwarzaniem m.in. danych 
rolniczych przez podmioty prywatne i publiczne jest ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych53. Przepisy rozporządzenia ujednolicają rynek ochrony danych 
osobowych i powołują jeden europejski organ ochrony danych współpracujący 
z organami nadzorczymi państw członkowskich54. Ponadto rozporządzenie 
to ujednolica zasady przetwarzania danych. Wśród naczelnych zasad ochrony 
danych osobowych jest m.in. zasada przejrzystości, ograniczenia celu, minimali-
zacji danych, poufności i rozliczalności55. Rozporządzenie wskazuje również na 
możliwość tworzenia kodeksów postępowania, których zadaniem byłaby pomoc 
podmiotom w przestrzeganiu przepisów rozporządzenia56. Przetwarzanie danych 
osobowych rolników rodzi wiele kontrowersji i tworzy liczne ryzyka, zatem 
konieczne wydaje się, aby branża rolnicza zainicjowała proces stworzenia takiego 
kodeksu. Byłby podstawą odpowiedniego stosowania przepisów przez podmioty 
tworzące oprogramowanie, będące właścicielami zbiorów danych, oraz byłby 
dla rolników gwarantem odpowiedniego stosowania przepisów rozporządzenia 
o ochronie danych przez koncerny. Zrealizowany zostałby postulat z przywoły-
wanej rezolucji dotyczący pewności prawa.

Drugim unijnym aktem prawnym mającym istotne znaczenie w kontekście 
ochrony i kontroli informacji udostępnianych przez rolników jest dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/94357 określająca zasady tajemnic 
handlowych i informacji poufnych przedsiębiorstwa. Zgodnie z pkt 2 preambuły 
wartość tajemnicy przedsiębiorstwa jest równa patentom i innym prawom wła-
sności intelektualnej, stąd też konieczna jest odpowiednia ochrona. W dyrekty-
wie wskazuje się, że o tajemnicy przedsiębiorstwa możemy mówić w chwili, gdy 
spełnione są trzy przesłanki: dane są poufne i nie są łatwo dostępne, mają wartość 
handlową i podjęto działania ochronne58. Zatem rolnik powinien mieć możliwość 
samodzielnego decydowania o tym, jakie dane, wchodzące w skład tajemnicy 
przedsiębiorstwa, udostępnia do systemów wykorzystujących technologię Big 

53 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządze-
nie o ochronie danych), Dz.Urz. L 119 z 4.05.2016 r., s. 1, dalej: RODO.

54 Art. 68–76 RODO.
55 Art. 5 RODO.
56 Art. 40 RODO.
57 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. 

w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przed-
siębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, Dz.Urz. 
L 157 z 15.06.2016 r., s. 1, dalej: dyrektywa 2016/943.

58 Art. 2 ust. 1 dyrektywy 2016/943.
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Data. Zgodnie z dyrektywą 2016/943 nabycie tajemnicy przedsiębiorstwa bez 
zgody właściciela uznaje się za niezgodne z prawem w każdym przypadku, 
gdy pochodzi ono z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia lub kopiowania 
wszelkich dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektro-
nicznych, nad którymi zgodnie z prawem posiadacz tajemnicy przedsiębiorstwa 
sprawuje kontrolę, zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa lub pozwalają-
cych na wywnioskowanie tajemnicy przedsiębiorstwa, bądź pochodzi z każdego 
innego postępowania, które uznaje się w danych okolicznościach za sprzeczne 
z uczciwymi praktykami handlowymi59. Nabycie, wykorzystanie lub ujawnie-
nie tajemnicy handlowej uznaje się również za niezgodne z prawem w każdym 
przypadku, gdy w chwili nabycia (lub wykorzystania bądź ujawnienia) osoba 
wiedziała lub powinna była w danych okolicznościach wiedzieć, że tajemnica 
handlowa została uzyskana bezprawnie60. Zastosowanie różnego rodzaju czujni-
ków, IoT czy urządzeń mobilnych, z których pobierane są dane, może stanowić 
formę naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Ochrona tajemnicy przedsiębior-
stwa i realny wpływ rolnika na to, jakie dane chce on udostępnić, oraz kontrola 
przepływu tych danych stanowią zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy rol-
nego. Wpływają również na pewność prawa, jak i na większe zaufanie do stoso-
wania rozwiązań IT w rolnictwie.

Wprowadzone regulacje prawne zapewniają dość szeroką ochronę danych 
rolniczych. Jednakże COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Związkowych) 
i COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) wskazują, że rolnicy 
powinni mieć również zapewnioną wiodącą rolę w kontrolowaniu informa-
cji i danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą oraz 
dostępu do zbiorów danych. Organizacje wskazują także na konieczność przy-
znania rolnikom rekompensat finansowych za gromadzone dane. Podniesiono 
również, że rolnicy powinni udzielać wyraźnych zgód na podstawie odrębnych 
umów na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących61.

Odmiennie prezentuje się kwestia udostępniania danych zgromadzonych 
w zbiorach należących do dużych koncernów. Pozytywnym przykładem jest firma 
Syngenta, która w programie The Good Growth Plan udostępnia zebrane przez 
siebie dane i udziela do nich dostępu na podstawie wolnych licencji, aby pomóc 
rolnikom w zwiększeniu wydajności upraw62. Wgląd do danych, możliwość ich 
weryfikacji oraz wykorzystanie ich przez oprogramowanie firm trzecich, które 
mogą korzystać z udostępnianych API (ang. Application Programming Interface), 
wskazuje na chęć wykorzystywania danych w pozytywny sposób, niekoniecznie 
związany z chęcią uzyskania zysku.

59 Art. 4 ust. 2 dyrektywy 2016/943.
60 Art. 4 ust. 4 dyrektywy 2016/943.
61 COPA-COGECA, Main Principles..., s. 2.
62 Zob. http://opendata.syngenta.agroknow.com/the-good-growth-plan-progress-data (do-

stęp: 28.12.2018 r.).
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PODSUMOWANIE

Obecność nowych technologii w branży agrarnej nie jest zagadnieniem przy-
szłości, ponieważ już teraz rolnicy korzystają i przyzwyczajają się do obecności 
urządzeń i rozwiązań technicznych wspomagających procesy rolnicze. Wyzwa-
nia, które rysują się przed rolnictwem, wiążą się z wykorzystaniem nowych 
technologii w sposób szerszy, niż jest to praktykowane obecnie. Dotyczy to odpo-
wiednio przygotowanego sprzętu, skorelowanego z dedykowanym oprogramowa-
niem, które pozwoli na zbieranie informacji, przesyłanie ich do dużych zbiorów 
danych, i stanie się podstawą stworzenia procesów i analiz, których wynikiem 
będzie inteligentne rolnictwo. Rolnictwo opierające się na precyzyjnych wyni-
kach badań, to rolnictwo wykorzystujące w pełni dostępny areał, które również 
dba o bioróżnorodność. Dostęp do szczegółowych analiz pozwoli bowiem ustalić 
globalne zapotrzebowanie na produkty rolne, możliwości wybranych areałów do 
uprawiania konkretnych roślin oraz wpływu środowiska.

Funkcjonowanie takiego systemu opiera się jednak na informacjach stano-
wiących istotną wartość. Bez danych nie jest możliwe stworzenie funkcjonują-
cego systemu opartego na machine learning. Dane mogą być wykorzystywane 
w celach zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Do tych drugich zaliczyć 
można ryzyko związane z wpływaniem na decyzje rolników, ograniczenie roli 
osób prowadzących gospodarstwa rolne i ich marginalizowanie oraz wykorzysty-
wanie danych niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Niemożliwe wydaje się zatrzymanie technologii Big Data w obecnie kształtu-
jącej się gospodarce. Dlatego też konieczne jest stworzenie takich ram prawnych, 
które będą w stanie zabezpieczyć interesy rolników, jak również będą wpływać 
wyłącznie pozytywnie na kształtowanie się branży agrarnej. Problematyka ta 
jest tematem szerokiej debaty wśród kompetentnych organów Unii Europejskiej. 
Jest również podstawą tworzenia nowych aktów prawnych, które w sposób do 
tej pory niespotykany chronią obywateli państw członkowskich przed brakiem 
kontroli nad udostępnianymi danymi. Podmioty przetwarzające dane osobowe 
muszą liczyć się z koniecznością respektowania zarówno przepisów rozporzą-
dzenia o ochronie danych, jak i przepisów dyrektywy w sprawie ochrony niejaw-
nego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) 
przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. 
Zapewnienie przejrzystości, stworzenie kodeksów postępowań oraz edukacja rol-
ników mogą przynieść pozytywne efekty, w postaci stworzenia wydajniejszych 
i lepszych gospodarstw rolnych. Rezultatem tych działań będzie stworzenie kon-
kurencyjnej, w stosunku do państw z innych kontynentów, gospodarki rolnej, 
opartej na bezpieczeństwie i etycznych standardach.
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PROCESSING OF AGRICULTURAL INFORMATION 
AND PERSONAL DATA WITHIN BIG DATA

Summary

With the development of IT tools and systems, as well as the free transfer, reception, 
processing and collection of data, the enormous possibilities offered by the analysis of the 
collected data have been discovered. The agrarian industry is also under the influence of 
new technologies, which change the existing mechanisms. The use of ICT (Information 
and Communication Technologies) tools combined with large data sets and the possibility 
of creating processes and analysis of these data by appropriate software and hardware 
creates great opportunities for effective shaping of the agrarian industry. Processing 
agricultural data within Big Data is also associated with risks. The aim of the paper is to 
present the functioning of new technologies in agriculture, with particular emphasis on 
information processing in large data sets and to analyse the risks associated with the use 
of information and personal data in agriculture and to discuss the regulations that reduce 
these risks.
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UWAGI WSTĘPNE

Wartość gruntów jest zmienna w czasie. Zależy to od wielu czynników gospo-
darczych, społecznych i technicznych. Do czynników technicznych zaliczają się pro-
cesy podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, a także budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej. Powodują one ulepszenie gruntu poprzez 
zwiększenie jego użyteczności. To wpływa na wzrost wartości nieruchomości, co 
przysparza korzyści właścicielom. W obecnym stanie prawnym część tych korzyści 
przekazywana jest w formie opłat adiacenckich na rzecz gminy. Do 2017 r. wiele 
kwestii prawnych wywoływało wątpliwości w ustalaniu opłat adiacenckich zarówno 
dla organów samorządowych pierwszej i drugiej instancji, sądownictwa administra-
cyjnego, rzeczoznawców majątkowych, jak i samych właścicieli czy użytkowników 
wieczystych1. Dopiero ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw2 ustawodawca doprecyzował 
wątpliwe zagadnienia i stan ten od 23 sierpnia 2017 r. uległ zmianie. Celem arty-
kułu jest wskazanie, które kwestie prawne zostały doprecyzowane i czy ten zabieg 
legislacyjny nie wprowadził nowych wątpliwości w tym zakresie. Badania opierają 
się o dogmatyczną metodę badania prawa, a także elementy funkcjonalizmu praw-
niczego. Podstawą analizy są stanowiska doktryny, obowiązujące źródła prawa 
i ich projekty zmian legislacyjnych, a także stanowiska judykatury i stanowiska 
przedstawione w ramach uzgodnień resortowych i konsultacji społecznych podczas 
zmian legislacyjnych. Rozważaniom poddane zostaną opłaty adiacenckie z tytułu 
podziału nieruchomości oraz z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 

1 Opłat adiacenckich nie wnoszą użytkownicy wieczyści, którzy ponoszą ciężar opłat rocz-
nych, zob. J. Dydenko, T. Telega, Wycena nieruchomości. Komentarz do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości 
i sporządzania operatu szacunkowego, Warszawa 2016, s. 59.

2 Dz.U. z 2017 r., poz. 1509. Projekt utworzony dnia 23 czerwca 2016 r., wnioskodawcą był 
Minister Infrastruktury i Budownictwa; Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
mościami oraz niektórych innych ustaw, druk Sejmu VIII kadencji nr 1560.
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te bowiem były objęte zmianami legislacyjnymi. Kwestie niepodlegające zmianom 
nie są rozpatrywane, ponieważ doktryna i orzecznictwo administracyjne poświę-
ciły już im szczegółową analizę. Na uznanie zasługuje wiele opracowań naukowych, 
w tym komentarze do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami3, monografie4 oraz artykuły naukowe5.

ZMIANY LEGISLACYJNE

Zanim omówione zostaną zmiany legislacyjne poszczególnych rodzajów 
opłat, należy wspomnieć o okolicznościach ich powstania. Inicjatorem projektu 
przewidującego zmiany legislacyjne w zakresie opłat adiacenckich było Mini-
sterstwo Infrastruktury i Budownictwa. Przekazało ono do rozpatrzenia Stałemu 
Komitetowi Rady Ministrów6 projekt kompleksowej nowelizacji ustawy o gospo-
darce nieruchomościami7. Kompleksowa nowelizacja oprócz opłat adiacenckich 
dotyczyła również opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a także 
zdefiniowania działalności „zarządzania nieruchomościami” oraz „pośrednic-
twa w obrocie nieruchomościami .ˮ Zasięgiem zmian objęła także ustawę z dnia 
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne8 oraz ustawę z dnia 8 lipca 
2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości 

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm., dalej: ustawa o gospodarce nierucho-
mościami lub u.g.n. Zob. E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Ko-
mentarz, Warszawa 2018; E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, Ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami. Komentarz, Warszawa 2015; G. Bieniek (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. 
Komentarz, Warszawa 2010; J. Jaworski, A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o go-
spodarce nieruchomościami. Komentarz, Warszawa 2013.

