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Sources of tax law in the Polish legal system

Abstract

In the literature, the sources of law are considered to be “a formalised act of state authority 
containing legal provisions”.1 In order to assess the nature of a designated act of state author-
ity as a source of law, its form and the appropriate procedure are important. Therefore, the 
basic objective of the article is to demonstrate the sources of making tax law, with a particular 
emphasis on their classification in the tax law system. In fact, the position of particular types 
of sources of law in the system depends on three types of factors, such as: the position in the 
system of public authorities from which the source of law comes, its contents and the mode 
of its creation. Only a cumulative analysis of these three factors allows the prioritization of 
the legal acts constituting the sources of tax law. Despite notable achievements in the body of 
relevant literature, an attempt was made to re-analyse it in order to systematize the concepts 
and principles related to the subject matter in question. Furthermore, the jurisprudence was 
examined to emphasize that the sources of tax law also constitute a matter of argument in 
the judicature. Analysis of legal regulations in force and empirical methods were used as the 
basis for the study. 

Keywords: tax law, hierarchization, sources of law

1 Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82a_prawa 
(ac ces sed 2.11.2020).

Acta Iuris Stetinensis 

Sources of tax law in the Polish legal system

2021, No. 1 (Vol. 33), 9–25
ISSN: 2083-4373 eISSN: 2545-3181 

DOI: 10.18276/ais.2021.33-01



10 Aurelia Bajerska

Introduction

The concept of law sources is an accurate translation of the Latin phrase fons iuris. 
This term is polysemantic due to the fact that it can be interpreted from various 
points of view. Acts of legislative bodies issued within their competences and forms 
provided for by the law are considered to be the sources of law. In such a case the 
sources of law are interpreted in their formal meaning. However, in the substantive 
meaning, the sources of law are defined from the point of view of factors influenc-
ing the contents of a given legal norm. Therefore, these are phenomena that have 
both direct and indirect impact on the subject matter of binding law. The validation 
depiction of law sources can also be discussed where in the course of applying law 

– the normative basis, resolution of a given case is searched for.2 Legal scholars and 
commentators classify law sources into so-called sources of making law and sources 
of knowledge on the law, which de facto refer to the aforementioned division into 
law sources in substantive and formal meaning. Sources of knowledge on the law 
in the legal scholarship are commonly understood to be all types of documents and 
objects on the grounds of which contents of legal norms can be determined.3 They 
are understood to be the phenomena that have both direct and indirect impact on 
the subject matter of binding law. The indicated phenomena include social, eco-
nomic, political and ideological factors. In turn, the sources of the knowledge on 
the law should be considered to be all premises regarding information on the law.4 

There are many definitions of law sources in the literature. According to one 
of them, a source of law may be an entity who stipulates the law, i.e. an entity that 
makes or recognises legal norms. In the past, the so-called source of law referred to 
a monarch. Currently, in democratic states, the source of law should be understood 
as the general public – the nation.5 In order to assess the nature of a designated act 
of a state authority as a source of law, its form is important. “The law is, in fact, the 
will of the state that is demonstrated in the required form and relevant mode”.6 Thus, 
not every decision of a state body is a source of law. Sources of law consist of, in 
fact, only those decisions of public authorities which result in creating new norms 
or recognising as legal (previously existing) norms of procedure addressed at an 

2 R. Mastalski, Źródła prawa podatkowego w procesie jego stosowania, in: R. Mastalski and E. Fojcik-
Mastalska (eds.), Prawo Finansowe, Warszawa 2013, p. 178.

3 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008, p. 91.
4 J. Kuciński, Tworzenie prawa podatkowego, źródła prawa, in: J. Kuciński (ed.), Zarys prawa, War-

szawa 2010, p. 31.
5 W. Góralczyk, Podstawy prawa, Warszawa 2004, p. 61.
6 S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2003, p. 21.
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abstractly defined addressee and assuming repeatability of behaviours of the norm 
addressees. A substantive expression of the aforementioned decisions comprises 
normative acts deemed to be the sources of law. Moreover, all sources of law in 
a given state constitute a system of law sources understood as a structural entirety 
of relations, illustrating both, what is common for the law and what differentiates 
it.7 The position of particular types of law sources in the system depends on the 
three types of factors. The first and basic one, which indicates the place of a given 
source of law in the system of law sources, is the position held by the authority from 
which this source comes. This place is considered in the context of the entire system 
of public authorities. The higher situated in the hierarchy of bodies, the higher the 
position of a given source of law in the system of law sources. Other factors influ-
encing the place of a given source of law to a much lesser extent are the following: 
the contents of a given source of law and the mode in which a given source of law 
is made.8 It should also be remembered that sources of law establish a hierarchi-
cally constructed system in which each source has its own place. It has specific 
consequences. The sources of law of lower level cannot, in fact, include provisions 
contrary to the provisions of acts of the highest level.9

Sources of making tax law

The law as a set of norms of proceeding may be a result of various legislative facts, 
such as: law-making, contracts, shaping the case law and legislative precedence. 
However, it should be remembered that despite the fact that the significance of 
particular facts that make the law in various law systems is different, the tax law is 
universally based on two categories of law sources, that is, normative acts and inter-
national agreements. Nevertheless, the fact that the acts of normative law constitute 
the core of tax law sources is obvious. They accommodate acts including norms of 
general and abstract nature alike.10 

The system of sources of universally binding law is included in Chapter III of 
the Constitution of the Republic of Poland.11 It refers to the law as the legislative 

7 A. Łopatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, p. 175.
8 J. Kuciński, op. cit., pp. 32-33.
9 W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2000, p. 27. 
10 M. Duda, Standardy polskiego prawa podatkowego, in: P. Smoleń et al. (eds.), Prawo podatkowe, 

Warszawa 2014, p. 30.
11 Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. (Journal of Laws) of 1997, No. 78, 

item 483, as amended.
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form of activity of state bodies by introducing a system of law sources closed in 
objective and subjective terms, including: constitution, acts, ratified international 
agreements and regulations. Furthermore, in the areas of activity of the bodies 
which established thereof, the sources of universally binding law of the Republic 
of Poland also include local legal acts. It should also be noticed that Chapter III of 
the Constitution of the Republic of Poland introduces not only a closed catalogue 
of sources of universally binding law, but also an exemplary depiction of sources of 
domestic law. Therefore, the principle of a closed catalogue pursuant to Article 87 
must be supplemented by taking into account other sources of law included in the 
Constitution, e.g. legislative decrees, parliamentary rules and regulations, collective 
labour agreements and contracts or universally binding judgments of the Constitu-
tional Tribunal. The aforementioned principle may also be extended with sources 
admitted under the Constitution to be binding such as legislation of the European 
Union and international organisations. It is worth underlining that this principle 
requires confrontation with legislative practice phenomena with are not directly 
contradictory, e.g. judicial decisions or a custom as the source of law diversified 
within particular branches of law.12 

Constitutional assumptions are reflected in the contents of the Tax Ordinance 
Act13, which introduces the legal definition of tax law provisions. In compliance 
with Article 3(2) TO, provisions of tax law mean the provisions of tax acts, provi-
sions of double taxation agreements ratified by the Republic of Poland and other 
tax-related international treaties ratified by the Republic of Poland, as well as pro-
visions of implementing regulations issued on the basis of the tax act. It is worth 
emphasizing that by using the concept of tax law provisions in the Tax Ordinance 
Act, the legislator indicates institutions that are regulated incompletely in the act 
analysed. The contents of the Tax Ordinance Act imply, in fact, that not all interna-
tional agreements should be considered to be tax law provisions. It is underlined 
that a given international agreement must be ratified in order to be included in the 
tax law. It is especially important due to the fact that has already been mentioned, 
that is, pursuant to Article 87(1) of the Constitution of the Republic of Poland, 
sources of universally binding law of the Republic of Poland include, apart from 
the Constitution and acts, ratified international agreements and regulations. While 

12 A. Bałaban, Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania (tezy), in: A. Bałaban 
et al. (eds.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji 
z 2 kwietnia 1997 roku, Szczecin 2013, p. 10.

13 Act of 29 August 1997 – the Tax Ordinance Act, Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 1325, here-
inafter: TO.
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analysing the said provision of the Tax Ordinance Act, it is worth noticing the other 
group of provisions comprising implementing acts issued on the grounds of tax 
acts. It leads to the conclusion that this concept will not cover implementing acts, 
if they are not issued on the grounds of an act, i.e. they do not fulfil the conditions 
specified in the definition of the tax act. It should be underlined that the legislator 
includes regulations and local law acts, such as resolutions of municipal councils on 
tax rates or exemptions as tax law provisions.14 

In the context discussed, judicial decisions underline that provisions of the Act 
of 27 August 2004 on healthcare benefits financed with public funds15 are not tax 
law provisions under the Tax Ordinance Act. This view was shared by the Supreme 
Administrative Court in its judgment of 15 May 2015.16 Moreover, pursuant to the 
Tax Ordinance Act, tax provisions of other countries are not tax law provisions 
either. Therefore, it was stated that “the Danish civil and tax law is a foreign law 
with regard to the Polish law and thus it cannot be the subject of interpretation 
of the Minister of Finance, since pursuant to Article 14b(1) in conjunction with 
Article 3(2) of the TO, he only interprets the Polish law and international agree-
ments related to tax issues to which Poland is a Party”.17 However, legal scholars 
and commentators believe that the obligation of the body issuing an interpretation 
is to apply both a correct and complete interpretation of domestic law. However, 
if the case requires the use of an interpretation of a foreign law, it should also be 
applied.18 Therefore, the fact that the aim of the definition of tax law provisions 
quoted included in the Tax Ordinance Act is not to define legislative competences 
of public authorities, but to technically determine the indicated concept for the 
purposes of the Tax Ordinance Act itself, should be underlined.19 It leads to the 
conclusion that while analysing the sources of tax law both, the local and European 
Union law should be taken into consideration. 

14 M. Popławski, Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, in: L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2017, p. 60.

15  Act of 27 August 2004 on healthcare benefits financed from public funds, Dz.U. (Journal of Laws) 
of 2020, item 1398.

16  Judgement of the Supreme Administrative Court of 15 May 2015, II FSK 977/13, LEX No. 1774678.
17 Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 8 January 2014, III SA/Wa 

1982/13, LEX No. 1545012.
18  K. Lasiński-Sulecki, Glosa do wyroku NSA z 11 marca 2010 r., I FSK 61/09, OSP 2011, No. 5, 

item 54.
19  Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 November 1999, K 28/98, OTK 1999, No. 7, 

item 156.
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To conclude, tax law provisions can be found not only in legal acts which in their 
titles have been defined as tax law acts, i.e. in the Tax Ordinance Act or the Regula-
tion of the Minister of Finance of 24 December 2002 on tax information20, but also 
in legal acts regulating some tax-related issues. Those include, among others: the 
act of 29 August 1997 on NBP21 regulating the principles of the central bank’s func-
tioning i.e. exempting NBP from taxes and stamp duty, as well as the act of 27 July 
2005 – Law on Higher Education22, indicating the subject of activity of universities 
exempt from some taxes.23

Sources of tax law in the Constitution of the Republic of Poland

The Constitution of the Republic of Poland constitutes a foundation on which the 
edifice is built with other sources of law, which combined constitute the legal system 
that is formally related and harmonised in terms of content.24 The Constitution of 
the Republic of Poland, being the source of tax law, shapes basic principles regard-
ing creation, application and interpretation of the tax law and sets a framework 
in which entities formulating the construction of taxes and practical use thereof 
should operate. It may be stated that the Constitution of the Republic of Poland 
is a type of a guarantee of tax bearer’s rights demonstrated in the principle of the 
democratic rule of law. In fact, provisions of the highest legal act directly refer to 
the tax issues, among others, in Articles 84 and 217. Pursuant to Article 84 of the 
Constitution of the Republic of Poland, everyone is obliged to fulfil tax obligations 
and public dues, including taxes, specified in the act. Therefore, the aforemen-
tioned provision introduces the principle of universality of taxation. It should be 
underlined that the discussed Article was included in the part of the Constitution 
of the Republic of Poland devoted to the obligations of persons and citizens and the 
principle of fiscal sovereignty resulting therefrom indicates that the state has the 

20  Regulation of the Minister of Finance of 24 December 2002 on tax information, Dz.U. (Journal of 
Laws) of 2017, item 68.

21  Act of 29 August 1997 on Narodowy Bank Polski, Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 2027.
22  Act of 27 July 2005 – Law on Higher Education, Dz.U. (Journal of Laws) of 2017, item 2138 – this 

act is no longer binding, since it has been replaced with the Act of 20 July 2018 – Law on Higher 
Education and Science, Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 85.

23  Z. Ofiarski, Rozporządzenie jako źródło prawa podatkowego, in: A. Bałaban et al. (eds.), Źródła 
prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. W 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, 
Szczecin 2013, p. 79.

24  E. Smoktunowicz, J. Mieszkowski, Źródła i wykładnia prawa podatkowego, Białystok 1998, p. 13.
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right to burden entities under its control in order to finance its tasks.25 From the 
formal-legal point of view, Article 84 of the Constitution of the Republic of Poland 
guarantees the statutory form of tax regulation and in this context Article 217 of the 
Constitution constitutes its extension. In compliance with the contents thereof that 
impose taxes and other public levies, determining subjects and objects of taxation, 
as well as tax rates, and the principles of granting reliefs and redemptions, as well as 
categories of entities exempt from taxes is done by means of an act. This provision 
is an illustration of the principle of a statutory form of taxation, since it grants 
the act the exclusivity to introduce basic elements of tax construction.26 It should 
be noticed that Article 217 of the Constitution was accommodated in the chapter 
concerning public finances that is in the chapter that includes norms primarily 
addressed to state bodies. Nevertheless, content thereof directly refers to the civic 
duty to maintain the state.27 Furthermore, it is worth remembering that apart from 
the provisions directly addressing tax issues, general principles of law that also 
apply to the tax law are also defined in the Constitution of the Republic of Poland. 
They include, among others: the principle of equality of all citizens before the law 
included in Article 32 of the Constitution, or the principle of the democratic rule of 
law and social justice referred to in Article 2 of the legal act discussed. At this point, 
it should also be emphasised again that the Constitution differentiates universally 
binding legal provisions and acts of domestic law. The tax bearer’s legal situation 
can be, in fact, regulated only by stipulating the universally binding law. Thus, it 
may be concluded that acts of domestic tax law, i.e. resolutions of the Council of 
Ministers, orders of the Prime Minister or orders of ministers, as devoid of the 
universally binding law nature, cannot constitute the basis for obligatory activities 
outside the sphere of their domestic legal force, since crossing the sphere of these 
relations would constitute application of a domestic law provision in a manner that 
influences the tax bearer’s legal situation. Moreover, domestic tax law provisions 
cannot replace universally binding acts of tax law, change or modify them. 

To sum up, constitutional solutions concerning the sources of making tax 
law consequently translate into constitutional principles of tax law application. 
Therefrom, three universal principles can be derived. The first one indicates that 
an interpretation of tax provisions that would infringe constitutionally guaran-
teed rights and freedoms of an individual and economic rights or that would be 

25  Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 June 2002, K 41/02, OTK 2002, No. 6, item 83.
26  R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Warszawa 2016, p. 62.
27  M. Duda-Hyz, Źródła i zasady tworzenia prawa podatkowego, in: P. Smoleń et al. (eds.), Prawo 

podatkowe, Warszawa 2017, p. 33.
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contradictory thereto, is inadmissible. The next one underlines that an interpreta-
tion of tax provision that infringes or is contradictory to the ratified international 
agreements on taxation is inadmissible. The last one underlines that in the case of 
significant and basic doubts that cannot be levelled and which are related to tax 
law provisions, an interpretation that corresponds to the principles included in the 
Constitution of the Republic of Poland to the largest extent should be applied.28

Acts as sources of tax law

Acts constitute a basic source of tax law. Prevalence of this type of a legal act in the 
structure of sources of law results directly from Article 217 of the Constitution 
of the Republic of Poland. In the law science an act is defined as a normative act 
adopted by the parliament in a special procedure specified in the Constitution, with 
an unlimited material scope of regulation and the with highest legal force next to 
the Constitution.29 It is worth emphasising in compliance with the position of the 
Constitutional Tribunal30 that all acts have the same legal rank in the Polish system 
of law sources and thus, there are no grounds for assigning any act with a special 
position. However, it does not mean that all acts have the same significance from 
the point of view of a state organism. Nowadays, public finances are one of the most 
important aspects of the state’s functioning. This sphere covers both, the numerous 
tax acts and the budget act. Nonetheless, one should take into account the fact 
that, despite far-reaching functional relations with public levies, legal-tax contents 
cannot be included in the budget act.31 

Interestingly, the Constitution of the Republic of Poland does not define the 
concept of a tax act. Moreover, the Constitutional Tribunal is of the opinion that 

“a tax act” and “a levy act” (included in Article 217 of the Constitution of the Repub-
lic of Poland), are not synonymous concepts. The act on the grounds of which a tax 
or other public levy is imposed has, in fact, a broader scope of meaning. It is specifi-
cally confirmed in practice, since taxes constitute one of the types of public levies 
and not the other way round. 

28  A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, p. 187.
29  E. Gdulewicz, Konstytucyjny system źródeł prawa, in: W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konsty-

tucyjne, Lublin 2000, p. 190.
30  Judgment of the Constitutional Tribunal of 12 January 1995, K 12/94, OTK 1995, No. 1, item 2.
31  A. Krzywoń, Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

2011, p. 233.
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However, the concept of a tax act was defined in another legislative act, i.e. in the 
Tax Ordinance Act. Pursuant to TO, a tax act means an act concerning taxes, fees 
and non-tax budgetary receivables, stipulating the subject and object of taxation, 
chargeable event, tax basis, tax rates and regulating the rights and obligations of tax 
authorities, tax bearers, taxpayers and collectors, as well as their legal successors 
and third parties. Therefore, it can be noticed that the content of the tax act differs 
from the levy act referred to in the Constitution of the Republic of Poland. The 
TO adopts, in fact, a much wider understanding of a tax act in comparison with 
the constitutional definition of a levy act. Nevertheless, the issue consists in the 
fact that pursuant to Article 3(1) TO, it is assumed that tax acts both regulate the 
construction of a given tax or other burden being a public levy and shape the rights 
and obligations of tax authorities and third parties. It leads to the conclusion that 
the tax act category can also include the act – Tax Ordinance Act, despite the fact 
that it does not benefit from the constitutional protection given to acts of a stricte 
tax nature in Article 217 of the Constitution of the Republic of Poland.32 

In the Polish legal system a rule of regulating each tax with a separate act was 
adopted, which determines the position of a given act in the legal system and its 
possible relation to other acts.33 The only exceptions to this rule concern the act on 
local taxes and fees regulating both the property tax and the vehicle tax, as well as 
the act on gambling regulating the gambling tax. 

While analysing the act as the source of tax law it should be underlined again 
that under a constitutional regulation, a principle of absolute exclusivity of the 
tax act in the strictly specified scope was introduced to the Polish tax system. The 
aforementioned principle has to be understood both, as an especially significant 
guarantee of the tax bearer’s rights against public authorities and a guarantee of 
inviolability of Parliament’s prerogatives.34 Furthermore, it is worth emphasising 
that Article 217 of the Constitution of the Republic of Poland leaves a small scope 
for implementing regulations and thus underlines that the universally binding tax 
law system cannot include a regulation that exceeds its statutory nature and enters 
into the subject matter reserved for the absolute exclusivity of the tax act. Con-
sequently, a tax act cannot include an authorisation to stipulate the elements of 
a legal construction of a tax covered with the scope of absolute statutory exclusivity. 

32  C. Kosikowski, Komentarz do art. 3 Ordynacji podatkowej, in: L. Etel (ed.), Ordynacja podatkowa. 
Komentarz, Warszawa 2013, p. 49.

33  S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, p. 57.
34  A. Gomułowicz, D. Mączyński, op. cit., pp. 187-188.
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Therefore, the authorisation defined in a tax act to issue implementing provisions 
has to be constitutional in itself. 

The international law and the European Union law as sources of tax law

International law norms may be sources of tax law. Pursuant to Article 91 of the 
Constitution of the Republic of Poland, “after promulgation thereof in the Journal 
of Laws of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw), a ratified international agree-
ment shall constitute part of the domestic legal order and shall be applied directly.” 
An exception thereto is a situation when application of such an agreement depends 
on the issuance of the act, whereas, the ratified international agreement, upon prior 
consent expressed in the act, can take precedence over an act where the act cannot 
be reconciled with the agreement. It is also worth noticing the nature of the act 
that gives this consent. It has a form of a peculiar formal act which is not aimed 
at transferring legal norms. Its task consists in giving the approved international 
agreement higher legal force than its own.35 In the Polish tax law, international 
law norms accommodated in the internal legal order include, among others, 
double taxation agreements and norms stipulated by international organisations. 
Apart from international agreements, the tax subject matter is also regulated by 
national norms referring to cross-border actual state of affairs.36 However, in the 
Polish tax law, double taxation agreements are of crucial importance. The basic 
aims of such agreements are presented in the provisions of the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD) Model Tax Convention. The 
basic function of double taxation agreements consists in striving to “make the situ-
ation of tax bearers of one state who conduct trade, industrial or financial activity 
in another state transparent, uniform and guaranteed by all states’ applying shared 
solutions for identical cases in the scope of double taxation”.37 Provisions of the 
above-mentioned convention prevent the most frequent issues in the scope of 
double taxation.38

The primary source of law binding in the territory of Poland, which is a member 
of the European Union, is the Treaty concerning the accession of the Republic of 

35  A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Zakamycze 2003, p. 95.
36  P. Selera, Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków 

przedsiębiorstw, Warszawa 2010, p. 86.
37  D. Antonów, Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego, in: P. Borszowski (ed.), Prawo 

podatkowe z kazusami i pytaniami, Warszawa 2018, p. 40.
38  R. Mastalski, Źródła, op. cit., p. 187.
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Poland to the European Union signed in Athens.39 It is governed by general prin-
ciples of the Vienna Convention on the law of treaties of 23 May 196940, to which 
Poland and other Member States are Parties. By joining the EU pursuant to the 
Accession Treaty, Poland transferred certain competences of public authorities out-
side the Constitutional state apparatus, including, to a certain extent, competences 
to making tax law. Such activity is compliant with the principles adopted in the 
Constitution of the Republic of Poland, since pursuant to Article 90(1), Poland may, 
by virtue of international agreements, delegate to an international organisation or 
international institution the competence of organs of State authority in relation to 
certain matters. It means that the European Union law (primary and secondary) 
has its place in the sources of law regulated in the Constitution of the Republic of 
Poland, but only with regard to the roots thereof. It is also worth emphasizing the 
primary sources of the European Union law, i.e. the Treaty on European Union41, 
the Treaty of Lisbon42, accession treaties and so-called general principles of law that 
are the sources of public international law. The European Union law stipulates, in 
fact, a legal order which is separate from the national and international public law. 
The indicated new order plays a significant role in the process of applying tax law 
functioning in the territory of Poland.43

However, provisions of the Union tax law can collide with provisions of the 
international tax law. In such a case it is necessary to stipulate mutual relations 
among these sources of law. In the situation when Poland concluded with a given 
state a double taxation agreement, first, it should be verified if this state is the EU 
Member State. This determines the field of interpretation of legal provisions neces-
sary to settle collisions of international law and European Union law norms.44

39  Treaty concerning the accession of the Republic of Poland to the European Union of 16 April 2003, 
Dz.U. (Journal of Laws) of 2004 No. 90, item 865.

40  Vienna Convention on the law of treaties of 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 
p. 331.

41  Treaty on European Union – consolidated version. OJ C 326, 26.10.2012, p. 13-390.
42  Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the Euro-

pean Community, signed at Lisbon, 13 December 2007, OJ C 306, 17.12.2007, p. 1–229.
43  R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2014, p. 89.
44  R. Mastalski, Źródła, op. cit., p. 191.
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Regulations as sources of tax law

A regulation is an act issued by the executive authorities deemed by the Constitu-
tion of the Republic of Poland as the source of universally binding law. It means 
that any implementing regulation addressed at entities not organisationally subject 
to the authority issuing a normative act has to take the form of a regulation.45 The 
normative act indicated is issued by the bodies identified in the Constitution of the 
Republic of Poland and more accurately, in Article 92, which strictly specifies the 
subject, time and situation in which a regulation can be issued. To be precise, it can 
be done by the Council of Ministers and particular ministers on the grounds of and 
within a detailed authorisation included in the act and for the purposes of imple-
mentation thereof. The authorisation should indicate a body relevant for issuing 
a regulation and a scope of matters submitted for regulation, as well as guidelines 
regarding the content of the act. However, the guidelines do not have to be put in 
the provision including a statutory authorisation. They can also be included in other 
provisions of the act, if it is possible to reconstruct contents thereof.46 Nevertheless, 
there is a dispute among legal scholars regarding this issue. It is, in fact, considered 
by some that putting guidelines outside the authorising provision is not a good 
legislative procedure, since it prevents the reconstruction of guidelines, especially 
from provisions of acts other than the authorising act.47 In the case of the tax law, 
implementing acts are primarily the Minister of Finance’s regulations. It is worth 
emphasising that with regard to tax regulations, the following phrases are included 
in acts: “the Minister of Finance shall specify” and “the Minister of Finance may 
specify”. The first one means an obligatory obligation of the Minister of Finance and 
the second, optional.48 What is important, the body authorised to issue a regulation 
does not have the right to transfer its competences to another body. Such a principle 
resulted in the ban on creating so-called cascade authorisations. It happens because 
the authorisation to impose a given obligation on a specific entity governed by the 
law must result from the act or provision of the regulation which is issued only on 
the grounds and within a statutory, so-called, explicit authorisation.49 Moreover, 

45  Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 November 1999, K 28/98, OTK 1999, No. 7, item 
156.

46  Judgement of the Supreme Administrative Court of 28 January 2009, I GSK 246/08, LEX 
No. 478247.

47  M. Duda-Hyz, op. cit., p. 41.
48  G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Warszawa 2007, p. 69. 
49  Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 September 2001, II SA 1973/00, LEX 

No. 54758.
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from the perspective of principles included in Article 217 of the Constitution of the 
Republic of Poland, it is not possible to introduce under a regulation a new public 
levy unknown to the act. It is of particular significance for tax law issues, since the 
scope of the subject matter possible to be regulated in the regulation is limited both 
by Article 92(1) and Article 217 of the Constitution. It leads to the conclusion that 
regulations to tax acts can include only provisions supplementary to the provisions 
intended for the statutory subject matter. Therefore, if the legislator resigns from 
too frequent interferences in the construction of taxes and from treating them as 
instruments of achieving short-term objectives, a positive impact of the presented 
principle on the tax law system can be stated.50

Local law acts

Local law acts constitute a source of law in the operating area of bodies which issued 
them. Therefore, these provisions apply to voivodeships, poviats and communes 
alike, while bodies competent to adopt them include voivodeship authorities 
(sejmik), poviat council and commune council, respectively. The Constitution of 
the Republic of Poland provides local government units (hereinafter: LGUs) with 
a share in public income in accordance with tasks vested in them. A part of fiscal 
sovereignty is transferred to LGUs on the grounds of Article 168 of the Constitu-
tion of the Republic of Poland, which stipulates that “to the extent established by 
statute, units of local government shall have the right to set the level of local taxes 
and charges.” It means that the local tax law is established on the grounds of statutes. 
However, it is worth noticing that the Constitution does not regulate which LGUs 
have the right to set the level of local taxes and charges. However, legal scholars and 
commentators and the established line of judicial adopt a view that only a com-
mune has its own income from taxes. Thus, local law acts are issued in the form 
of resolutions of commune councils. Nevertheless, it should be underlined that 
authorisations to establish tax rates granted to communes do not concern all taxes. 
In the Constitution of the Republic of Poland it is, in fact, expressly underlined that 
LGUs have competences to establish only the level of local taxes and charges, i.e. the 
property tax, the vehicle tax, the agricultural tax, the forestry tax and fees such as: 
local, trade, advertising or health resort fees. Furthermore, the legislator does not 
provide communes with unlimited freedom in regulating taxes. It only grants the 
rights to introduce additional tax exemptions and reliefs and the possibility to apply 

50  Z. Ofiarski, Rozporządzenie…, op. cit., pp. 84-85.
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a lower tax rate with regard to their upper limit defined annually in the Minister 
of Finance’s announcement. Therefore, it is worth underlining again that under 
the Constitution, local law acts cannot introduce tax burdens in a given territory. 
A tax obligation can only be imposed by an act. Interestingly, this principle is not 
violated by the institution of the so-called self-taxation of commune residents for 
public purposes, which can be introduced by way of a local referendum, since such 
a possibility is provided for in the act.51

The subject matter of sources of law in selected judgments

As has already been underlined, Article 84 of the Constitution introduces the 
principles of universality and equality of taxation. Therefore, as underlined by the 
Constitutional Tribunal, “while stipulating the normative contents of the tax obli-
gation, the legislator should do so in compliance with constitutional principles of 
equality and fairness”.52 Introduction of any exceptions in this scope should comply 
with the standards of the democratic rule of law and the principle of social justice 
more accurately expressed in Article 2 of the Constitution. However, it is worth 
emphasising that statutory discrepancies should have a strictly specific objective. 
In its judgment of 20 November 2002 the Constitutional Tribunal underlined that 
application of these exceptions should primarily benefit the implementation of the 
state economic policy aimed at stimulating economy, e.g. by investing in specific 
areas.53 Furthermore, in the judgment of 9 November 199954, a still valid thesis 
that “no regulation exceeding the statutory level can be currently issued in the uni-
versally binding law system, which is not directly based on the act and which does 
not serve the implementation thereof pursuant to Article 92(1) of the Constitution” 
was emphasized. It leads to the conclusion that there are no such subject matters, 
which, without prior statutory regulation, could constitute regulations that exceed 
the statutory level. Thus, a statutory regulation is necessary within sources of the 
universally binding law. The aforementioned judgment explains one more impor-
tant issue that is the specificity of the statutory regulation and the possibility of 

51  M. Duda, op. cit., pp. 46–47.
52  Judgement of the Constitutional Tribunal of 22 October 2002, SK 39/01, OTK (A) 2002, No. 5, 

item 66.
53  Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 November 2002, K 41/02, OTK (A) 2002, No. 6, 

item 83.
54  Judgement of the Constitutional Tribunal of 9 November 1999, K 28/98, OTK 1999, No. 7, 

item 156.
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introducing certain issues under a regulation. It seems obvious that it will depend 
on the area of the subject matter regulated. With regard to the criminal law the act 
has absolute exclusivity55, whereas there might be more room for implementing 
regulations in other legal fields. However, it should be underlined that the indicated 
space cannot lead “to vesting the authorised body with the possibility of regulat-
ing the whole subject matter, to which there are no direct references in the act, 
independently”.56

These examples of judgments confirm the fact that the role of the Constitutional 
Tribunal in shaping actual boundaries of law sources is extremely important. They 
have, in fact, a significant impact both, on the process of law application and inter-
pretation.57 Thus, the main aim of judgments issued by the Constitutional Tribunal 
consists in the elimination of possible interpretation that is non-compliant with the 
principles expressed in the Constitution.58

Conclusion

The Constitution of the Republic of Poland as a source of law of the highest level 
indicates hierarchical construction of the system of law sources recognising the 
Constitution of the Republic of Poland as the foundation on which the system of 
other law sources was established. The principle of exclusivity of an act specified 
in the Constitution with regard to essential construction elements of tax or other 
public levy contributed to the intensification of the process of ordering sources 
of tax law. It means that due to the constitutional standards regarding the tax act, 
implementing acts being the sources of tax law should supplement the regulation 
of the statutory subject matter within the content included by the tax act. Therefore, 
there are no doubts that in the light of constitutional standards, the role of imple-
menting acts in the tax law should be marginal.59 

While verifying the sources of tax law, it should be remembered that judicial 
decisions are not the sources of tax law. Legislative activity of respectively author-
ised bodies cannot be, in fact, identified with an individual settlement of specific 
cases by the courts. Judicial decisions constitute a process of applying tax law and 

55  Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 April 1995, K 11/94, OTK, part I, p. 137.
56  Judgement of the Constitutional Tribunal of 24 March 1998, K 40/97, OTK, No. 2, p. 72.
57  R. Mastalski, Wpływ orzecznictwa na stosowanie prawa podatkowego, “Ruch Prawniczy, Ekono-

miczny i Socjologiczny” 2011, No. 2, p. 119.
58  Judgement of the Constitutional Tribunal of 11 December 2001, SK 1600, OTK ZU, No. 8, item 257.
59  Z. Ofiarski, Rozporządzenie…, op. cit., pp. 88-89.
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not making it. Courts are not entitled to make the law and consequently, their judg-
ments cannot be considered as the sources of tax law. Furthermore, interpretations 
of tax law done by tax authorities on the grounds of the Tax Ordinance Act’s pro-
visions are not sources of tax law, since these are provisions concerning a specific 
actual state of affairs with regard to a given entity and thus, do not show characteris-
tics of a general and abstract norm. What is important, letters issued by the Minister 
of Finance including opinions of this institution’s employees cannot be included in 
the sources of tax law either. These are, in fact, only a form of interpretation of tax 
law provisions. However, such opinions have often lead to interpretative disputes. 
In the current legal status, entire collections of this type of letters are issued, which 
often include contradictory explanations issued by the Ministry.60
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The taxpayer’s claim under the tax law relationship  
of a tax overpayment

Abstract

The purpose of the research undertaken in this paper is to analyse the tax claim. It is an in-
stitution that has its source in a subjective right. As part of a tax claim, a taxable entity may 
assert its rights resulting from the obligation-involving tax law relationship of a tax overpay-
ment. The institution of crediting overpayments towards tax arrears and current obligations 
is a special type of tax claims securing the exercise of the rights of taxable entities under 
the tax law relationship. The basic research method used for the purposes of the analysis 
undertaken in this publication is a comprehensive analysis of the normative status of the is-
sues analysed and of selected views of legal commentators and of judicial and administrative 
decisions.
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Introduction

The creation of a tax law relationship of tax overpayment results in an obligation 
which is characteristic of an obligation-involving relationship. A special type of 
tax claims securing the exercise of rights of taxable entities under the tax law 
relationship is the institution of crediting overpayments to tax arrears and current 
obligations. It allows a requirement that a specific entity should behave in a specific 
way, which derives from a tax law standard. In this case, there is a situation in 
which a party obliged by the tax law relationship of a tax overpayment has rights to 
demand from the entitled party a certain behaviour which results in counting the 
overpayments towards tax arrears and current obligations of the taxpayer. These 
situations cause that the occurrence of a tax overpayment does not give the entitled 
party full freedom to dispose of it, as the legal standard defines a procedure for its 
reimbursement. It is also characteristic that the legislator has planned the way of 
dealing with the overpayment in advance, imposing a specific procedure on the 
obliged party. The recognition of a tax overpayment by an obliged party shall result 
in the initiation of a specific procedure, which leads to the right of the entitled party 
to receive reimbursement of the tax overpayment together with interest for this 
period only and exclusively in the absence of tax arrears and current obligations.