4 R. Cymerman, J. Bogusławska-Klejment, Opłaty adiacenckie w orzecznictwie i praktyce, 
Olsztyn 2010; A. Lorek, Opłata adiacencka i renta planistyczna, Wrocław 2010; M. Ziniewicz, 
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, Warszawa 2012.

5 J. Dobkowski, Rozłożenie na raty opłaty adiacenckiej, „Samorząd Terytorialnyˮ 2013, nr 9; 
M. Gdesz, Rozkładanie kosztów urbanizacji, (w:) I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa 2012; T. Brzezicki, I. Fisz, Strona 
decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budo-
wą urządzeń infrastruktury technicznej, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządo-
wych” 2011, nr 4; I. Czaja-Hliniak, Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury technicz-
nej, „Casus” 2007, nr 46; A. Skomra, P. Daniel, Termin ustalenia opłaty adiacenckiej, „Finanse 
Komunalneˮ 2013, nr 6.

6 Zgodnie z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r., nr RPK-
17283-2017, był to projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektó-
rych innych ustaw wraz uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, https://legislacja.rcl.gov.pl/doc
s//2/12286750/12360179/12360180/dokument279958.pdf (dostęp: 29.12.2018 r.).

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.
8 Uwzględniony stan prawny: Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 60.
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poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej9. Przekazany projekt 
uwzględniał wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz postulaty niektórych 
samorządów, dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego. Projekt został 
uzgodniony międzyresortowo oraz podlegał konsultacjom społecznym. Został 
także skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego10. Poddanie projektu ocenie organom samorządowym, reprezen-
tantom samorządowym oraz komisji było jak najbardziej zasadne ze względu na 
tematykę opłat adiacenckich, które stanowią część dochodów gmin. Jednocześnie 
organy gminy posiadają ustawową kompetencję do ich ustalania.

Projekt zgodnie z deklaracjami przedstawionymi w uzasadnieniu miał na 
celu doprecyzowanie wątpliwości interpretacyjnych opłat adiacenckich. Jednak 
oprócz zmian o charakterze doprecyzowującym, w sposób istotny zmienił on 
uregulowane już reguły ustalania opłat adiacenckich11 od dnia 23 sierpnia 2017 r.

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

W art. 98a u.g.n.12 uregulowana została opłata adiacencka z tytułu podziału 
nieruchomości13. Do czasu nowelizacji art. 98a ust. 1 u.g.n.14 wskazywał, że jeżeli 

 9 Uwzględniony stan prawny: Dz.U. z 2016 r., poz. 2042 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 624, 
w zakresie wymienionych ustaw proponowane zmiany mają charakter dostosowujący i wynikają 
z propozycji uchylenia art. 158 u.g.n.

10 Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) stanowi forum wypraco-
wania wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie 
problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wo-
bec samorządu, a także spraw dotyczących samorządu terytorialnego znajdujących się w zakresie 
działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczpospolita 
Polska. Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz 
o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Dz.U. 
z 2005 r., nr 90, poz. 759.

11 W tym miejscu należy wskazać, że ustalenie i pobór opłaty adiacenckiej ma charakter ob-
ligatoryjny i jest obowiązkiem organu (sankcjonowanym odpowiedzialnością za naruszenie dys-
cypliny finansów publicznych), odstąpić od niej organ może wyłącznie wtedy, gdy koszty prowa-
dzenia w tym zakresie postępowania przewyższałyby wysokość samej opłaty; wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r., I OSK 1595/16, LEX nr 2569499.

12 Obecny stan prawny: tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.
13 Przesłankami, których łączne spełnienie umożliwia podjęcie działań zmierzających do usta-

lenia opłaty adiacenckiej, są: dokonanie podziału nieruchomości, podjęcie przez radę danej gminy 
uchwały w zakresie stawki procentowej opłaty adiacenckiej i wykazanie wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku dokonanego podziału; zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy z dnia 11 kwietnia 2018 r., II SA/Bd 1209/17, LEX nr 2494668; wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 lutego 2018 r., II SA/Łd 12/2018, LEX nr 2454516.

14 Analiza stanu prawnego od 22 października 2007 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 173, 
poz. 1218, z późn. zm.) do 23 sierpnia 2017 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, z późn. zm.).
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w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użyt-
kownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego 
prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta mógł ustalić, 
w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej ustalała rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie 
większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Ustalenie opłaty adiacenc-
kiej mogło nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca 
podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się 
prawomocne. W ustępie tym ujęto także zasady ustalania wartości nieruchomo-
ści, którą przed podziałem i po podziale określało się według cen na dzień wyda-
nia decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Stan nieruchomości przed podziałem 
przyjmowało się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomo-
ści, a stan nieruchomości po podziale przyjmowało się na dzień, w którym decy-
zja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie 
o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględniało się części skła-
dowych nieruchomości. Przepisy dotyczące wzrostu wartości nieruchomości po 
wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej lub dostępu do drogi publicz-
nej, tzn. art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, art. 147 i 148 ust. 1–3 u.g.n., stosowało się 
odpowiednio.

Taki stan prawny budził wątpliwości interpretacyjne szczególnie w zakresie 
terminu ustalania opłat adiacenckich. Do czasu nowelizacji art. 98a ust. 1 oraz 
art. 145 ust. 2 u.g.n. odmiennie regulowały sposoby określenia terminu. Przepis 
art. 98a ust. 1 u.g.n. stanowił, iż ustalenie opłaty adiacenckiej ma nastąpić w ter-
minie 3 lat, a zgodnie z art. 145 ust. 2 u.g.n. organ miał 3 lata na wydanie decyzji. 
W praktyce okazywało się to niezwykle trudne, ponieważ błędy w wycenach, 
podważanie wycen, długotrwałe postępowania przed organami drugiej instancji 
powodowały, że wskazany termin okazywał się zbyt krótki dla wydania decy-
zji ostatecznej. To skutkowało koniecznością umorzenia postępowania. Propo-
nowana zmiana miała również wyeliminować rozbieżności, jakie pojawiły się 
w orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie znaczenia proceduralnego 
terminu na wydanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej15. Jak wska-
zał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 24 listopada 
2015 r., II SA/Łd 857/1516: „Termin ten nie może być stosowany w sprawie, w któ-
rej sąd administracyjny uchylił decyzje wydane z jego zachowaniem. Funkcją 
terminu określonego w art. 145 ust. 2 u.g.n. jest ograniczenie w czasie niepewno-
ści co do możliwości ustalenia opłaty adiacenckiej. Zauważyć bowiem należy, że 
stosownie do treści art. 145 ust. 1 u.g.n. organ administracji może ustalić opłatę 
adiacencką. Zatem, jeżeli już raz w tym terminie decyzja została doręczona, przy 
czym jak się przyjmuje wystarczy doręczenie decyzji organu pierwszej instancji, 

15 Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami..., uzasadnienie, s. 11.
16 CBOSA: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
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to ustaje stan niepewności co do skorzystania przez właściwy organ ze swoich 
uprawnień. Za taką wykładnią przemawia potrzeba zapewnienia, aby kontrolna 
w stosunku do administracji publicznej funkcja sądu administracyjnego nie była 
wykorzystywana do uniemożliwienia realizacji zadań tej administracji”. Nato-
miast odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, 
który w wyroku z dnia 15 października 2015 r., II SA/Po 339/1517, zaznaczył, iż: 
„do zachowania terminu określonego w art. 145 ust. 2 u.g.n. musi istnieć w obro-
cie prawnym rozstrzygnięcie ustalające wysokość opłaty adiacenckiej wydane 
przed upływem trzech lat. Późniejsze wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji 
ustalającej wysokość tej opłaty, jeżeli upłynął już 3-letni termin do jej wydania, 
powoduje, że organ traci kompetencje do wydania decyzji określającej wysokość 
opłaty adiacenckiej, tj. traci uprawnienie do kształtowania praw lub obowiązków 
jednostki w ramach administracyjno-prawnego stosunku materialnego”.

Nowelizacja art. 98a u.g.n. wniosła klarowną zasadę co do terminu przedaw-
nienia, a także uściśliła zasady ustalania wartości nieruchomości. Artykuł 98a 
ust. 1 u.g.n. w obecnym brzmieniu wskazuje, że jeżeli w wyniku podziału nie-
ruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, 
który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej 
wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, 
opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenc-
kiej ustala rada gminy w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% 
różnicy wartości nieruchomości. Wszczęcie postępowania w sprawie ustale-
nia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzecze-
nie o podziale stało się prawomocne18. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 146 ust. 1a, 
art. 147 i 148 ust. 1–3 u.g.n. stosuje się odpowiednio. Obowiązująca zmiana ma na 
celu ujednolicenie terminu określania opłat adiacenckich. Polega na tym, że nie 
ustalenie opłaty adiacenckiej, lecz wszczęcie postępowania w sprawie jej usta-
lenia może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca 
podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się 
prawomocne19. Wszczęcie postępowania następuje w tym przypadku z urzędu 

17 CBOSA: www.orzeczenia.nsa.gov.pl.
18 Zob. również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 grud-

nia 2017 r., II SA/Gl 1087/17, LEX nr 2425256.
19 Inicjatorem rozwiązania prawnego, że wszczęcie postępowania w sprawie jej ustalenia 

może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomo-
ści stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne zamiast ustalenia opła-
ty w tym terminie, było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach uzgodnień 
międzyresortowych dnia 4 lipca 2016 r., nr DL. 89016; zob. też „Zestawienie uwag zgłoszonych 
w ramach uzgodnień międzyresortowych wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami” z dnia 15 lipca 2016 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286750/kata-
log/12360152#12360152 (dostęp: 29.12.2018 r.).
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i zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a.20 organ jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 
strony postępowania o wszczęciu postępowania z urzędu. E. Bończak-Kuchar-
czyk wskazuje, że zawiadomienia tego nie można jednak traktować jako wszczę-
cia postępowania, gdyż następuje ono po wszczęciu postępowania (w następstwie 
wszczęcia postępowania) i stanowi informację dla stron o tym, że postępowa-
nie zostało wszczęte. Zatem o chwili wszczęcia postępowania decyduje moment 
podjęcia przez organ czynności zmierzających do ustalenia opłaty adiacenckiej, 
np. zlecenie oszacowania wartości nieruchomości21. Nowy sposób określenia ter-
minu, w którym organ może skorzystać z uprawnienia do naliczenia opłaty adia-
cenckiej, miał na celu rozwiązać pojawiający się problem związany z uchyleniem 
decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji22.

Natomiast kwestie sposobu ustalania wartości nieruchomości usunięto 
z art. 98a ust. 1 u.g.n. i następnie sprecyzowano je w dodanym ust. 1b23. Według 
niego wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen 
na dzień, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się osta-
teczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Stan nieruchomości 
przed podziałem przyjmuje się na dzień wydania decyzji zatwierdzającej podział 
nieruchomości, a stan nieruchomości po podziale przyjmuje się na dzień, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orze-
czenie o podziale stało się prawomocne, przy czym nie uwzględnia się części 
składowych nieruchomości. Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę 
wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących 
w skład nieruchomości podlegającej podziałowi24.

20 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.

21 E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami..., s. 756–757. Autorka 
wskazała również, że do postępowań niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 98a u.g.n. 
w nowym brzmieniu przepisy tego artykułu w dotychczasowym brzmieniu mają zastosowanie 
wyłącznie w zakresie terminów i poziomu cen nieruchomości uwzględnianych w procesie wyce-
ny na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r., II SA/Łd 997/17, CBOSA: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Autorka 
wskazuje również, że po opisanych zmianach art. 98a ust. 1 u.g.n. przestały być aktualne wyroki 
ustalające, iż zarówno pierwsza, jak i następna decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej muszą zostać 
wydane w przewidzianym w omawianym przepisie okresie 3 lat, gdyż z treści przepisu art. 98a ust. 1 
u.g.n. wynikało, że upływ trzyletniego terminu, o którym mowa w art. 98a ust. 1 u.g.n., dotyczy 
rozstrzygnięcia o ustaleniu opłaty adiacenckiej decyzją ostateczną (np. wyrok Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r., I OPS 5/09, ONSAiWSA 2010, nr 3, poz. 43).

22 Projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami..., uzasadnienie, s. 11–12.
23 W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzenie art. 98 ust. 1b u.g.n. 

ma na celu poprawę czytelności przepisu art. 98a u.g.n. W tym celu podzielono art. 98a ust. 1 
na art. 98a ust. 1 oraz art. 98a ust. 1b. Wydzielony art. 98a ust. 1b dedykowany jest kwestiom 
związanym z wyceną nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 
nieruchomości.

24 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 maja 2018 r., I OSK 1598/16, 
LEX nr 2569499.
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Zaproponowana zasada, zgodnie z którą wartość nieruchomości po podziale 
należy przyjmować jako sumę wartości działek powstałych w wyniku tego 
podziału, spotkała się z rozbieżnymi opiniami. Część rzeczoznawców mająt-
kowych wskazywało, że ujednolicenie zasad rozwieje pojawiające się wątpli-
wości w kwestii podstawy przyjmowania do obliczeń wartości nieruchomości 
po podziale25. Przeciwnicy podnosili natomiast, że wartość nieruchomości po 
podziale przyjmowana według propozycji resortu nie będzie odpowiadała jej 
faktycznej wartości26. Ponadto wskazywano na negatywne skutki społecznego 
odbioru tej zasady wyceny, gdyż będzie ona prowadzić do wzrostu wysoko-
ści ponoszonych opłat z tytułu podziału. W ocenie resortu ujednolicenie tych 
zasad jednak było konieczne. W związku z powyższym pozostawiono zmianę 
przepisu regulującego to zagadnienie. Natomiast ewentualne dalsze doprecyzo-
wanie zasady (sposób wyceny) zostanie rozważone na gruncie przyszłej zmiany 
przepisów rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania 
operatu szacunkowego stanowiącego akt wykonawczy do ustawy o gospodarce 
nieruchomościami27. Wprowadzenie do ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami zapisu, że: „Wartość nieruchomości przyjmuje się jako sumę wartości 
działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład 
nieruchomości podlegającej podziałowi ,ˮ stanowiło wyłącznie „doprecyzowa-
nie zasad wyceny nieruchomości ,ˮ a co za tym idzie, nie ma normatywnego 
charakteru28.

25 Przykład stanowiska sądu, że wartość nieruchomości po podziale, w sensie ekonomicz-
nym, zależy od sumy wartości poszczególnych działek utworzonych przez podział, zob. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2017 r., I OSK 1940/16, LEX nr 2336991.

26 Takie stanowisko przyjął również sąd administracyjny w wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2018 r., IV SA/Po 945/17, LEX nr 2424398.

27 Raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o go-
spodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (UD 67). Zasady ustalania opłaty 
adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286750/kata-
log/12360179#12360179 (dostęp: 29.12.2018 r.).

28 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2018 r., 
IV SA/Po 1186/17, LEX nr 2434757. Zob. również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Gliwicach z dnia 29 sierpnia 2018 r., II SA/Gl 448/18, LEX nr 2542027: na użytek wyceny 
podzielonej nieruchomości i ustalenia, czy podział na wniosek właściciela spowodował wzrost jej 
wartości, uzasadniając możliwość naliczenia opłaty adiacenckiej z mocy art. 98a ust. 1 ustawy 
z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, niezbędne jest ustalenie wartości przed jej podziałem 
oraz po podziale, przy czym wartość nieruchomości po podziale stanowi sumę wartości dzia-
łek powstałych w wyniku podziału. Zob. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Gliwicach z dnia 22 sierpnia 2018 r., II SA/Gl 442/18, LEX nr 2542050: wartość nieruchomości 
po podziale należy określić jako sumę wartości poszczególnych działek lub grup działek, które 
mogą być przedmiotem obrotu rynkowego.
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OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU BUDOWY URZĄDZEŃ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Kolejnym rodzajem opłat adiacenckich, który został ujęty w omawianej nowe-
lizacji, jest opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicz-
nej. Kwestie te reguluje art. 145 ust. 1 u.g.n., który wskazuje, że wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każ-
dorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszcze-
gólnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do 
korzystania z wybudowanej drogi. W zakresie tej opłaty doprecyzowano, na tych 
samych zasadach jak w przypadku opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieru-
chomości, termin przedawnienia. Do czasu nowelizacji w świetle art. 145 ust. 2 
u.g.n. wydanie decyzji o ustalenie opłaty adiacenckiej mogło nastąpić w terminie 
do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszcze-
gólnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków 
do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków 
obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa w art. 146 ust. 2 u.g.n. Do 
ustalenia opłaty przyjmowało się stawkę procentową określoną w uchwale rady 
gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nie-
ruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu 
stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Natomiast po nowe-
lizacji mały zabieg redakcyjny zmienił brzmienie art. 145 ust. 2 u.g.n. W obecnym 
stanie prawnym wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 
może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia 
nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od 
dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu 
stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy, o której mowa 
w art. 146 ust. 2 u.g.n. Do ustalenia opłaty przyjmuje się stawkę procentową okre-
śloną w uchwale rady gminy obowiązującą w dniu, w którym stworzono warunki 
do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury tech-
nicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. 
Choć przepis ten ustala m.in. ten termin, to odnosi się także do innych kwestii, 
więc w całości nie jest przepisem proceduralnym i nie dotyczy postępowania, 
lecz określa merytoryczne przesłanki wpływające na to, kiedy opłata adiacencka 
może być zastosowana29. Zgodnie z uzasadnieniem projektu do ustawy noweli-
zującej zmiana miała na celu ujednolicenie przepisów oraz wyeliminowanie roz-
bieżności interpretacyjnych.

Zmiana ustawy obejmowała również art. 146 ust. 3 u.g.n., który został uznany 
za regulację sztuczną, wymagającą wyobrażenia sobie hipotetycznej różnicy 

29 Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2018 r., I OSK 704/16, 
LEX nr 2461024.
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w wartości nieruchomości związanej z pojawieniem się określonego urządzenia 
według cen nieruchomości w obrocie z daty innej niż ta, w której urządzenie się 
pojawiło, i być może innej niż ta, w której nastąpił wzrost wartości nieruchomo-
ści. Poza tym trudno się było spodziewać, że rzeczoznawca, sporządzając operat 
szacunkowy, będzie opierał się na cenach transakcji dotyczących nieruchomości 
podobnych z jednego tylko dnia (tj. z dnia wydania decyzji), których w tym dniu 
na rynku może w ogóle nie być. Szacowanie wartości nieruchomości według cen 
z dnia wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej (oraz ustalenie według 
tej wartości wysokości opłaty) mogło też być niekorzystne dla właściciela nieru-
chomości w przypadku, gdy organ zwlekał z wydaniem decyzji, ponieważ wraz 
z upływem czasu ceny nieruchomości mogły rosnąć. Po nowelizacji art. 146 ust. 3 
u.g.n. wprowadził zasadę zharmonizowaną z przepisami art. 145 u.g.n., że war-
tość nieruchomości według stanu przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej i po ich wybudowaniu określa się według cen na dzień, w którym 
stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej albo na dzień stworzenia warunków do korzystania 
z wybudowanej drogi30.

Nowelizacją został objęty również art. 148 ust. 4 u.g.n. regulujący kwestie 
partycypacji obywateli w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicz-
nej. Artykuł przed nowelizacją stanowił, że przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, 
różnicę między wartością, jaką nieruchomość ma po wybudowaniu urządzeń 
infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, 
pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użyt-
kownika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej. Po nowelizacji na poczet opłaty adiacenckiej zalicza 
się wartość świadczeń pieniężnych wniesionych przez właściciela lub użytkow-
nika wieczystego nieruchomości na rzecz budowy poszczególnych urządzeń 
infrastruktury technicznej. Według uzasadnienia poprzednie brzmienie arty-
kułu nie sprzyjało (nie zachęcało) dobrowolnemu uczestniczeniu w kosztach 
budowy urządzeń infrastruktury technicznej, z uwagi na obowiązującą wówczas 
zasadę rozliczenia nakładów poniesionych na budowę urządzeń infrastruktury 
technicznej. Nowe rozwiązanie wprowadziło korzystniejszy mechanizm okre-
ślania wysokości opłaty adiacenckiej wobec osób, które dobrowolnie wniosły 
środki finansowe na budowę urządzeń infrastruktury technicznej31. Jak można 
zauważyć, w poprzednim stanie prawnym wartość wyżej wymienionych nakła-
dów pomniejszała nie samą opłatę adiacencką (jak to zresztą miało miejsce już 
wcześniej, przed zmianą art. 148 ust. 4 u.g.n., która została dokonana nowelizacją 
z dnia 24 sierpnia 2007 r.32), lecz różnicę wartości nieruchomości przed wybu-

30 E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami..., s. 1126.
31 Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami..., uzasadnienie.
32 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 173, poz. 1218).
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dowaniem określonego urządzenia i po nim. Obecnie wartość tych nakładów 
ponownie pomniejsza opłatę adiacencką, jaką obowiązany jest zapłacić właści-
ciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości33.

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU BUDOWY URZĄDZEŃ 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ŚWIETLE USTAWY 

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI

Nie sposób nie wspomnieć o wprowadzeniu nowej wysokości opłaty adia-
cenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na terenach obję-
tych rewitalizacją. Zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji34 wprowadzono do ustawy o gospodarce nieruchomościami 
art. 146 ust. 2a u.g.n. Wskazuje on, że w odniesieniu do nieruchomości poło-
żonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 
5 ustawy o rewitalizacji, wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 
75% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu. Zgodnie z projektem ustawy o rewitalizacji opłata ta jest trze-
cim instrumentem wprowadzanym przez tę ustawę, wspierającym rewitalizację 
w zakresie gospodarki nieruchomościami35.

T. Bąkowski podkreśla, że dodany przez art. 39 pkt 5 komentowanej ustawy 
ust. 2a w art. 146 u.g.n. przewiduje możliwość podwyższenia opłaty adiacenc-
kiej z tytułu udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej do 
75% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich 
wybudowaniu. Zdaniem autora przyjęte rozwiązanie nie jest zrozumiałe. Trudno 
je racjonalnie uzasadnić, czego zresztą dowodzi fragment z uzasadnienia do pro-
jektu komentowanej ustawy, dotyczący tego przepisu, a z którego to uzasadnienia 
wynika, że: „Przedmiotowy przepis ma na celu umożliwienie gminie swobod-
niejszego ustalania stawek tej opłaty, w przypadku gdy założenia finansowania 
inwestycji zawartych w gminnym programie rewitalizacji będą oparte o tę opłatę. 
Wyższa stawka opłaty adiacenckiej służy zwiększeniu udziału właścicieli nieru-
chomości w kosztach rewitalizacji”. Powyższe „wyjaśnienie” nie daje odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego akurat na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji właści-

33 E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami..., s. 1130.
34 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1398.
35 Projekt ustawy o rewitalizacji z projektem aktu wykonawczego, Druk Sejmu VII kadencji 

nr 3594, s. 30.
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ciele nieruchomości mieliby partycypować w większej części kosztów budowy 
urządzeń infrastruktury technicznej36.

Z kolei J. Szlachetko wskazuje, że zmiana regulacji art. 146 ust. 2a u.g.n. 
wynika z tego, że w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji przepis dotyczący wysokości opłaty adiacenc-
kiej ma charakter szczególny, regulując, iż może ona wynieść nie więcej niż 
75% (zamiast standardowych 50%) wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. Ustawodawca, projektując 
zestaw rozwiązań mających wspierać rewitalizację, sięgnął także do tego mecha-
nizmu. Zdaniem autora podniesienie na obszarze Specjalnej Strefy Rewitali-
zacji o połowę maksymalnej dopuszczalnej stawki opłaty adiacenckiej wynika 
co najmniej z dwóch przesłanek. Po pierwsze z konstatacji, że wyprowadzenie 
zdegradowanej dzielnicy ze stanu kryzysowego niewątpliwie będzie wymagać 
szczególnie intensywnych działań strony publicznej, w tym poniesienia znaczą-
cych kosztów inwestycyjnych. Sytuacja kryzysu oraz skala wyzwań związanych 
z jego przezwyciężaniem uzasadniają oczekiwanie, że właściciele nieruchomości 
zaangażują się finansowo w te działania w stopniu odpowiednio wyższym niż na 
obszarach, gdzie stan kryzysu nie występuje. Druga przesłanka wynika z prze-
świadczenia, że intensywna oraz zintegrowana interwencja publiczna (obejmująca 
m.in. budowę infrastruktury technicznej) wyprowadzająca obszar zdegradowany 
z kryzysu przysporzy właścicielom nieruchomości położonych na tym obszarze 
korzyści znacznie większych niż tylko wynikających ze wzrostu ceny nierucho-
mości będącego rezultatem realizacji infrastruktury. Zwłaszcza w przypadku 
procesów rewitalizacyjnych przy podejmowaniu indywidualnych rozstrzygnięć 
w tej sprawie należałoby brać pod uwagę kontekst oraz tło społeczno-ekono-
miczne przy uwzględnieniu celów rewitalizacji. Aby jednak w tych procesach 
zachować właściwy balans pomiędzy celami rewitalizacji a potrzebami jej finan-
sowania, a ponadto zadbać o przejrzystość procesów decyzyjnych, warto – jeśli 
jest to uzasadnione lokalnymi uwarunkowaniami – zawrzeć w Gminnym Pro-
gramie Rewitalizacji zgodne z logiką programu ogólne wytyczne podejmowania 
indywidualnych decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej37.