The purpose of this paper is to analyse the legal solutions concerning the rights 
and responsibilities of a taxpayer based on the example of counting the tax over-
payment towards tax arrears and current obligations of the taxpayer. To this end, 
the provisions of the Tax Ordinance Act1 relating to the ways of disposing of tax 
overpayment under the tax law relationship of the tax overpayment will be dis-
cussed. The starting point will be to present the concept of a claim developed by 
legal scholars and commentators and to define its scope under tax law. In the fol-
lowing part, the definition, and the moment when the tax overpayment occurs will 
also be characterized.

The essence of a tax claim

The essence and legal nature of the “tax claim” has not been the subject of wider 
research by representatives of the science of tax law. Therefore, it seems necessary 
to use solutions developed in other areas of the law, especially private law.

1  Act of 29 August 1997 Tax Ordinance Act, consolidated text, Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 
1325, as amended, hereinafter: the Tax Ordinance Act.
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The theory of law adopts a definition of a claim formulated by S. Wronkowska 
as an entitlement under which one entity is individually entitled and the other one 
is obliged to the performance due. The said author also indicates that it is a material 
claim, which is a special entitlement in the form of reimbursement to the entitled 
person of the due performance of an obligation-involving nature.2 In the context of 
a claim, an individually designated person has a duty to deliver a performance for 
the person entitled, and the latter may demand that this person should behave in 
accordance with the legal norm, in a strictly defined manner. In this case, the entitle-
ment has been specified in terms of content and of the entity concerned in the duty 
of another entity.3 This means that the claim pre-determines both the behaviour to 
which a certain entity is obliged and the entity itself, as obliged to perform a cer-
tain behaviour prescribed by legal standards. There is, therefore, a pre-determined 
addressee of the responsibilities, as well as his/her behaviour, which determines the 
rights of the party entitled due to the claim. Claims most often occur in contrac-
tual relations, which means that their classic form is a claim4 directed against an 
individually identified entity.5 In this respect, we should agree with W. Jakimowicz, 
who underlines that a claim is based on a subjective right. Its content is the pos-
sibility for the taxpayer to effectively claim by means of an individualised claim, 
strictly defined by the law in force, that a public-law entity should behave in a way 
that corresponds to the requestor’s legal interest. This means that a claim should be 
understood as an instrument given to us by law that makes it possible to require 
that the state should behave strictly according to a subjective right.6

When transposing the above arguments into tax law, it should be assumed that 
the term “tax claim” should be understood as a type of entitlement derived from 
a substantive right, which consists in a right of the entitled person to demand from 
an individually designated entity a specific conduct consisting of an act or omission, 
while the scope of a specific behaviour of one entity determines at the same time 
the sphere of the other entity’s ability to act. Thus, based on a tax claim, an entity 
obtains the right to claim reimbursement of an undue payment, which is defined in 

2  S. Wronkowska, Sytuacje wyznaczone przez normy prawne, in: A. Redelbach, S. Wronkowska and 
Z. Ziembiński (eds.), Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993, p. 149.

3  A. Voltaire, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1972, p. 115.
4  E. Gniewek, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 2010, p. 171.
5  J. Wiszniewski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 1969, p. 48.
6  W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, pp. 135, 218.
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an individual manner.7 An example of such a material claim is the reimbursement 
of overpaid or unduly paid tax. This leads to the conclusion that a subjective right 
is always a correlate of the tax authority’s responsibility, that is to say its competence 
in the strict sense of this term. This means that the existence of a subjective right 
determines to the end the behaviour of the tax authority, which it cannot evade.8

There is a well-established view among tax law scholars that a “tax claim” arises 
regardless of the taxpayer’s will. Such a view is presented, for example, in the litera-
ture of German law, where it is claimed that a tax claim arises by virtue of the law 
itself, once the tax law status of the tax norm becomes a reality.9 This means that the 
decision issued by tax authorities is purely declaratory. In turn, H. Dzwonkowski 
notes that a tax claim has its source in the obligation-involving relationship, which 
includes not only the tax obligation within the meaning of Polish tax law (property 
claims), but also the taxpayer’s claim related to overpayment or tax refund (non-
property claims).10

Therefore, in the light of the above, it must be concluded that the scope of the tax 
claim corresponds to the form of the claim made by the entitled party to the obliged 
party (public body). The content of a tax claim includes the power to require that 
the designated entity, in this case the tax authority, should behave in a certain man-
ner, i.e., to fulfil its responsibilities, allowing the rights of the entitled party to be 
exercised, while at the same time providing a guarantee of proportionality in the 
payment of public levies. In the case of a tax claim, we are dealing with a reversal 
of the “classic” relationship between tax and law, where the public-law entity rep-
resented by a tax authority acts as the creditor and the taxpayer acts as the debtor. 
This relationship causes the public-law entity to become a debtor, while the taxpayer 
is a creditor entitled to demand a certain behaviour from the other party to the tax 
relationship.11 In these conditions, the statement that within the framework of a tax 
claim an important role is played by the right to demand a specific behaviour from 

7  M. Popławski, Roszczenia podatkowe – specyfika i klasyfikacja, in: J. Głuchowski, A. Pomorska and 
J. Szolno-Koguc (eds.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Lublin 
2007, pp. 95-96.

8  Judgment of the Voivodship Administrative Court in Warszawa of 5 March 2013, III SA/Wa 
2334/12, LEX No. 1321547.

9  H.W. Kruse, Lehrbuch des Steuerrechts, Bd. 1, Allgemeiner Teil, München 1991, pp. 119-120.
10  See H. Dzwonkowski, Powstanie i wymiar zobowiązań podatkowych, Warszawa 2003, pp. 36-38; 

similarly, private law scholars: A. Ohanowicz, Zobowiązania. Część ogólna, Poznań 1958, p. 17; 
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniak, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, p. 125.

11  M. Popławski, Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, p. 61.
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an individually designated public entity which will secure the exercise of tax rights 
of taxable entities of a tax law relationship should not raise any doubts. The rights 
and entitlements arising from a tax claim, therefore, make it possible to protect the 
interest of the taxpayer, namely to ensure that the taxpayer has legal instruments at 
his/her disposal to precisely determine the extent of his/her rights and responsibili-
ties under the provisions of substantive tax law.

Definition and occurrence of tax overpayment

The provisions of the Tax Ordinance Act in Article 72(1) define tax overpayment 
as a monetary amount of overpaid or unduly paid tax. The content of the above-
mentioned legal regulation suggests that tax overpayment consists of two types of 
performances of a different legal nature. On the one hand, it is a cash performance 
which has arisen as a result of a payment made by taxable entities of a tax law 
relationship, and therefore the payment made is justified by an existing tax liability 
or obligation. In this case, the tax overpayment is in a way related to the existing tax 
law relationship between the tax creditor and the taxpayer, in particular due to the 
tax liability and obligation. The tax overpayment understood in this way constitutes 
a tax overpayment sensu stricto. The second type of performances, on the other 
hand, are those paid unduly and arising where a certain entity has paid a certain 
amount of money to the tax authority without being obliged to do so at all or being 
obliged to pay a lower amount. In this case, the entity paying the performance has 
no tax liability or this liability has not yet converted into a tax obligation. Therefore, 
there is no link resulting from the tax law relationship between the tax authority 
and the entity paying the performance. The entity, when making the payment of 
such a performance, remains in the mistaken belief of the obligation imposed on it. 
Undue performance also exists where there was a legal basis for the performance at 
the time it was paid, but that basis ceased to exist afterwards, for example because 
the decision had been annulled or declared invalid. The type of tax overpayment 
presented constitutes a tax overpayment sensu largo.12

When examining the provisions of the Tax Ordinance Act regarding overpay-
ment, it should be noted that the concept of overpayment also applies to other 
performances, to which the legislator, for example, also included unduly paid 

12  Z. Ofiarski, Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Warszawa 
2010, pp. 173-174.
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arrears, default interest on tax arrears and a prolongation fee.13 In this way, over-
payment of tax is understood as not only prepayment of personal and corporate 
income tax, tax instalments with interest or a prolongation fee, but also other non-
tax cash performances, which include budget fees and non-tax receivables.

M. Kalinowski presents an important view on the issue in question, drawing 
attention to the fact that the legislator’s use of the terms “taxpayer” and “tax” to 
define an overpayment should be treated conventionally14 as an undue perfor-
mance, but performed against the backdrop of a universally understood tax law 
relationship, with an erroneous belief of the fulfilment of a tax obligation and with 
reference to tax law grounds for such action contained in tax regulations.15 A con-
trario, it must be therefore assumed that what is defined in the provisions of the Tax 
Ordinance Act as tax overpayment does not fall within the concept of tax obliga-
tion and is therefore not a tax. The term “tax” has been defined in Article 6 of the 
Tax Ordinance Act, according to which it is a free-of-charge, compulsory, public 
and legal, non-refundable and financial performance, resulting from the tax act, 
paid to the State budget or a local government unit. Given the above, a conclusion 
arises that the tax cannot be paid unduly, because in this case such a performance 
is losing its “tax” status. The use by the legislator of the term “tax” and “taxpayer” in 
the definition of tax overpayment is intended to distinguish overpayment as a tax 
law performance from private and legal performances16 referred to in Article 410 
of the Tax Ordinance Act.17 This means that performances which are not of a public 
and legal nature cannot be granted the status of tax overpayment, as the amount 
of such a performance has no legal basis in the provisions of the law in force. Such 
a view had also gained approval in the body of judicial decisions before the Tax 
Ordinance Act entered into force. For example, in its resolution of 21 March 1996, 
III AZP 39/95, the Supreme Court took the position that an overpayment should 
not be equated with a tax obligation, and that consequently, an overpayment is 
not a tax. In the court’s opinion, it constitutes an undue financial performance of 

13  See Article 72(2) of the Tax Ordinance Act.
14  M. Kalinowski, Nadpłata w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, in: Z. Chmiel (ed.), Księga 

pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa, Toruń 1998, p. 84.
15  H. Dzwonkowski, Nadpłata, in: H. Dzwonkowski (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, War-

szawa 2013, p. 486.
16  J. Zubrzycki, Nadpłata, in: B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski and J. Zubrzycki (eds.), Ordy-

nacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2005, p. 344.
17  Act of 23 April 1964 on the Civil Code, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 

1740, as amended.
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a private and legal nature, which the taxpayer was not obliged to fulfil (undue per-
formance). In the reasons for this view, the Supreme Court referred, for example, 
to the fact that the tax overpayment cannot be treated as the fulfilment of a tax 
obligation as a public law obligation or a personal performance strictly related 
to the taxable entity. Making a tax overpayment as a result of a mistake made by 
a taxpayer cannot be counted as fulfilling a tax performance as it goes beyond the 
liability under tax law. Therefore, by its very nature, an overpayment is not a legal 
tax obligation, as tax liability means an obligation to pay the tax. It has the nature 
of a complex tax law relationship, which involves the imposition of a number of 
substantive and procedural responsibilities on the taxpayer, in particular submis-
sion to tax proceedings leading to individualised tax liability. Tax liability means 
the taxpayer’s responsibility to bear the tax burden to the extent specified in the Act 
in the event of an occurrence of the facts that correspond to the hypothesis of a tax 
norm. It mainly includes the responsibility to pay a cash performance to the state as 
well as other specific obligations related thereto, which make it possible to fulfil this 
liability, such as reporting the occurrence of specific facts covered by a tax norm to 
the tax authority, submitting a tax return or tax statements.18

Without entering into a detailed discussion of the problem signalled, as this 
would go beyond the thematic framework of this paper, it should be considered 
that the essence of the tax overpayment lies not only in the taxable tax law rela-
tionship, but also in the actions of the taxing party of the tax law relationship or 
of persons representing the tax authority. Undoubtedly, the distinguishing feature 
of an overpayment is that the taxable party of the tax law relationship or its par-
ticipant makes a cash payment to the account of a competent tax authority in an 
amount exceeding the tax obligation or in an undue amount, or as a result of a con-
stitutive or declaratory decision issued by a tax authority, which later is revoked or 
removed from legal transactions. The concept of overpaid tax should be applied 
to such situations where the basis for payment of the tax existed, i.e. based on the 
existing tax relationship, but the taxpayer who was wrong, paid a higher amount 
than it resulted from the tax liability, or the amount of paid tax was correct, but 
as a result of the actions of an entity representing the State Treasury (tax credi-
tor), the basis for payment of the tax ceased to exist (annulment or removal of 
a constitutive or declaratory decision). On the other hand, the concept of undue 
tax should be understood as a situation in which the overpayment occurred as 

18  LEX No. 24977; see also: P. Pogonowski, Charakter prawny nadpłaty podatkowej, “Przegląd Legis-
lacyjny” 2004, No. 3, Vol. 43, p. 77.
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a result of the payment of a performance without a legal basis, i.e., when there were 
no substantive law provisions which would oblige the entity to pay such tax. When 
a tax overpayment occurs, the basic legal relationship between the taxpayer (tax 
debtor) and the tax authority (tax creditor) expires because the taxpayer settles the 
tax debt required by law and a tax law relationship of overpayment occurs, in which 
the roles of the entities are reversed.

Against the background of the legal arguments presented, it should be noted 
that in most cases the tax law relationship of tax overpayment arises already on the 
date of payment by the taxpayer of undue tax or in an amount higher than due, or 
on the date of its collection by the tax remitter in such an amount.19 The relevant 
literature indicates that the date of payment of undue tax or in the amount higher 
than due will be the moment when the tax law relationship of overpayment arises 
in the case of payment of a liability arising from a tax liability decision, if in such 
decision the tax liability was unduly determined or in the amount higher than due. 
In this respect, the provisions of the Tax Ordinance Act provide for identical treat-
ment of tax remitters, collectors, third parties and heirs who have made payments 
based on tax liability decisions. Therefore, the rule relating to the moment when 
the tax law overpayment relationship arises covers situations where the remitter 
or collector makes a tax payment in excess of the tax collected from the taxpayer. 
The provisions of the Tax Ordinance Act provide also for circumstances in which 
the tax law relationship of tax overpayment arises later than at the time of pay-
ment of the undue or overpaid amounts. In this case, the tax law relationship of tax 
overpayment arises not on the date of payment of the tax, but only on the date on 
which the tax authority is informed of its existence by submitting a tax statement or 
return.20 Examples of such situations include the submission of:
 – an annual personal and corporate income tax statement,
 – an excise duty return, and
 – a declaration on payments from the profit for a given accounting year for sole 

shareholder State Treasury companies and state enterprises.21

19  See Article 73(1) of the Tax Ordinance Act.
20  M. Ignasiak, Nadpłata podatku – tryb i termin jej zwrotu, “Przegląd Podatkowy” 2006, No. 5, p. 42; 

A. Drozdek, Stosunki podatkowo-prawne w nadpłacie podatków, Toruń 2020, p. 262.
21  See Article 73(2) of the Tax Ordinance Act.
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Crediting the claimed tax overpayment for outstanding and current tax 
obligations

The regulations in the valid Tax Ordinance Act provide that within the framework 
of the tax law relationship of a tax overpayment, the overpayment shall be credited 
first to outstanding and current tax obligations. Outstanding tax obligations are 
those which have not been fulfilled by the taxpayer within the deadline set by the 
legal norm. In the case of outstanding tax obligations, it is irrelevant whether the tax 
was not paid through the fault of the taxpayer or as a result of other circumstances 
beyond the will of the parties to the tax law relationship. This means that the mere 
fact of not paying tax, regardless of the circumstances, lying on the part of any party 
to a tax law obligation relationship, results in tax arrears. It arises by virtue of the 
law on the day following the day on which the deadline for payment specified by 
the tax law norm expired. The provisions of the tax law consider tax arrears to be 
prepayments of tax or tax instalments not done on time. Current obligations, on 
the other hand, should be understood as obligations which have already arisen, 
their actual state of affairs or period of their occurrence has been closed, but the 
payment deadline has not yet passed.22 Therefore, current obligations are those 
relating to pre-payments of personal and corporate income tax and instalments 
resulting from the construction of the tax even though their payment deadline has 
not yet expired.23 In view of the above, it should be stated that “tax obligations” and 

“current obligations” may include existing obligations resulting from the tax law 
relationship of tax overpayment and the tax law relationship due to the finding of 
a tax overpayment.

As it has already been indicated earlier, one of the ways entities may act on 
account of the tax claim under the tax law relationship of a tax overpayment is set 
out in Article 76(1) of the Tax Ordinance Act. This legal provision imposes respon-
sibility on the party obliged by virtue of the overpayment to maintain a certain 
regime of conduct with the overpayment. A party obliged by virtue of a tax over-
payment is first of all obliged, pursuant to a legal standard, to include, ex officio, the 
overpayment together with interest, on account of overdue and current tax obliga-
tions of the party entitled by virtue of the tax overpayment, together with default 
interest, default interest on unpaid prepayment of tax, reminder costs and current 

22  Judgment of the Voivodship Administrative Court in Gdańsk of 21 May 2014, I SA/Gd 174/14, 
LEX No. 1469659.

23  Judgment of the Supreme Administrative Court of 25 October 2016, II FSK 2807/14, LEX 
No. 2168501.
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tax obligations. Only in the second place, in the absence of overdue and current 
tax obligations, the overpayment can be returned ex officio. A party entitled to 
receive a tax overpayment may also apply for the overpayment in whole or in part 
to be credited towards future tax obligations. The regulation examined imposes 
the execution of an obligation arising from the overpayment on the parties to this 
relationship, that is correct settlement of the tax. This, in turn, involves the clarifica-
tion for each of the parties of their rights and responsibilities that have their source 
in the tax law standard. The wording of the said legal regulation shows a specific 
sequence of events and stipulates that counting the tax overpayment towards future 
tax obligations is a modification of the obligation due to the tax overpaid. This 
modification can only take place if such obligation exists.24 These rules shall also 
apply mutatis mutandis to persons who are or were partners in a civil law partner-
ship at the time of its termination. In this case, crediting the tax overpayment to tax 
arrears and current obligations requires the consent of all partners. However, this 
regulation applies only in the case of tax overpayments where the civil law partner-
ship acts as a taxpayer and not as a partner, e.g., in value added tax and excise duty. 
It also follows from the literal wording of Article 76(1) of the Tax Ordinance Act 
that the tax overpayment should also be credited to heirs and third parties.

The above rules also apply to the reimbursement of tax overpayments to remit-
ters and collectors in connection with their responsibilities under tax law.25 In 
practice, this means that the remitter’s and collector’s tax overpayments may be 
credited against their tax arrears together with interest, current tax obligations and 
those arising in connection with the performance of the remitter’s or collector’s 
responsibilities. In addition, from the point of view of the taxpayer, the obligation 
to credit the tax overpayment is an expression of the principle of certainty that the 
funds available to the taxpayer by virtue of the tax overpayment will be credited 
towards his/her tax obligations together with interest. This applies primarily to situ-
ations where the remitter or collector has an overpayment and at the same time 
has tax arrears as a taxpayer. This means that entities who become debtors enter 
into a legal obligation in place of the taxpayer.26 The aim of the above regulation 
is therefore to facilitate the extinction of the remitter’s or collector’s obligations in 

24  See M. Ślifirczyk, Zaliczenie nadpłaty i zwrotu podatku jako przedmiot rozstrzygnięć organów 
podatkowych, in: R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa w praktyce. Rozstrzygnięcia organów 
podatkowych i skarbowych, Białystok 2014, pp. 269-283.

25  See Article 76(3)(1) of the Tax Ordinance Act.
26  R. Mastalski, Zobowiązania podatkowe, in: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski 

and J. Zubrzycki (eds.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wrocław 2017, p. 405.
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a situation where they have an overpayment and have parallel tax arrears as tax-
payer or remitter (collector). The provision of Article 76(3) of the Tax Ordinance 
Act also provides for the possibility of counting the tax overpayment of the remitter 
or collector towards their future tax obligations. Within the framework of a tax law 
relationship of a tax overpayment, such a credit may be made not only ex officio by 
the party obliged by virtue of the tax overpayment, but also at the request of the 
party entitled by virtue of the tax overpayment.27 As a result of the inclusion of the 
tax overpayment on account of tax arrears and current tax obligations, a mutual 
deduction of receivables of the entitled party, on account of the tax overpayment 
(taxpayer), on account of the tax overpayment obligation, as well as receivables 
of a public-law association (party obliged on account of the tax overpayment) on 
account of the tax obligation is made.28 This view is confirmed by the legal regula-
tion contained in Article 59(1)(1) and (3) of the Tax Ordinance Act, according to 
which the tax obligation expires in whole or in part by payment or deduction. As 
a result, it should be considered that an indirect refund has the features of statu-
tory offsetting, which means that, in fact, an overpayment is a tax law deduction in 
favour of the taxpayer’s obligations. This makes it possible to establish that, as soon 
as the overpayment is credited, the tax law relationship of overpayment will expire.

Summa summarum, Article 76 of the Tax Ordinance Act introduces a restric-
tion on the entitled party’s freedom to dispose of the amount of overpaid or unduly 
paid tax, and thus prevents such entity from freely disposing of the amount of over-
paid or unduly paid tax and from using it for any purpose. The tax overpayment 
may be refunded only if the party entitled to the tax overpayment is not burdened 
with overdue obligations together with default interest and has no current obliga-
tions either. This view is based on the content of Article 76(1) of the Tax Ordinance 
Act, in which the legislator used the wording: “tax overpayments and their interest 
shall be credited ex officio”. The application of this phrase by the legislator results in 
the fact that the credit of the tax overpayment within the framework of the tax law 
relationship is not dependent on the free discretion of the party obliged by virtue 
of the tax overpayment or on the disposition of the party entitled by virtue of the 
tax overpayment. The latter is allowed to dispose of the amount of the tax overpay-
ment only with regard to future tax obligations. If the entitled party submits such 
a request, the party obliged by virtue of the tax overpayment is bound by it, which 

27  See M. Popławski,  Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienia wspólne dotyczące relacji uprawnień 
podatkowych, Warszawa 2014, p. 91.

28  M. Ślifirczyk, Potrącenie jako forma zapłaty podatku w polskim prawie podatkowym, Warszawa 
1999, p. 27.
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at the same time means that it must execute this request. In this case, the right of 
the entitled party shall not limit either the order or the date of payment of future 
tax obligations. It should therefore be assumed that, as a result of an application 
being submitted by an entitled party in respect of a tax overpayment, it is released 
from the responsibility to pay tax, which will be covered from this overpayment. At 
the same time, it should be noted that in the event that a party entitled on account 
of a tax overpayment will not indicate the obligations to which it wants to trans-
fer the amount of the tax overpayment, the party obliged on account of the tax 
overpayment should collect a relevant statement from it. The introduction of such 
a solution results in the fact that the party obliged by virtue of the tax overpayment 
cannot independently decide to which tax obligations the overpayment should be 
credited.29 The condition of being bound involves the existence of a future obliga-
tion at the date of the application. It is important that the party obliged by virtue 
of a tax overpayment should verify the status of overdue and current obligations 
before refunding the tax overdue. This, in turn, makes the eligible view that in case 
of their existence the obliged party is entitled – on the basis of a legal norm – to 
include the tax overpayment on account of these liabilities.30

When analysing the issue in question, it should also be noted that the provisions 
of the Tax Ordinance Act provide for the possibility of charging tax overpayment 
against tax arrears in the following cases:31

 – on the date of payment by the taxpayer of undue tax or in an amount greater 
than that due,

 – on the date on which the taxpayer is charged undue tax or in an amount greater 
than that due,

 – on the date of payment by the remitter or collector of a due amount if such 
amount has been unduly determined or in an amount greater than that due,

 – on the date of payment by a third party or heir of a receivable resulting from 
a tax liability decision or a decision determining the amount of the testator’s 
tax obligation, if the receivable was unduly determined or in an amount greater 
than that due,

 – on the date of submission of the annual tax statement in the case of income 
taxes,

29  O. Łunarski, Zapłata podatku, Gdańsk 2002, p. 184.
30  See M. Ślifirczyk, Charakter prawny wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań 

podatkowych, in: R. Dowgier (ed.), Ordynacja podatkowa: kontrola realizacji zobowiązań podat-
kowych, Białystok 2012, p. 446.

31  See Article 76a(2) of the Tax Ordinance Act.
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 – on the date of submission of the excise duty statement,
 – on the date of submission of the declaration on payments from profit for the 

accounting year by sole shareholder State Treasury companies and state 
enterprises,

 – on the date on which the application for recognition of the overpayment was 
submitted.
If a party entitled by virtue of a tax overpayment is burdened with obligations 

under several titles, the party obliged by virtue of the tax overpayment is entitled 
pursuant to the provisions of the tax law to credit the tax overpayment against the 
tax with the earliest payment date, unless the entitled entity makes use of its right 
to indicate to which tax the overpayment is to be credited. The rules established for 
the disposal of overpaid tax are applicable respectively to tax refund, i.e., the refund 
of tax difference or the refund of input tax within the meaning of the regulations 
on value added tax, excise tax, civil law transactions and stamp duty. In the case of 
submitting an application to declare a tax overpayment, such overpayment shall 
be credited against the tax arrears on the date of submitting this application. This 
means that the tax overpayment under the tax law relationship is credited against 
tax arrears not on the date on which the decision to credit is issued, but on the date 
on which the tax law relationship of the tax overpayment or the tax law relationship 
due to the finding of a tax overpayment is established.32  

In conclusion, it should be stated that the responsibility of the entity liable on 
account of tax overpayment, resulting from the tax law standard, involves the proper 
settlement of the performance resulting from the tax overpayment. Inclusion of a tax 
overpayment on account of tax arrears and current obligations is a responsibility 
of the obliged party. As a consequence, the tax overpayment should be credited on 
the earliest possible date. In view of the possibility for an eligible entity to submit an 
application, it could be concluded that such application is not fully binding on the 
obliged party. In the event of the existence of tax arrears, default interest or current 
tax obligations, priority is given to the so-called indirect refund, i.e., the crediting 
of the tax overpayment against the overdue or current tax obligations. The legislator 
has unequivocally indicated that tax overpayment is independent of its occurrence 
and determination, as it imposes a responsibility on the party obliged by virtue of 
the tax overpayment to follow a certain sequence of proceedings. Within the frame-
work of the tax law relationship, an obligation to take certain actions ex officio has 

32  Judgment of the Voivodship Administrative Court in Gliwice of 14 May 2019, I SA/Gl 1264/18, 
LEX No. 2676440.
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been imposed, which in effect lead to the expiry of the tax law relationship of tax 
overpayment. Thus, the entitled entity has been deprived of the possibility to fully 
dispose of the tax overpayment. A contrario, the conclusion must be drawn that the 
absence of the tax arrears at the time when the tax overpayment occurs makes it 
impossible to count such overpayment towards arrears as, from the point of view of 
the tax law relationship, they do not exist. A party obliged by virtue of a tax over-
payment cannot “wait” for the tax arrears to arise, and its responsibility, resulting 
from the provisions of the tax law, is to return ex officio the amount of overpaid 
tax to the entity entitled by virtue of a tax overpayment. Based on the application 
submitted, the authority shall credit the overpayment against future obligations. 
Moreover, it should be noted that it is important for the effective recognition of the 
overpayment that the tax arrears on which the overpayment is to be credited exist 
and are not time-barred. It is only when the overpayment has been credited that 
the tax obligation expires.

Conclusions

The analysis carried out as part of this paper leads to the following conclusions.
A tax claim is an institution associated with a tax law relationship. Its legal 

structure is determined by such elements as the entity (entitled and obliged) and 
the subject matter and content (which consists of the rights and responsibilities of 
the parties). Within the framework of the obligation-involving relationship, the 
entitled entity has the right to demand from the obliged party a certain behaviour 
which does not always consist in the transfer of funds. A tax claim allows the tax-
payer to effectively demand a strictly defined behaviour, consistent with the content 
of tax law, from a specific entity under the tax law relationship. A contrario, this 
means that under no circumstances can a tax claim be based on a decision issued by 
a tax authority. The provisions of tax law bind not only the taxable party in the tax 
law relationship, but also the taxing party. Pursuant to the provisions of substantive 
tax law, the taxable party acquires substantive rights, for the protection of which it 
receives a number of means, e.g., to have the overpaid tax refunded.

A characteristic feature of the treatment of any tax overpayment that arises is 
such overpayment should in any case be set off against overdue and current tax 
obligations. This is provided for by the public law method of regulation. The con-
tent of the tax law relationship of tax overpayment is determined by the applicable 
tax law standards, and thus the obliged party is required to comply with the provi-
sions of the tax law. In the case analysed, the unequal position of the entities means 
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that the tax authorities are in charge of resolving the matters of the subordinate 
entity, i.e., the entity entitled to a tax overpayment.
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Annuity and life annuity contract used  
as a home reversion

Abstract

Equity release services are becoming increasingly popular nowadays. They are a remedy for 
the financial problems of seniors who do not have enough money to support themselves and 
cannot count on family support. In practice, these services are provided under a sales model 
and the entrepreneurs offering them (mortgage funds) treat their business activities com-
mercially as a way to increase their profits. The credit model, despite its regulation, does not 
work in practice. At the same time, the basis for the economic activity of these funds are the 
regulations governing annuity (Pl: renta) and life annuity (Pl: dożywocie) contracts – legal in-
stitutions with a maintenance function, whose aim is to help with maintenance. The impor-
tance of this function means that the debtor, as a party to annuity contracts, should not focus 
on making a profit, but on the material or personal support of the recipient. A discrepancy 
has therefore arisen between the maintenance function of annuity and life annuity and the 
commercial nature of the business of home reversion service providers, which distorts the es-
sence of the former. Therefore, the legitimacy of invoking Articles 903-916 of the Civil Code 
to home reversion services should be questioned and the aim of this paper is to examine such 
legitimacy. The analysis leads to the conclusion that annuity and life annuity contracts, due 
to their maintenance function, are not an appropriate legal basis for a reverse mortgage. The 
discussion is based on the theoretical method, in particular on a causal and critical analysis.
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Introduction

Annuity (Pl: renta) and life annuity (Pl: dożywocie) contracts are quite common 
legal institutions regulated in Articles 903-916 of the Civil Code1 (hereinafter 
referred to as the CC). They are usually recognised as agreements concluded 
between relatives, for the purpose of material or personal help. The literature 
stresses that an annuity and life annuity contract is of a family nature and the nature 
of the performances established in them is similar to maintenance, so they have 
a maintenance function.2 However, these agreements are also used for purposes 
other than those relating to maintenance or financial support for relatives, as they 
can also serve as a basis for commercial purposes in economic transactions. We are 
talking here about the institution of reverse mortgages or equity release services. 
This is a financial service which occurs in two models – credit (reverse mortgage) 
and sales (home reversion).3 The first one consists in the granting by the bank of 
a loan secured by a mortgage on real estate, the repayment of which is deferred 
until a certain moment after the death of the borrower, while the second consists in 
the transfer of the right to the real estate to third parties with the establishment of 
the right to live in such real estate for life in favour of the transferor.4 In the Polish 
legal system, the institution of a reversed mortgage exists only in the credit model, 
which is regulated by the Reverse Mortgage Act of 23 October 2014.5 Unfortunately, 
despite the fact that this Act has been in force for over six years, no eligible entity 
(bank6) has introduced this financial service into its credit offer, which is why legal 

1  Act of 23 April 1964 Civil Code, consolidated text, Dz.U. (Journal of Laws) of 2020, item 740.
2  See Z. Radwański, in: System Prawa Cywilnego. Prawo zobowiązań-część szczegółowa, Vol. III, 

part 2, Wrocław–Warszawa 1976, pp. 949 and 959.
3  See Sejm of the 7th term, Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie 

hipotecznym, Sejm print no. 2392, www.gov.pl, p.  1 or S. Skuza, Usługi finansowe typu equity 
release w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Stan obecny i propozycje zmian, “Problemy 
Zarządzania” 2012, Vol. 10, No. 4 (39), p. 243, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_
Zarzadzania/Problemy_Zarzadzania-r2012-t10-n4_(1)/Problems_Management_r2012-t10-n4_
(1)-s242-257/Problems_Management_r2012-t10-n4_(1)-s242-257.pdf (accessed 3.01.2020).

4  See P. Kowalczyk-Rólczyńska and T. Rólczyński, Odwrócony kredyt hipoteczny – dodatkowe źródło 
zabezpieczenia emerytalnego, “Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2014, No. 3, p. 134.

5  Reverse Mortgage Act of 23 October 2014, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of 2016, item 
786.

6  Pursuant to Article 4 in connection with Article 2(2) of the Reverse Mortgage Act, the lender 
can only be a bank, which also means a branch of a foreign bank, a branch of a credit institu-
tion or a credit institution conducting cross-border activities, as referred to in the Banking Law 
of 29  August 1997, consolidated text: Dz.U. (Journal of Laws) of Laws of 2020, item 1896, as 
amended.
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scholars and commentators indicate that this Act is a so-called “dead letter”.7 As far 
as the sales model is concerned, although it is not separately regulated in the Polish 
legal system, there are services in business that are qualified as home reversion. We 
are talking here about services offered by mortgage funds which, in exchange for 
the transfer of ownership of real estate, commit to pay a life-time monetary per-
formance.8 Although there is no specific regulation governing this type of activity, 
mortgage funds operate under the freedom of economic activity, and as the legal 
basis for these services they refer to the provisions on contractual annuity regulated 
in Articles 903-907 of the CC or on life annuity regulated in Articles 908-916 of the 
CC.9 Importantly, the mentioned Reverse Mortgage Act has been created precisely 
to limit the activity of provision of services that are qualified by mortgage funds as 
home reversion, and which are mainly aimed at making a profit.10 Already during 
the legislative work on the draft act, it was recognised that the legal tools used by 
mortgage funds, i.e., the institutions of contractual annuity and life annuity, are 
not an adequate basis for the provision of financial services, because these Code 
contracts are referred to by legal commentators as institutions of a maintenance 
function.11 It can therefore be concluded from that the ratio legis of this regulation 
is based on the assumption that a reversed mortgage is assigned another function 
which, for reasons of profit, can be described as commercial. Unfortunately, the leg-
islative measures taken have not contributed to regulating this practice of mortgage 
funds. In my opinion, the commercial use of annuity and life annuity contracts 
raises concerns. While it is true that both reverse mortgages as well as Code annuity 
and life annuity contracts have many important social functions, in the case of 
the latter the most important is the maintenance function.12 That is why annuity 

7 See K. Dziewulska, O potrzebie nowego uregulowania odwróconej hipoteki, “Gubernaculum et 
Administratio” 2017, No. 1, Vol. 15, p. 98.

8  https://www.funduszhipoteczny.pl/ (accessed 3.01.2020); http://www.familiasa.pl/renta-dozywot-
nia (accessed 03.01.2019), http://omnes.com.pl/?oferta-korzysci (accessed 3.01.2020).

9  See K. Dziewulska, op. cit., p. 104.
10  See M. Bączyk, in: M. Stec, (ed.), System prawa handlowego, Vol. 5, Warszawa 2017, p. 1021; Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Raport z kontroli przedsiębiorców zawierających umowy 
świadczeń dożywotnich, Wrocław 2013, www.uokik.gov.pl, p. 8ff. (accessed 3.01.2020).