36 T. Bąkowski, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz, Warszawa 2017, s. 160.
37 J. H. Szlachetko, K. Szlachetko (red.), Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom II, Gdańsk 

2018, s. 112. Autor podnosi również, że szczególne uregulowanie dotyczące maksymalnie do-
puszczalnej stawki opłaty adiacenckiej w Specjalnej Strefie Rewitalizacji nie zmienia ogólnych 
mechanizmów, którym będzie podlegać ta opłata na obszarze rewitalizacji. Przede wszystkim 
wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały. Jeśli więc 
rada gminy będzie chciała skorzystać z powyżej opisanego szczególnego uregulowania dla Spe-
cjalnej Strefy Rewitalizacji, to konieczne będzie znowelizowanie uchwały dotyczącej stawki dla 
całego obszaru gminy. Rozstrzygając o takiej nowelizacji, rada gminy powinna wziąć pod uwagę 
nie tylko przytoczone powyżej argumenty uzasadniające podniesienie maksymalnej stawki opła-
ty dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji, lecz także indywidualną sytuację społeczno-właścicielską 
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E. Bończyk-Kucharczyk wskazuje, że z art. 146 ust. 2a u.g.n. wynika jedynie 
możliwość zastosowania wyższej stawki opłaty adiacenckiej, wynoszącej nie do 
50%, lecz do 75% wzrostu wartości nieruchomości. Nie wprowadzono bowiem 
wymogu, by stawka była wyższa niż 50% wzrostu wartości nieruchomości. Skoro 
więc nie wprowadzono obowiązku stosowania wyższych stawek tej opłaty na 
obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, to mogą tu być stosowane także stawki 
50% i niższe. Możliwe jest więc także ustalanie opłat adiacenckich w stosunku 
do nieruchomości położonych na obszarze takiej Strefy bez korzystania z art. 146 
ust. 2a u.g.n. na podstawie art. 146 ust. 2 u.g.n. i innych ogólnie obowiązujących 
przepisów dotyczących omawianych opłat. Zgodnie z przepisami art. 145 u.g.n. 
możliwe jest także nieskorzystanie przez gminę z możliwości pobrania opłat 
adiacenckich, choć wartość nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Rewitali-
zacji wzrosła w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej38.

OKRES PRZEJŚCIOWY

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nierucho-
mościami ustawodawca uregulował również okres przejściowy. Zgodnie z art. 4 
ust. 1 tej ustawy, do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy zmienia-
nej w art. 1 i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, z uwzględnieniem ust. 2–4 oraz 6–8. Stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy 
zmieniającej do postępowań, o których mowa w art. 98a ust. 1 i art. 145 ust. 2 
ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 
w życie niniejszej ustawy, w zakresie terminów oraz poziomu cen nieruchomości 
uwzględnianych w procesie wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty 
adiacenckiej, stosuje się przepisy dotychczasowe39. Unormowanie to zezwala na 
stosowanie przepisów w brzmieniu sprzed nowelizacji tylko w dwóch przypad-
kach: w zakresie terminów oraz poziomu cen nieruchomości. Zapis taki uzasad-
niony był tym, że nowelizacja zakreśliła w art. 98a ust. 1 i art. 145 ust. 2 u.g.n. 
termin dopuszczalnego wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia opłaty adia-
cenckiej. Poza tym nowela zmieniła okresy, według których należy uwzględniać 
ceny nieruchomości. Na przykład art. 146 ust. 3 u.g.n. został zmieniony w ten 

na obszarze rewitalizacji, tak aby treść uchwały nie kolidowała z diagnozą problemów na obszarze 
rewitalizacji oraz zaplanowanymi kierunkami działań rewitalizacyjnych.

38 E. Bończak-Kucharczyk, Ustawa o gospodarce nieruchomościami..., s. 1124.
39 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r., 

II SA/Łd 997/17, LEX nr 2443756; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
z dnia 29 grudnia 2017 r., II SA/Ke 806/17, LEX nr 2425256.
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sposób, że w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, 
wartość nieruchomości określa się już nie na dzień wydania decyzji o ustaleniu 
opłaty adiacenckiej, lecz według cen na dzień, w którym stworzono warunki 
do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury tech-
nicznej albo na dzień stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. 
Natomiast w przypadku podziału nieruchomości, do nowelizacji obowiązywała 
zasada, że: „Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się 
według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej” (art. 98a 
ust. 1 u.g.n.). Po nowelizacji zaś ustalono w ust. 1b, że: „Wartość nieruchomości 
przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień, w którym decy-
zja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie 
o podziale stało się prawomocne”40.

ZAKOŃCZENIE

Niewątpliwie opłata adiacencka jest bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym 
na rzecz gminy związanym z tym, że nastąpiło zwiększenie wartości nierucho-
mości w wyniku określonych zdarzeń zdefiniowanych w ustawie. Wskazane 
zmiany legislacyjne pomimo wątpliwości pojawiających się na etapie uzgodnień 
resortowych i konsultacji społecznych doprecyzowały wątpliwe do czasu noweli-
zacji zagadnienia. Kwestie terminu przedawnienia, sposobu określania wartości 
po podziale nieruchomości oraz po wybudowaniu urządzeń infrastruktury tech-
nicznej oraz partycypacji w kosztach budowy tych urządzeń stały się czytelne. 

Wprowadzenie trzyletniego terminu na wszczęcie postępowania oznacza, że 
praktycznie niemożliwe będzie przedawnienie naliczenia opłaty adiacenckiej. 
Wystarczy bowiem, żeby w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o podziale 
nieruchomości stanie się ostateczna, lub zostaną stworzone warunki do podłą-
czenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub warunki do 
korzystania z wybudowanej drogi, organ skutecznie wszczął postępowanie admi-
nistracyjne. Od momentu wszczęcia do jego zakończenia ustaje bieg terminów na 
ustalenie opłaty adiacenckiej41.

Za istotną zmianę, jeśli chodzi o praktykę, należy uznać przyjęcie, że wartość 
nieruchomości po podziale przyjmuje się jako sumę wartości działek możliwych 

40 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2018 r., 
II SA/Ol 747/18, LEX nr 2595558; zob. także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Kielcach z dnia 29 grudnia 2017 r., II SA/Ke 806/17, LEX nr 2435529.

41 P. Drogosz, Przedawnienie opłaty adiacenckiej – już praktycznie niemożliwe, http://
www.kpain.pl/artykul/przedawnienie-oplaty-adiacenckiej-juz-praktycznie-niemozliwe (dostęp: 
2.01.2019 r.).
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do samodzielnego zagospodarowania wchodzących w skład nieruchomości pod-
legającej podziałowi. Poprzednie rozwiązanie narzucało obowiązek poszukiwa-
nia na potrzeby wyceny transakcji obejmujących duże nieruchomości złożone 
z wielu działek, co nie było prostym zabiegiem, gdyż takie nieruchomości nie 
występują często w obrocie prawnym. W takiej sytuacji dochodziło do nieprawi-
dłowości w jej naliczeniu prowadzących z reguły do jej znacznego zawyżenia42.

Na zakończenie, pomimo tych zabiegów legislacyjnych, należy się zgodzić 
z D. Sypniewskim, że opłata adiacencka nadal pozostanie nie w pełni skutecznym 
narzędziem współfinansowania przez właścicieli nieruchomości procesów urba-
nizacyjnych. Trzeba pamiętać, że problem tej nieskuteczności wynika z praktyki 
funkcjonowania systemu władzy publicznej (samorządowej i sądowniczej) oraz 
stosunków społecznych w Polsce, a nie błędnego skonstruowania przez ustawo-
dawcę wskazanego mechanizmu. Do czasu wypracowania i wprowadzenia ewen-
tualnego alternatywnego systemu finansowania urbanizacji, chociażby w drodze 
opłaty infrastrukturalnej43 czy podatku katastralnego44, opłata adiacencka pozo-
stanie w praktyce jedynym dostępnym narzędziem w tym zakresie. Z tej racji 
niezbędne było doprecyzowanie wątpliwych przepisów i wyeliminowanie roz-
bieżności interpretacyjnych, w celu zwiększenia skuteczności w jej ustalaniu.
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RECENT LEGISLATIVE CHANGES IN ADJACENCY FEES

Summary

All urbanization processes causing the increase of real estate value bring benefits 
to their owners. This benefit provides to setting an adjacent fee. It is a quasi-tax for the 
benefit and reimbursement of expenditures by self-government authorities for the utilities. 
Until 2017, the rules for setting the adjacent fee left many doubts for local authorities, 
administrative courts and property owners. They have been clarified by the amendment 
to the Act on Real Estate Management. It applies from August 23, 2017. The purpose 
of the scientific paper is to discuss changes in issues considered to be doubtful before 
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the amendment. The considerations will include the aspect of the limitation period for 
determining the adjacent fee, the method of calculating the value of real estate, as well as 
the question of citizens’ participation in the costs of constructing technical infrastructure 
devices. Dogmatic method of law research and elements of legal functionalism were used 
for the analysis.
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DOBROWOLNY SYSTEM ZNAKOWANIA 
„WOLNE OD GMO” ‒ DOŚWIADCZENIA SYSTEMU 

NIEMIECKIEGO W KONTEKŚCIE PROJEKTU 
POLSKIEJ USTAWY

WPROWADZENIE

Żywność genetycznie modyfikowana (GM) budzi kontrowersje, jednocześnie 
rozbudzając nadzieje na pozyskanie taniego zamiennika produktów konwencjo-
nalnych. Wywołuje jednak również duże wątpliwości dotyczące długofalowych 
konsekwencji dla konsumentów i przedsiębiorców. Aktualność zagadnienia należy 
podkreślić wobec coraz szerszej dyskusji prowadzonej na ten temat zarówno na 
forum Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych krajach członkowskich. Podkre-
ślić również należy fakt toczących się w Polsce prac legislacyjnych w przedmio-
cie wprowadzenia systemu „wolne od GMO”.

W kwestii żywności GM z jednej strony nasilają się głosy sprzeciwu wobec 
wprowadzania nowych odmian zawierających GMO, z drugiej strony jednak 
w krajach rozwijających się zaobserwować można rosnące znaczenie upraw 
GMO i tam potencjalne zagrożenia związane z GMO są bagatelizowane1.

GMO uprawiane są w 24 państwach na świecie. W 2017 r. areał upraw roślin 
GM wyniósł 189,8 mln ha2. Można oczekiwać, że trend wzrostowy utrzyma się 
w kolejnych latach, takie kraje bowiem jak Etiopia, Kenia, Bangladesz planują 
w niedługim czasie rozpocząć uprawę roślin GM.

1 M. Żuchowska, Voluntary labeling system „GM-free” – opportunities and risks for the 
consumer, (w:) R. Budzinowski, Contemporary challenges of Agricultural Law: among Global-
ization, Regionalisation and Locality, Poznań 2018, s. 506.

2 W stosunku do 2016 r. odnotowano wzrost o 3%.
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Liderem w uprawie roślin GM na świecie są Stany Zjednoczone – z areałem 
upraw obejmującym 75 mln ha3. Na ten moment w Unii Europejskiej uprawia 
się wyłącznie kukurydzę odporną na szkodniki4 – na łącznej powierzchni 
131 535 ha5. Największy areał upraw GMO wśród państw europejskich ma obec-
nie Hiszpania6.

Na terenie Unii Europejskiej w obrocie może znajdować się wyłącznie gene-
tycznie zmodyfikowana bawełna, kukurydza, drożdże, rzepak, ziemniaki, soja 
i buraki cukrowe oraz pyłek z kukurydzy MON 8107. Z wyjątkiem drożdży oraz 
ziemniaków wyżej wymienione modyfikowane genetycznie rośliny są dopusz-
czone do produkcji żywności. Modyfikacje genetyczne, którym mogą podlegać 
powyższe produkty, są wymienione w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfi-
kowanej Żywności i Paszy, prowadzonym przez Komisję Europejską. Pozostałe 
genetycznie zmodyfikowane rośliny wymienione w rejestrze nie mogą być upra-
wiane na terenie Unii Europejskiej, ale mogą być importowane z państw trzecich8.

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ŻYWNOŚCI GENETYCZNIE 
MODYFIKOWANEJ

Żywność genetycznie zmodyfikowana oznacza żywność zawierającą, skła-
dającą się lub wyprodukowaną z GMO, czyli genetycznie zmodyfikowanych 
organizmów. Przez organizm zmodyfikowany genetycznie (ang. Genetically 
Modified Organism – GMO) rozumie się organizm inny niż ludzki, w którym 
materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach 
naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji, w szczególności 
przy zastosowaniu odpowiednich technik9.

3 Zob. https://gmo.blog.polityka.pl/2018/06/26/kolejny-rekord-upraw-roslin-gm-na-swiecie/ 
(dostęp: 20.10.2018 r.).

4 Tylko taka odmiana jest dopuszczona do uprawy na terenie Unii Europejskiej.
5 Zob. https://gmo.blog.polityka.pl/2018/06/26/kolejny-rekord-upraw-roslin-gm-na-swiecie/ 

(dostęp: 18.09.2018 r.).
6 M. Żuchowska, Voluntary labeling system „GM-freeˮ – opportunities and risks for the 

consumer, (w:) R. Budzinowski, Contemporary challenges..., s. 506–507.
7 W uprawach na terenie UE można stosować tylko genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 

MON 810 (międzynarodowego koncernu Monsanto). W Polsce obowiązuje zakaz uprawy tej kuku-
rydzy zapisany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu sto-
sowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, Dz.U. z 2014 r., poz. 1085, z późn. zm.

8 Zob. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/wymagania-ogolne-dla-zywnosci-genetycznie-
zmodyfikowanej/ (dostęp: 20.10.2018 r.).

9 M. Lemanowicz, Żywność genetycznie modyfikowana – innowacyjna szansa czy zagrożenie 
dla współczesnego konsumenta, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rocz-
niki Naukowe”, t. XIV, z. 5, s. 129.
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Na płaszczyźnie prawa międzynarodowego najistotniejszym aktem regu-
lującym status żywności GM jest Protokół kartageński o bezpieczeństwie 
biologicznym10. Uznano w nim za konieczne przyjęcie akceptowanych przez 
międzynarodową społeczność zasad dotyczących przekazywania, utrzymywa-
nia i użytkowania żywych zmodyfikowanych organizmów w celu zapewnienia 
ochrony środowiska i zdrowia ludzi11.

Na rynku Unii Europejskiej, w tym Polski, możliwa jest obecność żywności 
zawierającej, składającej się lub wyprodukowanej z genetycznie modyfikowa-
nych organizmów, ale tylko pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia. 
Wprowadzanie do obrotu GMO jest ściśle regulowane i każdorazowo poprze-
dzone kilkuletnim postępowaniem mającym na celu potwierdzenie jego bezpie-
czeństwa dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego12.

Na gruncie rozwiązań unijnych istnieje legalna definicja żywności GMO, 
zawarta w rozporządzeniu (WE) 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności 
i paszy13. Żywność znajdująca się w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmody-
fikowanej Żywności i Paszy może znajdować się na rynku Unii Europejskiej, 
w tym Polski, pod warunkiem że jest oznakowana zgodnie z przepisami. Zgodnie 
z art. 13 rozporządzenia 1829/2003 na etykiecie produktu spożywczego, który 
zawiera lub składa się z GMO, jest wyprodukowany lub zawiera składniki wypro-
dukowane z GMO, powinna być zamieszczona jedna z następujących informacji:

‒ „genetycznie zmodyfikowany”,
‒ „wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowanego (nazwa składnika)”,
‒ „zawiera genetycznie zmodyfikowany (nazwa organizmu)”,
‒ „zawiera (nazwa składnika) wyprodukowany z genetycznie zmodyfikowa-

nego (nazwa organizmu)”.
Prawo unijne nakłada bezwzględny obowiązek znakowania produktów GMO. 

Za wprowadzanie do obrotu żywności genetycznie zmodyfikowanej niezgodnej 
z obowiązującymi regulacjami grożą kary14. Zasady znakowania produktów 
genetycznie zmodyfikowanych zawiera również rozporządzenie 1830/2003 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości 
śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz moż-
liwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z orga-

10 Protokół kartageński o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności bio-
logicznej, sporządzony w Montrealu dnia 29 stycznia 2000 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 216, poz. 2201).

11 M. Żuchowska, Voluntary labeling system „GM-freeˮ – opportunities and risks for the 
consumer, (w:) R. Budzinowski, Contemporary challenges..., s. 507.

12 Zob. https://foodfakty.pl/znakowanie-gmo-zmiany (dostęp: 22.10.2018 r.).
13 Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003 r., s. 1, dalej: rozporządzenie 1829/2003.
14 W systemie prawa krajowego kwestia kar za niewłaściwe znakowanie żywności genetycz-

nie zmodyfikowanej regulowana jest w art. 99 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1541, z późn. zm.
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nizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE15. 
Rodzaj informacji, jakie trzeba podać na opakowaniu produktu zawierającego lub 
składającego się z GMO, zależy od tego, w jakiej formie jest on wprowadzany do 
obrotu:

1) w przypadku produktów GM wstępnie opakowanych na etykiecie umiesz-
czone powinny być wyrazy: „Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane 
genetycznie” lub „Ten produkt zawiera zmodyfikowany(-e/-ą) genetycznie 
[nazwa organizmu(-ów)]”; 

2) w przypadku oferowanych konsumentowi końcowemu produktów GM 
innych niż opakowane wstępnie, na wystawie produktu lub w towarzyszącej 
mu formie prezentacji powinny znajdować się wyrazy: „Ten produkt zawiera 
organizmy zmodyfikowane genetycznie” lub „Ten produkt zawiera zmodyfiko-
wany(-e/-ą) genetycznie [nazwa organizmu(-ów)]”16.

Dla nieopakowanych jednostkowo produktów spożywczych, oferowanych 
konsumentowi końcowemu lub w miejscach zbiorowego żywienia (restauracjach, 
szpitalach, stołówkach itp.), informacja o tym, że dany produkt spożywczy jest 
genetycznie zmodyfikowany, musi znajdować się przy produkcie w miejscu 
widocznym dla konsumenta17.

Żywnością GM nie są natomiast środki wspomagające przetwarzanie żywno-
ści i stosowane podczas procesu jej produkcji. Także sama żywność przetworzona 
za pomocą tego typu środków nie jest uznawana za genetycznie zmodyfikowaną. 
Według rozporządzenia 1829/2003, za żywność genetycznie zmodyfikowaną 
nie uznaje się również produktów zawierających GMO w ilości mniejszej niż 
0,9% w odniesieniu do składnika. Według tej zasady, wszystkie dodatki pocho-
dzące z jednego gatunku rośliny są traktowane jako jeden składnik. Zawartość 
genetycznie zmodyfikowanego składnika nie może zatem być większa niż 0,9% 
w danym produkcie. W przypadku produktów znajdujących się w trakcie oceny 
próg ten zostaje obniżony do 0,5%. W obu przypadkach obecność GMO musi być 
jednak nieplanowana lub nieunikniona technicznie. W takim wypadku jednak 
przedsiębiorca musi być w stanie udowodnić urzędowej kontroli żywności, że 
podjął wszelkie możliwe kroki mające na celu uniknięcie występowania GMO 
w produkcie18.

Jeśli obecność ta jest przypadkowa lub technicznie nieunikniona i zawartość 
GMO jest poniżej poziomu 0,9% – produkty nie muszą być znakowane. Nie zna-
kuje się również produktów pochodzenia zwierzęcego od zwierząt karmionych 
paszami GMO, gdyż zgodnie z badaniami naukowymi zmodyfikowane DNA nie 

15 Dz.Urz. UE L 268 z 18.10.2003 r., s. 1, dalej: rozporządzenie 1830/2003.
16 Zob. https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zasady-znakowania-zywnosci-genetycznie-

zmodyfikowanej/ (dostęp: 20.10.2018 r.).
17 Ibidem.
18 Zob. https://foodfakty.pl/znakowanie-gmo-zmiany (dostęp: 6.11.2018 r.).
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przechodzi do organizmu zwierzęcego, tym samym produkt pochodzenia zwie-
rzęcego nie jest GMO – wyłączony jest z obowiązku znakowania19.

Przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do żywności GM uznać należy za 
restrykcyjne i szczegółowe. Wśród nich wskazać należy również te, które odno-
szą się do obrotu GMO, takie jak dyrektywa 2001/18/WE oraz rozporządzenie 
1946/2003/WE20. Uzupełniającymi zaś są rozporządzenie 1829/2003 i rozporzą-
dzenie 1830/2003. Na podstawie tych rozporządzeń stworzono w zakresie żyw-
ności GMO rygorystyczny system przedrynkowej kontroli tego typu produktów. 
Ustawodawca unijny, zarządzając ryzykiem, uznał, że obszar ten podlega restryk-
cyjnej regulacji, otwierającej jednak możliwość wejścia do obrotu żywności zmo-
dyfikowanej genetycznie21.

Kwestia żywności GMO została kompleksowo ujęta w dyrektywie Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie 
zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych gene-
tycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG22. Dokument ten został przy-
jęty na skutek rozwoju biotechnologii oraz dyskusji dotyczącej szeroko pojętego 
bezpieczeństwa żywności23. Przedmiotem ochrony zgodnie z rozporządzeniem 
2001/18 jest zagwarantowanie zdrowia ludzkiego bez wprowadzania restrykcyj-
nego systemu wydawania zezwoleń. Wraz z przyjęciem przez Parlament Europej-
ski i Radę rozporządzenia 1946/2003 została zapewniona odpowiednia prawna 
ochrona ram transportowania, przekazywania oraz wykorzystywania żywności 
genetycznie zmodyfikowanej. Rozporządzenie 1946/2003 wprowadziło prze-
pisy wskazane w Protokole z Kartageny, które stały się podstawą do utworzenia 
odpowiednich regulacji mających zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa 
związanego z transportowaniem, przekazywaniem i wykorzystywaniem żywno-
ści genetycznie zmodyfikowanej24.

Obecnie znakowanie żywności GMO jest zharmonizowane na poziomie Unii 
Europejskiej i nie przewiduje się zmian w prawodawstwie wspólnotowym w tym 
zakresie. Zgodnie z opinią komisarza Unii Europejskiej ds. zdrowia i bezpie-
czeństwa żywności Vytenisa Andriukaitisa, obowiązujące przepisy zapewniają 
odpowiedni poziom ochrony życia, zdrowia i interesów konsumentów. Jednakże 
władze w niektórych krajach członkowskich są odmiennego zdania i wprowa-

19 M. Korzycka, P. Wojciechowski, System prawa żywnościowego, Warszawa 2017, s. 324.
20 Rozporządzenie (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 

2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowa-
nych, Dz.Urz. UE L 287 z 5.11.2003 r., s. 1, dalej: rozporządzenie 1946/2003.

21 C. Zapała, Prawne aspekty obrotu żywnością genetycznie modyfikowaną w Unii Europej-
skiej i Polsce, „Studenckie Zeszyty Naukoweˮ 2016, t. XIX, nr 30, s. 111.

22 Dz.Urz. UE L 106 z 17.04.2001 r., s. 1, dale: rozporządzenie 2001/18.
23 I. Wrześniewska-Wal, Żywność genetycznie zmodyfikowana. Aspekty prawne, Warszawa 

2008, s. 38.
24 C. Zapała, Prawne aspekty obrotu żywnością..., s. 110–111.
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dziły, bądź planują wprowadzić, regulacje dotyczące znakowania żywności wol-
nej od GMO25.

DOBROWOLNE SYSTEMY ZNAKOWANIA „WOLNE OD GMO”

Poza systemem obowiązkowych oznakowań żywności zawierającej GMO, 
producenci w niektórych krajach unijnych mają możliwość dobrowolnego ozna-
kowania produktów jako „wolne od GMO”. Taki system polega zazwyczaj na 
przyznaniu producentowi certyfikatu i prawa oznaczania produktów specjalnym 
znakiem graficznym. W certyfikacie niezależna organizacja bądź firma zapew-
nia, że dany producent posiada system kontroli jakości i łańcuch dostaw, który 
zapewnia nieobecność w produkcie końcowym jakichkolwiek GMO.

Systemy jakości oparte na takich zasadach to w głównej mierze obszar pry-
watnego prawa żywnościowego. Jednak podkreślić należy, że w tym zakresie 
relacje pomiędzy publicznym prawem żywnościowym i prywatnym prawem 
żywnościowym są bardzo złożone i wzajemnie zachodzące na siebie. Przykła-
dem takiego krzyżowania jest właśnie funkcjonowanie systemów jakości. Wiele 
prywatnych standardów wdraża wymagania prawa publicznego. A stosowanie 
norm prawa publicznego niejednokrotnie wymaga uwzględnienia instrumentów 
prywatnoprawnych26.

Kwestia oznakowania „wolne od GMO ,ˮ podobnie jak obowiązkowego zna-
kowania produktów zawierających GMO, jest przedmiotem sporów. Kwestionuje 
się np. konieczność oznaczania produktów w przypadku istnienia systemów 
zatwierdzania GMO czy obowiązkowego znakowania. 

Znakowanie „wolne od GMO” jest już stosowane od blisko 10 lat w takich 
krajach jak Japonia, Chiny, Australia i Nowa Zelandia27, jak również w kilku 
państwach Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Austrii, we Francji, Włoszech 
i w Słowenii, a od 2016 r. starają się o nie również Węgrzy. Jednak przepisy 
regulujące zasady znakowania produktów jako „wolne od GMOˮ są niezharmoni-
zowane na poziomie Unii Europejskiej oraz różnią się nieznacznie w poszczegól-
nych państwach członkowskich. W praktyce powoduje to trudności w swobodnym 
przepływie towarów na wspólnym rynku. Informacje te bywają również używane 

25 Zob. https://foodfakty.pl/znakowanie-gmo-zmiany (dostęp: 7.11.2018 r.).
26 B. van der Muelen (red.), Private Food Law, Wageningen 2011, s. 39.
27 I. Wrześniewska-Wal, Znakowanie żywności GMO, „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-

-Warzywnyˮ 2008, nr 9, s. 34.
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zupełnie bezzasadnie jako uatrakcyjnienie przekazu marketingowego i nierzadko 
nie niosą ze sobą żadnej informacji albo wprost wprowadzają w błąd28.

DOBROWOLNY SYSTEM ZNAKOWANIA „OHNE GENTECHNIK”

W Niemczech odnośnie do żywności genetycznie modyfikowanej obowiązują 
przytoczone powyżej regulacje unijne. Zdaniem strony niemieckiej ustawodaw-
stwo unijne jest jednak w tym zakresie niewystarczająco restrykcyjne. Szeroko 
zakrojone dyskusje, uwzględniające konsultacje społeczne, doprowadziły do usta-
leń, że konsument nie jest odpowiednio poinformowany o rzeczywistej zawar-
tości GMO w kupowanym produkcie. Dlatego też zdecydowano się na przyjęcie 
dodatkowej, dobrowolnej formuły informowania konsumenta w zakresie GMO. 
Formuła ta polega nie tyle na informacji, że produkt zawiera GMO, ile że jest tego 
składnika pozbawiony. Przekazywana jest ona w formie zastrzeżonego prawnie 
logo z napisem „Bez techniki genetycznej” („Ohne Gentechnik”) i umieszczana na 
produkcie czy opakowaniu29. Obecnie właścicielem i zarządzającym znakiem jest 
Stowarzyszenie „Żywność bez techniki genetycznej” (niem. skrót VLOG)30. Aktu-
alnie VLOG zrzesza blisko 600 producentów i przetwórców, którzy umieszczają na 
niemieckim rynku 6,7 tys. produktów żywnościowych z oznaczeniem „wolne od 
GMO”. Roczna wartość sprzedaży tych produktów wynosi 4,6 mld euro31.