11 See A. Stangret-Smoczyńska, Umowa renty, in: M. Drela (ed.), Renta w prawie polskim, Wrocław 
2016, p. 115; http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/78228/Renta_w_prawie_polskim.pdf 
(ac ces sed 3.01.2019); K. Radel, Umowa dożywocia i jej funkcja alimentacyjna, Białystok 2016, p. 72, 
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/5725/1/K_Radel_Umowa_dozy wo cia 

_ i_jej _fun kcja_alimentacyjna.pdf (accessed 3.01.2019).
12  See A. Jóźwiak, Instytucje dożywocia oraz odwróconego kredytu hipotecznego w świetle ich funkcji 

alimentacyjnej, “Iuridica Studia Toruniensia”, Vol. XXII, p.  98. The author argued that the 
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and life annuity contracts, precisely because of their maintenance function, should 
not be used for commercial purposes, because in my opinion, these functionalities 
rather stand in opposition to each other.

In this paper I will present an analysis of annuity and life annuity contracts from 
the point of view of their maintenance function, because I believe that it is this func-
tion and the features of these contracts resulting from it that indicate that Articles 
903-916 CC are not an appropriate basis for the commercial activity of mortgage 
funds. I will precede these reflections with a brief analysis of reverse mortgage.

Reverse mortgage in Poland

In order to examine the validity of this thesis, it is first necessary to analyse reverse 
mortgage as an institution with a commercial function. As I pointed out in my 
introduction, equity release services come in the form of a credit model (reverse 
mortgage) and a sales model (home reversion), and both are referred to as reverse 
mortgages. These are financial products for the seniors that enable the release of 
frozen capital held in the form of real estate in exchange for one-off or periodic 
cash payments.13 The parties to a reverse mortgage agreement are, in the case of the 
credit model, the bank and the consumer, and in the case of the sales model, the 
mortgage fund and the consumer. As far as the credit model is concerned, Article 
4 of the Reverse Mortgage Act explicitly states that the lender can be a bank and 
the borrower an individual (natural person). In the case of services provided by 
a mortgage fund, only an individual who meets the requirements set out by the 
fund may use the offer.14 In addition, mortgage funds are ordinary entrepreneurs 
who are not subject to the control of the Financial Supervision Authority or to 
any specific regulation concerning capital equipment.15 In the case of the credit 

maintenance function should be attributed to both the annuity and life annuity contract and the 
reverse mortgage. I do not agree with this assertion regarding reverse mortgages, since this is 
a financial service offered by commercial entities whose purpose is not to provide maintenance, 
nor to help consumers personally, but to make a profit by allowing the capital accumulated in 
property to be unfrozen. The profit-oriented approach, in my opinion, makes a reverse mortgage 
a legal institution with a commercial function.

13  See M. Paduszyńska, S. Zbyszewski, Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się 
społeczeństwa polskiego, “Finanse i Prawo Finansowe” 2016, Vol. III, No. 2, p. 27.

14  https://www.funduszhipoteczny.pl/ (accessed 03.01.2020); http://www.familiasa.pl/renta-dozy-
wotnia (accessed 03.01.2019); http://omnes.com.pl/?oferta-korzysci (accessed 3.01.2020).

15  See M. Gajewska, Reverse mortgage jako nowe źródło dochodu starzejącego się społeczeństwa na 
tle zmian demograficzno-społecznych, in: J. Osiński and M. Pachocka (eds.), Zmieniający się świat. 
Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, Warszawa 2013, p. 358.
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model, the owner of the real estate remains so for the duration of the contract with 
the bank, and the real estate is only subject to security. The bank does not have 
to make monthly withdrawals of a certain amount, but this can also be done in 
the form of a transfer to an account or via a credit line with a fixed limit.16 The 
sales model, in turn, consists in the transfer of real estate ownership to the fund 
in exchange for monthly payments, the amount of which is determined based on 
a number of factors, such as gender, age of the elderly, data from Statistics Poland 
(GUS) with average life expectancy, which is then reduced by the costs incurred by 
the entrepreneur to prepare the entire transaction.17 In practice, the total value of 
the cash performances paid by the fund is approximately 30-40% of the value of the 
property, which is usually determined by a valuer employed by the company.18 The 
form of such an agreement usually comes down to the transfer of ownership of the 
real estate to the fund in exchange for the payment of annuity and the establish-
ment of a lifetime personal servitude (right of habitation) or the right to use the 
real estate.19

Both the sales model and the credit model, as equity release services, rely on the 
cashing of the capital accumulated in the real estate, so the fundamental issue to 
determine the value of the bank or fund’s performance is the value of the real estate 
and the legal title to it,20 not the personal needs of the real estate owner. In their 
activities, these entities are not directly oriented towards helping the beneficiaries 
of these services, and the difficult life situation or the inability to support oneself is 
not relevant to the obligation to fulfil the commitment and to set the level of annu-
ity. In turn, a beneficiary of either services (home reversion or reverse mortgage) 
aims to earn additional income, supporting only his or her independent living.21 

16  See M. Wielgo, Emerytura za hipotekę, “Gazeta Wyborcza”, 25.07.2012.
17  See A. Marciniuk, Renta hipoteczna a odwrócony kredyt hipoteczny na rynku polskim, “Śląski 

Przegląd Statystyczny” 2014, No. 12, Vol. 18, p. 255.
18  See M. Paduszyńska, S. Zbyszewski, op. cit., p. 29.
19  Ibidem, p. 28.
20  See E. Rutkowska-Tomaszewska, Odwrócony kredyt hipoteczny – lekarstwo na ubóstwo emerytów 

(seniorów, osób starszych)?, in: J. Blicharz, L. Klat-Wertelecka and E. Rutkowska-Tomaszewska 
(eds.), Ubóstwo w Polsce, Wrocław 2015, p. 168.

21  This conclusion is based on the fact that this institution is intended for senior citizens who do not 
have enough money to support themselves. This was also the reason for granting the first reversed 
mortgage. Moreover, this was the aim of the legislator, as is clear from the explanatory memoran-
dum to the draft Reverse Mortgage Act and the draft Life Money Assistance Bill Act. In the case of 
the services offered by mortgage funds, such an objective result directly from the content of their 
offers.
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The conclusion of a contract with a bank or a mortgage fund does not transfer the 
responsibility for the consumer’s livelihood to these entities.

Despite the obviously commercial use of reversed mortgages, including the sales 
model, mortgage funds cite the provisions on annuity and life annuity contracts as 
the legal basis for their activities. In my opinion, however, this relationship has little 
to do with contracts for maintenance. The legal relationship between a consumer 
and a mortgage fund, which, by the mere fact of undervaluing a real estate, shows 
that the purpose of its activities is profit, not to provide maintenance, but only to 
pay a performance and to establish a limited right in rem in the real estate. Equity 
release services in their current form should therefore be assigned a commercial 
function. The notion of commerciality (trading) comes from the Latin word com-
mercion – trade in goods22 and, according to the dictionary of the Polish language, 
means an activity aimed only at making profit or the products of such activity.23 
In the past, this term was simply called trade.24 Therefore, the commercial func-
tion will have a legal institution which, through its functioning, contributes to the 
exchange of goods and the generation of income, which is certainly the case with 
reverse mortgages.

The concept of the maintenance function

The function of the law is to produce specific, significant, and lasting effects in 
a given community by establishing and applying laws with specific content.25 As 
I. Bogucka says the law and its institutions in the social system serve to maintain 
order in this system. This objective pursues an important social interest leading 
to the balance necessary for the proper functioning of the community (social 
function).26 These institutions should therefore be constructed in such a way as 
to produce an effect adequate to the objective intended for them by the legislator. 

22  See B. Pakosz, E. Sobol, C. Szkiłądź, H. Szkiłądź and M. Zagrodzka, Słownik wyrazów obcych, 
Warszawa 1991, p. 440.

23  https://sjp.pwn.pl/szukaj/komercja.html (accessed 13.02.2020).
24  Ibidem.
25  W. Gromski, in: A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, S. Kaźmierczyk and S. Pulka (eds.), Wprowadze-

nie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa 2006, p. 190.
26  According to I. Bogucka  – law performs social functions if there is an adequacy between the 

normative system and social reality: “social functions are spoken of based on the assumption that 
there is a connection between legal norms and social reality and human behaviour, that the law 
influences social reality, and that this influence is expressed in the observable effects of the law. – 
See I. Bogucka, Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Warszawa 2000, p. 97.
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This is what the functionality of these institutions is all about.27 The functions of 
legal institutions are not explicitly expressed in the rules governing them and are 
usually clarified in scholarly writings. This is also the case with annuity and life 
annuity contracts, which are precisely assigned a maintenance function. However, 
the question remains as to what the maintenance function is, what is its nature and 
how it should be defined. According to the dictionary of foreign words and phrases, 
the term maintenance (in Latin: alimentum – food) should be understood as means 
provided to a person who is unable to support himself or herself, including money, 
benefits in kind, as well as the costs of bringing up and looking after children.28 
Although there is no legal definition of the maintenance function itself in the Pol-
ish legal system, Article 128 of the Family and Guardianship Code29 defines the 
maintenance obligation as the commitment to provide means of subsistence and, 
where necessary, means of upbringing. However, the maintenance obligation as 
defined by Article 128 of the Family and Guardianship Code does not apply to legal 
institutions arising from relations under the Civil Code, such as annuity or life 
annuity contracts.30 If such an obligation were to arise on the basis of these agree-
ments, then we would not be able to speak of different legal institutions.31 The issue 
of defining the function of a legal institution as maintenance is different, and this 
is what is attributed to an annuity and life annuity contract. Annuity and life annu-
ity contracts do not have to be a maintenance obligation to have a maintenance 
function.

Based on the importance of the maintenance obligation laid down in Article 
128 of the Family and Guardianship Code, the maintenance function will mean 
that the objective is to meet the needs of the person concerned and the result is 

27  See T. Zieliński, Prawo pracy. Zarys systemu, part I, Warszawa–Kraków 1986, pp. 37-38: The mean-
ing of the law is to introduce order into collective life, so only those ways in which the law affects 
social relations that serve the above purpose, deserve to be called the function of law”. T. Zieliński 
clearly emphasises that consideration of the function of the law also means solutions to the func-
tion of legal institutions which establish the law for the order of collective life. He also states that: 

“The word ‘function of law’ in this general sense is used to designate both effects consistent with 
the socioeconomic purpose of the law (i.e., effects that are assessed positively) as well as negative 
effects that were unintended by the legislator, i.e., those that meet with social disapproval”. See also 
I. Bogucka, op. cit., p. 49.

28  See W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1999, p. 29.
29  Act of 25 February 1964 – the Family and Guardianship Code, consolidated text, Dz.U. (Journal 

of Laws) of 2020, item 1359.
30  See M. Andrzejewski, in: H. Dolecki, T. Sokołowski (eds.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komen-

tarz, LEX 2013, commentary to Article 128, index 1.  
31  Also due to the prohibition of synonymous interpretation.
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the realisation of such objective. The maintenance function consists in the fact that 
the legal institutions concerned act in a similar way to the maintenance obligation, 
and therefore in such a way as to provide someone with a means of subsistence or 
upbringing. In my opinion, therefore, the maintenance function must be assessed 
in the context of the elements of a maintenance obligation and defined from its 
perspective.

Maintenance function of annuity contract and home reversion

According to Article 903 of the Civil Code, the content of the obligation are periodic 
performances in money or in fungibles. Legal scholars describe the maintenance 
function as a contractual payment, because the purpose of the services provided is 
usually to deliver means of support to the beneficiary.32 The maintenance function 
of an annuity contract should be analysed by analogy through the prism of the 
maintenance obligation. Such an analogy seems appropriate with regard to annuity 
established without remuneration, but doubt may arise in the context of annuity 
established against remuneration, in which, after all, the beneficiary is also obliged 
to deliver the performance. When talking about maintenance in general, whether it 
is a maintenance obligation governed by Article 128 of the Family and Guardianship 
Code, or the maintenance functions of some legal institution, it should be borne 
in mind that the question of payment is also important. As far as the maintenance 
obligation is concerned, it is clear that the very nature of the relationship from 
which such an obligation arises precludes demanding of any payment that consti-
tutes equivalent of such an obligation from the beneficiary. But when it comes to 
the annuity contract under the Code, it is no longer so obvious. There are two cases 
where the issue of remuneration needs to be discussed: annuity without remunera-
tion (donation) and annuity established against remuneration. This issue is regulated 
by Article 906 of the Civil Code, according to which the provisions on sale apply to 
annuity established against remuneration, while the provisions on donation apply 
to annuity established without remuneration. Lack of remuneration for the annuity, 
pursuant to the provisions on an annuity and donation contract (Article 888 et 
seq. of the Civil Code), means that in return for periodical performances in money 
or fungibles, the beneficiary is not obliged to provide any performances, as the 

32  See E. Niezbecka in: A. Kidyba (ed.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szc-
zególna, LEX 2014, as well as Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania – część szczegółowa, 
Warszawa 2012, p. 305.
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obliged party provides free of charge the value of his/her property.33 Moreover, the 
beneficiary shall not be obliged to provide any performance, which makes the anal-
ogy with the maintenance obligation described above clear. The question remains, 
however, as to whether, in the case of a remuneration reservation in the annuity 
contract, it will still be possible to attribute the maintenance function to it? If there 
is a kind of exchange of goods, to which the sales law applies mutatis mutandis, 
the claim about the purpose of maintenance or upbringing, and therefore about 
the maintenance function, can be called into question. However, I believe that no 
remuneration for an annuity deprives this agreement of its maintenance function. 
Pursuant to Article 906(1) of the Civil Code, the payment in an annuity contract is 
reduced exclusively to the remuneration for establishing the annuity and there is 
no equivalence of performances in this provision. The remuneration is not related 
to the value of the sum of annuity performances, which, nota bene, are not known 
in advance. Reservation of remuneration for an annuity cannot change the legal 
nature and function of this legal institution. The aim of the obliged party should be 
primarily to provide the beneficiary with the means of support or to enable him/her, 
for example, to take up or continue his/her education,34 and not to make a profit 
from the conclusion of the annuity contract. This position is confirmed by the 
current views of legal scholars and commentators, who assume that: “not without 
significance is also the fact that, pursuant to the Civil Code, the annuity has been 
placed next to a life annuity contract or other institutions serving as maintenance. 
(...) One should not forget about its model code approach, where the annuity func-
tions strictly as a contract of maintenance. This determines its situation in family 
or other relationships of a personal, rather than an economic nature. In principle, 
therefore, the purpose of an annuity contract is to provide financial support for 

33  As the provisions on donation apply accordingly to the pension established without remuneration, 
the obliged person is liable for non-performance or improper performance of the commitment 
pursuant to Article 891 of the Civil Code, liability on account of warranty for defects of things 
pursuant to Article 892 of the Civil Code, and may make a declaration of termination of the 
contract for reasons indicated in Articles 896 and 898 of the Civil Code, with the exception of 
those contained in Article 902 of the Civil Code, i.e. when the donation (here: a pension) makes 
satisfaction of an obligation resulting from the principles of social coexistence. Moreover, pursu-
ant to Article 897 of the Civil Code, in case of an impoverishment, the party obliged to pay the 
annuity may demand from the beneficiary to provide means of support within the limits of the 
existing enrichment due to the annuity paid. See Z. Radwański, System, op. cit., p. 594.

34  See the judgment of the Voivodship Administrative Court in Łódź of 19 March 2008, I SA/Łd 
1189/07, LEX No. 468808; judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 17 May 
2006, II FSK 716/05, LEX No. 282605.
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a specifically identified person”.35 The judiciary also stresses that, if the entire per-
formance is defined in a contract, it will not, in fact, be an annuity contract, because 
the performance will be a one-off payment, yet payable in instalments.36 Therefore, 
I think that if, at the time of the annuity contract, the remuneration is in the form 
of ownership of property, and the amount of the performance to be paid is deter-
mined by reference to the value of the property constituting the remuneration, we 
are dealing with a sales contract with a price paid in instalments. All the more so, if 
the obliged party is an entrepreneur whose objects are is to conclude a contract for 
a cash performance granted in exchange for the transfer of ownership to real estate, 
where the amount of the performance depends on the value of such real estate, we 
may speak of a sale by instalments as specified in Article 583(1) of the Civil Code. 
This particular type of sale cannot be equated with a contractual annuity institution. 
I believe that such a legal act, i.e., a contract of sale by instalments made as a payable 
annuity contract, may, pursuant to Article 83 of the Civil Code, be ostensible and 
thus defective, and as such be null and void. The causa of this contract, which is 
based on the motives of the parties, which in turn should be sought in the relation-
ship between the debtor and the person entitled to performances, is also relevant.37 
I take the view that this motive involves the financial assistance to the beneficiary 
to enable him/her to meet his/her livelihood needs.

With regard to the activities of mortgage funds, I do not think it is right to use 
an annuity contract for home reversion services. This is due to the recognition of 
the maintenance function as the basis of the annuity contract. The purpose of this 
contract is, irrespective of the question of remuneration, to meet the needs of main-
tenance of the beneficiary or to satisfy his/her other needs, through the periodic 
provision by the obliged party of performances in money or in fungibles. However, 
in spite of the arguments that have been set out, leading to the conclusion that the 
annuity contract is unlikely to be used for commercial purposes, especially in the 
form in which it is used by mortgage funds, it should be stressed that this issue is 
not so clear. The qualification of the type of such an agreement will depend on the 
content of the given contract and it may turn out that if a given performance (even 
if its amount depends on the value of the real estate and the average life expectancy) 
is to be paid for life, and due to the random nature of the life expectancy factor, it 

35  See A. Stangret-Smoczyńska, op. cit., pp. 117-118.
36  See judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 1 March 2006, II FSK 409/05, 

LEX No. 202167 and judgment of the Supreme Administrative Court in Warsaw of 1 March 2005, 
FSK 1533/04, LEX No 154732.

37  See A. Stangret-Smoczyńska, op. cit., p. 118.
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is difficult to determine the amount of the entire performance, it will be closer to 
a contract of annuity against remuneration than to a sales contract. However, even 
in this case, I would rule out recognition of this contract as annuity pursuant to 
Article 903 of the Civil Code, and I would suggest that it should be considered 
an innominate contract with elements similar to annuity. Despite the similarity in 
the subject matter of essentialia negotii both legal relations, i.e. contractual annuity 
and home reversion, perform different functions which should not be mixed and 
treated interchangeably. In my opinion, the use of contractual annuity by a mort-
gage fund for commercial purposes may cause harm to the real estate holder, who 
is also a consumer.  

Maintenance function of a life annuity contract and home reversion

Already during the period of validity of the Code of Obligations,38 an annuity con-
tract solved the problem of maintenance for seniors or incapacitated persons who, 
due to the lack of universal retirement provision, did not have an income sufficient 
to provide for themselves and meet basic life needs.39 From the very beginning, this 
agreement had a specific maintenance objective, which has also been reiterated 
under the current Civil Code. The content of the current life annuity contract, pur-
suant to Article 908 of the Civil Code, is the maintenance for life for the beneficiary 
in exchange for the transfer of ownership of the real estate by him/her onto the 
obliged party. In the case of this contract, there is no distinction between a contract 
against or without remuneration, since the obligations of the parties are the essence 
of this legal institution, i.e., they are a sine qua non of its legal existence. We are 
therefore dealing with a bilaterally binding contract, in which each party is pro-
viding at the expense of its assets. The beneficiary’s performance is the ownership 
of the real estate, and the commitment of the obliged party is to provide lifetime 
maintenance  – also at the expense of its assets. Legal commentary stresses that 
a life annuity contract is an act in law that is binding, payable and reciprocal40, and 
because the burden of the annuitant’s performances is dependent on the length 

38  Ordinance of the President of the Republic of Poland of 27 October 1933 – the Code of Obliga-
tions, Dz.U. (Journal of Laws) of 1933, No. 82, item 598.

39  See Z. Policzkiewicz-Zawadzka, Umowa o dożywocie, Warszawa 1971, p. 25, as well as the judg-
ment of the Supreme Court of 28 June 1945, I C 5/45, LEX No. 159388.

40  See W. Zabagło, Uwagi o dożywociu, “Nowe Prawo” 1951, No. 11, p.  19; Ł. Węgrzynowski, 
Ekwiwalentność świadczeń w umowie wzajemnej, Warszawa 2011, p. 138.
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of his/her life, it cannot be determined in advance, whereby it is also random.41 
Pursuant to Article 908(1) of the Civil Code, the essentialia negotii of a life annu-
ity contract is to provide the transferor (the beneficiary, the annuitant) with food, 
clothing, accommodation, light, and fuel, to provide him/her with appropriate help 
and care in case of illness and to give him/her at the expense of the acquirer (the 
obliged party) a funeral in accordance with local customs. Of course, it should be 
borne in mind that this understanding of maintenance has been preceded by the 
legislator with the phrase “in the absence of a different contract”, which means 
that these elements apply if the parties did not regulate their obligations in detail. 
However, shaping these elements of subsistence differently cannot limit the com-
mitments arising from the obligation to support the annuitant, since the purpose 
of the annuitant’s performance is to ensure that the party obliged to provide the 
service shall meet the needs of the beneficiary in such a way as not to force the 
beneficiary to search for other sources to meet his/her necessary life requirements.42 
This position is well established in legal scholarship, as it already existed under the 
Code of Obligations. In accordance with the view of the Supreme Court, expressed 
in its ruling of 28 June 1945, a life annuity contract must specify the performances 
of the acquirer, which are capable of providing the transferor with all the needs of 
life to such extent that he/she will no longer need to get other means to meet the 
necessary requirements of life.43 The same applies to the provision of adequate help 
for the annuitant. However, this concept should not be limited to help during illness, 
as it also applies to other personal activities, such as dealing with an official matter 
or sending a letter, cleaning the annuitant’s flat, washing his/her clothes and other 
activities that are necessary in a given situation.44 Such an understanding of this 
legal institution stems primarily from the socio-economic purpose of life annuity, 
the principles of community life and established customs.45 A different contract – 

41  See W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999, p. 498; A. Kidyba, in: E. Niez-
becka, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2010, p.  1228  – calls a life annuity contract an 
agreement that is nominate, executed against remuneration, voluntary, obliging, causing bilateral, 
mutual and random commitment.

42  See the judgment of the Court of Appeal in Biaystok of 6 March 2015, I ACa 858/14, LEX 
No. 1661139.

43  See the judgment of the Supreme Court of 28 June 1945, I C 5/45, LEX No. 159388; judgment 
of the Supreme Court of 9 May 2008, III CSK 359/07, LEX No. 453125; judgment of the Court 
of Appeal in Łódź of 27 February 2015, I ACa 1279/14, LEX No. 1665831; as well as G. Bieniek, 
Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Vol. 2, p. 765.

44  See Z. Policzkiewicz-Zawadzka, op. cit., p. 88.
45  See A. Szafrańska, A. Szyszka, Umowa o dożywocie i służebność mieszkania, “Doctrina. Studia 

Społeczno-Polityczne” 2011, No. 8, p. 205.
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that is, one that does not provide the transferor with life maintenance – cannot be 
qualified as a life annuity contract.46 Although a life annuity contract is random 
and, as in the case of a contact of annuity against remuneration, it is not possible 
to determine the amount of the performance of the obliged party a priori, the size 
of the performance is influenced by the value of the real estate being sold and its 
profitability, as well as the life standard of the annuitant to date.47 Legal scholars 
and commentators stress that, contrary to appearances, it is not, however, economi-
cally possible to determine the amount of the annuitant’s performance, since it is 
secondary to the obligation to support the annuitant, which means that, regardless 
of the amount of the performance, the obliged party is required, if necessary, to 
meet the higher needs of the annuitant if justified by circumstances such as his/her 
state of health.48 The primacy of the subsistence function of a life annuity contract 
is strongly emphasised in legal writings. According to Z. Radwański’s view, since 
the main, and perhaps even the only, purpose of a life annuity contract is to support 
the real estate transferor, and if it is also properly performed, the primary function 
of this contract is the maintenance function.49 In my opinion, the function of the 
life annuity contract, as defined in this way, determines the use of this contract for 
support purposes in the broad sense, which also includes personal performances, 
which, in turn, calls into question the commercial use of this legal institution by 
economic operators, such as, for example, mortgage funds. Of course, the provi-
sions governing a life annuity contract do not limit the personal scope of the real 
estate acquirer, so it should be concluded that it may be a natural person, a legal 
person, or an organisational unit under Article 331 of the Civil Code. Legal com-
mentary also indicates that entities such as religious congregations running nursing 
homes, which can successfully perform the duties resulting from a life annuity 
contract, can also be a party to this contract.50 On the other hand, the transferor, 
and therefore subsequently the annuitant, can only be an individual, because of the 
maintenance nature of this service.51 There is no doubt about this. However, when 
assessing the possibility of using a life annuity by commercial operators, considera-
tion must not be overlooked as regards the relationship between the party which is 

46  See the judgment of the Court of Appeal in Łódź of 27 February 2015, I ACa 1279/14, LEX 
No. 1665831.

47  See Z. Policzkiewicz-Zawadzka, op. cit., p. 90.
48  Ibidem.
49  See Z. Radwański, System, op. cit., pp. 614-615.
50  See G. Bieniek, op. cit., p. 764; K. Radel, op. cit., p. 91.
51  See A. Jóźwiak, op. cit., p. 86.
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obliged and the annuitant. Legal scholars and commentators highlight that, in view 
of the maintenance objective of a life annuity contract, there must be a relationship 
between the party which is obliged and the annuitant that is sufficiently close to jus-
tify the will to ensure life support.52 In the opinion of Z. Policzkiewicz-Zawadzka, 
the very fact of establishing life annuity proves the existence of a relationship of 
closeness between the parties (usually kinship or affinity).53 Such a conclusion can 
also be drawn from the provision of Article 913(1) of the Civil Code, which speaks 
about the deterioration of relations between the parties, resulting in the inability to 
continue direct contact. In my opinion, this provision suggests that the ratio legis 
of life annuity contracts is based on the assumption that these contracts will be 
concluded between people who already have a close relationship.

From the point of view of these arguments, it is also important to indicate the 
admissibility of encumbering the real estate with a right to habitation or other per-
sonal servitudes referred to in Article 908(2) of the Civil Code. Prima facie it could 
seem that since a life annuity contract may consist in encumbering the property 
with an easement, actually nothing stands in the way of concluding a life annuity 
contract of this form between the owner of the real estate and a mortgage fund. 
However, it should be borne in mind that the right to encumber a real estate with 
easement is only an additional legal possibility, which the parties may include in the 
life annuity contract. Such encumbrances do not result from the obligation of the 
acquirer, as mentioned in Article 908(1) of the Civil Code, to provide the transferor 
with life support.54 It is not, therefore, a question of choosing whether the annuitant 
is entitled to a livelihood or an easement. The latter can only exist alongside rights 
arising from subsistence, because rights arising from a limited right in rem do not 
constitute an essential negotii of a life annuity contract and therefore become part 
of the contract by virtue of the will of the parties.55 This means that the inclusion 
of such legal provisions in the agreement does not result in a validity of the life 
annuity contract, as this provision merely emphasises that the inclusion of such 
provisions in the agreement does not preclude it from being considered a life annu-
ity contract.56 The aim and consequence of the inclusion of usufruct and easement 

52  See K. Radel, op. cit., p. 88.
53  See Z. Policzkiewicz-Zawadzka, op. cit., p. 78.
54  See G. Bieniek, op. cit., p. 765.
55  See A. Biały, in: M. Fras and M. Habdas (eds.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część 

szczególna. Tom V, (art. 535–764(9)), Warszawa 2018, commentary to Article 908.
56  Ibidem.
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is to give the annuitant his or her rights to more extensive protection.57 However, 
regardless of the reservation of limited rights in rem, it is precisely the obligation 
to provide subsistence to the annuitant that is essential for the legal existence of 
a life annuity contract. It should therefore be made clear that it is not acceptable for 
a contract to be designed in such a way that a right in rem or an annuity has a domi-
nant function, since the basis of a life annuity contract is, in any case, the obligation 
of the acquirer to maintain the life annuity for the person for whom the life annuity 
has been established.58 Thus, life annuity is a subjective right which always covers 
the subsistence of the real estate transferor until his or her death, and only if the 
parties expressly agree, can life annuity also cover usufruct or personal servitude.59 
From this point of view, a contract with a mortgage fund cannot be considered a life 
annuity contract, as it does not consist in subsistence within the meaning of Article 
908 of the Civil Code, but only in the conversion of capital into a life annuity and 
the granting of a limited right in rem in exchange for the transfer of property. The 
performance of a mortgage fund cannot be considered subsistence, and the result-
ing legal relationship has no maintenance function.

In order to complete the analysis of a life annuity contract, it is worth noting the 
lack of reference to other provisions in the regulations governing this legal institu-
tion, which can be seen in turn in the regulation of the annuity contract. In the 
latter, in the unregulated scope, we apply provisions either on the contract of sale 
(when establishing annuity against remuneration) or on the contract of donation 
(when establishing annuity without remuneration). In the case of a life annuity con-
tract, therefore, there are no grounds for applying the rules governing any other 
type of contract, as this is a sui generis regulation. This also seems inappropriate 
in view of the specific nature of a life annuity contract, which is mainly based on 
personal maintenance payments. This institution should therefore be considered as 
a comprehensive regulation. If, on the other hand, the parties decide to conclude 
a contract with features which combine several types of agreements, including a life 
annuity contract, but also other features not regulated by the provisions of Arti-
cles 908-916 of the Civil Code, such a contract cannot be considered a life annuity 
contract, but a kind of innominate contract. In my opinion, the legal relationship 
between mortgage funds and elderly people, under which the latter transfer own-
ership of real estate to the fund in exchange for a life annuity calculated based on 
average life expectancy data from Statistics Poland (GUS) and on the value of the 

57  Ibidem.
58  Judgment of the Court of Appeal in Łódź of 27 February 2015, I ACa 1279/14, LEX No 1665831.
59  See Z. Policzkiewicz-Zawadzka, op. cit., p. 35.
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real estate, without considering the real needs of the owner and his/her previous 
status, cannot be considered a life annuity, regardless of the parties’ positions.

Conclusions

Annuity and life annuity contracts presented herein undoubtedly have a mainte-
nance function, which is their primary and most important one. The purpose of an 
annuity contract is to provide the beneficiary with certain periodic performances 
in order to satisfy his or her legitimate needs, while the purpose of a life annuity 
contract is to support the beneficiary in a broader sense. Legal institutions with 
a maintenance function are intended to meet the specific needs of the recipient. 
This interpretation leads to the conclusion that none of these agreements should be 
used for commercial purposes, i.e., the conclusion of such agreements should not be 
a route to a profit for the entity concerned. It is not right that the activities of a legal 
institution with a maintenance function, that is to say, a legal institution whose 
purpose is to make it possible to meet the needs of the beneficiary (this is the case 
even if an annuity contract established against remuneration is concluded), should 
lead to a multiplication of such entity’s assets. Providers offering reverse mortgage 
services aim to make a profit. A service provider that is an entrepreneur aims to sell 
the service in return for remuneration, while a service recipient (consumer) aims to 
unfreeze its own capital accumulated in real estate with the help of such a provider. 
There can be no question of providing services at the expense of the provider’s 
assets because the latter only helps to cash in the recipient’s capital and does so for 
adequate remuneration. That is why I do not think it is right for mortgage funds 
to use the codified annuity and life annuity contracts as a sales model for reverse 
mortgages. The maintenance function of annuity and life annuity contracts and the 
commercial function of reversed mortgages are putting these legal institutions in 
conflict. In my opinion, the proposed action of mortgage funds is detrimental to 
the interests of those to be protected by the institutions of contractual annuity and 
life annuity.
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Zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. 
w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Streszczenie

W niniejszym artykule rozważono zasadność obowiązywania art. 278 § 2 k.k. penalizujące-
go przywłaszczenie programu komputerowego w odniesieniu do art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W artykule posłużono się 
metodą językowo-logiczną wraz z elementami komparatystycznymi. W pierwszej kolejności 
zanalizowano najważniejsze znamiona czynu z art. 278 § 2 k.k., a następnie znamiona czynu 
z art. 117 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W drugiej kolejności zba-
dano wzajemny stosunek zakresów norm wysłowionych w tych przepisach. Autor wskazał, 
że pomiędzy zakresami norm wysłowionych w art. 278 § 2 k.k. i w art. 117 ust. 1 PrAut zacho-
dzi stosunek krzyżowania się. W związku z tym obowiązywanie art. 278 § 2 k.k. jest zasadne. 
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Wprowadzenie

Celem niniejszego opracowania jest rozważenie zasadności obowiązywania art. 278 
§ 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny1 w kontekście obowiązy-
wania art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych2. Prima facie może się bowiem wydawać, że art. 117 ust. 1 PrAut 
penalizuje podobny zakres zachowań, jaki penalizuje art. 278 § 2 k.k. W pierwszej 
kolejności należy dokonać analizy wybranych znamion art. 278 § 2 k.k., a następnie 
poddać analizie znamiona przestępstw z art. 117 ust. 1 PrAut i dokonać porówna-
nia tych regulacji.

Przestępstwo z art. 278 § 2 k.k.

Zgodnie z art. 278 § 2 k.k.: „Tej samej karze podlega [od 3 miesięcy do 5 lat – przyp. 
M.G.], kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej”. Analizowane przestępstwo uznawane jest 
w doktrynie za przestępstwo skutkowe, bowiem skutkiem jego popełnienia ma być 
uzyskanie programu komputerowego3. Takie ujęcie skutku przestępstwa abstrahuje 
od zamiaru kierunkowego, jakim musi się kierować sprawca. Ustawodawca wprost 
wskazał, że sprawca ma działać w celu uzyskania korzyści majątkowej. Skoro usta-
wodawca posłużył się zwrotem „w celu”, to do bytu przestępstwa niewymagane jest 
osiągnięcie tego celu. Jeśli już szukać skutku, to wydaje się, że może nim być naru-
szenie praw osobistych lub majątkowych praw autorskich, jak również osiągnięcie 
korzyści majątkowej z bezprawnie uzyskanego programu komputerowego4.

Przedmiotem przestępstwa jest cudzy program komputerowy. Jak wskazują 
M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas, programem komputerowym jest: „zakodowany 
na odpowiednim nośniku informacji zapis składający się na utwór przedstawiający 

1  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zmian. 
(dalej: k.k.).

2  Ustawa z dnia 4 lutego 1994  r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1231 ze zmian. (dalej: PrAut).

3  Zob. M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna. Warszawa 2017, s. 734.
4  Skutek ten ziści się wyłącznie w sytuacji faktycznego osiągnięcia korzyści majątkowej z bezpraw-

nie uzyskanego programu komputerowego. Uwaga ta jest istotna, gdyż ustawodawca wymaga od 
sprawcy działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nie zaś faktycznego jej uzyskania. Nie 
zawsze zatem popełnienie przestępstwa z art. 278 § 2 k.k. pociągać będzie za sobą ziszczenie się 
tego skutku.  
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wartość materialną”5. Z kolei L. Wilk program komputerowy definiuje następująco: 
„program komputerowy jest dobrem niematerialnym i stanowi rezultat pracy inte-
lektualnej programisty, a więc przedmiot praw autorskich. Istnieje on niezależnie 
od nośnika, na którym został utrwalony”6. Na gruncie tych definicji rysuje się 
pytanie, czy tak rozumianym programem komputerowym mogą być takie dane, jak 
pliki wideo czy pliki graficzne. W tym celu należy odwołać się do przykładowych 
definicji słownikowych pojęcia „program komputerowy” i „program”, mających 
zastosowanie w toku niniejszych rozważań7:
1. Według Słownika współczesnego języka polskiego pod redakcją B. Dunaja pro-

gram komputerowy jest to: „ciąg dyrektyw, rozkazów mających spowodować 
określone działanie komputera”8.

2. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN wyraz „program” jest definio-
wany jako: „ciąg instrukcji napisanych w języku zrozumiałym dla komputera”9.

3. W Małym słowniku języka polskiego pod redakcją E. Sobol wyraz „program” zna-
czy tyle, co: „uporządkowany ciąg rozkazów wpisany do maszyny cyfrowej”10.
Przechodząc do wskazania rozumienia programu komputerowego w doktrynie, 

należy wskazać na definicję A. Nowickiej, która definiuje program komputerowy 
jako zestaw instrukcji przeznaczonych do użycia w komputerze (bezpośrednio 
lub pośrednio, czyli za pośrednictwem innego programu, tzw. interpretera) w celu 
osiągnięcia określonego celu11. Definicję tę rozszerzają A. Marek i T. Oczkowski, 
dodając, że: „Zestaw ten stanowi sekwencję symboli opisujących obliczenia zgodnie 
z tzw. językiem programowania, czyli zbiorem zasad określających, kiedy ciąg sym-
boli tworzy program. Program komputerowy ma zatem charakter niematerialny, 

5  Ibidem, s. 61.
6  Zob. L. Wilk, Komentarz do art. 278 k.k., w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. 

Część szczególna. Tom II. Komentarz do artykułów 222–316, Warszawa 2017, Legalis.
7  Umieszczenie definicji wyrazu „program” jest konieczne, nie wszystkie słowniki podają bowiem 

definicję zwrotu „program komputerowy”. Niemniej, jak można zauważyć na podstawie przywo-
łanych definicji, definiens w przypadku obu nazw jest taki sam.

8  B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996, s. 855.
9  W słowniku tym wyraz „program” ma dziewięć znaczeń, z czego osiem nie odnosi się do infor-

matycznego rozumienia tego terminu, https://sjp.pwn.pl/sjp/program;2572576.html (dostęp 
19.10.2019).

10  E. Sobol (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993, s. 707. 
11  Zob. A. Nowicka, Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa 

1995, s. 11.
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istnieje niezależnie od bytu, jakim jest jego materialny nośnik”12. Natomiast 
J. Lachowski stwierdza, że: „program komputerowy to zapis cyfrowy umożliwiający 
obsługę określonych aplikacji”13. Z kolei A. Behan aprobuje definicję sformuło-
waną w Dyrektywie 91/250/EWG14, w myśl której program komputerowy jest to: 

„wyrażony w dowolnej formie, języku, notacji albo kodzie zestaw instrukcji, których 
celem jest wykonanie przez komputer zadanych funkcji lub zadań”15. Jak można 
zauważyć, w myśl słownikowych, jak i doktrynalnych definicji program kompute-
rowy jest zatem pewnym ciągiem algorytmów, instrukcji napisanych (w specjalnym 
języku kodowania) w sposób zrozumiały dla komputera i mogącym wywołać pewne 
zamierzone przez twórcę programu efekty (np. wyświetlenie pewnych obrazów). 
W tym rozumieniu nie można uznać, żeby pliki wideo czy pliki graficzne stanowiły 
program komputerowy. Jest to istotne spostrzeżenie, w myśl definicji P. Kardasa 
i M. Dąbrowskiej-Kardas można byłoby bowiem takie pliki uznać za program 
komputerowy. Autorzy ci nazbyt znacząco rozszerzają zatem znaczenie programu 
komputerowego, co prowadzi do nadmiernego i zapewne niezamierzonego przez 
ustawodawcę rozszerzenia odpowiedzialności karnej. Jeśli P. Kardas i M. Dąbrow-
ska-Kardas nie mieli na myśli tak szerokiego rozumienia przywołanego pojęcia, 
powinni w sposób bardziej wyraźny zawęzić zakres desygnatów tej nazwy do 
zakresu wynikającego z definicji słownikowej. Definicja słownikowa nie odnosi się, 
w przeciwieństwie do przywołanych definicji doktrynalnych, do pojęcia utworu. 
Jest to zrozumiałe znaczenie nadawane wyrazowi „utwór” przez ustawodawcę, a co 
za tym idzie  – powielane przez prawników, stanowi bowiem wyraz określonego 
konstruktu prawnego, stworzonego w celu zapewnienia ochrony pewnym arte-
faktom. Niewątpliwie w zakresie terminu „program komputerowy” mieszczą się 
desygnaty artefaktów, którym ustawodawca nie nadał przymiotu utworu. W takim 
razie podlegać karze będą również sprawcy dopuszczający się przywłaszczenia pro-
gramu komputerowego niebędącego utworem. Należy dodać, że ustawodawca pre-
cyzuje przedmiot przestępstwa, wskazując, że program komputerowy ma być cudzy 
dla sprawcy. Zatem przedmiotem analizowanego czynu zabronionego nie może być 
program komputerowy, którego sprawca jest autorem czy też współautorem.

12  A. Marek, T. Oczkowski, Kradzież i przywłaszczenie, w: R. Zawłocki (red.), System Prawa Karnego. 
Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2015, s. 294. 

13  J. Lachowski, Komentarz do art. 278 k.k., w: V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 2020, LEX.

14  Dyrektywa 91/250/EWG Rady z dnia 14 maja 1991  r. w sprawie ochrony prawnej programów 
komputerowych. Dz. Urz. L 122, 17/05/1991, s. 114 (dalej: Dyrektywa 91/250/EWG).

15  A. Behan, Pojęcie i prawnokarna ochrona programu komputerowego, „Czasopismo Prawa Karnego 
i Nauk Penalnych” 2018, z. 1, s. 58.
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Penalizowany czyn ma polegać na bezprawnym uzyskaniu programu kom-
puterowego bez zgody osoby uprawnionej, o ile sprawca działa w celu uzyskania 
korzyści majątkowej16. Omówienie znamienia uzyskania należy rozpocząć od przy-
wołania kilku przykładowych definicji słownikowych wyrazu „uzyskiwać”:
1. Według Słownika współczesnego języka polskiego wyraz „uzyskiwać” znaczy: 

„dostawać coś, o co się starało; osiągać, zdobywać, otrzymywać, pozyskiwać, 
przeprowadzać swój plan, stawiać na swoim”17.

2. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN termin „uzyskiwać” znaczy 
tyle, co: „otrzymać coś, co było przedmiotem starań”18.

3. W Wielkim słowniku języka polskiego pod redakcją P. Żmigrodzkiego wyraz 
„uzyskiwać” rozumiany jest jako: „stawać się posiadaczem czegoś, co było przed-
miotem starań”19.
W myśl definicji słownikowych uzyskiwanie czegoś znaczy tyle, co dostawanie 

czegoś, co było przedmiotem starań tej osoby. Tak rozumiane uzyskiwanie jest więc 
„czymś więcej” aniżeli sam fakt zdobycia danego artefaktu. W podanych definicjach 
wskazano konieczność uprzedniego starania się, ażeby wejść w posiadanie czegoś. 
Dany podmiot przed wejściem w posiadanie musi zatem podjąć działania prowa-
dzące do stanu posiadania.

Według L. Wilka: „na gruncie art. 278 § 2 KK w odniesieniu do programu kom-
puterowego [uzyskanie – przyp. M.G.] oznacza wszelką formę przejęcia programu 
komputerowego bez zgody jego dysponenta”20. SA w Krakowie uzyskiwanie rozu-
mie jako: „objęcie przez sprawcę we władanie zapisu magnetycznego, za pomocą 
którego zakodowany został odpowiedni utwór nazywany programem komputero-
wym”21. SA w Lublinie stwierdził natomiast, że: „wcale nie musi dojść do zaboru 
(kradzieży) nośnika z zapisem tego programu (np. płyty CD), gdyż bezprawnym 
uzyskaniem programu komputerowego jest jego pobieranie poprzez wymianę pli-
ków bezpośrednio między komputerami, nieautoryzowane powielanie programu, 
nielegalne wejście w posiadanie cudzego programu”22. Należy wskazać, że uzyska-
nie może mieć formę dowolną (np. pobrania programu komputerowego ze strony 

16  Zob. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017, s. 337.
17  B. Dunaj (red.), op. cit., s. 1199.
18  https://sjp.pwn.pl/slowniki/uzyskiwać.html (dostęp 24.05.2020).
19  www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6503&ind=0&w_szukaj=uzyskiwać+ (dostęp 24.05.2020).
20  L. Wilk, op. cit. 
21  Wyrok SA w Krakowie z 8 lipca 2009 r., II AKa 98/09, Legalis nr 213624.
22  Wyrok SA w Lublinie z 8 lipca 2014 r., II AKa 139/14, LEX nr 1511704.
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internetowej, wgrania go na dysk twardy czy pendrive etc.)23. W przeciwieństwie 
do przestępstwa kradzieży bezprawne uzyskanie programu komputerowego nie 
musi pozbawiać osoby uprawnionej dalszego korzystania z tego programu kom-
puterowego24. W podanych doktrynalnych znaczeniach abstrahuje się od elementu 
starania się o dostanie programu komputerowego. Wszakże dostanie programu 
komputerowego może być przedmiotem czyichś starań. Wydaje się, że ten element 
przejawia się w konieczności podjęcia pewnych działań w celu dostania danego pro-
gramu komputerowego (np. pobrania plików czy skopiowania ich na inny nośnik).

Bezprawne uzyskanie programu komputerowego ma nastąpić w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej. Należy się zastanowić nad tym, czym jest na gruncie tego 
przepisu korzyść majątkowa. SA w Katowicach stwierdza: „Należy przyjąć, że 
osiągnięcie korzyści majątkowej w rozumieniu komentowanego przepisu może 
wyrażać się już w nieodpłatnym uzyskaniu programu komputerowego. Korzyść 
stanowi tu uniknięcie strat w majątku”25. Według M. Dąbrowskiej-Kardas i P. Kar-
dasa korzyść majątkowa może polegać na pewnym przysporzeniu sobie lub komuś 
innemu wartości zwiększających majątek. Korzyścią majątkową dla tych autorów 
jest zwiększenie aktywów, jak i zmniejszenie pasywów. Korzyść majątkową mogą 
stanowić, zdaniem przywołanych autorów, rzeczy, prawa majątkowe lub świadcze-
nie, które mają określoną wartość pieniężną26. Wydaje się, że na gruncie uzyskania 
programu komputerowego osiągnięcie korzyści majątkowej będzie przejawiać się 
przede wszystkim w dwóch postaciach: uzyskania pewnego przysporzenia mająt-
kowego będącego konsekwencją sprzedaży kopii bezprawnie zdobytego programu 
komputerowego oraz uniknięcia kosztów związanych z zakupem legalnej kopii 
programu komputerowego.

Omawiane przestępstwo zostaje dokonane z chwilą zaboru nośnika, na którym 
znajduje się program komputerowy lub z chwilą uzyskania tego programu w inny 
sposób (np. poprzez jego skopiowanie) bez zgody osoby uprawnionej. W doktry-
nie wskazuje się, że podmiot uprawniony należy rozumieć szeroko27. Podmiotem 

23  Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Komentarz do art. 278 k.k., w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), 
Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016, s. 62 czy 
M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Przestępstwa przeciwko 
mieniu. Zeszyt 21, Warszawa 1998, s. 54.

24  Zob. T. Oczkowski, Komentarz do art. 278 k.k., w: R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 
Warszawa 2018, s. 1716.

25  Wyrok SA w Katowicach z 24 stycznia 2013 r., II AKa 495/13, LEX nr 1345507.
26  Zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Komentarz…, s. 65.
27  Zob. A. Marek, T. Oczkowski, op. cit., s. 82.
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uprawnionym nie będzie więc tylko autor programu komputerowego, lecz także np. 
użytkownik programu, który nabył go w legalny sposób.

Czy program komputerowy można uznać  
za utwór w rozumieniu PrAut?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 PrAut: „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy prze-
jaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. 
Z warstwy deskryptywnej tego przepisu można wywieść, że nie każdy przejaw dzia-
łalności twórczej będzie podlegać ochronie przewidzianej przez PrAut. Z jednej 
strony dany artefakt musi spełniać określone cechy, wymienione we wskazanym 
przepisie. Z drugiej strony ustawodawca w PrAut formułuje wyłączenia ochrony 
niektórych artefaktów28. Należy również wskazać, że ustawodawca dla określonych 
wytworów działalności twórczej przewiduje szczególne regulacje. Zostały one prze-
widziane m.in. dla programu komputerowego. 

Przepisy szczególne regulujące ochronę praw autorskich do programu kompu-
terowego zamieszczone zostały w rozdziale 7 PrAut. W myśl art. 74 ust. 1 wspo-
mnianej ustawy: „Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, 
o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej”. Natomiast w ust. 2 usta-
wodawca wskazuje: „Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje 
wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek ele-
mentu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie”.

Ustawodawca nie umieścił w PrAut definicji legalnej pojęcia „program kompu-
terowy”. Można się zastanawiać nad zasadnością jego wprowadzania. Takie rozwią-
zanie miałoby pewne zalety. Przede wszystkim zawarcie definicji legalnej w PrAut 
pozwoliłoby bardziej precyzyjnie określić przedmiot ochrony autorsko-prawnej. 
Wynika to z faktu, że wprowadzenie definicji legalnej mogłoby wyeliminować wie-
loznaczność tego pojęcia29. Za tym szłoby również ułatwienie postępowania dowo-
dowego, ograniczałoby się ono bowiem do wskazania, czy dany artefakt ma cechy, 
jakich ustawodawca wymaga, aby uznać go za program komputerowy. Niemniej 
sformułowanie definicji legalnej programu komputerowego niosłoby za sobą także 
negatywne konsekwencje. Informatyka jest dziedziną, która szybko się rozwija. 

28  Mowa tutaj przede wszystkim o wyłączeniach wynikających z art. 4 PrAut. 
29  Celowo posłużono się stwierdzeniem, że wprowadzenie definicji legalnej „może wyeliminować 

wieloznaczność tego pojęcia”. Nie można bowiem wykluczyć, że ustawodawca skonstruuje taką 
definicję legalną programu komputerowego, która będzie obarczona wieloznacznością.
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Mogłoby zatem dojść do sytuacji, że w pewnym momencie definicja legalna nie 
uwzględniałaby zmian zachodzących w informatyce, przez co PrAut nie zapew-
niałoby należytej ochrony programom komputerowym. Komentując brak definicji 
legalnej tego pojęcia w PrAut, S. Lewandowski stwierdza: „Brak definicji legalnej 
programu komputerowego w polskim prawie autorskim uzasadniany jest przede 
wszystkim obawą, iż szybkość zmian, które zachodzą w przemyśle informatycznym, 
mogłaby spowodować niezgodność definicji ustawowej w odniesieniu do nowych 
rozwiązań, jakie niesie za sobą postęp techniczny w tej dziedzinie”30. Niemniej 
możliwe jest sformułowanie takiej definicji legalnej programu komputerowego, 
która zachowa aktualność pomimo zmian zachodzących w informatyce31. Wydaje 
się, że wprowadzenie definicji legalnej programu komputerowego przyniosłoby 
sporo korzyści, o ile definicja ta z jednej strony dokładnie określi cechy, jakie musi 
posiadać program komputerowy, a z drugiej strony będzie na tyle elastyczna, że 
zmiany w informatyce nie będą musiały powodować konieczności nowelizacji tej 
definicji32. Sformułowanie takiej definicji wykracza poza zakres niniejszych rozwa-
żań. Inną kwestią jest to, czy należy stworzyć własną definicję legalnego programu 
komputerowego, czy też wzorować się na definicjach legalnych obowiązujących 
w innych państwach, np. znajdujących się w prawie amerykańskim i prawie japoń-
skim. Wybór tych państw nie jest przypadkowy, mają one bowiem znaczący udział 
w postępie informatycznym. W prawie amerykańskim program komputerowy 
jest rozumiany jako zestaw rozkazów lub instrukcji przeznaczonych do użycia 

30  S. Lewandowski, Ochrona prawna programów komputerowych w prawie polskim i USA oraz trakta-
cie zawartym pomiędzy obu krajami, 2001, s. 9–10, www.klgates.com/files/Publication/8cd74cbc-

-a2fb-4abc-8923-b7f6735aec6e/Presentation/PublicationAttachment/837bdae6-a4c0-4ba9-85ba-
-c3c76412f362/Polish_White_Paper_Lewandowski.pdf (dostęp 25.05.2020).

31  Należy nadmienić, że elastyczność definicji legalnej można uzyskać m.in. poprzez zastosowanie 
zwrotu „w szczególności”.

32  W doktrynie można spotkać się z poglądami aprobującymi brak definicji legalnej programu 
komputerowego. Zob. np. K. Gienas, Komentarz do art. 74 PrAut, w: E. Ferenc-Szydełko (red.), 
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016, Legalis; I. Matusiak, 
Komentarz do art. 74 PrAut, w: P. Ślęzak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Komentarz, Warszawa 2017, Legalis. Takiego poglądu nie można jednak podzielić. Jak wskazano 
powyżej, stworzenie definicji legalnej programu komputerowego może wyeliminować potencjalną 
wieloznaczność. Wskazano również, że możliwe jest zapewnienie aktualności poprzez odpo-
wiednie sformułowanie definicji. Niezrozumiała jest zatem aprobata dla poglądu popierającego 
brak definicji legalnej programu komputerowego. W istocie brak definicji legalnej nie prowadzi 
bowiem do zapewnienia elastyczności tego pojęcia, lecz może stanowić przyczynek do chaosu 
pojęciowego.
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bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia określonego rezul-
tatu33. Z kolei w prawie japońskim program komputerowy jest definiowany jako 
zestaw instrukcji, które po umieszczeniu na nośniku odczytywalnym komputerowo 
mogą spowodować, iż wyposażone w zdolność do komputerowego przetwarzania 
informacji urządzenie wskazuje, wykonuje lub osiąga określoną funkcję, zadanie 
lub wynik34. Z podanych dwóch definicji legalnych, najbardziej odpowiednia do 
implementacji wydaje się definicja japońska, ponieważ bardziej precyzyjnie okre-
śla zakres nazwy „program komputerowy” aniżeli definicja amerykańska. Ponadto 
elementy zakresu nazwy w definicji japońskiej pomimo szczegółowości wydają się 
względnie trwałe35. 

Znaczenie słownikowe „programu komputerowego” zostało już wskazane przy 
omawianiu przestępstwa z art. 278 § 2 k.k. Dla przypomnienia program kompu-
terowy jest pewnym ciągiem algorytmów, instrukcji napisanych (w specjalnym 
języku kodowania) w sposób zrozumiały dla komputera i mogący wywołać pewne 
zamierzone przez twórcę programu efekty (np. wyświetlenie pewnych obra-
zów). W niniejszym opracowaniu wskazywano też, jak rozumiany jest program 
komputerowy w doktrynie prawa karnego. Niemniej poglądy te formułowane są 
w odniesieniu do konkretnego przepisu części szczególnej k.k. Należy zauważyć, że 
definicja programu komputerowego rozpatrywana jest w tym miejscu na gruncie 
PrAut. Mamy zatem do czynienia z inną gałęzią prawa, poglądy doktryny prawa 
karnego nie znajdują więc zastosowania w przypadku przepisów PrAut. Dlatego 
też konieczne jest przedstawienie również stanowisk, z jakimi można się spotkać 
w doktrynie prawa autorskiego. I tak K. Gienas stwierdza, że: „na potrzeby art. 74 
PrAut za program komputerowy należałoby uznać zbiór komend, przybierający 
określoną strukturę, mający na celu osiągnięcie konkretnego rezultatu”36. Z kolei 
M. Balicki program komputerowy rozumie jako: „uporządkowany zestaw instruk-
cji (poleceń) skierowanych do komputera, których wykonanie przez komputer pro-
wadzi do uzyskania określonego rezultatu”37. Według S. Lewandowskiego program 
komputerowy to: „uporządkowany ciąg instrukcji zapisanych w określonym języku 

33  § 101 of Title 17 of the United States Code, przyjęte 30.07.1947, www.law.cornell.edu/uscode/
text/17 (dostęp 11.11.2020).

34  Art. 2 ust. 1 Chosakukenhō, przyjęte 6.05.1970, https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/
elaws_search/lsg0500/detail?lawId=345AC0000000048 (dostęp 11.11.2020).

35  Trwałe w takim sensie, że pomimo zmian w informatyce definiens nadal zachowuje swoją zgod-
ność z najnowszą wiedzą informatyczną.

36  Zob. K. Gienas, Komentarz do art. 74...
37  M. Balicki, Komentarz do art. 74 PrAut, w: A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2019, Legalis.
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lub językach programowania przeznaczonych do przetwarzania przez komputer”38. 
Natomiast I. Matusiak stwierdza, że jest to: „zestaw instrukcji przeznaczonych do 
wykonywania bezpośrednio lub pośrednio w komputerze w celu osiągnięcia okre-
ślonego rezultatu.”39. Jak można zauważyć, definicje doktrynalne pokrywają się 
z przywołanym słownikowym rozumieniem tego pojęcia. Program komputerowy 
jest to zatem uporządkowany zestaw algorytmów, instrukcji, komend przeznaczo-
nych do przetwarzania przez komputer. 

Należy w tym miejscu rozważyć, czy program komputerowy może zostać 
uznany za utwór. Prima facie takie rozważania mogą wydawać się zbędne, albo-
wiem ustawodawca umieścił w PrAut osobny rozdział odnoszący się do ochrony 
praw autorskich związanych z programami komputerowymi. Niemniej ze względu 
na specyfikę programu komputerowego można mieć wątpliwości, czy może on 
zostać uznany za utwór, czy też stanowi odrębną od utworu kategorię. Do tej 
kwestii odnieśli się J. Barta, R. Markiewicz i A. Matlak, stwierdzając: „Programy 
komputerowe – stosownie do art. 74 ust. 1 PrAut – korzystają z ochrony na tych 
samych zasadach co utwory literackie. Celem tego »zrównania«, tak różnych prze-
cież kategorii dóbr intelektualnych, było przede wszystkim usunięcie wątpliwości, 
czy w odniesieniu do programów komputerowych znajduje zastosowanie Konwen-
cja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych, której Polska jest stroną. 
Niemniej, pomimo użycia zwrotu, iż »programy komputerowe podlegają ochronie 
jak utwory literackie«, w istocie regulacja dotycząca programów daleko odbiega od 
tej, która znajduje zastosowanie w odniesieniu do utworów literackich. Specyfika 
ochrony programów komputerowych – opisana dalej w tym rozdziale – sięga tak 
daleko, że można by nawet bronić poglądu, iż właściwie mamy tu do czynienia 
z odrębnym modelem ochrony (ochroną sui generis), tyle tylko, że nawiązują-
cym do zasad prawa autorskiego i usytuowanym w ustawie o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych”40. Co istotne, autorzy w przytoczonym passusie nie negują 
możliwości uznania programu komputerowego za utwór. Wskazują jedynie na 
odrębności w autorsko-prawnej ochronie programu komputerowego od ochrony 
pozostałych utworów. Z kolei NSA w Łodzi stwierdził: „Na gruncie obowiązującej 
od dnia 24 maja 1994 r. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych program 
komputerowy nie może być utożsamiany z utworem literackim, utworem artystycz-
nym, czy pracą naukową, gdyż przepisy tej ustawy uznają program komputerowy 

38  S. Lewandowski, op. cit., s. 10.
39  I. Matusiak, op. cit.
40  J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, w: J. Barta 

(red.), System prawa prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, Warszawa 2017, s. 1268.
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za odrębną kategorię utworów, będących przedmiotem prawa autorskiego”41. Sto-
sowanie do programów komputerowych przepisów o utworach literackich uznał za 
przejaw fikcji prawnej S. Lewandowski42. Co istotne, w art. 74 ust. 1 ustawodawca 
stwierdza, że „Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie…”. 
Zatem przepis ten stanowi odesłanie do stosowania przepisów o utworach literac-
kich w odniesieniu do programów komputerowych. Nie ma jakichkolwiek podstaw, 
ażeby uznawać programy komputerowe za utwór literacki. Niemniej dla dalszych 
rozważań najistotniejsze jest to, czy program komputerowy może zostać uznany za 
utwór w rozumieniu PrAut. Ustawodawca w art. 1 ust. 2 pkt 1 wskazuje, że przed-
miotem prawa autorskiego są w szczególności utwory: „wyrażone słowem, symbo-
lami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, 
kartograficzne oraz programy komputerowe)”. Biorąc pod uwagę umiejscowienie 
tego przepisu za przepisem definiującym utwór, należy stwierdzić, że w ust. 2 usta-
wodawca dokonuje podziału zakresu nazwy utwór. Stworzenie odrębnej regulacji 
dla programów komputerowych nie jest przejawem tego, że program komputerowy 
nie stanowi utworu w rozumieniu PrAut. Artykuł 1 jest przepisem ogólnym, który 
ma zastosowanie również względem przepisów rozdziału 743. 

Nie każdemu programowi komputerowemu in concreto będzie można jednak 
nadać przymiot utworu. Jak wskazuje Ł. Zimończyk, ochronie autorsko-prawnej 
podlegać będzie program komputerowy spełniający cechy indywidualności, orygi-
nalności i ustalenia44. Wspomniany autor, objaśniając cechy indywidualności i ory-
ginalności, wskazuje: „program komputerowy w prawie autorskim musi cechować 
się indywidualnością i stanowić utwór oryginalny, będący wytworem procesu 
intelektualnego programisty i jego zdolności kreacyjnych, wynikać z działalności 
twórczej. Oryginalność najczęściej jest utożsamiana z cechą działalności twórczej. 
Działalność twórcza stanowi przejaw takiego działania, które choćby w minimal-
nym stopniu odróżnia się od innych rezultatów takiego samego działania, a zatem 
posiada cechę nowości, której stopień jednakże nie ma znaczenia. Powinna to 
jednak być nowość obiektywna, z którą mamy do czynienia, gdy utwór różni się 
od dóbr niematerialnych, będących częścią dorobku kulturalnego, nie zaś nowość 
w sensie subiektywnym, zasadzająca się na przekonaniu autora o nowości własnego 

41  Wyrok NSA ośr. zam. w Łodzi z 5 lipca 2001 r., I SA/Łd 728/99, LEX nr 575168.
42  Zob. S. Lewandowski, op. cit., s. 11. 
43  Należy w tym miejscu dodać, że w żadnym przepisie rozdziału 7 nie wyłączono zastosowania 

art. 1.
44  Zob. Ł. Zimończyk, Program komputerowy w orzecznictwie organów ochrony prawnej, „Acta Iuris 

Stetinensis” 2017, nr 2 (18), s. 422–423. 
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dzieła. Treść programu komputerowego nie może mieć jedynie charakteru pracy 
odtwórczej, polegającej na powielaniu w linijkach programu standardowych roz-
wiązań problemów. Utwór – program komputerowy powinien mieć także charakter 
indywidualny, tzn. być połączony z określoną osobą, twórcą, w sposób uzasadnia-
jący węzeł autorstwa”45. W myśl tak rozumianej przesłanki nie będzie można uznać 
za utwór np. edytorów tekstu o licencji freeware, które mają stanowić substytut 
płatnych edytorów tekstu46. O przesłance ustalenia programu komputerowego 
przywołany autor wypowiada się w następujący sposób: „Ustalenie programu kom-
puterowego polega na jego uzewnętrznieniu w jakiejkolwiek postaci umożliwiają-
cej jego percepcję przez osoby inne niż twórca”47. Niemniej wymóg ten nie wyłącza 
ochrony programów komputerowych, które nie są w pełni ukończone (np. wersje 
testowe alpha czy beta). Istotą tej przesłanki jest to, żeby program komputerowy nie 
był wyłącznie nieuzewnętrznioną myślą twórcy, lecz został utrwalony na określo-
nym nośniku (np. dysk twardy, „chmura” czy dysk wymienny).

Przestępstwo z art. 117 ust. 1 PrAut

W myśl art. 117 ust. 1 PrAut: „Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom 
w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji orygi-
nalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram 
lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2”. Czynność sprawcza polegać może na utrwalaniu, rozpowszechnia-
niu i zarówno na utrwalaniu, jak i rozpowszechnianiu. Mamy zatem do czynienia 
z przestępstwem wieloodmianowym, a co za tym idzie, ustawodawca w przywo-
łanym przepisie stypizował de facto kilka przestępstw. Przedmiotem czynności 
sprawczej ma być cudzy utwór. Można mieć wątpliwości, czy konieczne było 
akcentowanie, że przedmiotem czynności sprawczej ma być cudzy utwór. Skoro 
ustawodawca wskazuje, że utrwalenie lub rozpowszechnienie ma nastąpić bez 
uprawnienia albo wbrew warunkom uprawnienia, to oznacza, że przedmiotem 
czynności sprawczej nie może być utwór, którego autorem albo współautorem jest 
sprawca. Wynika to z faktu, że ograniczenia w zakresie udzielenia uprawnień lub 
ustalania zakazów używania utworu w pewien sposób kierowane są do osób trze-
cich, innych niż twórca czy też współtwórca utworu. Przedmiotem omawianego 

45  Ibidem, s. 423–424.
46 Wyjątkiem będą takie edytory tekstu, które oferują również inne możliwości aniżeli ich płatne 

odpowiedniki.
47  Ibidem, s. 424.
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przestępstwa może być program komputerowy, o ile posiada on cechy utworu. 
Wynika to z faktu, że przedmiotem przestępstwa jest utwór. Zatem jeśli nie można 
przypisać danemu programowi komputerowemu cech utworu, to nie może być on 
przedmiotem przestępstw z art. 117 ust. 1. 

Przechodząc do omówienia znamienia utrwalenia, na wstępie należy wskazać 
następujące, przykładowe definicje słownikowe:
1. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN wyraz „utrwalać” ma 5 zna-

czeń. Na gruncie niniejszych rozważań ważne jest pierwsze znaczenie, czyli: 
‘uczynić trwałym lub trwalszym’, oraz trzecie: ‘zarejestrować dźwięki, obrazy na 
taśmach, płytach, w pamięci komputera itp. w celu ich późniejszego odtworze-
nia; też: zapisać tekst’48.

2. W Słowniku współczesnego języka polskiego wyraz „utrwalać” definiowany 
jest jako: „1. ‘sprawiać, że coś nabiera trwałego charakteru, czynić coś trwal-
szym, utwierdzać coś, umacniać, ugruntowywać’: Utrwalać przyjacielskie 
związki. 2.  ‘upamiętniać, przedstawiać w dziełach sztuk plastycznych, literatu-
rze (w powieściach, kronikach, wspomnieniach) jakiś wycinek rzeczywistości’: 
Prus utrwalił w „Lalce” XIX-wieczną Warszawę. 3. ‘rejestrować na taśmie, pły-
cie, w pamięci komputera dźwięki i obrazy, aby je później odtworzyć; także: 
zapisywać tekst’: Utrwalać na taśmie koncert w filharmonii. Komputer utrwala 
i analizuje wszystkie hałasy. 4. ‘zapamiętywać, dobrze zachowywać w pamięci, 
powtarzać zdobyte wiadomości, uczyć się czegoś na pamięć’: Utrwalać mate-
riał lekcyjny. 5. ‘nadawać trwałość fotografiom za pomocą odpowiednich 
odczynników’”49.

3. W Wielkim słowniku języka polskiego pod redakcją P. Żmigrodzkiego wyraz 
utrwalać ma 3 znaczenia. W pierwszym znaczeniu utrwalać znaczy: ‘spra-
wiać, że coś pozostaje niezmienione przez dłuższy czas’50. W drugim oznacza: 
‘zapamiętywać zdobyte informacje’51. W ostatnim znaczeniu wyraz „utrwalać” 
rozumiany jest jako: ‘upamiętniać osoby, zjawiska lub zdarzenia w jakimś dziele 
lub rejestrować je za pomocą jakiegoś urządzenia’52.
Jak można zauważyć, wyraz „utrwalać” ma więcej niż jedno znaczenie. 

W związku z tym należy zbadać adekwatność każdego z podanych znaczeń w odnie-
sieniu do analizowanych czynów zabronionych, a przede wszystkim do przedmiotu 

48  https://sjp.pwn.pl/slowniki/utrwalać.html (dostęp 24.05.2020).
49  B. Dunaj (red.), op. cit., s. 1195.
50  www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=7582&id_znaczenia=4414534&l=26&ind=0 (dostęp 24.05.2020).
51  www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=7582&id_znaczenia=4414535&l=26&ind=0 (dostęp 24.05.2020).  
52  www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=7582&id_znaczenia=4414536&l=26&ind=0 (dostęp 24.05.2020).
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przestępstwa. Z racji tematu niniejszego opracowania zasadne jest ograniczenie 
badania kontekstu tylko do utworu, jakim jest program komputerowy. Z przed-
stawionych wyżej definicji słownikowych można wyróżnić cztery definicje wyrazu 

„utrwalać”. Według pierwszej definicji utrwalać znaczy tyle, co ‘uczynić coś trwa-
łym lub trwalszym’. Z kolei w myśl drugiej definicji utrwalić to ‘upamiętnić coś lub 
kogoś w jakimś dziele’. Według trzeciej definicji wyraz „utrwalać” należy rozumieć 
jako ‘zarejestrować jakieś osoby, przedmioty czy zjawiska w pamięci komputera’. 
W czwartej definicji pojęcie „utrwalać” pojmowane jest jako ‘zapamiętywać zdo-
byte informacje’. Program komputerowy jest tworem niematerialnym, nie można 
zatem nadać mu cechy trwałości, a tym samym go utrwalić. Należy odrzucić więc 
pierwsze znaczenie. Program komputerowy jako ciąg algorytmów czy instrukcji 
nie upamiętnia czegoś lub kogoś, a zatem drugie znaczenie jest nieadekwatne. 
Program komputerowy nie jest osobą ani przedmiotem w sensie fizykalnym oraz 
zjawiskiem. Niemniej może być on przedmiotem zapisu w pamięci komputera. 
Program komputerowy nie jest także informacją i w związku z tym czwarta defini-
cja jest nieadekwatna. Najbardziej adekwatną (aczkolwiek nie w pełni adekwatną) 
jest definicja trzecia.

Odnosząc się do znamienia utrwalania, N. Daśko stwierdza: „Utrwalenie polega 
na sporządzeniu pierwszego egzemplarza, który następnie może służyć do zwielo-
krotniania, czyli sporządzania kopii utworu, ma wobec tego charakter uprzedni 
w stosunku do zwielokrotniania. Czynność utrwalenia może być dokonana w roz-
maity sposób, w tym w sposób mechaniczny, np. w formie zapisu na płycie CD/DVD, 
czy w formie zapisu cyfrowego, lub w sposób manualny, np. poprzez sporządzenie 
rękopisu, rzeźby, obrazu”53. Według J. Zagrodnika utrwaleniem „jest rejestrowa-
nie cudzego utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu, nadania 
na odpowiednim do tego nośniku w sposób umożliwiający jego późniejsze, przy-
najmniej jednorazowe odtworzenie. Z punktu widzenia realizacji analizowanego 
znamienia czasownikowego nie ma znaczenia ani rodzaj wykorzystanej techniki 
rejestracji czy rodzaj urządzenia, którego do tego posłużyło ani nośnik, na którym 
dokonano utrwalenia. Może ono nastąpić m.in. w technice analogowej lub cyfro-
wej, na taśmie magnetycznej, płycie CD lub DVD, na twardym dysku komputera, 
na pendrivie, błonie filmowej lub fotograficznej, na papierze”54. Z kolei zdaniem 
K. Gienasa utrwalanie jest to wytworzenie określoną techniką egzemplarza dzieła55. 