Oznakowanie to nie jest określone w niemieckich regulacjach. Może ono 
zawierać tylko tekst „bez techniki genetycznej”, ale jego umieszczenie uwarunko-
wane jest spełnieniem określonych ustawowo wymagań. Oznacza to, że w Niem-
czech produkt spożywczy może, ale nie musi być oznaczony informacją o braku 
stosowania w jego wytworzeniu genetycznie zmodyfikowanych organizmów32.

Rys. 1. Oficjalne logo systemu „Ohne Gentechnik”

Źródło: https://og-info.org/og-bgh/das-ohne-gentechniksiegel/, dostęp: 26.10.2018 r.

28 Domowy, tradycyjny, naturalny, bez konserwantów, bez barwników, bez sztucznych słodzi-
ków, wolne od GMO. Poradnik dla konsumentów, UOKIK, Warszawa 2014, s. 3.

29 J. Masalski, Zasady oznakowania w Niemczech produktów spożywczych informacją 
o GMO. Biuletyn informacyjny, Berlin 2013, s. 2–3.

30 Zob. https://www.ohnegentechnik.org/siegelnutzung/ (dostęp: 26.10.2018 r.).
31 Zob. http://www.portalspozywczy.pl/mieso/wiadomosci/coraz-blizej-polskiego-systemu-

znakowania-zywnosci-bez-gmo,152508.html (dostęp: 26.10.2018 r.).
32 Zob. https://og-info.org/og-bgh/das-ohne-gentechniksiegel/ (dostęp: 26.10.2018 r.).
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Regulacje unijne zostały uzupełnione w Niemczech ustawą wykonawczą 
z dnia 22 czerwca 2004 r. w zakresie oznakowania produktów spożywczych 
wyprodukowanych bez stosowania składników z GMO (niem. EG-Gentechnik-
-Durchführungsgesetz), znowelizowaną w maju 2008 r. Nowelizacja ta wpro-
wadziła surowsze od unijnych regulacje w zakresie tzw. ilości śladowych GMO 
w paszach używanych w hodowli zwierząt oraz maksymalnie dopuszczalnego 
okresu stosowania pasz z GMO w hodowli zwierząt. Zdaniem ustawodawcy nie-
mieckiego konsument powinien mieć całkowitą pewność, że kupowany przez 
niego produkt z logo „ohne Gentechnik” jest praktycznie wolny33 od składników 
GMO w całym łańcuchu produkcyjnym34. Za produkt bez stosowania techniki 
genetycznej uznawana jest nie tylko żywność, w produkcji której nie używano 
pasz dopuszczonych przez regulacje unijne i oznakowanych „zawiera składniki 
GMO”, ale wolne od GMO muszą być także dodatki użyte w przetwórstwie 
żywności35.

Aby uzyskać licencję na umieszczanie wskazanego oznakowania na wypro-
dukowanej przez siebie żywności, producent składa wniosek do Stowarzyszenia 
VLOG, które po analizie laboratoryjnej i kontroli całego łańcucha produkcji pod 
kątem stosowania GMO, przyznaje licencję, pobierając roczną opłatę zależną 
od rodzaju producenta i wielkości obrotu. Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności i Ochrony Konsumenta, a także odpowiednie w tym zakresie władze 
landowe, mają uprawnienia kontroli przestrzegania norm ustanowionych dla pro-
duktów oznakowanych logo „Ohne Gentechnik”. Za nieprzestrzeganie ustawo-
wych norm czy udzielanie licencji bez spełnienia wymogów ustawowych grożą 
wysokie kary. Umieszczenie tego oznakowania producenci traktują jako dodat-
kową formę promocji sprzedaży swych produktów, podobnie jak z logo dla pro-
duktów wytwarzanych metodami ekologicznymi. Niemniej oznakowanie „bio” 
nie zastępuje oznakowania „ohne Gentechnik”, a jedynie uzupełnia informacje 
dla konsumenta o zdrowym produkcie36.

PROPOZYCJA KRAJOWYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH 
W ZAKRESIE ZNAKOWANIA „WOLNE OD GMO”

Jak już zaznaczono, kwestia znakowania produktów „bez GMO”, „GMO-
-free”, „wolny od GMO” czy „non GMO” nie została uregulowana na pozio-
mie unijnym. Na razie polskie przepisy również nie regulują tego zagadnienia, 

33 Maksymalny dopuszczalny limit to 0,1% zawartości GMO.
34 J. Masalski, Zasady oznakowania w Niemczech..., s. 2–3.
35 Zob. https://www.ohnegentechnik.org/ohne-gentechnik/ (dostęp: 6.11.2018 r.).
36 J. Masalski, Zasady oznakowania w Niemczech..., s. 2–3.
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ale w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace legislacyjne w kie-
runku utworzenia w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO 
lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO. Można dostrzec podobieństwo 
projektu polskiej ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzy-
stania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych do funkcjonujących w tym zakresie rozwiązań 
niemieckich. 

W projekcie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wyko-
rzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaproponowane zostały 
przepisy, które umożliwią producentom dobrowolne znakowanie produktów 
żywnościowych, które nie będą zawierać organizmów genetycznie zmodyfiko-
wanych lub też w procesie ich wytwarzania nie były wykorzystywane organizmy 
genetycznie zmodyfikowane37. Nowe przepisy zostały przygotowane na wniosek 
konsumentów, którzy chcą wiedzieć, czy dany produkt został wytworzony z pro-
duktów wolnych od GMO. Część społeczeństwa nie ma pewności co do wpływu 
organizmów modyfikowanych na zdrowie człowieka. Z badania Centrum Bada-
nia Opinii Społecznej (2013 r.) wynika, że prawie 56% Polaków, mając wybór, 
wybrałoby produkt od zwierząt karmionych paszą bez GMO38. Wskazane roz-
wiązanie jest zatem odpowiedzią na postulaty społeczeństwa domagającego się 
umożliwienia konsumentom wyboru żywności wytworzonej bez udziału skład-
ników modyfikowanych genetycznie39.

Znakowanie ma być również działaniem uzupełniającym dla realizowa-
nych przez resort rolnictwa prac na rzecz zwiększenia udziału krajowego białka 
roślinnego w produkcji pasz. Oznakowane jako wolne od GMO zostaną zarówno 
surowce do produkcji pasz wyprodukowane na bazie roślin bez GMO, jak rów-
nież produkty pochodzące od zwierząt karmionych takimi paszami (np. mięso, 
mleko, jaja)40.

W Polsce producenci sporadycznie podejmują próby znakowania swoich pro-
duktów jako „wolne od GMO”, gdyż ten sposób znakowania jest interpretowany 
obecnie jako niezgodny z prawem.

Projekt przewiduje wprowadzenie systemu znakowania artykułów rolno-spo-
żywczych z użyciem oznakowania „wolne od GMO”. Udział w systemie ozna-
kowania „wolne od GMO” będzie dobrowolny. Oznakowanie „wolne od GMO” 
będzie mogło być używane dla produktów pochodzenia roślinnego, które są tra-

37 Projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2448,Projekt-ustawy-o-oznakowaniu-produktow-wytworzonych-
bez-wykorzystania-organizmow.html (dostęp: 14.11.2018 r.).

38 https://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1762376,Resort-rolnictwa-chce-wprowadzic 
-dobrowolne-oznakowanie-wolne-od-GMO (dostęp: 14.11.2018 r.).

39 https://foodfakty.pl/znakowanie-gmo-zmiany (dostęp: 14.11.2018 r.).
40 Ibidem.
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dycyjnymi odpowiednikami produktów GMO dopuszczonych do stosowania na 
terytorium Unii Europejskiej i wpisanych do rejestru genetycznie zmodyfiko-
wanej żywności i paszy, produktów pochodzenia zwierzęcego, jeśli w okresie 
chowu zwierząt nie były stosowane pasze GMO dopuszczone do stosowania na 
terytorium Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, oraz mio-
dów i produktów pszczelarskich. Z oznakowania jako „wolne od GMO” wyłącza 
się produkty wytworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 
z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produk-
tów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/9141 oraz rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w spra-
wie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu 
do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli42, gdy mogą być one używane 
w produkcji ekologicznej paszy lub żywności43.

Na potrzeby laboratoryjnej kontroli w projekcie została przyjęta analogiczna 
jak w systemie niemieckim granica laboratoryjnej wykrywalności na poziomie 
0,1% obecności GMO. Udział składnika GMO w produkcie oznakowanym jako 
„wolne od GMO” nie może przekroczyć 0,1%, pod warunkiem że GMO zostały 
dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej i ich obecność jest przypadkowa lub 
nieunikniona technicznie. W przypadku produktów wieloskładnikowych wartość 
graniczna (0,1%) ma zastosowanie do poszczególnych składników. Zakłada się, 
że producenci, w przypadku korzystania ze składników roślinnych do produk-
cji pasz lub żywności importowanych z kraju, w którym dozwolona jest uprawa 
roślin genetycznie zmodyfikowanych, mogą żądać świadectw akredytowanych 
laboratoriów, upoważnionych do badania danego produktu, bądź urzędowego 
laboratorium.

W projekcie ustawy zostały przewidziane dwa przypadki odstępstw w pro-
dukcji „wolnej od GMO”. Pierwszy dotyczy wytwarzania żywności, do której 
stosowane są dodatki, środki wspomagające przetwarzanie, aromaty, enzymy 
i inne mikroskładniki, jeśli producent dysponuje dowodami, że nie istnieją 
w swobodnym obrocie ich odpowiedniki niezmodyfikowane genetycznie, bez 
użycia których produkt nie może być wytworzony. Drugi dotyczy wytwarzania 
żywności pochodzenia zwierzęcego, która pochodzi z chowu zwierząt, dla któ-
rych zastosowano weterynaryjne produkty lecznicze wytworzone z organizmów 
genetycznie zmodyfikowanych lub za ich pomocą. 

Zapewnienie standardów wytwarzania produktów oznakowanych jako 
„wolne od GMO” będzie ciążyć na producencie i opierać się na samokontroli oraz 
kontroli dostawców i przetwórców biorących udział w całym procesie wytwarza-
nia produktu końcowego. Podmiot wprowadzający do obrotu produkt oznako-

41 Dz.Urz. UE L 189 z 20.07.2007 r., s. 1, z późn. zm.
42 Dz.Urz. UE L 250 z 18.09.2008 r., s. 1, z późn. zm.
43 Projekt ustawy o oznakowaniu... 
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wany jako „wolne od GMO” w terminie 7 dni przed wprowadzeniem produktu do 
obrotu będzie zobowiązany zawiadomić wojewódzkiego inspektora bezpieczeń-
stwa żywności, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, o zamiarze wpro-
wadzenia do obrotu tak oznakowanego produktu, określając rodzaj produktu 
oraz jego nazwę handlową.

Kluczowym elementem monitorowania i kontroli będzie dokumentacja, 
która umożliwi identyfikację produktu na każdym etapie produkcji. Pozwoli to 
potwierdzić, że zostały zachowane warunki umożliwiające umieszczenia ozna-
kowania „wolne od GMO”.

Do producenta należy zachowanie należytej staranności w zakresie prowa-
dzonej działalności, w szczególności będzie on zobowiązany do prowadzenia 
działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w procesie produk-
cji „wolnej od GMO”. 

Organem wyznaczonym do sprawowania nadzoru nad produkcją „wolną od 
GMO” będzie Główny Inspektor Bezpieczeństwa Żywności. Producenci i pod-
mioty uczestniczące w procesie produkcji „wolnej od GMO” będą zobowiązani 
współpracować z organem nadzoru i wojewódzkimi inspektorami Inspekcji Bez-
pieczeństwa Żywności w celu uniknięcia lub eliminacji nieprawidłowości prowa-
dzących do bezprawnego oznakowania produktu jako „wolny od GMO”.

Przewiduje się, że w ramach nadzoru nad produkcją „wolną od GMO” Inspek-
cja Bezpieczeństwa Żywności będzie okresowo monitorowała podmioty wytwa-
rzające produkty „wolne od GMO” oraz opiniowała efektywność wyznaczonych 
standardów w procesie wytwarzania produktów, opracowywała okresowe plany 
kontroli produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących standar-
dów produkcji „wolnej od GMO” oraz prowadziła postępowania w przypadkach 
bezprawnego lub niezgodnego z wymogami użycia oznakowania „wolne od GMO”.

Za wprowadzenie do obrotu produktów oznakowanych jako „wolne od GMO” 
bez zachowania standardów określonych w przepisach ustawy oraz niedokonanie 
zmiany oznakowania produktów, dla których została wydana decyzja stwierdza-
jąca, że nie mogą być one oznakowane jako „wolne od GMO”, przewidywane są 
kary pieniężne.

Na podstawie ustawy zostaną wydane dwa rozporządzenia: 
1) rozporządzenie w sprawie wzoru znaku „wolne od GMO” (należy podkre-

ślić, że w pierwotnej wersji projekt ustawy nie przewidywał wspólnego, jednoli-
tego oznakowania);

2) rozporządzenie w sprawie określenia grup zwierząt gospodarskich i rodza-
jów produktów pochodzenia zwierzęcego dla danej grupy zwierząt oraz okresów 
karmienia danej grupy zwierząt paszami niezawierającymi lub nieskładającymi 
się z organizmów genetycznie zmodyfikowanych w celu uznania produkcji jako 
„wolnej od GMO”44.

44 Projekt ustawy o oznakowaniu... 
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W trwających od maja do czerwca 2017 r. konsultacjach społecznych wzięło 
udział 140 podmiotów. Z uwagi na liczne zmiany i poprawki projekt będzie 
ponownie przedkładany do oceny, a następnie notyfikowany zgodnie z trybem 
przewidzianym w przepisach45. Należy podkreślić, że projektowane zmiany mają 
charakter bardziej restrykcyjny w stosunku do obecnie obowiązujących standar-
dów unijnych.

WNIOSKI

Żywność GM budzi duże emocje – ma swoich zwolenników, jak również 
zagorzałych przeciwników. Konieczność właściwego znakowania żywności GM 
ma na celu zapewnienie konsumentom możliwości świadomego wyboru między 
żywnością genetycznie zmodyfikowaną a jej konwencjonalnym odpowiedni-
kiem. Przepisy dotyczące żywności GMO mają za zadanie wskazać odpowiedni 
standard bezpieczeństwa, a przez to zagwarantować wysoki poziom ochrony 
życia i zdrowia ludzkiego. Niektóre kraje uznały jednak, że istnieje konieczność 
wyjścia naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa domagającego się umożliwienia 
konsumentom wyboru żywności wytworzonej bez udziału składników modyfi-
kowanych genetycznie. Również w Polsce, z uwagi na postulaty wielu środowisk, 
podjęto działania legislacyjne w celu stworzenia dobrowolnego systemu znako-
wania „wolne od GMO”.

Dyskutowany projekt ustawy czerpie mocno z systemów, które obowiązują 
już w innych krajach, w szczególności z doświadczeń systemu niemieckiego. 
Rozwiązania te przewidują wprowadzenie dobrowolnego systemu znakowania, 
który jest bardziej restrykcyjny niż regulacje unijne.

Praktyka niemiecka w tym zakresie jednoznacznie pokazuje, że wprowa-
dzenie systemu umożliwi bardziej świadome decyzje konsumenckie i w szerszej 
perspektywie efektywniej pozwoli chronić szeroko pojęty interes zarówno konsu-
menta, jak i producentów. Niesłabnące zainteresowanie systemem w Niemczech 
udowadnia, że jest on skuteczny i podmioty rynku żywności czerpią z niego 
wymierne korzyści.

Pozytywne zmiany w projekcie polskiej ustawy przyniosły szeroko zakrojone 
konsultacje społeczne. Podkreślenia wymaga fakt, że w początkowej fazie prac 
nad projektem nie było przewidziane opracowanie jednolitego wspólnego znaku, 
natomiast wobec kategorycznego stanowiska licznych grup społecznych (w szcze-
gólności producentów) i organów administracji publicznej wypracowana została 
koncepcja wprowadzenia takiego oznaczenia. Wysoce problematyczny mógłby 

45 http://www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/prezydent-podpisal-ustawe-
dot-znakowania-zywnosci,161639.html (dostęp: 15.11.2018 r.).
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bowiem okazać się brak jednolitego, odgórnie wprowadzonego znaku. Wprowa-
dzenie takiego logo – jakie występuje w systemie niemieckim – spowoduje rozpo-
znawalność systemu, z czasem wzrost zaufania konsumentów do znaku. 

Produkty oznakowane „wolne od GMO” mogą stać się atrakcyjniejsze dla 
konsumentów poszukujących produktów pozbawionych GMO w swoim składzie 
i skuteczniej promować polskie towary za granicą. Po wprowadzeniu propono-
wanych regulacji producenci, którzy spełnią wymagania, będą mogli znakować 
swoje produkty „wolne od GMO” bez obawy narażenia się na konsekwencje 
prawne. Nie będą oni mogli jednak wykorzystywać tego oznaczenia do promo-
wania swojego produktu jako świadczącego o lepszych cechach jakościowych lub 
działaniu prozdrowotnym. Producenci muszą ponadto liczyć się z dodatkowymi 
kosztami wynikającymi z konieczności chociażby przeprojektowania i wprowa-
dzenie na rynek nowych opakowań. 

Jednocześnie istnieje ryzyko, że producenci, którzy wprowadzać będą na 
rynek swoje produkty, pozbawione GMO, a z różnych powodów nie przystąpią 
do dobrowolnego systemu znakowania „wolne od GMO”, będą postrzegani mniej 
pozytywnie przez konsumentów. 

Jednak wobec już ponad 10-letniego doświadczenia naszego zachodniego 
sąsiada można stwierdzić, że system taki w Polsce jest pożądany i ma szanse 
sprawdzić się na naszym krajowym rynku. Należy zatem wnioskować, że trend 
ten będzie się umacniał, a udział produktów znakowanych „wolne od GMOˮ rósł.
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VOLUNTARY LABELING SYSTEM „GMO-FREE” – EXPERIENCE 
OF THE GERMAN SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE DRAFT 

POLISH LAW

Summary

The article is an attempt to present the draft of the act on the labeling of products 
made without the use of genetically modified organisms designed by the Ministry of 
Agriculture and Rural Development and on the amendment of some other acts, based on 
the experience of the “Ohne Gentechnikˮ system in Germany. The article also presents 
issues directly related to the indicated issues, namely GM food issues and legal regulations 
regulating it. 

The aim of the study is to analyze legal assumptions in the indicated scope, with 
particular emphasis on the German practice and to determine the significance, benefits 
and problems resulting from the introduction of such a system for consumers and 
entrepreneurs.

The study uses the method of content analysis and analysis of documents, which 
makes it possible to highlight the multi-aspect nature of the discussed issue and its 
significance. References were made to legal acts, periodicals and monographs. The 
information provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development, german 
Association “Food without genetic engineeringˮ (VLOG), organizations associating 
entrepreneurs, consumers, social organizations and data on the official websites of these 
organizations were used. The critical interpretation of texts, in particular legal ones, 
allowed to determine current trends. Methods of comparative law were also used in the 
field of methods, comparing two systems of marking: German and designed Polish, which 
helped to broaden the cognitive perspective and indicate the directions of legislative 
solutions.
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STUDIA IURIDICA LXXVIII

Jerzy Kowalski (1923–2017)

JERZY KOWALSKI (1923–2017)

Dnia 22 września 2017 r. w wieku 94 lat zmarł profesor zw. doktor Jerzy 
Kowalski, były Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego, dawny dyrektor i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk 
o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, oraz kierownik dawnego Zakładu Teorii Państwa i Prawa (obecnie Kate-
dra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie). 

Urodził się w Czerwińsku nad Wisłą dnia 27 kwietnia 1923 r. W 1937 r. 
ukończył tam szkołę podstawową, a następnie, na tajnych kompletach w 1943 r., 
Gimnazjum im. Króla Władysława IV w Warszawie. Od października 1942 r. do 
czerwca 1943 r. należał do Armii Krajowej. W czerwcu 1943 r. został areszto-
wany i osadzony w więzieniu na Pawiaku, a w sierpniu tego roku przewieziony 
do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, skąd po trzech tygodniach znalazł się 
w jednej z filii obozu, Buna-Monowice (Monowitz, tzw. Auschwitz III), gdzie 
został zatrudniony w tamtejszym obozie pracy przymusowej (IG Farben) przy 
budowie późniejszych zakładów chemicznych. Współczesne opracowania podają, 
że był to obóz morderczej pracy, z założenia wyniszczającej więźniów. 

Po likwidacji kompleksu obozu i podobozów Auschwitz-Birkenau w styczniu 
1945 r. w tzw. marszu śmierci został ewakuowany do obozu koncentracyjnego 
w Buchenwaldzie, gdzie przebywał do uwolnienia przez armię amerykańską 
11 kwietnia 1945 r. W czerwcu 1945 r. powrócił do Warszawy. Jerzy Kowalski 
był jednym z niewielu Pracowników Wydziału z kartą więźnia obozu koncentra-
cyjnego. Przeżył prawdopodobnie z powodu młodego wieku i związanego z tym 
dobrego stanu zdrowia. W obozie koncentracyjnym zetknął się z innym później-
szym profesorem Wydziału, także zatrudnionym w Instytucie Nauk o Państwie 
i Prawie, Mieczysławem Manellim (1922–1994). Profesorowie utrzymywali po 
wojnie długoletnią przyjaźń. 

W październiku 1945 r. Jerzy Kowalski został członkiem Polskiej Partii 
Robotniczej. Jak pisał w życiorysie, kontakt z partią utrzymywał już w latach 
1942–1943, co byłoby jednak o tyle dziwne, że w tym samym czasie deklarował 
przynależność do Armii Krajowej. Być może jednak, pragnąc walczyć z Niem-
cami, utrzymywał kontakty z organizacjami podziemnymi, a podobne z komuni-
stami w obozie. Kontakty z Polską Partią Robotniczą były na pewno mniej zażyłe, 
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formalnie bowiem, jako szeregowy, Jerzy Kowalski deklarował przynależność do 
Armii Krajowej. Po tzw. zjednoczeniu Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią 
Socjalistyczną od grudnia 1948 r. został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej. 

Równocześnie z podjęciem studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu War-
szawskiego, w październiku 1945 r. Jerzy Kowalski rozpoczął pracę w Głównym 
Urzędzie Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk (wtedy pod inną nazwą), czyli 
powołanej przez komunistów od stycznia tego roku bardzo szeroko zakrojonej 
cenzurze państwowej. Objął w nim stanowisko naczelnika wydziału. Od marca 
1950 r. do sierpnia 1953 r., także na stanowisku naczelnika wydziału, pracował 
w powołanym w tym czasie, po podpisaniu tzw. porozumienia z 14 kwietnia mię-
dzy rządem a Episkopatem Polski, Urzędzie ds. Wyznań. Oba organy administra-
cji, typowe dla tworzonego w Polsce od 1944/1945 państwa totalitarnego, były 
istotnymi instrumentami walki z zachowującymi przejawy niezależności insty-
tucjami społecznymi, w tym z Kościołem rzymskokatolickim. 

W 1945 r. Jerzy Kowalski rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, które zgodnie z obowiązującym wtedy programem ukończył 
cztery lata później. W 1949 r. przez trzy lata pracował w dawnej Szkole Głównej 
Planowania i Statystyki, obecnej Szkole Głównej Handlowej. Pracę zakończył 
na stanowisku starszego asystenta. W latach 1953–1957 odbył tzw. aspiranturę, 
w czasach stalinowskich wzorem sowieckim odpowiednik asystentury, w mają-
cym kształcić kadry partyjne Instytucie Nauk Społecznych przy Komitecie 
Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1957 r. wyjechał na 
półroczne studia uzupełniające w Institute of Advanced Legal Studies przy Uni-
wersytecie Londyńskim. Świeżo powołana na kształt studiów podyplomowych 
jednostka (w 1947 r.) miała za zadanie kształcenie nauczycieli akademickich 
wydziałów prawa Wielkiej Brytanii i zajmowała się m.in. edukacją w zakresie 
prawa porównawczego. 

W lutym 1957 r. Jerzy Kowalski obronił na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego pracę doktorską, której temat stanowiły Niektóre zagadnienia 
pojęcia prawa w ujęciu funkcjonalizmu amerykańskiego, będące m.in. efektem 
badań przeprowadzonych w Londynie. Od października 1959 r. został zatrud-
niony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego na stanowisku adiunkta 
w Katedrze Teorii Państwa i Prawa, kierowanej przez profesora Stanisława Ehr-
licha (1907–1997). W pierwszej połowie 1961 r. udał się na pięciomiesięczne sty-
pendium do Moskwy i ówczesnego Leningradu, związane z przygotowywaniem 
pracy habilitacyjnej. 

Stopień naukowy docenta na podstawie pracy habilitacyjnej Psychologiczna 
teoria prawa Leona Petrażyckiego na macierzystym Wydziale uzyskał w paź-
dzierniku 1963 r. Rok później praca otrzymała nagrodę Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki III stopnia. Również w 1963 r. po przeprowadzeniu postępo-
wania habilitacyjnego, wobec braku w tamtym czasie stopnia naukowego doktora 
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habilitowanego Jerzy Kowalski został zatrudniony na stanowisku (ze stopniem 
naukowym) docenta. W październiku 1969 r. otrzymał tytuł naukowy profesora 
nadzwyczajnego, a w 1983 r. – profesora zwyczajnego. 

Organizacyjnie Jerzy Kowalski był bardzo aktywny. W latach 1968–1977 
był kierownikiem Zakładu Teorii Państwa i Prawa, następnie przez rok pełnił 
obowiązki dyrektora Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (1968–1969), w latach 
1970–1971 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, natomiast w latach 1972–1975 dziekanem Wydziału Admini-
stracyjno-Ekonomicznego założonej w 1968 r. Filii Uniwersytetu Warszawskiego 
w Białymstoku. Równocześnie przez jedną kadencję był przewodniczącym 
Rady Naukowej Instytutu Nauk o Państwie i Prawie (1972–1975). W 1975 r. 
Jerzy Kowalski został ponownie dyrektorem Instytutu Nauk o Państwie i Prawie 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i funkcję tę spra-
wował przez dwie możliwe kadencje, tj. do 1981 r. 