53  N. Daśko, Komentarz do art. 117 PrAut, w: A. Michalak, op. cit.
54  J. Zagrodnik, Komentarz do art. 117 PrAut, w: P. Ślęzak (red.), op. cit.
55  Zob. K. Gienas, Komentarz do art. 117 PrAut, w: E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2016, s. 1053.
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Przedstawione poglądy doktrynalne definiują znamię utrwalenia jako zapisanie, 
zarejestrowanie danego utworu na określonym nośniku. Takie rozumienie jest 
zgodne z podanymi definicjami słownikowymi wyrazu „utrwalać”.

Kolejnym znamieniem wysłowionym w warstwie deskryptywnej art. 117 ust. 1 
PrAut jest znamię zwielokrotnienia. Należy w tym miejsce przywołać przykładowe 
definicje słownikowe, które są następujące:
4. W Słowniku współczesnego języka polskiego wyraz „zwielokrotnić” definiowany 

jest jako: „‘zwiększać coś wielokrotnie; pomnażać coś znacznie’: Nowy zarząd 
firmy zwielokrotnił obroty i zyski. Zwielokrotniać starania, wysiłki”56.

5. Internetowy Słownik języka polskiego PWN definiuje wyraz „zwielokrotnić” 
jako ‘wielokrotnie coś zwiększyć’57.

6. W Wielkim słowniku języka polskiego podane są trzy znaczenia wyrazu „zwie-
lokrotnić”. W pierwszym znaczeniu wyraz ten znaczy tyle, co: ‘spowodować, że 
czegoś jest wielokrotnie więcej’58. W drugim znaczeniu zwielokrotnić znaczy: 
‘spowodować, że coś stało się wielokrotnie większe pod jakimś względem’59. 
Ostatnie znaczenie to ‘spowodować, że jakiś dźwięk został wielokrotnie powtó-
rzony lub jakiś obraz wielokrotnie odbity’60.
Jak można zauważyć, wyraz „zwielokrotnić” jest wyrazem wieloznacznym. 

Podobnie jak przy znamieniu utrwalania należy odrzucić te znaczenia, które są 
nieadekwatne kontekstowo. Na podstawie przedstawionych definicji możemy 
wyróżnić trzy definicje zwielokrotnienia. Pierwsza definicja przedstawia zwielo-
krotnienie jako spowodowanie, że czegoś jest wielokrotnie więcej. W myśl dru-
giej definicji zwielokrotnienie jest to spowodowanie, że coś stało się wielokrotnie 
większe pod jakimś względem. Ostatnia definicja wskazuje, że zwielokrotnienie jest 
spowodowaniem, że jakiś dźwięk został wielokrotnie powtórzony lub jakiś obraz 
został wielokrotnie odbity. Przedmiotem analizowanego czynu zabronionego jest 
utwór, dlatego każde z tych znaczeń może być adekwatne in abstracto. W związku 
z tym należy zawęzić kontekst do programu komputerowego. Pierwsza definicja 
jest adekwatna kontekstowo, bowiem istnieje możliwość dokonania zabiegów, na 
skutek których dany program komputerowy będzie na większej liczbie nośników. 
Definicji drugiej i trzeciej nie można zaaplikować w przypadku programu komputo-
wego. Program komputerowy jako ciąg algorytmów nie może stać się wielokrotnie 

56  B. Dunaj (red.), op. cit., s. 1379.
57  https://sjp.pwn.pl/sjp/zwielokrotnic;2547653.html (dostęp 24.05.2020).
58 www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26243&id_znaczenia=5167513&l=29&ind=0 (dostęp 24.05.2020).
59 www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26243&id_znaczenia=5167520&l=29&ind=0 (dostęp 24.05.2020).
60 www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=26243&id_znaczenia=5167535&l=29&ind=0 (dostęp 24.05.2020).
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większy61. Odnosząc się do trzeciego z podanych znaczeń, należy wskazać, że pro-
gram komputerowy jako ciąg algorytmów nie jest ani dźwiękiem, ani obrazem. 
W związku z tym należy przyjąć pierwszą z podanych definicji, w myśl której zwie-
lokrotnienie znaczy tyle, co zwiększenie czegoś wielokrotnie. 

Zdaniem K. Gienasa pojęcie „zwielokrotnienie” utworu należy rozumieć w zna-
czeniu nadanym im przez art. 50 pkt. 1 PrAut w odniesieniu do pól eksploatacji 
utworów62. Zwielokrotnienie stanowi zatem proces kopiowania63. Z kolei N. Daśko 
zwielokrotnianie rozumie jako: „każde kolejne utrwalenie utworu (tworzenie kopii). 
Dla zaistnienia zwielokrotnienia i dla realizacji znamion typu czynu zabronionego 
nie ma znaczenia sposób, technika i zakres reprodukcji oraz liczba zwielokrotnień 
(kopii), może być to zatem nawet jednorazowe zwielokrotnienie utworu, czy przed-
miotu praw pokrewnych. Nie ma również znaczenia, czy zwielokrotnienie ma cha-
rakter trwały, czy czasowy oraz czy jest postrzegalne dla człowieka”64. Natomiast 
Z. Ćwiąkalski zwielokrotnienie pojmuje jako zwiększenie dowolną techniką liczby 
egzemplarzy nośników chronionego dobra65. Skoro zwielokrotnienie stanowi pro-
ces skopiowania utworu, to można go dokonać poprzez przeniesienie programu na 
nośnik zewnętrzny, na inny dysk twardy, umieszczenia na tzw. chmurze czy też na 
serwerach internetowych. Popełnienie omawianych czynów, jak trafnie wskazują 
M. Mozgawa i J. Radoniewicz, może stanowić przygotowanie do popełnienia prze-
stępstwa z art. 116 PrAut66. Zwielokrotnienie w doktrynie jest rozumiane zatem 
jako zwiększenie liczby egzemplarzy konkretnego utworu. Takie ujęcie korespon-
duje z przytoczonymi wyżej definicjami słownikowymi.

Zwielokrotnienie i utrwalenie utworu mają nastąpić wbrew zezwoleniu albo 
bez jego zezwolenia. Odnośnie do programu komputerowego najczęściej zezwo-
leniem będzie umowa licencyjna, w której określone są warunki korzystania 

61  Należy zauważyć, że oczywiście może wzrosnąć lub zmaleć waga plików niezbędnych do funk-
cjonowania danego programu komputerowego na skutek modyfikacji kodu programu lub plików 
na niego się składających. Niemniej wówczas mamy do czynienia bardziej z modyfikacją utworu, 
ponieważ zostają dodane lub usunięte z tego programu (lub z jego plików) pewne elementy. 

62  Zob. K. Gienas, Komentarz do art. 117..., s. 1053.
63  Ibidem, s. 1053.
64  N. Daśko, op. cit.
65  Zob. Z. Ćwiąkalski, Komentarz do art. 117 PrAut, w: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie 

i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2011, s. 488.
66  Zob. M. Mozgawa, J. Radoniewicz, Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogma-

tyczna i praktyka ścigania), Warszawa 2002, s.  15, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/201-
8/08/M-Mozgawa-J-Radoniewicz-Prawnokarne-aspekty-prawa-autorskiego-2002.pdf (dostęp 
21.10.2019).
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z danego programu. Z punktu widzenia analizowanych przestępstw najistotniej-
sze są postanowienia dotyczące możliwości powielania programu komputerowego, 
udostępniania go osobom trzecim i sposobów jego udostępniania czy też możliwo-
ści uzyskiwania przez użytkownika przysporzenia majątkowego za udostępnianie 
programu osobom trzecim. Naruszeniem postanowień umowy licencyjnej będzie 
np. pobranie płatnego programu komputerowego z sieci P2P bez uiszczenia opłaty 
za ten program, jak również zwielokrotnienie programu komputerowego o licencji 
freeware w celu sprzedaży utworzonych kopii tego programu). 

Relacja między art. 278 § 2 k.k. a art. 117 ust. 1 PrAut

Relację między przedstawionymi dwoma przepisami należy rozważyć na dwóch 
płaszczyznach. Po pierwsze trzeba sprawdzić relację między przedmiotem prze-
stępstwa z art. 278 § 2 k.k. a przedmiotem przestępstw z art. 117 ust. 1 PrAut. Drugą 
płaszczyzną jest natomiast zbadanie wzajemnej relacji znamion uzyskania oraz 
znamion utrwalania i rozpowszechniania. W doktrynie można się spotkać ze sta-
nowiskami, że art. 278 § 2 k.k. stanowi superfluum ustawowe. Zdaniem przedstawi-
cieli tego poglądu art. 278 § 2 k.k. stanowi powielenie przepisów karnych zawartych 
w PrAut67. Spotkać się można również z poglądem o krzyżowaniu się zakresów 
obu przepisów. Jak zauważył SA w Lublinie: „Przepis art. 278 § 2 k.k. znajduje swój 
odpowiednik w art. 117 § 1 u.p.a.p.p. [PrAut – przyp. M.G.], który to przepis sto-
suje się do sprawców działających w celu »rozpowszechniania« utrwalonych treści 
lub zwielokrotnienia cudzego utworu. Nie wymaga on działania w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej. Przepisy te krzyżują się”68. Należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden pogląd, w myśl którego art. 278 § 2 „deroguje częściowo” art. 117 ust. 1 i 2 
PrAut, co ma wynikać z zasady lex posteriori derogat legi priori69. 

67  Zob. L. Gardocki, Przestępstwa przeciwko mieniu w projekcie k.k., „Palestra” 1994, nr 7–8, s. 127 
oraz A. Marek, T. Oczkowski, op. cit., s. 82.

68  Wyrok SA w Lublinie z 8 lipca 2014 r., II AKa 139/14, LEX nr 1511704.
69  Zob. A. Serlikowska, Naruszenia prawa autorskich w Internecie, „Studia Iuridica Toruniensia” 

2013, t. XIII, vol. 13, s. 153 (dostęp 10.11.2020). Celem doprecyzowania A. Serlikowska jedynie 
przytacza pogląd A. Adamskiego. Niemniej pogląd ten należy odrzucić. Wynika to z faktu, że 
jest on sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego systemu prawnego. Pogląd ten oparty jest 
bowiem na błędnym założeniu, że przepis uchwalony później per se uchyla przepis odnoszący się 
do takiego samego zakresu spraw, który to został uchwalony wcześniej. W polskim systemie praw-
nym możliwe jest jednak wyłącznie wyraźne uchylenie, dokonane w innym przepisie, zwanym 
przepisem uchylającym. Z kolei art. 278 § 2 k.k. nie zawiera ani w warstwie deskryptywnej, ani 
w warstwie normatywnej normy uchylającej inną normę prawną.



78 Marcin Galiński

Przechodząc do przedmiotu przestępstwa, należy wskazać, że przekroczenie 
norm sankcjonowanych wysłowionych w art. 117 ust. 1 PrAut następuje, gdy dany 
artefakt spełnia przesłanki utworu. Poza tym przestępstwa stypizowane w PrAut 
mają szerszy zakres przedmiotu przestępstwa, utworem jest bowiem nie tylko 
program komputerowy. Z kolei art. 278 § 2 k.k. penalizuje bezprawne uzyskanie 
programu komputerowego, nawet jeśli nie podlega on ochronie prawnoautorskiej. 
Zatem oba przepisy mają z jednej strony częściowo wspólny zakres przedmiotu 
przestępstwa, a z drugiej częściowo rozłączny. W związku z tym zakresy przedmio-
tów obu tych przestępstw krzyżują się ze sobą.

Kolejną kwestią wymagającą rozważenia jest stosunek zakresów nazw „uzy-
skiwać”, „utrwalać” i „zwielokrotnić”. Na wstępie należy pokrótce przypomnieć 
znaczenie tych nazw. Wyraz „uzyskiwać” znaczy tyle, co ‘dostawać coś, co było 
przedmiotem starań’. Z kolei utrwalać to znaczy ‘zarejestrować jakieś osoby, 
przedmioty czy zjawiska w pamięci komputera’. Natomiast zwielokrotnić to zna-
czy ‘zwiększyć coś wielokrotnie’. Już prima facie można zauważyć, że zakresy tych 
nazw różnią się od siebie. Zakresy nazw „utrwalać” i „zwielokrotnić” wykluczają 
się wzajemnie. Obie czynności mogą pozostawać w jednym ciągu przyczynowo-

-skutkowym (a mianowicie w takim, że utrwalenie programu komputerowego jest 
konieczne do jego zwielokrotnienia). Niemniej utrwalenie programu komputero-
wego jest jego zapisaniem na jakimś nośniku, a zwielokrotnienie stanowi stworze-
nie kopii tego programu (a więc jest to skopiowanie z jakiegoś nośnika w obrębie 
tego samego nośnika lub na inny nośnik). 

Natomiast między zakresami nazw „uzyskiwać” i „utrwalać” zachodzi stosunek 
krzyżowania się. Wynika to z faktu, że w myśl przedstawionej definicji uzyskanie 
czegoś stanowi rezultat podjętych wcześniej czynności. Utrwalanie natomiast może 
stanowić niekiedy warunek sine qua non uzyskania (mowa tutaj o przypadkach 
pobierania programów komputerowych z Internetu). Nie zawsze jednak utrwalanie 
może być związane z uzyskaniem ani uzyskanie z utrwalaniem. Przykładowo, jeśli 
sprawca nabywa na bazarze płytę CD z programem komputerowym nagranym na 
nią wbrew licencji, to bezprawnie uzyskuje on program komputerowy, lecz go nie 
utrwala. Odwrotna sytuacja może mieć miejsce, jeśli ktoś wbrew licencji nagrywa 
na płytę CD program, który legalnie nabył, to wówczas sprawca wyłącznie utrwala 
ten program na płycie CD. 

Pozostała jeszcze do zbadania relacja między „uzyskaniem” a „zwielokrotnie-
niem”. Należy zauważyć, że możliwa jest sytuacja, kiedy ktoś np. skopiuje na jakiś 
nośnik (płyta CD, pendrive) czy na tzw. chmurę program komputerowy, ażeby 
z niego korzystać lub dysponować nim w inny sposób. Przy czym wydaje się, że 
więcej jest sytuacji, w których zakresy obu nazw są rozłączne. Wydaje się więc, że 
zakresy obu tych nazw krzyżują się ze sobą.
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Należy w tym miejscu odpowiedzieć na pytanie o zasadność obowiązywania 
art. 278 § 2 k.k. Analiza znamion czynów zabronionych w obydwu przepisach 
pozwala stwierdzić, że pomiędzy przestępstwem z art. 278 § 2 k.k. a przestępstwami 
z art. 117 ust. 1 PrAut zachodzi stosunek krzyżowania się zakresów norm. Arty-
kuł 278 § 2 k.k. nie powiela zatem regulacji art. 117 ust. 1 PrAut ani też art. 117 
ust. 1 PrAut nie stanowi powielenia art. 278 § 2 k.k. Wynika to z faktu, że pomiędzy 
zakresami przedmiotów przestępstwa, jak i znamionami określającymi czynność 
sprawczą zachodzi stosunek krzyżowania się. Artykuł 278 § 2 k.k. nie stanowi więc 
superfluum ustawowego, a co za tym idzie – nie jest on przepisem zbędnym.

Wnioski

We wprowadzeniu do niniejszego opracowania wskazano, że: „prima facie może 
się wydawać, że art. 117 ust. 1 PrAut penalizuje podobny zakres zachowań, jaki 
penalizuje art. 278 § 2 k.k.”. Jak wykazano, takie założenie jest fałszywe. Wynika 
to z tego, że zakresy obu tych przepisów krzyżują się ze sobą. Dla niniejszego pod-
sumowania najistotniejsze jest krzyżowanie się zakresów przedmiotów czynności 
sprawczej. Mianowicie przedmiotem przestępstwa z art. 117 ust. 1 PrAut jest utwór, 
którym są programy komputerowe, ale również inne artefakty. Niemniej, jak wska-
zano, nie każdy program komputerowy może zostać uznany za utwór, stąd też takie 
programy komputerowe nie podlegają karnoprawnej ochronie na mocy art. 117 
ust. 1. Z kolei art. 278 § 2 k.k. penalizuje uzyskanie programu komputerowego, nie 
uzależniając uznania go in concreto za utwór w rozumieniu PrAut. W konsekwencji 
karnoprawna ochrona programów komputerowych zapewniana przez art. 278 § 2 
k.k. jest zakresowo szersza od karnoprawnej ochrony programów komputerowych 
na mocy art. 117 ust. 1 PrAut. W konsekwencji oba przepisy odnoszą się do tego 
samego zakresu desygnatów czynności sprawczej tylko w pewnej części, zaś w pozo-
stałym zakresie odnoszą się do innych przedmiotów. Powoduje to, że uchylenie 
art. 278 § 2 k.k. doprowadziłoby do pozbawienia karnoprawnej ochrony przed nie-
uprawnionym uzyskaniem programów komputerowych, których nie można uznać 
za utwory w rozumieniu PrAut. Stąd też, w świetle przeprowadzonych rozważań, 
obowiązywanie art. 278 § 2 k.k., w odniesieniu do art. 117 ust. 1 PrAut, jest zasadne.  
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Reasonability of being in force article 278(2) of Polish Criminal Code  
in reference to Article 117(1) of Polish law on copyrights and related rights

Abstract

In this paper, the author discusses the validity of Article 278(2) of the Polish Criminal Code, 
which penalises appropriation of a computer programme, in reference to Article 117(1) of the 
Law on copyright and related rights. Linguistic and logical method as well as comparative 
elements are employed in the paper. First, the most important features of a crime set forth 
in Article 278(2) of the Polish Criminal Code are discussed as well as features of a crime 
under Article 117(1) of the Copyright Law. The author then examines the relationship of the 
scopes of legal norms expressed in these provisions towards each other. The author demon-
strates that the scopes of these regulations cross. Thus, the functioning of Article 278(2) of 
the Criminal Code is by all means valid.
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Kontrola wykonywania obowiązków nabywcy 
nieruchomości rolnych 

Streszczenie

Celem artykułu było zbadanie, czy przepis art. 8a u.k.u.r.1 dotyczy nadzoru, czy też kontroli 
KOWR nad wykonaniem obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej. Ponadto przedmio-
tem opracowania było wyjaśnienie uprawnień KOWR2 wobec nabywcy nieruchomości rol-
nej oraz ustalenie, od czego w przyszłości będzie należało odzyskanie nieruchomości rolnej 
przez KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa, gdy zostanie stwierdzone, że nierucho-
mość nie jest wykorzystywana zgodnie w obowiązkami wskazanymi w ustawie o kształtowa-
niu ustroju rolnego. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem metod: formalnej, 
dogmatycznej, analizy orzecznictwa oraz literatury przedmiotu. W wyniku przeprowadzo-
nych analiz stwierdzono, że KOWR nie może wydawać nabywcy nieruchomości rolnej żad-
nych wiążących poleceń lub zaleceń, tzn. nie dysponuje żadnymi środkami nadzorczymi, 
wobec czego przepis art. 8a u.k.u.r. dotyczy kontroli, a ustawodawca w tym przepisie mylnie 
i niepotrzebnie posłużył się pojęciem nadzoru. Ponadto wyjaśniono, że stwierdzenie w wy-
niku kontroli, że nieruchomość rolna jest wykorzystywana przez nabywcę niezgodnie z prze-
pisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nie oznacza, że Skarb Państwa odzyska ją, 

1  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003  r. o kształtowaniu ustroju rolnego, tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 869.

2  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
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gdyż KOWR może nie dysponować środkami finansowymi na zapłatę wartości rynkowej 
nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Słowa kluczowe: nieruchomość rolna, kontrola, utrata nieruchomości, obowiązek nabywcy 
nieruchomości rolnej

Wprowadzenie

Przepis art. 7 pkt 11 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprze-
daży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie nie-
których ustaw3 dodał do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.) art. 8a, 
umożliwiający weryfikację przestrzegania przez nabywcę nieruchomości rolnych 
obowiązków, jakie nakłada na niego przedmiotowa ustawa, np. dotyczących prowa-
dzenia gospodarstwa rolnego przez określony czas, a gdy nabywca nieruchomości 
rolnej jest osobą fizyczną – weryfikacji osobistego prowadzenia gospodarstwa rol-
nego. W przepisie art. 8a u.k.u.r. ustawodawca we fragmencie posłużył się pojęciem 

„nadzoru”, a w pozostałym zakresie pojęciem „kontroli”. W pierwszej kolejności 
w tekście podjęto próbę wyjaśnienia tych pojęć oraz ustalenia, czy KOWR dyspo-
nuje uprawnieniami nadzorczymi, czy też kontrolnymi. W dalszej części opracowa-
nia zbadano zakres przedmiotowy uprawnień KOWR wobec obowiązków nabywcy 
nieruchomości rolnej oraz ustalono, kto może być kontrolowany przez KOWR. 
Dwie ostatnie części poświęcono wyjaśnieniu wątpliwości związanych z przebie-
giem weryfikacji przestrzegania obowiązków nabywcy nieruchomości rolnej oraz 
konsekwencji naruszenia przedmiotowych obowiązków przez nabywcę nierucho-
mości rolnych.

Pojęcia kontroli i nadzoru

W ust. 1 i 2 art. 8a u.k.u.r. ustawodawca posłużył się pojęciem „nadzoru”, a w ust. 3–9 
pojęciem „kontroli”. Pojęcia te nie są tożsame. Kontrola to ‘sprawdzanie czegoś, 
zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym’, ‘nadzór nad kimś lub nad 
czymś’4. Przepis art. 3 u.k.a.r.5 stanowi, że kontrola ma na celu ocenę działalności 

3  Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 869.
4  https://sjp.pwn.pl/szukaj/kontrola.html (dostęp 11.11.2020). 
5  Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 244.
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jednostki kontrolowanej dokonaną na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy 
zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, a w przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości celem kontroli jest ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za 
nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do usunię-
cia nieprawidłowości. Podobna normatywna definicja kontroli, zawarta w art. 28 
ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (u.NIK)6, wskazuje, że kontrola ma na 
celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek poddanych kon-
troli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalno-
ści według określonych kryteriów. Celem kontroli jest ustalenie określonego stanu 
faktycznego, związanego z działaniem jakiegoś podmiotu, a następnie porówna-
nie tego stanu faktycznego ze stanem założonym (postulowanym)7. Porównanie 
powinno nastąpić na podstawie określonych przepisami prawa kryteriów, w wyniku 
czego stwierdza się rozbieżności, ich przyczyny i formułuje zalecenia dotyczące ich 
usunięcia, zapobiegania wystąpieniu ich w przyszłości8. W literaturze przedmiotu 
kontrolę definiuje się jako:
 – badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie roz-

miarów i powodów rozbieżności, przekazanie rezultatów takiego ustalenia, 
w tym również stosownych dyspozycji, podmiotowi kontrolowanemu z jednej 
oraz podmiotowi nadrzędnemu z drugiej strony9,

 – badanie stanu istniejącego, porównywanie ze stanem pożądanym lub postulo-
wanym oraz ustalenie przyczyn i zakresu odnotowanych rozbieżności10,

 – zarejestrowanie stanu faktycznego, porównanie ze stanem wyznaczonym przez 
prawo lub w złożonych planach czy ustaleniach organizacyjnych podmiotu 
kontrolowanego, a ponadto ocena rezultatu porównania, wnioski w zakresie 
dotyczącym badanego zjawiska lub kontrolowanego podmiotu11, 

 – ustalenie stanu faktycznego związanego z określonym podmiotem, porówna-
nie ze stanem postulowanym na podstawie wyrażonych w prawie kryterium, 

6  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1200.
7  M. Biliński, w: M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań 

z zakresu gospodarki komunalnej, Warszawa 2020, s. 17.
8  J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 27 i n.
9  J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne, Warszawa 1984, s. 180.
10  J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2005, s. 165.
11  T. Kocowski, Kontrola i nadzór (policyjny, reglamentacyjny, właścicielski), w: R. Hauser, Z. Niewia-

domski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 8a. Publiczne Prawo Gospodarcze, 
Warszawa 2013, s. 367.
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stwierdzenie ewentualnych rozbieżności, ustalenie ich przyczyn oraz sformuło-
wanie zaleceń dotyczących ich usunięcia oraz zapobiegania im na przyszłość12,

 – badanie stanu faktycznego pod względem zgodności z określonymi wzorcami 
normatywnymi13,

 – badanie istniejącego stanu rzeczy, zestawianie z odpowiednimi wzorcami (stan-
dardami), dokonywanie na podstawie tych wzorców oceny stanu, w przypadku 
rozbieżności między stanem istniejącym a stanem pożądanym ustalenie przy-
czyn tych rozbieżności, sformułowanie uwag, wniosków i zaleceń14,

 – sprawdzenie stanu faktycznego, działań podmiotu kontrolowanego, jego ocena 
i formułowanie wniosków w celu wskazania sposobu uniknięcia niepożądanych 
zjawisk i zapobieżenie powstawania ich w przyszłości, przy czym kontrola nie 
jest władna wdrożyć zaleceń15,

 – obserwowanie określonych zjawisk, analiza ich charakteru, przekazanie spo-
strzeżeń organom kierowniczym16,

 – ciąg takich czynności, jak rozpoznanie istniejącego stanu rzeczy, jego ocena, 
diagnoza przyczyn, ustalenie wskazówek służących zniesieniu nieprawidłowo-
ści i zapobieganiu powstaniu ich w przyszłości17.
Istotę kontroli określają cztery grupy czynności:

 – ogół działań służących ustaleniu określonego stanu faktycznego,
 – dokonanie porównania, skonfrontowania zbadanego wyżej stanu rzeczywistego 

ze stanem wzorcowym, przewidzianym w przepisach prawa,
 – działania zmierzające do wskazania rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywi-

stym a przewidzianym w przepisach oraz ustalenie przyczyn ich ewentualnego 
wystąpienia, 

 – zalecenia dotyczące usunięcia powstałych nieprawidłowości i ich zapobiegania18.

12  R. Giętkowski, w: T. Bąkowski, T. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego material-
nego, Warszawa 2016, s. 94.

13  M.A. Waligórski, Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administracyjnego, Poznań 2006, s. 207.
14  M. Stahl, Akty kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Admini-

stracyjnego. Tom 5..., s. 351.
15  S. Czarnow, Nadzór i kontrola nad gospodarką komunalną a zagadnienie legalności, w: M. Stec, 

M.  Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa 2011, 
s. 187.

16  J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 349.
17  R. Hausner, M. Masternak-Kubiak, Pojęcie, istota i rodzaje kontroli, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, 

A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowa-
nia administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 386.

18  M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, op. cit., s. 19.
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Słownikowa definicja nadzoru jest następująca: ‘kontrolowanie lub pilnowanie 
kogoś lub czegoś’, ‘komórka organizacyjna instytucji nadzorująca kogoś lub coś; 
też: personel nadzorujący’19. Cele nadzoru zostały określone m.in. w następujących 
przepisach:
 – art. 2 u.r.f.20: zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, 

jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finanso-
wego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, poprzez 
rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku,

 – art. 3 u.n.u.e.21: ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, 
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy 
emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób 
otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.
W literaturze przedmiotu i orzecznictwie wskazuje się, że nadzór to:

 – zgodna z prawem możliwość wiążącej ingerencji w działalność podmiotu kon-
trolowanego w celu jej skorygowania w pożądanym kierunku22,

 – wyciąganie konsekwencji z zachowania organu podporządkowanego, które jest 
obserwowane przez organ nadzorczy, pod względem wybranego kryterium 
nadzoru, czyli wzorca, z którym porównuje się dane zachowanie, najczęściej 
kryterium legalności23,

 – kompetencja organu zwierzchniego do badania określonej jednostki organi-
zacyjnej oraz wkraczania za pomocą środków o władczym charakterze celem 
usunięcia stwierdzonych braków24,

 – władcza ingerencja oraz element opieki i wspierania podmiotów poddanych 
nadzorowi25,

19  https://sjp.pwn.pl/szukaj/nadz%C3%B3r.html (dostęp 11.11.2020).
20  Ustawa z dnia 21 lipca 2006  r. o nadzorze nad rynkiem finansowy, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 180.
21  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, tekst jedn. Dz.U. 

z 2019 r., poz. 207.
22  D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 

2020, s. 218 i przywołana tam literatura; H. Wolska, Nadzór jednostek samorządu terytorialnego 
nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i kapitałowymi spółkami komunal-
nymi, w: M. Stec, S. Płażek, Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego, Warszawa 
2017, s. 149 i przywołana tam literatura.

23  T. Kocowski. op. cit., s. 370.
24  M. Gęsicki, Mały leksykon prawniczy, Warszawa 1997, s. 132.
25  J. Jagielski, op. cit., s. 13.
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 – sytuacje, w których organ nadzorujący jest wyposażony w środki oddziaływania 
na postępowanie podmiotów nadzorowanych, bez możliwości wyręczenia tych 
podmiotów w ich działalności26,

 – określone procedury dające odpowiednim organom państwowym, wyposa-
żonym w stosowne kompetencje, prawo ustalania stanu faktycznego, jak też 
korygowania działalności organu nadzorowanego27.
Pojęcie nadzoru kształtują trzy elementy:

 – kontrola, tj. czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego oraz jego 
weryfikacji z określonym wzorcem28; dla podejmowania czynności nadzor-
czych konieczne jest wyjaśnienie stanu faktycznego, aby rozpoznać ewentualne 
odchylenia względem stanu postulowanego29,

 – czynności o charakterze władczym, których cel powinien zmierzać do zapobie-
gania lub korygowania występujących nieprawidłowości30,

 – podstawa czynności nadzorczych musi wynikać z przepisu rangi ustawowej, 
określającego również katalog podejmowanych środków nadzorczych31, zakres 
sprawowanego nadzoru, kryteria, według których sprawuje się nadzór.
Kontrola i nadzór występują jako dwie samoistne, odrębne funkcje, które 

nie mogą być ze sobą utożsamiane, chociaż mogą być ze sobą ściśle powiązane, 
zwłaszcza wówczas, gdy ten sam podmiot został upoważniony do kontroli i nad-
zoru32. W praktyce może być trudne wyraźne rozdzielanie kompetencji kontrol-
nych i nadzorczych, gdyż integralnym elementem funkcji nadzorczych jest zawsze 
kontrola33. Inaczej należy traktować sytuacje, w których kontrola występuje jako 
element nadzoru, a inaczej te sytuacje, w których kontrola jest funkcją samoistną34. 
W ostatnim przypadku uprawnienia z tytułu kontroli nie dopuszczają ingerencji 
organu kontrolującego w działalność kontrolowanego. Organ kontroli nie dys-
ponuje środkami władczymi, ogranicza się jedynie do wskazania występujących 

26  M. Małecka-Łyszczek, w: B. Dolnicki, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, 
Warszawa 2019, s. 201–202.

27  Uchwała TK z 5 października 1994, W 1/94, LEX nr 25336; orzeczenie TK z 18 stycznia 1994 r., 
K 9/93, LEX nr 25125.

28  M. Biliński, w: M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, op. cit., s. 28.
29  E. Knosala, Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998, s. 54.
30  M. Biliński, W. Gonet, H. Wolska, op. cit., s. 28.
31  Ibidem, s. 28.
32  Uchwała TK z 5 października 1994 r., W 1/94, LEX nr 25336.
33  Ibidem.
34  Ibidem.
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nieprawidłowości, jakie występują w działalności kontrolowanego podmiotu35. 
Nadzór obejmuje kontrolę wraz z elementami prawnej ingerencji władczej wobec 
określonego podmiotu36.

Na podstawie art. 8a u.k.u.r. KOWR nie ma uprawnień do ingerencji w działal-
ność podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne, tj. wydawania zaleceń pokon-
trolnych. Ustawodawca w przepisie art. 8a ust. 1–2 mylnie użył pojęcia „nadzoru”, 
gdyż cały przepis dotyczy sprawowania kontroli37. Efektem kontroli jest opis stanu 
faktycznego, stwierdzonego w trakcie czynności kontrolnych (art. 8a ust. 7 pkt 4 
u.k.u.r. in fine). Uprawnienia KOWR wynikające z art. 8a u.k.u.r. mają charakter 
kontrolny38.

Nadzór i kontrolę można przeprowadzić według kryteriów: legalności, gospo-
darności, rzetelności i celowości39. Legalność oznacza weryfikację, czy działalność 
prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym, wewnętrznym. 
Kryterium gospodarności ma na celu sprawdzenie, czy środki finansowe są wydane 
oszczędnie i wydajnie, a nakłady były proporcjonalne do uzyskanych efektów. Rze-
telność ma na celu sprawdzenie, czy kontrolowani wypełniali swoje obowiązki 
z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie. Kryterium celowości 
oznacza weryfikację czy działania prowadzone przez kontrolowany podmiot mie-
ściły się w celach określonych dla niego przez przepisy prawa oraz czy do osiągnię-
cia założonych celów zastosowano optymalne metody i środki oraz czy założone 
cele zostały osiągnięte40. Nie każdy z tych kryteriów znajdzie zastosowanie do kon-
troli sprawowanej przez KOWR na podstawie art. 8a u.k.u.r.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli sprawowanej przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Kontrola sprawowana przez KOWR w zakresie przedmiotowym dotyczy wypełnie-
nia warunków, do których przestrzegania zobowiązane są podmioty, nabywające 

35  Ibidem.
36  J. Jagielski, op. cit., s. 40 i n.
37 T. Czech, Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2020, https://sip.lex.pl/#/com-

men ta ry/587820137/617577/czech-tomasz-ksztaltowanie-ustroju-rolnego-kom en tarz? cm-
=URELATIONS (dostęp 14.11.2020).

38  Tak również D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, op. cit., s. 218.
39  Kryteria kontroli NIK, www.nik.gov.pl/aktualnosci/kryteria-kontroli-nik.html (dostęp 17.01.2021).
40  Ibidem.
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nieruchomości rolne za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR. Warunki te są 
następujące:
 – prowadzenie przez nabywcę nieruchomości rolnej działalności rolniczej na 

nabywanej nieruchomości rolnej (art. 2a ust. 4 pkt 1 lit. b u.k.u.r.),
 – zamieszkiwanie przez osobę fizyczną, tworzącą gospodarstwo rolne, przez 5 lat 

od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której 
położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodząca w skład tworzonego 
gospodarstwa rodzinnego (art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c u.k.u.r.),

 – zamieszkiwanie przez osobę fizyczną, powiększającą gospodarstwo rolne, przez 
5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej na terenie gminy, na obszarze której 
położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład posiada-
nego gospodarstwa rolnego (art. 2a ust. 4 pkt 3 lit. d u.k.u.r.),

 – wykorzystanie przez uczelnię nabytej nieruchomości rolnej na cele rolnicze 
(art. 2a ust. 4 pkt 4 lit. b u.k.u.r.),

 – realizacja przez podmiot nabywający nieruchomość rolną położoną w obszarze 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, określonego w art. 6 u.g.n.41, lub 
w granicach linii rozgraniczających teren lokalizacji takiej inwestycji ustalonych 
w ostatecznej decyzji administracyjnej w zakresie rozpoczęcia realizacji przed-
miotowej inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości rolnej, 
zakończenia realizacji tej inwestycji w terminie określonym przez podmiot, 
który nabył nieruchomość rolną (art. 2a ust. 4 pkt 5 lit. b i c u.k.u.r.),

 – prowadzenie przez nabywcę nieruchomości rolnej gospodarstwa rolnego, 
w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 5 lat od 
dnia nabycia przez podmiot tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej 
prowadzenie tego gospodarstwa osobiście (art. 2b ust. 1 u.k.u.r.),

 – niedokonanie przez nabywcę nieruchomości rolnej jej zbycia i oddania w posia-
danie innym podmiotom przez 5 lat od jej nabycia (art. 2b ust. 2 u.k.u.r.).
Przepis art. 2 pkt 3 u.k.u.r. definiuje prowadzenie działalności rolniczej jako 

działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, 
w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. W wyroku WSA w Poznaniu 
z 24 kwietnia 2014 r., II SA/Po 93/1442, wskazano, że samo posiadanie (np. dzier-
żawa) lub własność gospodarstwa rolnego nie mogą być kwalifikowane jako jego 
prowadzenie, jeżeli nie wiąże się z nimi wykonywanie działalności rolniczej, co 
obejmuje podejmowanie decyzji dotyczących prowadzenia działalności rolniczej 

41  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1990.

42  LEX nr 1500398.
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w tym gospodarstwie. Rolnik może zatrudniać pracowników, prowadzenie gospo-
darstwa rolnego może polegać na zarządzaniu nim43. Prowadzenie gospodarstwa 
rolnego oznacza m.in. indywidualną aktywność rolnika związaną z uprawą roślin, 
hodowlą zwierząt, ryb, zarządzanie pracą osób zatrudnionych w gospodarstwie, 
podejmowanie decyzji, jakie rośliny, drzewa owocowe będą uprawiane, jakie zwie-
rzęta będą hodowane w gospodarstwie rolnym, zawieranie umów dostaw: pasz, 
nawozów sztucznych, sprzedaży płodów rolnych, podejmowanie decyzji o leczeniu 
zwierząt, likwidacji stada, zakup, sprzedaż maszyn i urządzeń rolniczych, zakup, 
sprzedaż zwierząt pociągowych, podejmowanie decyzji o zmianie profilu działal-
ności rolniczej, np. z hodowli zwierząt na uprawę roślin, hodowlę ryb, zawieranie 
umów o: kontraktację, finansowanie, prowadzenie rachunku bankowego itd.44 Nie 
wszystkie wyżej wymienione czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego muszą wystąpić w każdym gospodarstwie rolnym. Wystarczy, że kontrolu-
jący stwierdzi, że nabyta nieruchomość rolna pozostaje w stanie nadającym się do 
wypasu lub uprawy. Dotyczy to sytuacji, gdy został na niej przeprowadzony przy-
najmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie nie-
pożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku45. W przypadku gruntów 
ugorowanych, o których mowa w § 3 oraz w § 9a rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie obszarów uznawanych za 
obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania 
tych obszarów46, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności 
bezpośrednich jako obszary proekologiczne, zabieg agrotechniczny należy prze-
prowadzić, w terminie do dnia 31 października roku, zgodnie z § 2 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności nie-
związanej do tytoniu47.

Weryfikacja zamieszkania na terenie gminy przez 5 lat od dnia nabycia nieru-
chomości rolnej, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, 
wchodzących w skład posiadanego gospodarstwa rolnego (art. 2a ust. 4 pkt 3 lit. c 

43  Wyrok WSA w Poznaniu z 24 kwietnia 2014 r., II SA/Po 93/14, LEX nr 1500398.
44  W. Gonet, w: P. Blajer, W. Gonet, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 

2020, s. 145.
45  §2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szcze-

gółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do 
tytoniu, Dz.U. z 2015 r., poz. 351.

46  Dz.U. z 2015 r. poz. 354; z 2017 r., poz. 1943; z 2018 r., poz. 1635 i 1880; z 2019 r., poz. 100 i 1866.
47  Dz.U. z 2015 r., poz. 351.
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i d u.k.u.r.), możne nastąpić na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu wyda-
nym przez wójta lub burmistrza lub prezydenta właściwego urzędu gminy lub 
miasta oraz oświadczenia nabywcy nieruchomości rolnej. Miejsce zamieszkania 
nie jest tożsame z miejscem zameldowania, dlatego oświadczenie złożone przez 
nabywcę nieruchomości rolnej w obecności przeprowadzającego kontrolę, ujęte 
w protokole z kontroli lub w osobnym dokumencie, potwierdzające informację 
zawartą w zaświadczeniu wydanym przez właściwy urząd gminy lub miasta, jest 
wskazane do odebrania.

Sprawdzenie, czy uczelnia nabytą nieruchomość rolną wykorzystuje na cele rol-
nicze, może nastąpić przez stwierdzenie przez kontrolującego, czy faktycznie na 
nabytym gruncie prowadzona jest działalność rolnicza scharakteryzowana powyżej.

Osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego przez osobę fizyczną oznacza 
m.in. pracę w tym gospodarstwie48, nadzorowanie czynności osób zatrudnionych 
w gospodarstwie rolnym, zarządzanie gospodarstwem, zawieranie różnych umów 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa oraz wykonywanie wyżej wymienio-
nych pozostałych czynności dotyczących prowadzenia gospodarstwa rolnego. Nie 
można oczekiwać, że każda osoba fizyczna będąca rolnikiem, np. w zaawanso-
wanym wieku czy niepełnosprawna, będzie pracować fizycznie w gospodarstwie 
rolnym. Wystarczy, że będzie ona nim zarządzać, aby uznać, że jest to osobiste 
prowadzenie gospodarstwa rolnego49. Zakres czynności składających się na pro-
wadzenie gospodarstwa rolnego oraz jego osobiste prowadzenie zależy od profilu 
gospodarstwa rolnego (uprawa roślin, hodowla ryb, hodowla zwierząt, uprawa 
warzyw, owoców), jego wielkości, specyfiki regionu, gdzie położone jest gospo-
darstwo rolne, a ponadto zakres ten jest zmienny w czasie. Postęp technologiczny 
wpływa na zmianę czynności, jakie wykonuje się w gospodarstwie rolnym przy jego 
prowadzeniu. Stwierdzenie przez kontrolującego osobistego prowadzenia gospo-
darstwa rolnego może nastąpić przez obserwację funkcjonowania gospodarstwa 
rolnego oraz przez odebranie oświadczenia od nabywcy nieruchomości rolnych.

To, czy nieruchomość rolna nie została zbyta przez nabywcę, może nastąpić przez 
sprawdzenie w systemie teleinformatycznym ksiąg wieczystych w dziale II księgi 
wieczystej, czy jako właściciel wpisany jest tam nabywca nieruchomości rolnej oraz 
czy nie ma w tym dziale wzmianki wraz z wyjaśnieniem jej treści. Wyjaśnienie 
wzmianki może nastąpić przez wgląd pracownika KOWR do akt księgi wieczystej. 
W tym przypadku KOWR ma interes prawny umożliwiający przeglądanie akt księgi 

48  D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, op. cit., s. 131.
49  W. Gonet, w: P. Blajer, W. Gonet, op. cit., s. 145–146.
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wieczystej (art. 361 ust. 4 u.k.w.h.50). Zbycie przez rolnika nieruchomości rolnej 
w ciągu 5 lat od nabycia może nastąpić w przypadkach wymienionych w art. 2b ust. 
4 u.k.u.r.51, co jest zgodne z prawem i nie stanowi naruszenia art. 2b ust. 1 u.k.u.r. 
Notariusz, do którego zwrócono się o sporządzenie aktu notarialnego zbycia nieru-
chomości rolnej, wyłączonej z obrotu na podstawie art. 2b ust. 1 u.k.u.r. przez 5 lat, 
odmówi dokonania czynności prawnej jako sprzecznej z prawem na podstawie art. 
81 pr. not.52, wobec czego zbycie nieruchomości rolnej przed upływem 5 lat od jej 
nabycia w innych przypadkach niż określone w art. 2b ust. 4 u.k.u.r. należy uznać 
za hipotetyczne.

Oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej może nastąpić przez zawarcie 
umów obligacyjnych, np. umowy dzierżawy, najmu budynków mieszkalnych wraz 
z nieruchomością na cele związane z agroturystyką, umowy użyczenia oraz umów 
rzeczowych, tj. użytkowania, służebności osobistej, gruntowej, przesyłu. Zawarcie 
umowy dzierżawy lub użytkowania nieruchomości rolnej prowadzi do tego, że 
odpowiednio dzierżawca (art. 693 § 1 k.c.53) lub użytkownik (art. 252 k.c.) otrzy-
mują nieruchomość do używania i pobierania pożytków. Na podstawie umowy 
użyczenia biorący może nieruchomość rolną używać w sposób odpowiadający jej 
właściwościom i przeznaczeniu (art. 712 § 1 k.c.). Nabywca nieruchomości rolnej 
ma obowiązek prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nierucho-
mość rolna, wobec czego nabyta nieruchomość rolna musi być wykorzystywana do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego. Oznacza to, że nabywca nie może pozbawić się 
prawa do korzystania z nieruchomości rolnej i pobierania z niej pożytków54. Nie jest 
dopuszczalne zawarcie umów dzierżawy, użytkowania, użyczenia lub innych umów 
nienazwanych całości, części, udziału nieruchomości rolnych, które weszły w skład 
gospodarstwa rolnego, przed upływem 5 lat od ich nabycia55. Nie stanowi prze-
szkody w korzystaniu i pobieraniu pożytków z nieruchomości czasowo wynajętej 
na cele agroturystyczne, w szczególności gdy dotyczy to wynajmu budynku miesz-
kalnego lub jego części. Nabywca nieruchomości rolnych może takie umowy zawie-
rać przed upływem 5 lat od nabycia nieruchomości rolnej, na której posadowione są 

50  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2204.
51  Szerzej na ten temat W. Gonet, w: P. Blajer, W. Gonet, op. cit., s. 146–150.
52  Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1192.
53  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740.
54  W. Gonet, w: P. Blajer, W. Gonet, op. cit., s. 151.
55  A. Michnik, Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej wynikające z ustawy z dnia 11.04.2003  r. 

o kształtowaniu ustroju rolnego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2017, nr 1, s. 104.
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budynki wykorzystywane do agroturystyki56. Nie jest trwałą przeszkodą w pobiera-
niu pożytków z nieruchomości rolnej ustanowenie na niej służebności gruntowej, 
służebności przesyłu czy też służebności osobistej korzystania z budynków miesz-
kalnych. Służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu również może być 
ustanowiona, w szczególności na gruncie stanowiącym łąkę, grunt orny lub nie-
użytki rolne, gdyż przejście czy przejazd przez łąkę, nieużytek rolny, grunt orny nie 
stanowi przeszkody w korzystaniu z nich i pobierania z nich pożytków57. Stwier-
dzenie przez kontrolującego, że nieruchomość rolna została oddana w posiadanie 
umową dzierżawy, może być trudne w praktyce. Umowa taka może zostać zawarta 
na piśmie, a dzierżawca i właściciel mogą się umówić, że podatek od nieruchomo-
ści rolnych nadal będzie płacił właściciel, a nie posiadacz samoistny, dzierżawca 
(art. 3 ust. 2, 3 u.p.r.58), tzn. o zawarciu umowy dzierżawy nie będzie informowana 
gmina, a właściciel nadal będzie występował o dopłaty bezpośrednie, mimo że upo-
ważniony jest do nich posiadacz samoistny – dzierżawca.

W zakresie podmiotowym kontrola dotyczy tylko aktualnego właściciela, 
współwłaściciela, użytkownika wieczystego, współużytkownika wieczystego nieru-
chomości rolnej59, o ile ciąży na nim obowiązek wynikający z art. 2a ust. 4 pkt 1 
lit. b, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d, pkt 5 lit. b i c u.k.u.r. oraz warunków, o których mowa 
w art. 2a ust. 4 pkt 4 lit. b i art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. Kontrola nie obejmuje małżonka 
nabywcy, gdy nabywana nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego (art. 2a 
ust. 3a u.k.u.r.), spadkobierców nabywcy nieruchomości rolnej, gdyż nie dotyczą 
ich obowiązki określone w przepisach u.k.u.r.60 Kontrola sprawowana jest przez 
KOWR na podstawie kryterium legalności i rzetelności, w szczególności wypełnie-
nia w terminie zbiegów agrotechnicznych.

Przeprowadzenie kontroli

Osoby upoważnione wykonują kontrole zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym 
przez Dyrektora Generalnego KOWR (art. 8a ust. 3). Przepis milczy, na jakie okresy 

56  Odmiennie J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2019, s. 183–
184.

57  Tak również P. Bender, Podstawowe problemy praktyczne stosowania ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (u.k.u.r.) po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw, materiał szkoleniowy prezen-
towany podczas szkolenia notariuszy Izby Notarialnej w Warszawie, 5.02.2020 r.

58  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 333.
59  T. Czech, op. cit.
60  Ibidem.
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przedmiotowy plan ma być sporządzany, co oznacza, że w tym zakresie Dyrektor 
Generalny KOWR ma względną swobodę w ustaleniu harmonogramu czasowego 
przeprowadzanych kontroli oraz ich ilości. Kontrolę przeprowadza osoba upoważ-
niona przez Dyrektora Generalnego KOWR lub dyrektora oddziału terenowego 
KOWR (art. 8a ust. 3 u.k.u.r.), którą nie musi być pracownik KOWR. Przepis art. 8a 
ust. 4 u.k.u.r. wskazuje podstawowe elementy, jakie powinno zawierać upoważnie-
nie: imię i nazwisko osoby upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, miejsce 
i zakres kontroli, podstawę prawną do jej przeprowadzenia oraz podpis osoby 
wydającej upoważnienie. W upoważnieniu nie muszą być wymienione dane iden-
tyfikujące kontrolowanego, choć należy je zamieścić w protokole z kontroli (art. 8a 
ust. 7 pkt 3 u.k.u.r.).

O zamiarze kontroli KOWR nie ma obowiązku informować w jakikolwiek spo-
sób podmiotu, który ma być jej poddany61. Kontrolę należy przeprowadzić zgodnie 
z zakresem określonym w upoważnieniu. Upoważniony nie może podejmować 
czynności kontrolnych nieobjętych zakresem upoważnienia62. Przed rozpoczęciem 
kontroli osoba upoważniona ma obowiązek okazać imienne upoważnienie kontro-
lowanemu (art. 8a ust. 6 u.k.u.r.). Z treści art. 8a u.k.u.r. nie wynika, że kontrola ma 
być przeprowadzona w obecności kontrolowanego. Uprawniony może przeprowa-
dzić kontrolę bez okazania upoważnienia kontrolowanemu, gdyby było to niemoż-
liwe (np. kontrolowany wyjechał na czas kontroli na krótki pobyt za granicę lub do 
innego regionu Polski) lub utrudnione (np. kontrolowany przebywa na leczeniu 
w szpitalu chorób zakaźnych i nie ma do niego dostępu). Kontrolujący jest upoważ-
niony do (art. 8a ust. 5 u.k.u.r.):
 – wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów,
 – żądania związanych z przedmiotem kontroli pisemnych lub ustnych informacji, 

okazywania i udostępniania dokumentów.
Osoba kontrolująca może żądać ustnych i pisemnych informacji jedynie od kon-

trolowanego63, nie może ich żądać np. od współwłaściciela lub małżonka nabywcy 
nieruchomości rolnych, członków rodziny, domowników, sąsiadów itd. Upoważ-
niony do przeprowadzenia kontroli nie może zwrócić się o pomoc do Policji lub 
administracyjnego organu egzekucji, żeby uzyskać wstęp na teren nieruchomości 
rolnych albo zdobyć dostęp do wymaganych informacji lub dokumentów64.

Protokół z kontroli zawiera co najmniej: czas trwania kontroli (datę kontroli), 
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę, dane 

61  Tak również D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, op. cit., s. 220. 
62  J. Bieluk, op. cit., s. 364.
63  T. Czech, op. cit.
64  Ibidem.



96 Wojciech Gonet

identyfikujące kontrolowanego, opis stanu faktycznego stwierdzonego w wyniku 
kontroli (art. 8a ust. 7 u.k.u.r.). W protokole mogą być zamieszczone oświadczenia 
kontrolowanego, świadków kontroli, a do protokołu mogą być załączone np. kopie 
udostępnianych dokumentów65, zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy, 
pobrany ze strony internetowej ekw.ms.gov.pl odpis księgi wieczystej lub wydruk 
księgi wieczystej, z których będzie np. wynikać, kto jest właścicielem nieruchomo-
ści rolnej. Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść 
do niego swoje uwagi. Ewentualne uwagi należy zamieścić w protokole. Kontrolo-
wany może odmówić podpisania protokołu, wystarczy, że protokół podpisze osoba 
upoważniona przez Dyrektora Generalnego KOWR lub dyrektora oddziału tereno-
wego KOWR i zamieści wzmiankę o odmowie podpisu (art. 8a ust. 9 u.k.u.r.). Jeden 
egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej (art. 8a ust. 10 u.k.u.r.).

Analizowany przepis nie reguluje sytuacji, gdy w czynnościach kontrolnych 
nie uczestniczy kontrolowany, jak należy zrealizować obowiązek pozostawienia 
1 egzemplarza protokołu kontrolowanemu. W takim protokole należy zamieścić 
wzmiankę, że nie został on podpisany przez kontrolowanego ze względu na to, że 
kontrolowany nie był obecny przy czynnościach kontrolnych, a 1 egzemplarz pro-
tokołu należy przesłać kontrolowanemu przesyłką poleconą za pomocą operatora 
pocztowego66. Z przepisu art. 8a u.k.u.r. nie wynika, że w takim przypadku kontro-
lowany może wnieść pisemne uwagi lub wyjaśniania do treści protokołu w określo-
nym terminie.

Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej 
kontroli

Stwierdzenie w wyniku kontroli niewykonania zobowiązań wymienionych w art. 
2a ust. 4 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d, pkt 5 lit. b i c u.k.u.r. oraz warunków 
wymienionych w art. 2a ust. 4 pkt 4 lit. b u.k.u.r. i art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r. umożli-
wia KOWR wystąpienie do sądu o nabycie własności nieruchomości rolnej przez 
KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą ceny odpowiadającej jej 
wartości rynkowej określonej według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami (art. 9 ust. 3 u.k.u.r.). Powództwo należy wnieść do sądu miejsca położenia 
nieruchomości art. 38 §1 k.p.c.67 Gdy wartość nieruchomości rolnej jest większa 
niż 75 000,00 zł właściwy będzie sąd okręgowy miejsca położenia nieruchomości 

65  J. Bieluk, op. cit., s. 365 i przywołana tam literatura.
66  Tak również T. Czech, op. cit.
67  Ustawa z 17 listopada 1964 r.  – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1575.
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(art. 17 pkt 4 k.p.c.), a w pozostałych przypadkach właściwy będzie sąd rejonowy 
miejsca położenia nieruchomości.

Powołany przepis nie nakłada obowiązku na KOWR występowania do sądu 
o nabycie nieruchomości rolnej. Uzależnione to będzie od dysponowania przez 
KOWR środkami finansowym na nabycie nieruchomości rolnych. Brak środków 
finansowych nie oznacza możliwości zawieszenia kontroli przez KOWR. Negatywny 
skutek kontroli może być podstawą do złożenia wniosku do sądu w przyszłości, gdy 
KOWR będzie miał zabezpieczone środki finansowe na nabycie nieruchomości rol-
nej za zapłatą ceny odpowiadającej jej wartości rynkowej. Nie ma w tym zakresie 
żadnych ograniczeń czasowych.

Protokół z kontroli jest dokumentem urzędowym w znaczeniu art. 244 k.p.c.68 
i będzie wykorzystywany jako załącznik do wnioski składanego przez KOWR do 
sądu o nabycie własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa. Proto-
kół pokontrolny może zostać obalony za pomocą innych środków dowodowych 
w postępowaniu sądowym, wszczętym na podstawie art. 9 ust. 3 u.k.u.r. w sprawie 
nabycia nieruchomości rolnej przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa69. Przedmio-
towy protokół stanowi wyłącznie jeden ze środków dowodowych, podlegających 
swobodnej ocenie sądu w zakresie wiarygodności, mocy dowodowej wszechstron-
nego rozważenia zebranego materiału (art. 233 §1 k.p.c.). Nie można protokołowi 
z kontroli przypisać charakteru rozstrzygającego w zakresie orzeczenia o utracie 
własności nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa70.

Może się zdarzyć, że w wyniku kontroli stwierdzone zostanie, że nabywca 
będący osobą fizyczną zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład któ-
rego weszła nabyta nieruchomość rolna, co oznacza również, że nie prowadzi oso-
biście tego gospodarstwa rolnego. Nabywca nieruchomości rolnej może się zgodzić 
ze stwierdzeniem kontrolującego dotyczącym zaprzestania prowadzenia gospodar-
stwa rolnego i nie zgłosić żadnych uwag do treści protokołu, który podpisuje bez 
zastrzeżeń. Nabywca po przeprowadzonej kontroli może powrócić do prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, w tym jego osobistego prowadzenia. W procesie o utratę 
własności może przedstawić dowody na osobiste prowadzenie gospodarstwa rol-
nego. W tym przypadku na orzeczenie sądu w zakresie utraty własności nieru-
chomości rolnej nie powinien wpływać fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego 
przez nabywcę po przeprowadzonej kontroli. Sam fakt zaprzestania prowadzenia 
gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzenie go osobiście, 
jest przesłanką do orzeczenia przez sąd utraty własności nieruchomości rolnych 

68  D. Łobos-Kotowska, M. Stańko, op. cit., s. 221.
69  T. Czech, op. cit.
70  P. Blajer, w: P. Blajer, W. Gonet, op. cit., s. 421.
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na rzecz Skarbu Państwa (art. 9 ust. 3 u.k.u.r. in fine). Nie można w takich przy-
padkach wykluczyć celowego działania nabywcy nieruchomości rolnych, w szcze-
gólności gdy wartość nieruchomości rolnych wrośnie, obrót nieruchomościami 
rolnymi nadal będzie podlegał ograniczeniom, a zaprzestanie prowadzenia gospo-
darstwa rolnego może okazać się jedyną możliwością, aby za korzystnym odszko-
dowaniem, większym niż cena nabycia, utracić własność nieruchomości na rzecz 
Skarbu Państwa.

Wnioski

Przepis art. 8a u.k.u.r. jest niewłaściwe zredagowany, ustawodawca niepotrzebnie 
w pierwszych dwóch ustępach posłużył się słowem „nadzór”, podczas gdy cały prze-
pis dotyczy kontroli wykonania obowiązków przez nabywcę nieruchomości rolnej. 
Przepis jest trudny do stosowania w praktyce. Aby stwierdzić, że nabywca nieru-
chomości rolnej osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, kontrolujący powinien 
w jego gospodarstwie spędzić co najmniej kilka lub kilkanaście dni i udokumen-
tować faktyczne dokonywane przez niego czynności, związane z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, w tym jakie zawiera umowy związane z zbywaniem płodów 
rolnych, nabywaniem rzeczy potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa, np. pasz 
dla zwierząt, nawozów sztucznych. Kontrola ta nie powinna być przeprowadzona 
przez kolejne dni, lecz w różnych porach roku. Przepis art. 8a u.k.u.r. nie zawiera 
w tym zakresie ograniczeń. Uprawnienia KOWR do wystąpienia do sądu o nabycie 
własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa w praktyce może ozna-
czać jedynie potencjalną możliwość, będącą przestrogą dla nabywców nierucho-
mości rolnych.

Skuteczność odzyskania przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych od 
nabywcy, który nie wywiązuje się z obowiązków określonych w art. 2a ust. 4 pkt 1 
lit. b, pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. d, pkt 5 lit. b i c u.k.u.r. lub warunków, o których mowa 
w art. 2a ust. 4 pkt 4 lit. b i art. 2b ust. 1 i 2 u.k.u.r., zależeć będzie od dysponowania 
przez KOWR środkami finansowymi na zapłatę ceny odpowiadającej wartości ryn-
kowej nieruchomości przenoszonej na własność Skarbu Państwa, określonej zgod-
nie z przepisami o gospodarce nieruchomościami. Samo stwierdzenie w protokole 
nieprawidłowości korzystania z nieruchomości rolnych przez nabywcę nie oznacza, 
że KOWR będzie niejako automatycznie składał wniosek do sądu o przeniesienie 
własności nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa.
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Control of fulfillment of the duties of the purchaser of agricultural property

Abstact

The aim of the article is to examine whether the provision of Article 8a of the Act on model-
ling the agricultural system concerns the supervision or control of the National Agriculture 
Support Centre (KOWR) over the performance of obligations of an agricultural real estate’s 
buyer. In addition, the study aims to explain KOWR’s rights with respect to this buyer and to 
examine what will determine the future recovery of agricultural property by KOWR acting 
on behalf of the State Treasury when it is found that the property is not used in accordance 
with the obligations set out in the Act on modelling the agricultural system. The research is 
carried out using the following methods: examination of the law in force, analysis of judicial 
decisions and relevant literature. The analysis demonstrates that KOWR cannot issue any 
binding orders or recommendations for an agricultural real estate’s buyer, i.e. it does not 
have any supervisory measures, therefore the provision of Art. 8a of the act concerns control, 
and the legislator used the concept of supervision in this provision wrongly and unnecessar-
ily. Moreover, it is clarified that if an inspection demonstrates that the buyer uses the agricul-
tural property contrary to the provisions of the Act, it does not mean that the State Treasury 
will regain it, as KOWR may not have the financial resources to pay the market value of the 
property pursuant to the provisions of the Act on real estate management.

Keywords: agricultural real estate, control, loss of real estate, responsibilities of an 
agricultural real estate’s buyer
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Abstract

It is widely recognised that the first binding legal act regarding the protection of personal 
data of an international nature is Convention 108, adopted on 28 January 1981. By virtue 
of the Convention, the Parties are required to apply in their domestic legal order the princi-
ples introduced by the Council of Europe to ensure guarantees for the fundamental human 
rights of all individuals with regard to the processing of personal data. This paper refers to 
Convention 108 as the foundation for European and international data protection laws in 
a number of European countries. It has influenced policies and legislation far beyond Eu-
rope’s borders. However, due to the development of ICT tools that permit establishing new 
data-driven business models based on data-processing systems, Convention 108 has become 
subject to modernisation. At the same time, intensive negotiations were conducted in the EU 
concerning a new data-protection package to reform the data-protection system, and many 
other countries around the world have introduced provisions related to the processing of 
personal data. This paper analyses the impact of the standards set out in Convention 108 on 
the decision-making process and its global dimension.
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Introduction – the origin of European privacy and data protection 
standards

In 2018, the year in which the 70th anniversary of the adoption of the Universal 
Declaration of Human Rights was celebrated, was also the time of key changes in the 
European system of personal data protection. As of 25 May 2018, new provisions on 
the protection of personal data – the General Data Protection Regulation (GDPR) – 
and from 10 October 2018, the modernised Convention 108+1 became applicable. 
Without doubt, we are witnessing a process of updating the European legal data-
protection system, which demonstrates the timelessness of data-protection 
standards. The European data-protection legal framework significantly influences 
other legislation outside the EU, for example, in Japan, Mauritius, or Georgia. The 
‘gold’ standard, as the EU regulation is called, has become a reference point for 
works carried out worldwide on the implementation of legal instruments in the 
field of data protection.2 However, according to some experts, implementation of 
the principles established by Council of Europe standards may cause problems that 
are difficult to overcome. Professor Graham Greenleaf presents his opinion that 
‘the task of attracting accessions to Convention 108+ is likely to be more difficult 
because of the higher standards that acceding countries must meet, but this may 
be offset by more countries being attracted by the prospect of a global convention’.3

The Universal Declaration of Human Rights (‘the Declaration’)4 considered to 
be the foundation of human rights, adopted on 10 December 1948, became a source 
of inspiration for many international treaties and declarations regarding human 
rights and for numerous regional documents and national laws. The Declaration 
has a significant impact on issues such as combating injustice, resolving conflicts 
and problems of societies experiencing repression, or efforts to ensure universal 
respect for human rights. It is impossible to imagine a modern, rapidly developing 

1  Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Perso-
nal Data, adopted by the Committee of Ministers at its 128th Session of the Committee of Mini-
sters (Elsinore, 18 May 2018), CM/Inf(2018)15-final.

2  S. Gray et al., A New U.S. Model for Privacy? Comparing the Washington Privacy Act to GDPR, 
CCPA, and More, FPF, 31.08.2020, https://fpf.org/2020/02/12/a-new-model-for-privacy-in-a-
new-era-evaluating-the-washington-privacy-act/? utm_source=Twitter&utm_medium=Socia-
l&utm_campaign=Blog2020 (accessed 20.02.2020).

3  G. Greenleaf, How far can Convention 108+ ‘globalise’?: Prospects for Asian accessions (pre-publi-
cation draft), “Computer Law & Security Review” 2020, February 3, Special Issue on Convention 
108+, p 4.

4  Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, 217 A (III).
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world without this legal act that establishes equality, dignity, and the value of every 
human being.

From the point of view of the European standards on the protection of personal 
data, it is essential that the Declaration is also the foundation for the promotion of 
and education about the protection of human rights. It confirms that the basic duty 
of each State is to promote such standards of living that allow citizens to enjoy their 
dignity and equality in conditions of freedom and liberty.

Looking for the basis of the right to privacy and the protection of personal data, 
it is chronologically appropriate to refer to the Declaration, which in its Article 12 
states that no one should arbitrarily interfere in anyone’s private, family, or domes-
tic life, or in a person’s correspondence or to offend the person’s honour or good 
name. 

The notions of the Declaration were further developed by the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) adopted 
on 5 November 1950, in particular regarding the concept of privacy protection.5 
In Article 8 ECHR, the right of respect for private and family life was guaranteed. 
However, with the massive increase in the use of information and communication 
technologies (ICT), further development of the guarantees provided by the law was 
required. The Council of Europe6 adopted the Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (‘Convention 
108’)7, which is widely recognised as a basic act of international law. The objec-
tive of the Convention is to protect the right to privacy stipulated in Article 8 of 
the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms. Convention 108 defines a series of core principles that have become 
universally recognised. Its legally binding standards are consistent with non-bind-
ing texts adopted by the Organisation for Economic Co-Operation Development 
(‘Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data’).8 
As emphasized, Convention 108 ‘was one of the main sources of inspiration for the 
development of the EU acquis in the area of data protection’.9 This is pointed out 

5  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as amended by Pro-
tocols No. 11 and No. 14. Rome, 4.XI.1950, European Treaty Series–No. 5.

6  The Directorate General Human Rights and Rule of Law, www.coe.int/justice (accessed 20.02.2020).
7  CoE, Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Automatic Processing of Indi-

vidual Data, 28 January 1981, ETS 108.
8  The OECD Privacy Guidelines, https://www.oecd.org/internet/ieconomy/privacy-guidelines.htm 

(accessed 20.02.2020).
9  Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to sign, in the interest of the 

European Union, the Protocol amending the Council of Europe Convention for the Protection 
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by J. Borecka, who emphasizes that ‘The signatories of this legal act have confirmed 
their commitment to the freedom of information flow regardless of borders and 
recognized the need to reconcile fundamental values, such as respect for privacy 
and freedom of information flow between people’.10

The right to privacy and to data protection in the EU legal framework 

Under EU law, the rights to privacy and to data protection are recognised as fun-
damental rights, enshrined in Articles 7 and 8 of the EU Charter of Fundamental 
Rights and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU), as regards 
the right to the protection of personal data.11 

The major legal act within the EU acquis concerning privacy and data protection 
was adopted by the European Parliament and the Council of the European Union 
in October 1995.12 According to Recital 11, one of the objectives of the Data Protec-
tion Directive was that ‘the principles of the protection of the rights and freedoms 
of individuals, notably the right to privacy, which are contained in this Directive, 
give substance to and amplify those contained in the Council of Europe Conven-
tion of 28 January 1981 for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data’.13

Data-protection standards that were introduced by the Data Protection Direc-
tive have had great influence on different legal data-protection systems outside the 
European Union for two decades. As clearly confirmed by the EU, ‘the protection 
of personal data has been central to EU law for more than 20 years, from the Data 

of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108) Brussels, 
5.06.2018 COM(2018) 449 final 2018/0237 (NLE) p 1, (accessed 19.07.2021).

10  J. Borecka, Geneza prawnej ochrony danych osobowych i pojęcie danych osobowych, “Zeszyty 
Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 2006, No. 4, p. 10. 

11  Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, pp. 391–407; Treaty 
on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, pp. 0001-0390.

12  However, it is worth remembering that data-protection legislation in Europe began in the 1970s 
with the adoption of relevant legislation by some European counties.

13  Recital 11 of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the 
free movement of such data, OJ L 281, 23.11.1995.
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Protection Directive in 199514 to the adoption of the General Data Protection Reg-
ulation15 and the Police Directive16 in 2016’.17 

With the decision by the European Union in April 2016 that resulted in a reform 
of the data-protection legal framework through a package of data protection provi-
sions, including the GDPR replacing the 20-year-old Data Protection Directive, the 
European Commission clearly voiced that protection of privacy is a core element of 
European citizenship.18 

Currently, global privacy standards are close to those of the European data pro-
tection regime (both the EU and Council of Europe).19 The European Commission 
seconds the practical impact of these standards, welcoming third countries acced-
ing to the Council of Europe Convention 108 and its additional Protocol.20

Current picture of the scope of Convention 108 

The number of states ratifying Convention 108 is constantly growing: 55 countries 
so far.21 Based on a constantly updated source of information available on the 

14  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the 
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement 
of such data, OJ L 281, 23.11.1995.

15  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 
the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), 
OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88. It entered into force on 24 May 2016, to apply from 25 May 2018. 

16  Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authori-
ties for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences 
or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing 
Council Framework Decision 2008/977/JHA, OJ L 119, 4.5.2016, p. 89-131. It entered into force 
on 5 May 2016. EU Member States had to transpose it into national law by 6 May 2018.

17  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, ‘Exchanging 
and Protecting Personal Data in a Globalised World’, Brussels, 10.1.2017, COM(2017) 7 final.

18  J-C. Juncker, State of the Union 2016, Speech by the President of the European Commission to the 
European Parliament on 14 September 2016.

19  G. Greenleaf, International Data Privacy Agreements after the GDPR and Schrems, “Privacy Laws 
& Business International Report” 2016, No. 139, pp. 12-15.

20  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, “Exchanging 
and Protecting Personal data in Globalised World”, 10.01.2017, COM(2017)7 Final.

21  Chart of signatures and ratifications of Treaty 108 Convention for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data, Status as of 7 November 2019, https://www.coe. 
int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=cN6J4BCa (acces-
sed 20.02.2020).
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Council of Europe website, it is known that among the countries that have ratified 
Convention 108 there are all European Union countries, some other European 
countries that are not EU members (e.g., Albania, Georgia, or Serbia), Iceland, 
Liechtenstein, Norway, Switzerland, the Russian Federation, and Turkey, and also 
non-European countries, such as Mauritius, Tunisia or Mexico.22 

Since 1981, when the Convention was adopted, the world has changed dramati-
cally, especially thanks to the widespread use of the internet, not only by military 
and economic users, but also widespread commercial use by everyday consumers.