Najważniejsze prace miały charakter podręczników i skryptów, książek, arty-
kułów, recenzji i artykułów popularnonaukowych. Do podręczników można zali-
czyć Wstęp do nauk o państwie i prawie (7 wydań, wyd. I, PWN 1966) i antologię 
tekstów do nauki tego przedmiotu, Wstęp do prawoznawstwa (wyd. I, PWN 1979). 
W 1979 r. ukazał się także podręcznik Wstęp do prawoznawstwa (wyd. II, PWN 
1984), kształcący studentów I roku Wydziału z przedmiotu o tej samej nazwie, 
zgodnie z doktryną czasów, w których tytuł ten został wydany. Szerokie zain-
teresowania naukowe Jerzego Kowalskiego obejmowały przy tym zagadnienia 
nauki o państwie, teorii, w tym, co warto podkreślić, pionierskiej wtedy w Polsce 
socjologii prawa, zagadnień normy prawnej i stosunku prawnego, demokracji, 
samorządu (w ówczesnych warunkach nieterytorialnego), a zwłaszcza gminy 
i organizacji społecznych, doktryn politycznych i prawnych, oraz funkcjonowania 
tzw. państwa socjalistycznego. W ramach badań ostatniego ze wskazanych zain-
teresowań, w 1978 r. ukazała się książka Demokracja burżuazyjna a demokracja 
socjalistyczna, a w 1985 r. z naukowym wstępem Jerzego Kowalskiego praca 
ortodoksyjnego sowieckiego prawnika Jewgienija Paszukanisa (1891–1937), któ-
rego doktryna prawna stanowi przedmiot badań także na Zachodzie i w Stanach 
Zjednoczonych. Prócz wspomnianych samodzielnych artykułów i recenzji, kilka 
innych książek zostało napisanych we współautorstwie w ramach katedry. Jerzy 
Kowalski był także promotorem prac doktorskich i znacznej liczby magistrantów. 

Do dziś aktualność zachowały w szczególności prace Psychologiczna teoria 
prawa Leona Petrażyckiego (PWN 1963), czy książka Funkcjonalizm w prawie 
amerykańskim (PWN 1960). 

Jedną z inicjatyw, które Jerzy Kowalski podjął jako Dyrektor Instytutu, było 
zorganizowanie, istniejącego do dziś, Podyplomowego Studium Zagadnień Legi-
slacyjnych (pierwotnie Podyplomowe Studium Legislacji). Nie należy natomiast 
mylić osoby Jerzego Kowalskiego z innym prawnikiem o tym samym imieniu 
i nazwisku, pracującym współcześnie w jednej z warszawskich wyższych szkół 
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prywatnych oraz piszącym o współczesnej Rosji i zagadnieniach teorii prawa. 
Obie osoby utożsamia nawet katalog publikacji Biblioteki Narodowej. 

Profesor Jerzy Kowalski pozostanie w naszej pamięci jako życzliwy w sto-
sunku do pracowników i studentów człowiek nauki, interesujący się zagad-
nieniami teorii prawa i współczesnego państwa, dający wskazówki młodszym 
(w tym także piszącemu niniejsze słowa), umiejący opowiadać i dyskutować, cie-
kawy i wrażliwy na argumenty, do późnego wieku uczestniczący w życiu nauko-
wym Wydziału i Instytutu. 

prof. zw. dr hab. Adam Bosiacki 
dyrektor Instytutu
Nauk o Państwie i Prawie 
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Znamienny dla szpalt in memoriam patos zupełnie nie pasuje do Osoby Pro-
fesora Andrzeja Murzynowskiego. Wszyscy, którzy znali Pana Profesora, dobrze 
wiedzą, że był człowiekiem skromnym i z pewnością by sobie tego nie życzył. 
Tyle że jak uczynić zadość tej woli, gdy biografia Pana Profesora obfituje w fakty 
czyniące Jego życie bogatym, niezwykłym i spełnionym par excellence. 

We wspomnieniu nie powinno zabraknąć podstawowych danych biograficznych.
Pan Profesor Andrzej Murzynowski urodził się 29 maja 1926 r. w miejsco-

wości Wolnica, w powiecie sieradzkim, w rodzinie ziemiańskiej. Wychowany 
w zamożnym domu otrzymał staranne wykształcenie. Z tym statusem łączyła się 
jednak głęboka osobista niezgoda Pana Profesora na istnienie społecznych nierów-
ności, które obserwował z pozycji kogoś uprzywilejowanego. Nie godząc się z jej 
różnymi przejawami, był przekonany, że nowy ustrój polityczny może to zmienić. 
Zawsze w to głęboko i autentycznie wierzył. Nigdy nie podjął starań o odzyskanie 
rodowego majątku, kierując się niezmienne tym samym ideowym przekonaniem. 
Taka postawa może zdumiewać, ale jednocześnie zachwycać. Skromne życie do 
końca było świadomym wyborem Pana Profesora, którego główną motywacją 
był brak zgody na istnienie nierówności między ludźmi oraz różnic w ich statu-
sie społecznym. Wierny temu przekonaniu większość życia przeżył Pan Profesor 
wraz z małżonką w 40-metrowym mieszkaniu przy ul. Leszczyńskiej, usytu-
owanym zaledwie 200 m od Uniwersytetu, idąc ul. Oboźną w dół. To miejsce 
mówi samo za siebie, za sprawą dosłownej i emblematycznej bliskości życia Pana 
Profesora z Uniwersytetem Warszawskim.

W czasie II wojny światowej (1942–1944) Profesor Murzynowski uczęszczał 
na komplety tajnego nauczania w gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. 
Był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Służba 
w Oddziale „Jeleń”, pod pseudonimem „Błysk”, była powodem do dumy, której 
drogimi atrybutami były: czapka powstańcza i opaska powstańcza. Potem Pan 
Profesor brał udział w walkach partyzanckich w Puszczy Kampinoskiej i w lasach 
kieleckich. W opowieściach wojennych ważne były nie tylko historyczne fakty, ale 
przede wszystkim refleksje, podkreślające powinność humanitarnego traktowania 
przeciwnika i dostrzegania w każdym przede wszystkim człowieka. 

Po wojnie Pan Profesor zamieszkał z rodziną w Jeleniej Górze. W 1947 r. zło-
żył maturę w tamtejszym Liceum im. Stefana Żeromskiego, a następnie podjął 
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studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od ich ukończenia 
w 1951 r. rozpoczął się okres uniwersyteckiej kariery Pana Profesora Murzynow-
skiego. Pierwotnie była ona związana z Uniwersytetem Łódzkim, a następnie od 
końca 1953 r., nieprzerwanie do przejścia na emeryturę w 1996 r. – z Uniwersyte-
tem Warszawskim. W sumie Pan Profesor przez 45 lat był pracownikiem nauko-
wym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Faktycznie 
z Wydziałem był związany przez prawie 60 lat, wyłączając końcowe lata choroby, 
z którą się zmagał. Ostatnią uniwersytecką aktywnością Pana Profesora była rola 
recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Olgi Piaskowskiej w 2011 r.

W 1960 r. Pan Profesor uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie 
rozprawy pt. Środki zapobiegające uchylaniu się od sądu, w 1965 r. zaś otrzy-
mał stopień docenta za pracę habilitacyjną pt. Ułaskawienie w Polsce Ludowej. 
W 1978 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1988 r. – tytuł 
profesora zwyczajnego. Koincydencja tych dat ma znamienną wymowę biogra-
ficzną i faktograficzną. Otóż, tak długie oczekiwanie na najwyższe zaszczyty 
naukowe należy łączyć z etyczną bezkompromisowością postawy Pana Profe-
sora w sprawach społecznych, wyrażającą się Jego niezgodą na nadużycia władzy 
i naruszenia podstawowych praw człowieka. Powoływanie się w tamtym czasie 
na prawa człowieka znaczyło istotnie więcej niż obecnie, lecz przede wszystkim 
było odzwierciedleniem intelektualnej i moralnej postawy stawiania drugiego 
człowieka na pierwszym planie. Wiele osób doświadczyło tego bezpośrednio 
i bardzo osobiście. W innym wspomnieniu opisałam to następująco: „Każdy kto 
znał Pana Profesora doświadczał przede wszystkim obecności człowieka dobrego 
w najpełniejszym znaczeniu tego słowa. Dobroć ta była prawdziwie odzwiercie-
dlona zewnętrznie: w łagodnym spojrzeniu, przyjemnym głosie, w delikatności 
i naturalności gestów, lecz przede wszystkim wewnętrznie: w sposobie postrzega-
nia drugiego człowieka i w formach okazywania mu życzliwości i serdeczności”.

Znamiennym wyrazem stosunku do drugiego człowieka było również anga-
żowanie się przez Profesora Murzynowskiego i Jego Małżonkę w działania 
charytatywne i filantropijne na rzecz różnych inicjatyw oraz konkretnych pod-
miotów, co nie jest faktem bliżej znanym, lecz z pewnością wartym podkreślenia, 
w zestawieniu z nadzwyczajną skromnością i dystansem obojga Państwa Murzy-
nowskich wobec dóbr materialnych. Od wielu lat wspierali finansowo Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. 
Oboje kochali to miejsce, z wzajemnością. Po śmierci Pana Profesora w kościółku 
na terenie Ośrodka obyła się Msza św. w Jego intencji, a Pani Profesorowa była 
przyjmowana tam z dużą atencją. Działalność charytatywna Państwa Murzy-
nowskich miała też konkretny wymiar personalny. Liczne jest grono osób, które 
doświadczyły pomocy materialnej z Ich strony, motywowanej serdecznością 
i wrażliwością na potrzeby innych ludzi.

Zupełnie wyjątkowym wyrazem szczodrobliwości Państwa Murzynowskich 
była decyzja o przeznaczeniu zgromadzonych oszczędności na cele związane 
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z rozwojem nauki procesu karnego w ramach działalności Zakładu Postępowa-
nia Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
w którym Pan Profesor przepracował 45 lat. Dnia 23 października 2018 r. w Kra-
jowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana fundacja pod nazwą „Funda-
cja Andrzeja i Jadwigi Murzynowskich”.

W życiu zawodowym Pana Profesora Andrzeja Murzynowskiego ekspono-
wane miejsce zajmuje okres pracy w charakterze Sędziego Sądu Najwyższego 
i Prezesa Izby Karnej tego Sądu. Obejmował on lata 1990–1996. Był to ważny 
czas transformacji ustrojowej w Polsce, której częścią były zmiany w sądow-
nictwie oraz w prawie, a Pan Profesor był wtedy w ich centrum. Będąc wów-
czas asystentką Prezesa Izby Karnej, jestem bezpośrednim świadkiem tamtego 
okresu. Nie tylko z powodu funkcji Prezesa Izby Karnej Pan Profesor był ważną 
Osobą. Był nią przede wszystkim dlatego, że cieszył się powszechnym autoryte-
tem naukowym, szacunkiem i sympatią ze strony współpracowników. Mogłam 
także niekiedy obserwować pewną uroczą nieporadność Pana Profesora w kiero-
waniu dużym zespołem pracowników, z pełnym spectrum zwyczajowych proble-
mów, które Pan Profesor – jako nasz przełożony – musiał rozwiązywać. Każdy 
jednak w kontaktach z Panem Profesorem miał poczucie własnej podmiotowo-
ści, a nawet wyjątkowości. Na słynnych zebraniach, organizowanych cyklicznie 
z udziałem wszystkich pracowników administracyjnych, Profesor Murzynowski 
transparentnie informował o przyznanych nagrodach oraz zawsze starannie swe 
decyzje uzasadniał. Przeważnie było liczne grono osób obdarowanych niedużymi 
kwotami. Choć pewnie lepszy byłby inny system gratyfikacji, Pan Profesor w ten 
sposób chciał publicznie docenić każdego z pracowników. To była Jego bardzo 
charakterystyczna postawa w stosunku do ludzi.

Ważna funkcja ani odrobinę nie zmieniła przyzwyczajeń Profesora Murzy-
nowskiego. Bardzo lubił chodzić i – gdy tylko mógł – najchętniej poruszał się 
pieszo. Choć, jako Prezes Sądu Najwyższego, miał do dyspozycji samochód służ-
bowy z kierowcą, prawie nigdy z tego przywileju nie korzystał. Gdy towarzyszy-
łam Panu Profesorowi w różnych zewnętrznych spotkaniach jeździliśmy na nie 
autobusem lub tramwajem. Raz nawet Pan Janek – kierowca na etacie w Sądzie 
Najwyższym – w obawie przed utratą pracy, za moim pośrednictwem, zwrócił się 
z prośbą, aby Pan Profesor czasem korzystał z samochodu służbowego.

W uznaniu wszechstronnych zasług współpracownicy i przyjaciele Pana 
Profesora ofiarowali Mu Księgę z okazji 70. urodzin (Węzłowe zagadnienia pro-
cedury karnej. Księga ku czci Profesora Andrzeja Murzynowskiego, „Studia Iuri-
dica” 1997, t. XXXIII). 

Obecnie jest w przygotowaniu druga, pośmiertna Księga upamiętniająca 
Osobę i Dzieło Profesora Andrzeja Murzynowskiego. 

Prof. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka
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