With the introduction of the principles laid down in the Convention, in the past 
several decades an effective system of rights and obligations regarding the process-
ing of personal data based on the Strasbourg model has been established in more 
than 50 countries in and outside Europe.

Convention 108 is called ‘the backbone of personal data protection legislation’ 
worldwide and, as constantly repeated by the Council of Europe, it contains provi-
sions of a ‘technologically neutral style, which enables [them] to be fully valid today, 
regardless of technological developments’.23 

The fact that the states really take Convention 108 as a model when creating 
their own internal regulations can be seen within the framework of the legislative 
process conducted by those countries in Europe that do not belong to the Euro-
pean Union and by non-European countries, in which Convention 108 is treated 
as both a model and a standard. Analysis of the data protection legislation done by 
the experts show that various provisions are being adapted to the standards set out 
in the provisions of the Convention. For example, the opinion on the Draft laws 
of Georgia relating to Surveillance Activities of Law Enforcement Authorities and 
National Security Agencies prepared by acknowledged experts for the Directorate 
General Human Rights and Rule of Law Data Protection Unit refers to the com-
parison of the requirements set out in the Convention 108 with regard to Georgian 
national regulations.24

22  Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to sign, in the interest of the 
European Union, the Protocol amending the Council of Europe Convention for the Protection 
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), Brussels, 
5.6.2018 COM(2018) 449 final 2018/0237 (NLE).

23  CoE, Press release: Uruguay becomes the first non-European state to accede to personal data protec-
tion “Convention 108”, 12.04.2013, Ref. 050(2013), https://rm.coe.int/09000016807215a2, https://
rm.coe.int/090000168071efb6 (accessed 28.03.2020).

24  Opinion of the Directorate General Human Rights and Rule of Law Data Protection Unit on the 
Draft laws of Georgia relating to Surveillance Activities of Law Enforcement Authorities and 
National Security Agencies, Douwe Korff, Joseph A. Cannataci, Graham Sutton, DGI(2014)8 
Strasbourg, 14 February 2014.



107The right to privacy and the protection of personal data…

Due to the fact that Convention 108 was ratified by Georgia in May 2012, the 
Georgian government should ensure that the data protection provisions adopted in 
Georgia shall be in line with the Convention. 

It should be underlined that the fact of the accession to Convention 108 is one 
of the main aspects that should be taken into account by the European Commission 
when assessing the level of protection in accordance with the GDPR procedure. 
The authors of the report prepared for the European Commission assessing the 
level of protection of personal data under Japanese law stated that ‘the “core” of 
data protection “content” principles and “procedural/enforcement” requirements, 
which could be seen as a minimum requirement for protection to be adequate, are 
derived from the EU Charter of Fundamental Rights and the GDPR. In addition, 
consideration has been given to other international agreements on data protection, 
such as the Council of Europe Convention 108’.25 Given the fact that Japan was 
granted observer status to the Convention 108, it becomes even more significant 
that in the course of the adequacy procedure under the GDPR, reference to the 
Convention also appears as one of the elements taken into account when assessing 
the adequacy of the level of protection.26 

Modernised Convention 108+

On 18 May 2018, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted 
an amending protocol to modernise Convention 10827 and aimed at responding 
to ‘challenges to privacy resulting from the use of new information and commu-
nication technologies, and to strengthen the Convention’s mechanism to ensure 

25  Study: An assessment of the level of protection of personal data provided under Japanese Law. 
Final Report Implementing the Framework Contract JUST/2014/DATA/FW/0038 concerning 
research services in relation to issues pertaining to the protection of personal data. Prepared by: 
Data Protection Legal and Technical Research and Analysis Consortium (DPC), Civic Consul-
ting – Tilburg University – time.lex – TNO – Spark Legal Network and Consulting, https://www.
asktheeu.org/en/request/8771/response/29306/attach/6/Document%201.pdf?cookie_passthro-
ugh=1 (accessed 16.07.2021), p. 115.

26  Adequacy procedure means that the European Commission according to the art. 45 of the GDPR 
has the power to determine whether a country outside the EU offers an adequate level of data 
protection. 

27  Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data (ETS No. 108). 
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its effective implementation’.28 Since its opening for signature on 10 October 2019, 
Convention 108+ signatories number more and more States. 

The worldwide general consensus that people must exercise online the same 
rights as they exercise offline is undoubtedly a condition of the modern digital 
world. However, when it comes to the protection of privacy and personal data, there 
is no global consensus on how to provide control to private individuals over their 
personal data. As a response to that need, Convention 108 can establish the mini-
mum, adequate, and satisfactory level of privacy and data protection worldwide. 

 The EU data protection system is based on Regulation 2016/679 of the Euro-
pean Parliament and of the Council, and provisions for the effective protection of 
personal data laid down by Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament 
and of the Council. The global hegemony of the GDPR and Convention 108 can, 
however, be challenged by the existing data-driven business models that are com-
pliant with the laws of countries from all over the world.29

A clear consensus has emerged that the general and technologically neutral 
nature of the Convention’s provisions should be maintained, that the coherence and 
compatibility with other relevant legal frameworks such as that of the European 
Union should be preserved, and that the Convention’s open character, which gives 
it unique potential as a universal standard, should be reaffirmed.

Similar updates of data-protection legal frameworks were also undertaken 
within the same period by the OECD and the EU, and synchronisation with Union 
reform measures enabled maintaining consistency between both frameworks.

The modernised Convention 108 acquires a global dimension given the fact that 
there are now 126 countries that have data privacy laws, and more than 30 addi-
tional countries that have official bills at some stage of the legislative process.30

The modernisation of Convention 108 is aimed at better addressing the chal-
lenges resulting from the use of ICT tools, but it also has another purpose, which 
is to strengthen the implementation of Convention 108, as mentioned by some 

28  CoE, Press release: Enhancing data protection globally: Council of Europe updates its landmark 
convention, 18 May 2018, Ref. DC 078(2018),  https://search.coe.int/directorate_of_communica-
tions/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016808ac976 (accessed 29.03.2020).

29  G. Greenleaf, International Data Privacy, op. cit. 
30  G. Greenleaf, Convention 108+ and the Data Protection Framework of the EU (Speaking Notes for 

Conference Presentation) (21 June 2018). Convention 108+ Tomorrow’s Common Ground for Protec-
tion (Council of Europe, Strasbourg, 21 June 2018), “UNSW Law Research Paper” 2018, No. 18-39, 
https://ssrn.com/abstract=3202606 (accessed 20.02.2020).
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authors.31 These objectives are directly expressed in the text of the explanatory 
memorandum: ‘in the 35 years that have elapsed since the Convention (…) was 
opened for signature, the Convention has served as the foundation for interna-
tional data-protection law in a number of European countries. It has also influenced 
policy and legislation far beyond Europe’s borders. With new challenges to human 
rights and fundamental freedoms, notably to the right to private life, arising every 
day, it appeared clear that the Convention should be modernised to better address 
emerging privacy challenges resulting from the increasing use of new information 
and communication technologies (ICT), the globalisation of processing operations 
and the ever greater flows of personal data, and, at the same time, to strengthen the 
Convention’s evaluation and follow-up mechanism’.32 

To achieve the above-mentioned goals, the existing basic data-protection prin-
ciples laid down in the Convention as well as the open character of the Convention 
have been maintained, while some new key elements were introduced to ensure 
greater effectiveness of the provisions. In a nutshell, the main novelties can be 
summed up with the statement that ‘the principles of transparency, proportionality, 
accountability, data minimisation, privacy by design, etc. are now acknowledged as 
key elements of the protection mechanism and have been integrated in the mod-
ernised instrument’.33

The Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with 
regard to Automatic Processing of Personal Data has already been signed by more 
than 30 countries and the number is constantly growing, according to information 
available from the Chart of signatures and ratifications of Treaty 223.34

Conclusions – Convention 108 as a universal standard 

Joseph A. Cannataci, UN Special Rapporteur on the right to privacy, underlined 
in his annual report the recommendation to all United Nations Member States 

31  U. Góral, S. Kwasny, Proces modernizacji Konwencji Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku 
z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, “Monitor Prawniczy” 2014, No. 9. 

32  CoE, Explanatory Report to the Protocol amending the Convention for the Protection of Indivi-
duals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Strasbourg, 10 October 2018, Coun-
cil of Europe Treaty Series-No. 223.

33 CoE, Overview of the novelties of the Protocol, https://rm.coe.int/modernised-conv-overview-of-
-the-novelties/16808accf8 (accessed 29.03.2020). 

34  Chart of signatures and ratifications of Treaty 223 available at https://www.coe.int/en/web/conven-
tions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures (accessed 29.03.2020).
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to adhere to Convention 108+35 ‘as an interim minimum response to agreeing to 
detailed privacy rules harmonised at the global level’.36 The Special Rapporteur’s 
report that summarises his activities, underlined that in the context of intelligence 
oversight, the immediate deployment by UN Member States of the standards and 
safeguards outlined in Convention 108+ is recognised as ‘appropriate for the pro-
tection of the fundamental right to privacy’.37 Such a recommendation, by bringing 
the Council of Europe’s work to the attention of a global audience, is a contribution 
to increasing the impact of European privacy standards worldwide. Additionally, 
accession to Convention 108+ is important because it contains safeguards largely 
similar to those contained within the EU data protection legislation (GDPR and 
the Police Directive). As stressed by the European Commission, Convention 108 
has contributed to the promotion of EU data-protection standards around the 
world, as it is often used as ‘a source of inspiration’ by countries which are adopting 
or considering modernisation of their privacy laws.38 From the perspective of the 
countries which are not members of the European Union it is also important that 
accession to Convention 108 is one of the stages towards initiation of the adequacy 
procedure in accordance with the GDPR. 

From the EU perspective, strengthening cooperation between the EU and third 
countries in the context of data protection and data flow issues is obviously crucial. 
The European Commission stressed the importance of the protection of personal 
data as a fundamental right and a central factor of consumer trust in the data econ-
omy, which also facilitates data flows outside the EU. The need to ensure a high level 
of privacy and data security is the core element of the negotiations between EU and 
third-country governments. In this respect, the European Commission is strongly 
advocating the development of adequacy instruments that are foreseen in EU law 
(GDPR), paying special attention to the fact of accession to the Council of Europe’s 
Convention 108. 

Recent reforms of respective privacy legislation have further increased the 
convergence between the EU and global data-protection systems, which rests 

35  IJR Center, The Special Rapporteur on the right to privacy, https://ijrcenter.org/un-special-proce-
dures/special-rapporteur-on-the-right-to-privacy/ (accessed 20.02.2020). 

36  UN, UN Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, Annual report–UN General 
Assembly, 2018, A/73/45712.

37  CoE, Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, 27 February 2019, A/HRC/40/63.
38  Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Member States to sign, in the interest of the 

European Union, the Protocol amending the Council of Europe Convention for the Protection 
of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS No. 108), Brussels, 
5.06.2018 COM(2018) 449 final 2018/0237 (NLE) (accessed 20.02.2020).
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notably on a core set of data-protection principles, enforceable individual rights 
and oversight by independent authorities. Convention 108 is called the ‘mother’ 
of the GDPR, a view which remains valid, and the growing number of countries 
acceding to the Convention shows that in an era of the development of sophisti-
cated data-processing methods, information and communication technologies and 
international data flows, there is a growing need for data-protection guarantees at 
a global level. The Committee of Ministers of the Council of Europe ‘stressed the 
importance of a speedy accession to the Protocol by the maximum number of the 
current States Parties to Convention 108 in order to facilitate the formation of an 
all-encompassing legal regime of data protection under the modernised Conven-
tion, as well as to ensure the fullest possible representation of States within the 
Convention Committee’.39 

At the beginning of 2020, the European Commission announced its new Digital 
Strategy and declared it would present a new piece of legislation – the Digital Ser-
vices Act – and a European Democracy Action Plan. The Commission furthermore 
proposed a review of the eIDAS regulation, and stated that it would strengthen 
cybersecurity by developing a Joint Cyber Unit.40 One of the documents is the 
‘White paper on Artificial Intelligence – a European approach to excellence and 
trust’41, which also refers to research done by the Council of Europe ‘Study on the 
human rights of dimensions of automated data processing techniques (in particular 
algorithms) and possible regulatory implications’.42 As data-protection legislation 
is a very dynamic process, new developments in the field of the data processing 
regulatory framework can be expected, and thus it is crucial that both regimes – 
the European Union and Council of Europe acquis – are developing in parallel in 
terms of personal data-protection standards. It is also desirable to promote Euro-
pean achievements worldwide, since 27 EU Member States and 55 parties to Treaty 
108, which fall under the jurisdictions of the GDPR and Convention 108 regimes, 
are still not enough in terms of data-protection guarantees for citizens expecting 

39  CoE, Draft Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Personal Data CM(2018)2-final (accessed 20.02.2020).

40  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions—Sha-
ping Europe’s digital future, 19.02.2020 (accessed 20.02.2020). 

41  European Commission, White paper: On Artificial Intelligence—A European approach to excellence 
and trust, European Commission, Brussels, 19 February 2020, COM(2020) 65 final. 

42  CoE, Study on the human rights dimensions of automated data processing techniques (in particular 
algorithms) and possible regulatory implications, 2018, DGI(2017)12. 
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trust and confidence in that regard.43 According to statistics recorded by Professor 
Greenleaf, ‘in 2017-18, the number of countries that have enacted data privacy laws 
has risen from 120 to 132, a 10 % increase. These 132 jurisdictions have data privacy 
laws covering both the private sector and public sector in most cases, and which 
meet at least minimum formal standards based on international agreements. At 
least 28 other countries have official bills for such laws in various stages of progress, 
including nine that have introduced or replaced bills in 2017-18. Many others, in 
the wake of the GDPR and “modernisation” of Convention 108, are updating or 
replacing existing laws’.44
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Abstract

The purpose of this paper is to present changes in legislation during 2013-2017 in the area 
of consensual dispute resolution with the participation of consumers—in particular with 
regard to the emergence of electronic procedures. Various features of the analysis of law in 
force as well as the analysis of law as has it evolved in history are used in the implementation 
of this objective. The author addresses model European solutions provided under Regula-
tion (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on on-
line dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No 2006/2004 
and Directive 2009/22/EC (Regulation on consumer ODR) and presents two important in-
stitutions of consensual dispute resolution with the participation of consumers within the 
framework of the European ODR platform. The author concludes that the introduction of 
digital procedures cuts down expenses, the duration of disputes and provides a realistic op-
tion of achieving its final result; it is also stressed that this is of particular significance in 
the resolution of cross-border disputes within 90 days – where we encounter obstacles in 
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the form of different national legal orders or language barriers. The author furthermore in-
dicates that an important advantage of the ODR platform consists in the possibility of go-
ing through intuitive steps with the assistance of complaint creators, recording drafts, and 
checking consumer rights, which is very convenient for consumers, who are not particularly 
proficient in the operation of mobile devices. However, the author also notes that the various 
institutions involved in the out-of-court dispute resolution may differ in their legal status or 
possibilities of resolving a particular dispute (for example, the Financial Ombudsman and 
the Coordinator for negotiations cannot deliver binding arbitration decisions). By the same 
token, in selecting an ODR entity, it must be borne in mind that not all of them can resolve 
a dispute between parties in a binding manner.

Keywords: digitalization, consumer, Financial Ombudsman, Coordinator for negotiations, 
online dispute resolution (ODR)

Introduction

One of the fundamental phenomena in today’s global economy is general digitali-
zation. This will primarily involve the transformation from traditional, real forms 
of executing certain transactions into forms of transactions executed with the 
assistance of a mobile device with internet access (in particular, smartphone, tab-
let or computer), the result of which will be reflected in the real world. The new 
market – with even more intense global sales of goods and services via the internet, 
also prompts keeping pace with them by legislative systems through the provision 
of an appropriate legal framework with a view to protecting the parties to contracts 
concluded in the virtual world, as well at the time of emergence of disputes regard-
ing particular transactions, which allows expedient, low-cost and online dispute 
resolution. EU legislation primarily aims at meeting this task, and consequently the 
national legislation of Member States follows suit. Such tendencies are expressed 
by Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council 
of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer disputes and amend-
ing  Regulation  (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation  on 
consumer ODR)1 and Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the 
Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes 
and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (the ADR 
Directive)2, transposed into the Polish legal order by the Out-of-court Consumer 

1  OJ L 165, 18.6.2013, p. 1.
2  OJ L 165, 18.6.2013, p. 63.
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Dispute Resolution Act of 23 September 2016.3 Thanks to this new legislation, a real 
effort has been taken with a view to providing a system of dispute resolution with 
the participation of weaker market participants, that is consumers. In this regard, 
the author of this paper will be primarily focusing on two institutions operating 
in the area of consensual dispute resolution: the Financial Ombudsman4 and the 
Coordinator for negotiations. The choice of these entities entitled to conduct ADR 
proceedings is not accidental, as legal relationships of consumers in the financial 
sector and the power sector are (or may be) highly vulnerable to the use of con-
tractual advantage by the entrepreneur which is a party of such a relationship (for 
example, credits in Swiss Francs or electricity price hikes). Bearing the above in 
mind, the paper demonstrates the mechanisms of the operation of both entities, 
taking into account the digitalization of ADR proceedings (i.e. transformation into 
Online Dispute Resolution—ODR), which is a novelty in light of the presented 
ADRkonsU).

The ODR phenomenon. Existence and forms

The relevant literature indicates that the phenomenon of online dispute resolution 
had preceded EU solutions adopted in 2013.5 Although international and national 
legislation does not provide a normative definition of the concept of Online Dispute 
Resolution, the literature provides that it is to be understood as forms of online 
dispute resolution with the use of Alternative Dispute Resolution mechanisms 
(ADR).6 The scope of this concept shall include disputes resolved in a partial or 

3  Dz.U. (Journal of Laws) 2016, item 1823; hereinafter: ADRkonsU.
4  J. Kalak, Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem 

rynku finansowego, “Kwartalnik ADR” 2016, No. 2, pp. 17ff.
5  The Online Ombuds Office was established in 1996 in the United States, at the Center for Informa-

tion Technology and Dispute Resolution at the University of Massachusetts, subsequently trans-
formed into SquareTrade which operates eBay or–since 1998–CyberSettle, which offers, as one of 
first such portals, automated electronic mediation. Source: K. Mania, Online Dispute Resolution, 
in: J. Czapska et al. (eds.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka, Warszawa 2017, pp. 361-362.

6  K. Mania, Online…, op. cit., pp. 363ff. Other terms include: Eletronic ADR (eADR), Online ADR 
(oADR), or Internet Dispute Resolution (iADR). See also: K. Mania, ODR (Online Dispute Reso-
lution) – podstawowe zagadnienia, “Arbitraż i Mediacja” 2010, No. 2, p. 74 and A. Bieliński, Uwagi 
wstępne na temat mediacji, in: J. Olszewski (ed.), Sądy polubowne i  mediacja, Warszawa 2008, 
pp. 37-47.
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complete manner on the internet, which have arose both in the virtual world, as 
well as outside it.7

Europe provides examples of entities which offer out-of-court dispute resolu-
tion8, inter alia, ProMediate online mediation9 in the UK, the RisolviOnline10 of the 
Milan Chamber of Arbitration in Italy or digital arbitration in Spain, represented 
by ConfianzaOnline.11 S. Pieckowski notes that the ODR method has already been 
applied in Poland by the arbitration court12 of the Polish IT Chamber13, created 
by NASK–Scientific and Academic Computer Network.14 As noted by Pieckowski, 
such ODR arbitration proceedings last 30 days on average and are much more low-
cost15. S. Pieckowski also cites the example of another ODR entity indicating that 
as regards disputes concerning the European domain: “eu”, the Czech Arbitration 
Court in Prague16 has jurisdiction: “(…) online arbitration proceedings are held 
[before this court], in principle exclusively by means of electronic communication; 
the arbitration court, usually consisting of one arbitrator, does not contact the parties, 
it reviews procedural documents along with annexed evidence, which it receives from 
the court’s registry, and provides rulings. It must be stressed that in major matters dif-
ficult in terms of evidence, the court’s rules and regulations allow for a hearing with 
the participation of the parties and witnesses”.17

In classifying the various ODR types, K. Mania notes that each form may have 
a differently shaped course of the process, and highlights, in particular, that already 
online mediation may take different forms: for example, a fully automated internet 

7  M.S. Abdel Wahab, E. Katsch and D. Rainey, Online Dispute Resolution: Theory and Practice: A Tre-
atise on Technology and Dispute Resolution, The Hague 2012.

8  Source: K. Mania, Online…, op. cit., p. 365.
9  ProMediate Mediation Services – What we do, ProMediate Mediation Services, https://www.pro-

mediate.co.uk/ (accessed 31.07.2020).
10  Online Dispute Resolution Service  – Milan Chamber of Arbitration, https://www.risolvionline.

com/index.php, (accessed 31.07.2020).
11  Online Dispute Resolution Service, https://www.confianzaonline.es/en/ (accessed 31.07.2020).
12  See T. Faliszek, ODR. Rozpatrywanie sporów z zakresu sporów domenowych, in: B. Fuchs and 

J. Olszewski (eds.), Arbitraż. Między teorią a praktyką, Rzeszów 2014, pp. 174–186.
13  At the present: Court of Arbitration for Internet Domains, Polish IT Chamber, https://www.piit.

org.pl/sad-polubowny (accessed 31.07.2020).
14  S. Pieckowski, in: A. Szumański (ed.), Arbitraż Handlowy. System Prawa Handlowego, Vol. 8, War-

szawa 2015, p. 1138.
15  Ibidem, p. 1138.
16  Arbitration Court to the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agricultural Chamber 

of the Czech Republic, Online Service, https://en.soud.cz (accessed 31.07.2020).
17  S. Pieckowski, op. cit. p. 1138.
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platform, as well as networks which employ tools such as chats or videoconferences, 
and finally, so-called asynchronous forms of communication, such as e-mail.18 On 
the one hand, this shows that ODR comes in many forms, on the other, this means 
that users of such tools must take their decisions most carefully, if only by reason 
of the consequences of not addressing a procedural matter in the ODR procedure–
e-arbitration within the prescribed deadline–due to failure to read an e-mail, as 
regards asynchronous forms).

The digital market as part of the EU internal market.  
European ODR Platform

The EU is still searching for new areas of regulation, in which it may appear in 
terms of technology and legislation. For this very reason, the following report con-
cerning the level of ADR application, has, inter alia, been prepared: Cross-Border 
Alternative Dispute Resolution in the European Union19. Undoubtedly, based on 
this very document, a comprehensive ADR legislative package for the EU has been 
prepared–that is, the cited Regulation on consumer ODR and the ADR Directive, 
both concerning consumer disputes. 

The Regulation on consumer ODR warrants particular attention. Its Recital 6 
states that “(...) The digital dimension of the internal market is becoming vital for 
both consumers and traders. Consumers increasingly make purchases online and an 
increasing number of traders sell online. Consumers and traders should feel confident 
in carrying out transactions online so it is essential to dismantle existing barriers and 
to boost consumer confidence. The availability of reliable and efficient online dispute 
resolution (ODR) could greatly help achieve this goal”. In this regard, it follows from 
Recital 8 of this Regulation that ODR offers a simple, efficient, fast and low-cost 
out-of-court solution to disputes arising from online transactions. However, it also 
stresses that prior to the entry into force of the Regulation, there had been a lack of 
mechanisms which allow consumers and traders to resolve such disputes through 
electronic means; this leads to consumer detriment, acts as a barrier, in particular, 
to cross-border online transactions, and creates an uneven playing field for traders, 
and thus hampers the overall development of online commerce.

18  K. Mania, Online…, op. cit., p. 366.
19  Directorate General For Internal Policies Policy Department A: Economic And Scientific Policy 

Internal Market And Consumer Protection, Cross-Border Alternative Dispute Resolution in the 
European Union, June 2011, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
imco/dv/adr_study_/adr_study_en.pdf as at 31.07.2020.
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With a view to countering such a state of affairs, the EU legislature prepared 
a solution binding on EU Member States, i.e. the so-called ODR Platform. When 
it launched on 15 February 2016, there had been little consumer knowledge on 
out-of-court online dispute resolution20. Under Article 5(1) of the Regulation, the 
European Commission was charged with the task of preparing the ODR Platform 
and was “(…) responsible for its operation, including all the translation functions 
necessary for the purpose of this Regulation, its maintenance, funding and data secu-
rity (…)”. What is more important, it had already been stated at this stage that the 
ODR platform shall be user-friendly. The development, operation and maintenance 
of the ODR platform shall ensure that the privacy of its users is respected from the 
design stage. The Regulation on consumer ODR charged Member States with the 
task to ensure that the ODR platform is accessible and usable by all, including vul-
nerable users, as far as possible.

Under Article 5(2) of the Regulation on consumer ODR, the ODR platform is 
a single point of entry for consumers and traders seeking the out-of-court resolution 
of disputes; it shall be an interactive website which can be accessed electronically 
and free of charge in all the official languages of the institutions of the EU.

The detailed scope of functions has also been set out in the regulation in question, 
and accordingly, under Article 5(4), the ODR platform has the following functions:
 – to provide an electronic complaint form which can be filled in by the complain-

ant party in accordance with Article 8;
 – to inform the respondent party about the complaint;
 – to identify the competent ADR entity or entities and transmit the complaint 

to the ADR entity, which the parties have agreed to use, in accordance with 
Article 9;

 – to offer an electronic case management tool free of charge, which enables the 
parties and the ADR entity to conduct the dispute resolution procedure online 
through the ODR platform;

 – to provide the parties and ADR entity with the translation of information which 
is necessary for the resolution of the dispute and is exchanged through the ODR 
platform;

 – to provide an electronic form by means of which ADR entities shall transmit the 
information referred to in point (c) of Article 10;

 – to provide a feedback system which allows the parties to express their views on 
the functioning of the ODR platform and on the ADR entity which has handled 
their dispute;

20  K. Mania, Online…, op. cit., p. 365.
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 – to make publicly available the general information on ADR and statistical data.
Under Article 7 of the Regulation, each Member State shall designate one ODR 

contact point and communicate its name and contact details to the Commission. 
The Member States may confer responsibility for the ODR contact points on their 
centres of the European Consumer Centres Network, on consumer associations 
or on any other body. The Polish contact point operates under the President of the 
Office of Competition and Consumer Protection21. Each ODR contact point shall 
host at least two ODR advisors. ODR contact points together form the Network of 
ODR contact points.

Polish ODR bodies

The catalogue of active Polish ODR bodies22 can be found on the ODR platform 
website, and its detailed list as at 31 July 2020 is also in the footnote.23 Of course, 

21 Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich, UOKiK, https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_
rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php (accessed 31.07.2020).

22 Dispute resolution bodies, European Commission, https://ec.europa.eu/consumers/odr/main 
/?event=main.adr.show2 (accessed 31.07.2020).

23 ULTIMA RATIO Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Warszawie (ULTIMA RATIO, First Electronic Court of Arbitration, Asso-
ciation of Notaries of the Republic of Poland, Warsaw, Centrum Polubownego Rozwiązywania 
Sporów dot. Żywności (Centre for Amicable Settlement of Food Disputes), Dolnośląski Woje-
wódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (Dolnośląskie Provincial Inspector of the 
Trade Inspection Authority in Wrocław), Izba Gospodarki Elektronicznej (Chamber of Electronic 
Economy), Koordynator do spraw negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (Coor-
dinator for negotiations to the President of the Energy Regulatory Office), Kujawsko-Pomorski 
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorskie Provincial 
Inspector of the Trade Inspection Authority in Bydgoszcz), Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspek-
cji Handlowej w Łodzi (Łódzkie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in Łódź), 
Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie (Lubelskie Provincial Inspector 
of the Trade Inspection Authority in Lublin), Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority 
in Gorzów Wielkopolski), Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie 
(Małopolskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in Kraków), Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie  (Mazowieckie Provincial Inspector of 
the Trade Inspection Authority in Warsaw), Opolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Opolu (Opolskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in Opole), Podkar-
packi Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (Podkarpackie Provincial Inspec-
tor of the Trade Inspection Authority in Rzeszów), Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji 
Handlowej w Białymstoku (Podlaskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in 
Białystok), Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku (Pomorskie Provin-
cial Inspector of the Trade Inspection Authority in Gdańsk), Prezes Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej (President of the Office of Electronic Communications), Rzecznik Finansowy (Financial 
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a presentation of all of these institutions merits a separate paper. Just the same, 
due to the particular detrimental effects for the consumer of financial services 
(indebtedness, bankruptcy) and energy (getting cut-off from electrical power, gas, 
heating), this presentation is limited to two representative institutions. Due to the 
applied model solutions both institutions are presented in a descriptive manner, 
and subsequently, with the assistance of a table synthesis, the adequate conclusions 
have been inferred.

The Financial Ombudsman

One of the two selected institutions for detailed discussion in this paper is the 
Financial Ombudsman, which has effectively evolved through the transformation 
of the Insurance Ombudsman,24 already operating since 1995. Like its institutional 
predecessor, the Financial Ombudsman was originally the legislature’s response 
to the current problems of the financial market.25 The institution in question was 
established by the Act of 5 August 2015 on the review of complaints by entities of the 

Ombudsman), Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego (Rail 
Passenger Rights Ombudsman to the President of the Office of Rail Transport), Rzecznik Praw 
Pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (The Passengers Rights Ombudsman at 
the office of the President of the Civil Aviation Authority; air transport disputes arising from 
Regulations: (EC) No 261/2004 and (EC) No 2111/2005); Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru 
Finansowego (Arbitration Court at the Polish Financial Supervision Authority), Śląski Woje-
wódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Katowicach (Śląskie Provincial Inspector of the Trade 
Inspection Authority in Katowice), Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
w Kielcach (Świętokrzyskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in Kielce), 
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Olsztynie (Warmińsko-

-Mazurskie Provincial Inspector of the Trade Inspection Authority in Olsztyn), Wielkopolski 
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu (Wielkopolskie Provincial Inspector of 
the Trade Inspection Authority in Poznań), Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspek-
cji Handlowej w Szczecinie (Zachodniopomorskie Provincial Inspector of the Trade Inspection 
Authority in Szczecin), Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki (Polish Bank 
Association–Banking Consumer Arbitration).

24  Under the defunct law of 8 June 1995 amending the Law on insurance activity amending the 
Regulation of the President of the Republic of Poland  – the Commercial Code and amending 
the Corporate Income Tax Act, Dz.U. (Journal of Laws) of 1995, No. 96, item 478, as amended. 
Further reading on this institution: K. Koc, K., Rzecznik Ubezpieczonych, in: A. Gronkiewicz (ed.), 
Instytucje ombudsmańskie w Polsce (wybrane zagadnienia), Częstochowa 2013.

25  The establishment of the Insurance Ombudsman in 1995 was a direct response to the failures of 
a number of insurance companies, whereas the background of the establishment of the Financial 
Ombudsman in 2015 was the so-called AmberGold Affair and borrowers’ problems with loans 
denominated in Swiss Francs.
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financial market and on the Financial Ombudsman26 (hereinafter the “ReklamU”), 
and ADRkonsU modified it in the aspect of its operation as an ADR body. However, 
it must be stressed in this regard that the Financial Ombudsman27 is not a body 
which is only entitled to conduct proceedings dealing with out-of-court dispute 
resolution, but its powers also include, inter alia28:
 – provision of opinions on legislation concerning the organization and operation 

of financial market players,
 – submission of requests with the competent authorities for initiating legislation 

or for the adoption or modification of other legislation concerning the organiza-
tion and operation of financial market players should the need arise,

 – informing the competent regulatory and inspection authorities on observed 
irregularities in the operation of financial market players,

 – initiation and organization of educational and information activities in the area 
of protecting the interests of consumers of financial market players.
It must also be highlighted that the Financial Ombudsman is also competent 

to bring legal action on behalf of customers in matters concerning unfair market 
practices as regards the operation of financial market players, as well as – with the 
consent of the applicant – to participate in already pending court proceedings.29 
However, the institution has not been the subject of any detailed analyses in this 
regard.

The Financial Ombudsman is a body entitled to conduct out-of-court dis-
pute resolution proceedings and reviews both national and cross-border disputes, 
including consumer ODR. The provisions of Chapter 4 ReklamU provide details 
of its operation, i.e. Articles 35 – 43 and, adopted pursuant to these provisions, the 
Regulation of the Minister of Development of 15 February 2017 concerning out-
of-court proceedings before the Financial Ombudsman30 (hereinafter the Financial 
Ombudsman ADR Regulation). Under Article 35b(1) ReklamU, ADR proceedings 
are conducted by a person authorized by the Ombudsman; such authorization is 
granted for a specific period of time31. Such authorization should be granted to, in 

26  Consolidated text, Dz.U. (Journal of Laws) 2019, item 2279.
27  See also: J. Klak, op. cit., pp. 17ff.
28  Quoted from: Explanatory memorandum of draft law – Sejm Paper no. 3430, Deputies’ draft law 

concerning the review of complaints by financial market players, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.
nsf/druk.xsp?nr=3430 (accessed 31.07.2020).

29  Ibidem.
30  Dz.U. (Journal of Laws) 2017, item 313.
31  The Financial Ombudsman grants authorization for conducting proceedings for a specified period 

of time, no less than 6 months and no more than 3 years.
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particular, a person who is outstanding in knowledge of the operation of financial 
markets and of the legal regulations governing its environment, and who has at 
least 5 years of working experience, including at least 3 years of working experience 
in this area (Article 35b(2) ReklamU).

Further to the adopted regulations, the proceedings are instituted following an 
application made by the customer of the financial market entity (Article 36 Rekl-
amU). The application for instituting proceedings shall, as a minimum, contain the 
elements specified in Article 33(2) ADRkonsU, that is, the indication of the parties, 
precise specification of request, indication of the type of proceedings in accord-
ance with the applicant’s choice, and his/her signature; however, the applicant may, 
within the framework of proceedings, request:
 – that the approximation of the parties’ positions be enabled with a view to resolv-

ing the dispute by the parties thereto, or
 – that a proposal for resolving the dispute to the parties thereto be presented.

Under Article 36(3) ReklamU, the following shall be annexed to the application: 
a description of the circumstances of the case, information as to the current course 
of the dispute and copies of documents in the applicant’s possession which substan-
tiate the information contained in the application.

As clarified under Article 4(1) of the Financial Ombudsman ADR Regulation, 
the proceedings or parts thereof shall be performed in writing or by means of elec-
tronic communication. Correspondence shall be incorporated into the case file, 
and the file itself may be kept in electronic form. Also, the Financial Ombudsman 
informs the parties about its actions in writing and where possible and supported 
by the facts of the case – by means of electronic communication.

The application submitted by the customer of the financial market entity which 
initiates the proceedings may be sent by post to the address of the Office of the 
Financial Ombudsman, or by means of electronic communication, in a form and 
to the address indicated at the Financial Ombudsman’s website.

What is more important, the professional entity is obliged to accede to such pro-
ceedings.32 The question whether consensual proceedings are mandatory arises at 
this point. As a rule, however, it must be noted that mandatory ADR33 exists in the 
legal orders of European countries, and their legality is not challenged.34

32  Łatwiej o polubowne rozwiązanie sporu, Financial Ombudsman, https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/
Latwiej_o_polubowne_rozwiazanie_sporu__22501 (accessed 31.07.2020).

33  See: K. Gajda-Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna, “Polski Proces Cywilny” 2012, No. 13, 
pp. 437ff.

34  J. Klak, op. cit., pp. 25ff.; A. Okońska, Mediacja – Austria, Niemcy, Szwajcaria, in: A. Torbus (ed.), 
Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, Warszawa 2015, pp. 59ff.
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The application form provided on the Financial Ombudsman’s website contains 
the elements set out in Article 6(1) of the Financial Ombudsman ADR Regulation, 
that is:
 – indication of the customer of the financial market player, hereinafter the “cus-

tomer”, including his/her first name and surname, address of residence and 
address for correspondence, where it differs from the residence address, as well 
as the phone number and e-mail address, if the customer has one;

 – indication of the financial market player, including its name and address of its 
seat;

 – precise specification of the customer’s request, including the value of the mon-
etary claim or desired conduct;

 –  indication of the expectation as to how the dispute must close;
 – description of the facts of the case;
 – indication of the type of proceedings referred to in Article 36(2) of the Act, by 

indicating that the applicant requests the approximation of the parties’ position 
with a view to resolving the dispute by the parties thereto or a presentation of 
a proposal for resolving the dispute;

 – signature of the customer or his/her attorney-in-fact.
It is worth noting that the accuracy of data and description of the presented case 

bears a significant impact on the timeframe of the proceedings. Deficiencies in this 
regard at times cause a significant extension of the initial stage of the proceedings, 
and unfortunately may constitute an element of a negative “procedural game for 
delaying proceedings” on the part of the consumer or his/her attorney-in-fact.

The following shall be attached to such an application (Article 6(2)):
 – documents held by the applicant in support of the described facts of the case or 

information that such documents are lacking;
 – a document confirming the completion of complaint proceedings or indication 

of circumstances preventing the attachment thereof;
 – proof of payment of the fee or a request for an exemption from payment thereof;
 – power-of-attorney, where the application is lodged by an attorney;
 – information whether the Ombudsman is taking or has taken any action under 

Article 17(1)(1) and (2) of the Act with regard to the protection of customers 
of financial market players, by representing the customer’s interests, as well as 
information whether a case concerning the very same claim between the same 
parties is pending or has already been reviewed by the Ombudsman under rel-
evant proceedings, by a court of arbitration, or a separate competent body or 
court (Article 6(3)).
A supplemented application must be signed by the party by hand. If the party 

sends the application via e-mail, they must attach a scan of the signed application. 
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Where a scan of the application has been sent via e-mail, it is no longer necessary to 
send the original application by traditional post. 

Where the application does not meet the above specified requirements, the 
Financial Ombudsman shall invite the applicant, under pain of not having the 
application reviewed, to have it supplemented within 14 days following the service 
of notice to this effect.

The Ombudsman shall inform the parties about the instituting of proceedings 
within 7 days (Article 10(1)). The outcome of the proceedings in the form of a pro-
tocol provided under Article 41(1) ReklamU shall be presented by the Ombudsman 
to the parties within 90 days from the date of receipt of an application which satis-
fies the aforementioned formal requirements. Where there is an extension of this 
period in the event of particularly complicated disputes, the Financial Ombudsman 
shall inform the parties to the proceedings of it and indicate the date of completion.

Finally, the Financial Ombudsman presents the parties with a proposal of resolv-
ing the dispute within the scope of request specified in the application, where the 
facts of the case allow formulation of such a proposal. The Ombudsman shall pre-
scribe a deadline of no less than 7 days for the parties to approve of the presented 
proposal for resolving the dispute.

As a rule, the proceedings are performed without the personal appearance 
of the parties, although under Article 13(1) of the Financial Ombudsman ADR 
Regulation, should the need arise, when the nature of the dispute suggests so, the 
Ombudsman may schedule a sitting to which a party or parties shall be summoned. 
The sitting shall be scheduled for a date which allows a party or parties and their 
attorneys, if appointed, to appear.

The above is a brief presentation of the rules of procedure before the Financial 
Ombudsman, which demonstrates that we are dealing with a modern and efficient 
institution, adapted to the present challenges—even the Covid-19 pandemic, and 
that it is an authorized body in a situation where we must act remotely. There can 
therefore be no doubt that the information appearing in the media as regards the 
possibility of combining the institution in question with the President of the Office 
of Competition and Consumer protection, would not, from a general standpoint, 
be beneficial for consumer protection in the financial market – and accordingly, 
would decrease the level of consumer protection in this sector. 

Coordinator for negotiations

The second institution discussed is the Coordinator for negotiations to the Presi-
dent of the Energy Regulatory Office. In terms of purpose, the Ombudsman of Fuel 
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and Energy Recipients can be considered as its institutional predecessor35. The 
basis of its operation is laid down in the provisions of ADRkonU, which entered 
into force on 10 January 2017 and amended the Energy Law of 10 April 199736 
(also referred to as: PrEnerg), by adding Chapter IVa, and accordingly, Articles 
31a – 31f, which regulate the legal status of the new institution. In contrast to the 
Financial Ombudsman, this is an institution which only conducts out-of-court 
dispute resolution proceedings. Due to the specific nature of this sector, proceed-
ings before the Coordinator for negotiations (under Article 31a of the Energy Law) 
concern disputes between the recipients of gaseous fuel, electricity or heating for 
the household and power companies, and between prosumers who are consumers 
and power companies, arising under the following types of contracts:
 – contracts for the connection to power grids, gas or heating networks, including 

connection of micro-installations;
 – contracts for electrical power or natural gas transmission or distribution 

services;
 – contracts for heat transmission and distribution services;
 – sales contracts;
 – comprehensive contracts.

On the other hand, just like the Financial Ombudsman, the Coordinator for 
negotiations, when conducting out-of-court dispute resolution proceedings:
 – enables the approximation of the parties’ positions with a view to resolving the 

dispute by the parties thereto, or
 – presents a proposal for resolving the dispute to the parties thereto.

However, the context of the operation of both bodies differs, as the Financial 
Ombudsman, when acting outside the sphere of out-of-court dispute resolution, 
also has certain decision-making powers with regard to professional financial mar-
ket players, which the Coordinator for negotiations simply does not have lacks 
with regard to professional energy market players, and is limited only to ADR pro-
ceedings. Moreover, when it comes to the power sector, a professional entity is not 
legally obliged to participate in ADR proceedings.

A precondition of lodging an application for conducting proceedings by the 
entitled body, that is, the Coordinator for negotiations involves the obligation of 

35  See: J. Bełkowski, O zadaniach Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii, “Biuletyn URE” 2002 No. 5, 
pp. 29-30; Ł. Mroczyński-Szmaj, Rola oraz ewolucja prawna instytucji Rzecznika Odbiorców Paliw 
i Energii w zakresie ochrony konsumenta, in: M. Czarnecka (ed.), Konsument na rynku energii elek-
trycznej, Warszawa 2013, pp. 159–182. Contrary to the above: I. Figaszewska, Zadania Rzecznika 
Odbiorców Paliw i Energii w Urzędzie Regulacji Energetyki, “Biuletyn URE” 2011, No. 1, pp. 40-45.

36  Consolidated text, Dz.U. (Journal of Laws) 2020, item 833.
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making an attempt by the recipient of gaseous fuel, electricity or heat, or prosumer 
who is a consumer  – to contact the power company for the purpose of settling 
the dispute in directly37. The legislature has provided for similar conditions for an 
application to institute proceedings by the Coordinator for negotiations, like those 
in the instance of the Financial Ombudsman – as set out generally under Article 
233(2) ADRkonsU, that is, the indication of the parties, precise specification of the 
request, indication of the type of proceedings in accordance with the applicant’s 
choice under Article 3 ADRkonsU, and his/her signature.

Likewise, detailed rules of proceedings before the Coordinator for negotiations 
are set out in implementing regulations adopted under the Energy Law: Regulation 
of the Minister of Energy of 1 August 2017 concerning the conduct of out-of-court 
dispute resolution proceedings before the Coordinator for negotiations38 and 
Regulation of the Minister of Energy of 1 August 2017 concerning the financial 
thresholds of the value of the subject of litigation – if exceeded, the review of the 
dispute may be refused39.

In accordance with the formerly cited Regulation, the application for instituting 
proceedings shall be lodged in paper form at the address of the Energy Regulatory 
Office or in electronic form, including via the electronic platform of public admin-
istration services (ePUAP) or via the contact form provided on the Coordinator’s 
website. By the same token, the indication of the form of electronic communication 
is much clearer to the addressee of the legal measure. Subsequently, under Article 
2(1), upon receipt of the application for instituting proceedings, the Coordinator 
for negotiations institutes proceedings and notifies the parties about the institution 
of proceedings. Such notice is addressed to:
 – the applicant:
 – by registered mail, where the application is lodged in paper form, or
 – by means of electronic communications, where the application is lodged in 

electronic form, including via the electronic platform of public administration 
services (ePUAP) or via a contact form provided on the Coordinator’s website;

 – the power company by means of electronic communications or mail.
Under Article 4(1) of the Regulation of the Minister of Energy of 1 August 2017 

concerning the conduct of out-of-court dispute resolution proceedings before 
the Coordinator for negotiations, the Coordinator informs the power company 
about the institution of proceedings, including its subject and specification of the 

37  See: Article 31(d)(1) and (2) of the Energy Act.
38  Dz.U. (Journal of Laws) of 2017, item 1493.
39  Dz.U. (Journal of Laws) of 2017, item 1494.
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applicant’s request, and about the legislation applicable in the matter, and pre-
scribes a deadline of no less than 14 days for presenting its position with regard 
to the application. What is important, in contrast to the Financial Ombudsman, 
where the power company refuses to participate in the proceedings, or even fails 
to present a position, the Coordinator for negotiations shall terminate the proceed-
ings and shall, without delay, advise the parties to this effect.

During the course of proceedings before the Coordinator for negotiations, fur-
ther to Article 9(1) of the Regulation of the Minister of Energy of 1 August 2017 
concerning the conduct of out-of-court dispute resolution proceedings before the 
Coordinator for negotiations, information is exchanged by means of electronic 
communication, in particular via e-mail, through the Coordinator’s intermedia-
tion. However, where a party refuses to exchange information by means of electronic 
communication, then the exchange of information between the parties to the pro-
ceedings shall be effected by traditional mail. In such a situation, the length of the 
proceedings before the Coordinator for negotiations should not exceed 90 days.

Table 1. Comparison of selected features of the legal status and proceedings before the Financial 
Ombudsman and before the Coordinator for negotiations (prepared by the author).

Criterion Financial Ombudsman Coordinator for negotiations

Term of Office 4 years 4 years

Appointing body President of the Council of 
Ministers (Prime Minister) 
at the recommendation of 
the minister competent 
in matters of financial 
institutions

President of the Energy Regulatory 
Office

Requirements for candidates 
(professional experience) 

Outstanding in knowledge 
of the operation of financial 
markets and of the legal 
regulations governing its 
environment, and at least 
seven years of working 
experience in this area

At least a 5-year working experience, 
including at least 3 years as an executive; 
education in and knowledge of matters 
in the sphere of the Coordinator’s 
responsibility

Requirements for candidates
(experience as an executive)

NO YES

Decision-making powers or 
power to impose

YES NO

Authorized ADR body YES YES
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Criterion Financial Ombudsman Coordinator for negotiations

Options of ADR proceedings enables the approximation 
of the parties’ position 
with a view to resolving 
the dispute by the parties 
thereto, or
presents a proposal for 
resolving the dispute to the 
parties thereto.

enables the approximation of the parties’ 
position with a view to resolving the 
dispute by the parties thereto, or
presents a proposal for resolving the 
dispute to the parties thereto.

Conduct of ADR 
proceedings

Authorized person – 
employee

In person

Organizational autonomy YES NO – operates under the President of the 
Energy Regulatory Office

Support staff Office Assistance provided by the Energy 
Regulatory Office in the form of the 
Coordinator’s Team

Possibility of bringing 
proceedings

YES NO

Proceedings commence: following an application 
lodged by the customer of 
the financial market player 

following an application lodged by 
recipients of gaseous fuel, electricity or 
heating for the household or prosumers 
who are consumers

Responsibility of 
participation of the 
consumer’s counterparty in 
the ADR proceedings

Participation of the 
financial market player is 
mandatory

1. The Coordinator informs the power 
company about the institution of 
proceedings, including its subject and 
specification of the applicant’s request, 
and about the legislation applicable in 
the matter, and prescribes a deadline of 
no less than 14 days for presenting its 
position with regard to the application.
2. Where the power company, within the 
prescribed deadline:
1) fails to present a position with regard 
to the application, or
2) states that it refuses to participate 
in the proceedings – the Coordinator 
for negotiations shall terminate the 
proceedings and shall, without delay, 
advise the parties to this effect

 Conclusions

The entry into force of ADRKonsU on 10 January 2017 marks the completion of the 
process of digitalization of dispute resolution with the participation of consumers 
via electronic forms, commenced by the adoption of the ODR Regulation in 2013. 
This is a great step forward in the creation of a common and single market. How-
ever, it has been demonstrated that the various institutions may differ in their legal 
status or in options of finalizing a particular dispute (for example, by an arbitration 
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decision, which is not within the province of the Financial Ombudsman or Coor-
dinator for negotiations). By the same token, in choosing an ODR body one must 
bear in mind that not all of them have the power to resolve the parties’ dispute by 
delivering a decision.

However, it must be noted that digitalization cuts down expenses, the dura-
tion of disputes and provides a realistic option of achieving its final result. It must 
also be highlighted that this is of particular significance in the resolution of cross-
border disputes within 90 days  – where we encounter obstacles in the form of 
different national legal orders or language barriers. Furthermore, the use of the 
ODR platform is the possibility of going through intuitive steps with the assistance 
of complaint creators, recording drafts, and checking consumer rights, which is 
very convenient for consumers, who are not particularly proficient in the operation 
of mobile devices. Unfortunately, institutions of consensual dispute resolution are 
not too popular in Poland, and consequently, its impact is still rather small40. How-
ever, upon analysis of the specific number of cases, the institution of the Financial 
Ombudsman must be deemed as more effective, and in the author’s view, the insti-
tution of the Coordinator for negotiations in the power sector should be adjusted 
in the direction of the Financial Ombudsman. As demonstrated by numbers, 620 
cases were lodged with the Coordinator for negotiations in 2018, of which only 
46941 satisfied the criteria which allow the qualification of the consumer’s letter as 
an application and initiation of proceedings pursuant to it. At the same time, the 
number of applications lodged with the Financial Ombudsman and received by the 
Out-of-Court Resolution Dispute Section increased. This was an overall increase of 
7% (from 3,741 in 2017 to 4,014 in 2018). The total growing tendency in the num-
ber of cases lodged with out-of-court dispute resolution bodies justifies the forecast 
that along with growing consumer awareness, both ODR platform bodies will be 
approached more frequently. 

40  Report for 2018, Coordinator for negotiations, https://koordynator.ure.gov.pl/kde/coordinator/
reports/266,Report-for-2018.html (accessed 31.07.2020).

41  In 2017, 382 cases were lodged with the Coordinator for negotiations, of which 156 satisfied the 
criteria which allow the qualification of the consumer’s letter as an application and initiation of 
proceedings pursuant to it. Ibidem.
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Oddziaływanie klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania na indywidualne interpretacje 

przepisów prawa podatkowego  
– wnioski de lege lata i de lege ferenda

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu było ukazanie oraz ocena wpływu, jaki obecnie wywiera klau-
zula przeciwko unikaniu opodatkowania na indywidualne interpretacje przepisów prawa 
podatkowego. Kwestia ta jest istotna, gdyż zauważono silne oddziaływanie zachodzące po-
między tymi instytucjami prawnymi, a także odmienne cele ich ustanowienia. Dokonano 
krytycznej oceny tegoż zjawiska, zauważając, że powoduje ono silne ograniczenie podsta-
wowych funkcji interpretacji indywidualnych, służących ochronie praw podatnika. Ponadto 
dostrzeżono i wykazano liczne zagrożenia związane głównie z wielością użytych w regulacji 
klauzuli zwrotów niedookreślonych o charakterze ocennym. Posługując się metodą anali-
zy dogmatycznej przepisów prawnych oraz badając orzecznictwo sądów administracyjnych 
i poglądy doktryny, postawiono tezę, zgodnie z którą aktualny kształt przepisów powoduje 
naruszenie konstytucyjnych zasad ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie 
prawa oraz proporcjonalności. Wyrażono również pogląd, że w obecnym stanie organom 
interpretacyjnym przyznano zbyt szerokie pole uznania administracyjnego w przedmiocie 
wydania odmowy wydania interpretacji indywidualnej. W związku z tym sformułowano 
wnioski de lege ferenda, dążące do poprawy wskazanych w artykule negatywnych konse-
kwencji oddziaływania klauzuli na interpretacje indywidualne.
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Słowa kluczowe: indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, klauzula 
przeciwko unikaniu opodatkowania, zasada proporcjonalności, zasada ochrony zaufania do 
państwa i stanowionego przez nie prawa

Wprowadzenie

Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego stanowią niezwykle 
ważny element polskiego systemu podatkowego ze względu na swoje funkcje: 
ochronną (gwarancyjną), polegającą na postępowaniu organu podatkowego wobec 
zainteresowanego zgodnie z szeroko rozumianą zasadą nieszkodzenia, oraz infor-
macyjną, służącą przekazaniu zainteresowanemu wiadomości na temat przyjętej 
przez organ podatkowy wykładni określonych przepisów prawa1. Instytucja ta 
jest konkretną realizacją celu i zadania demokratycznego państwa prawa, jakim 
jest zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa prawnego2. Powinna być także sil-
nym wyrazem powiązanych z tym bezpieczeństwem i wynikających wyraźnie 
z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego zasad ochrony zaufania obywateli do 
państwa i stanowionego przez nie prawa oraz pewności prawa, które nie mogą 
być realizowane bez spełnienia określonego standardu jasności, komunikatyw-
ności, przejrzystości i określoności przepisów prawnych3. Najpełniejsze odzwier-
ciedlenie wskazanych zasad widoczne jest w kluczowej dla instytucji interpretacji 
zasadzie nieszkodzenia. Zgodnie z nią zainteresowanemu, który zastosował się do 
interpretacji przepisów prawa podatkowego, gwarantowana jest ochrona przed 
negatywnymi konsekwencjami mogącymi wyniknąć z jej zmiany, wygaśnięcia lub 
nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy. W takiej sytuacji nie wszczyna się 
postępowania karnego skarbowego, postępowanie wszczęte umarza się, a także nie 
nalicza się odsetek za zwłokę4. Co więcej, po spełnieniu ustawowych przesłanek 
zastosowanie się do interpretacji, która wygasła, została zmieniona lub nieuwzględ-
niona w rozstrzygnięciu sprawy, może stanowić nieefektywny sposób wygaśnię-
cia zobowiązania podatkowego5. Wobec tego słusznie formułowana jest krytyka 

1  K.F. Turzyński, Interpretacje przepisów prawa podatkowego w praktyce i orzecznictwie, Warszawa 
2015, s. 20–23. 

2  J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013, s. 125–132. 
3  Ibidem, s. 133–152, 254–271 oraz przywołane tam bogate orzecznictwo Trybunału Konstytucyj-

nego.
4  Art. 14k Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  – Ordynacja podatkowa, tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r., 

poz. 1325 ze zmian. (dalej: o.p., ordynacja podatkowa).
5  Art. 59 § 1 pkt 10 w zw. z art. 14m o.p.
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mającego obecnie miejsce procesu erozji, umniejszania znaczenia instytucji inter-
pretacji indywidualnych, który dokonuje się m.in. wskutek niewłaściwych praktyk 
organów podatkowych. Działania te polegają przykładowo na podważaniu trwa-
łości interpretacji, celowym doszukiwaniu się rozbieżności pomiędzy stanem fak-
tycznym a stanem przedstawianym we wniosku o wydanie interpretacji, dążeniu 
do nałożenia jak największej ilości opłat za wydanie interpretacji czy nadużywaniu 
prawa do skargi kasacyjnej6. Przyłączając się do tej krytyki, autor niniejszego arty-
kułu ma na celu wyeksponowanie równie ważkich dla spójności omawianej regula-
cji i jej prawidłowego funkcjonowania w systemie prawnym, zagrożeń związanych 
z odmową wydania interpretacji indywidualnej na podstawie uzasadnionego przy-
puszczenia o możliwości zajścia unikania opodatkowania.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania a interpretacje 
indywidualne 

Zgodnie z przepisami prawa organ interpretacyjny wydaje postanowienie 
o odmowie wydania interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów 
przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do 
których powzięto uzasadnione przypuszczenie, że mogą stanowić czynność lub 
element czynności dokonanej w sposób sztuczny, której głównym celem lub jed-
nym z głównych celów jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej w danych 
okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu7. 
Postanowienie odmowne może zostać również wydane w sytuacji uzasadnionego 
przypuszczenia nadużycia prawa, o którym mowa w ustawie o podatku od towa-
rów i usług8, lub możliwości wydania w odniesieniu do danego stanu faktycz-
nego lub zdarzenia przyszłego decyzji z zastosowaniem środków ograniczających 
umowne korzyści9. Powzięcie przypuszczenia zachodzenia przesłanek nega-
tywnych może wynikać z łącznej oceny więcej niż jednego wniosku o wydanie 

6  M. Goj, A. Tałasiewicz, Od interpretacji po kodeks karny skarbowy. Prawo czy praktyka – co decy-
duje o sukcesie?, w: J. Głuchowski, Współczesne problemy prawa podatkowego – teoria i praktyka. 
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu (tom II), Warszawa 2019, 
s. 292–297; A. Bartosiewicz, Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – fasadowa instytucja 
czy rzeczywisty instrument ochrony praw podatnika?, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 6, SIP Legalis/
el. (dostęp 20.11.2020).

7  Art. 14b § 5b pkt 1 w zw. z art. 119a § 1 o.p.
8  Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004  r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz.U. 

z 2020 r., poz. 106 ze zmian.
9  Art. 14b § 5b pkt 2 i 3 o.p.
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interpretacji indywidualnej, nawet jeżeli zostały złożone przez różnych wniosko-
dawców10. Odmowę wydania interpretacji powinno poprzedzać zwrócenie się 
przez organ interpretacyjny do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) 
o opinię w zakresie zachodzenia wskazanych wyżej przesłanek, chyba że stan fak-
tyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było przedmiotem 
uzyskanej uprzednio opinii Szefa KAS.11

Ogólnie należy stwierdzić, że sensowność i logiczność powiązania instytucji 
o charakterze ochronnym i korzystnym dla podatnika, jaką jest interpretacja indy-
widualna, z instytucją wyznaczającą pewną granicę dopuszczalnego działania tegoż 
podmiotu nie budzi zastrzeżeń. Z perspektywy materialnoprawnej jest to wyraz 
oczywistego założenia, że ochrona nie może przysługiwać podmiotom świadomie 
i celowo unikającym opodatkowania12. Natomiast z punktu widzenia procedural-
nego rozwiązanie to powinno być odczytywane jako rozgraniczenie postępowania 
w sprawie wydania interpretacji indywidualnej i postępowania w sprawie wyda-
nia opinii zabezpieczającej poprzez wykluczenie możliwości wydania interpretacji 
dotyczącej kwestii właściwej dla opinii zabezpieczającej13. Jednakże sposób roz-
graniczenia tych instytucji stwarza w praktyce liczne zagrożenia dla prawidłowego 
funkcjonowania interpretacji indywidualnych oraz ochrony praw podatnika. 

Wobec klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania formułowane są liczne 
zarzuty. Podnoszona jest nadmierna ilość użytych przez prawodawcę zwrotów 
nieostrych, niedookreślonych, o charakterze ocennym. Zauważa się, że przesłanki 
zastosowania klauzuli odwołują się do kryteriów subiektywnych, umożliwiających 
dokonywanie przez organy podatkowe dowolnej ich wykładni. Co więcej, bardzo 
często prawidłowa weryfikacja wypełniania tych przesłanek w danej sytuacji jest 
niemożliwa bądź bardzo utrudniona. Wobec tego formułowane są również zarzuty 
niezgodności przepisów regulujących klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowa-
nia z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, zasadą demokratycznego państwa 
prawa, a także zasadami bezpieczeństwa prawnego podatnika i ochrony zaufania 
do państwa i stanowionego przez nie prawa14. Stawia to ową regulację w oczywi-
stej sprzeczności z celami instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

10  Art. 14b § 5d o.p.
11  Art. 14b § 5c o.p.
12  K. Teszner, Art. 14b, w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, Gdańsk 

2020, SIP LEX/el. (dostęp 20.11.2020).
13  M. Ślifirczyk, Opinie zabezpieczające a interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego, 

„Państwo i Prawo” 2018, nr 1, s. 70; wyrok NSA z 27 września 2018, II FSK 640/18, LEX nr 2601579. 
14  A. Gomułowicz, Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, czyli – Ave Caesar morituri te salu-

tant, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 10, s. 14–20.
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Należy również rozważyć, czy tak liczne pojęcia niedookreślone występujące 
w klauzuli w połączeniu z silnie ocennym charakterem przesłanki odmowy wyda-
nia interpretacji w formie powzięcia uzasadnionego przypuszczenia (a więc braku 
konieczności udowodnienia) unikania opodatkowania nie prowadzi do zbyt dużej 
uznaniowości czy wręcz dowolności organu interpretacyjnego w tym zakresie. Wąt-
pliwa wydaje się także możliwość przekonującego oraz racjonalnego uzasadnienia 
tego przypuszczenia. 

Uzasadnienie przypuszczenia o możliwości unikania opodatkowania

Postanowienie o odmowie wydania interpretacji indywidualnej wymaga przedsta-
wienia przez organ przekonującej argumentacji opartej na obiektywnych racjach. 
Uzasadnienie postanowienia musi być poparte zbiorem argumentów, motywów 
i pobudek odnoszących się do konkretnych faktów, dowodzących, iż organ inter-
pretacyjny nie działa wyłącznie na podstawie swoich domysłów lub wyczucia. 
Argumentacja ta nie może opierać się na zebranym przez organ materiale dowo-
dowym, a jedynie na informacjach przedstawionych przez zainteresowanego we 
wniosku o wydanie interpretacji. Postępowanie w sprawie wydania interpretacji 
indywidualnej nie jest bowiem postępowaniem dowodowym15. 

Przyjęte w tym zakresie rozwiązania normatywne budzą liczne zastrzeżenia. 
Po pierwsze podmiot zainteresowany wydaniem interpretacji indywidualnej musi 
wykazać się znajomością przepisów prawa podatkowego i de facto w taki sposób 
sformułować swój wniosek, aby udowodnić w nim brak wystąpienia negatyw-
nych przesłanek do wydania interpretacji, co jest niespójne z informacyjną funk-
cją interpretacji. Zjawisko to łagodzone jest w pewnej mierze przez odpowiednie 
stosowanie instytucji wezwania do usunięcia braków formalnych i zobowiązanie 
organu podatkowego do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia opisu stanu 
faktycznego w sytuacji stwierdzenia, iż opis ten nie jest wyczerpujący16. Jednakże 
i to rozwiązanie pełne jest niedoskonałości. W procesie stosowania prawa bowiem 
szkodliwą dla podatników praktyką stało się żądanie przez organy interpretacyjne 
podania wielu drobiazgowych informacji niemających wpływu na możliwość wyda-
nia interpretacji bądź jej treść, a także żądanie uzupełnienia wniosku o elementy 

15  Por. m.in.: wyrok NSA z 27 września 2018 r., II FSK 640/18, LEX nr 2601579; wyrok NSA 
z 27 czerwca 2019 r., II FSK 2373/17, LEX nr 2703482; wyrok NSA z 20 grudnia 2019 r., II FSK 
639/18, LEX nr 2768401; wyrok NSA z 20 grudnia 2019 r., II FSK 452/18, LEX nr 2768037.

16  Art. 169 § 1 w zw. z art. 14h o.p.
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ocenne, będące przedmiotem procesu wykładni prawa17. Ponadto, jak zauważają 
sądy administracyjne, dokonywane przez wnioskodawcę i organ interpretacyjny 
czynności dookreślania stanu faktycznego w celu doprowadzenia sprawy interpre-
tacyjnej do stanu umożliwiającego „wszechstronną i rzetelną ocenę z perspektywy 
klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania” mogą przekroczyć ramy postępo-
wania interpretacyjnego i wejść w zakres postępowania w sprawie wydania opinii 
zabezpieczającej, co jest niedopuszczalne ze względu na to, że są to dwie rozłączne 
procedury. W takim przypadku czynności dokonywane przez zainteresowanego 
i organ stanowią w istocie działania w ramach postępowania w sprawie wydania 
opinii zabezpieczającej18. 

W tym kontekście należy także wyeksponować istniejącą obecnie w orzecznic-
twie sądów administracyjnych rozbieżność zakresu przyjmowanych wymogów 
warunkujących wystąpienie uzasadnionego przypuszczenia unikania opodatkowa-
nia. Według pierwszego z poglądów spełnienie wszystkich przesłanek zastosowa-
nia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania nie stanowi conditio sine qua non 
postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. Zgodnie z drugim 
stanowiskiem uzasadnienie takiego postanowienia nie może całkowicie pomijać 
niektórych przesłanek wydania decyzji o uznaniu danej czynności za unikanie opo-
datkowania i powinno odwoływać się również do ustawowej definicji sztuczności 
działania19 oraz kryteriów uznania czynności za podjętą przede wszystkim w celu 
osiągnięcia korzyści podatkowej20. Natomiast według trzeciego poglądu wyłącze-
nia stosowania klauzuli21 nie są normą adresowaną do organu interpretacyjnego22. 
Należy zauważyć wyrażoną w tej kwestii opinię doktryny, bliską drugiemu z prezen-
towanych stanowisk, zgodnie z którą odmowa wydania interpretacji indywidualnej 
na podstawie uzasadnionego przypuszczenia unikania opodatkowania powinna się 
opierać na powołaniu i uzasadnieniu możliwości wystąpienia wszystkich przesła-
nek warunkujących subsumcję stanu faktycznego pod przepis definiujący unikanie 
opodatkowania. Organ interpretacyjny powinien więc dowieść zarówno: możliwo-
ści osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przed-

17  A. Bartosiewicz, op. cit.
18  Por. m.in.: wyrok NSA z 21 marca 2018 r., II FSK 3819/17, LEX nr 2486243; wyrok WSA w Łodzi 

z 26 sierpnia 2020 r., I SA/Łd 339/20, LEX nr 3058359; wyrok WSA w Łodzi z 25 sierpnia 2020 r., 
I SA/Łd 347/20, LEX nr 3061850; wyrok WSA we Wrocławiu z 20 marca 2020 r., I SA/Wr 2/20, 
LEX nr 3031175.

19  Art. 119c o.p.
20  Art. 119d o.p.
21  Art. 119b § 1 o.p.
22  K. Teszner, op. cit., wraz z wyrokami tam przywoływanymi. 
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miotem lub celem ustawy lub jej przepisu, motywację podatnika wskazującą, że 
osiągnięcie takiej korzyści było głównym lub jednym z głównych celów jego działa-
nia, oraz sztuczność w sposobie postępowania23. 

Ze względu na brak dopuszczalności prowadzenia postępowania wyjaśniają-
cego, zbierania i weryfikowania materiału dowodowego, uzasadnienie przypusz-
czenia o możliwości zastosowania tak niejasnych w swej treści przesłanek w sposób 
prawidłowy, racjonalny i budzący zaufanie do organów podatkowych24 wydaje się 
wymogiem bardzo trudnym do spełnienia. Ostatecznie bowiem sądy administra-
cyjne wykluczają dopuszczalność doprowadzenia sprawy do stanu, w którym moż-
liwe jest takie uzasadnienie. Ponadto nie istnieje jednolicie stosowany przez organy 
oraz sądy zakres przesłanek warunkujących odmowę wydania interpretacji, a także 
nie jest doprecyzowany zakres czynności, jakich może dokonać organ interpreta-
cyjny, wzywając zainteresowanego do uzupełnienia opisu przedstawionego stanu 
faktycznego lub zdarzenia przyszłego, aby działania te nie weszły w zakres postępo-
wania w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. 

Na marginesie należy jedynie dodać, że możliwość uzasadnienia przypusz-
czenia o unikaniu opodatkowania, bazując na łącznej ocenie więcej niż jednego 
wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, nawet jeżeli wnioski te zostały zło-
żone przez różnych wnioskodawców, jest rozwiązaniem nie tylko pozbawiającym 
opisywaną instytucję cechy indywidualizacji, lecz także umożliwiającym organom 
faktyczne prowadzenie ograniczonego postępowania dowodowego25.

Ograniczenia funkcji informacyjnej oraz naruszenie zasady 
proporcjonalności  

Konstytucyjne obowiązki przestrzegania prawa oraz ponoszenia ciężarów i świad-
czeń26 w zestawieniu ze złożonością prawa podatkowego oraz konsekwencjami, 
jakie niesie ze sobą system tzw. samowymiaru, wymagają odrzucenia fikcji 
powszechnej znajomości prawa oraz stworzenia dla podatnika możliwości uzy-
skania informacji i pomocy w stosowaniu przepisów27. Wymagają tego również 

23  H. Filipczyk, Interpretacje indywidualne w kontekście klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodat-
kowania, „Monitor Podatkowy” 2017, nr 9, s. 13–18.

24  Art. 121 § 1 w zw. z art. 14h o.p.
25  H. Dzwonkowski, J. Kondratowska-Muszyńska, art. 14b, w: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja 

podatkowa. Komentarz, Warszawa 2019, SIP Legalis/el. (dostęp 21.11.2020).
26  Art. 83 i 84 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej: 

Konstytucja RP).
27  H. Dzwonkowski, J. Kondratowska-Muszyńska, Rozdział 1a, w: H. Dzwonkowski (red.), op. cit.
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zasady pewności prawa, działania organów podatkowych w sposób budzący zaufa-
nie stron postępowania, a także pośrednio konstytucyjne prawo obywateli do uzy-
skiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. Tym potrzebom 
w systemie prawa powinna odpowiadać instytucja interpretacji indywidualnej 
przepisów prawa podatkowego. Odmowa wydania interpretacji bądź wszczęcia 
postępowania w sprawie jej wydania każdorazowo stanowi jednocześnie zawę-
żenie prawa wnioskującego do informacji. Zainteresowany otrzymuje jedynie 
wiadomość, że w przedstawionym przez niego stanie faktycznym zachodzi nie-
mogące znaleźć potwierdzenia w rzeczywistości przypuszczenie niedozwolonej 
optymalizacji podatkowej. Zgodnie z judykaturą przypuszczenie to implikuje spór 
prawny w zakresie wydania opinii zabezpieczającej lub odmowy wydania opinii 
zabezpieczającej28. Jednakże zgodnie z brzmieniem przepisów29 oraz stanowiskiem 
ustawodawcy zaprezentowanym w uzasadnieniu projektu nowelizacji Ordynacji 
podatkowej30 postanowienie o odmowie wydania opinii zabezpieczającej może 
ograniczać się jedynie do oceny prawdopodobieństwa zastosowania klauzuli. 
Zauważalne jest więc, że organ właściwy do wydania opinii zabezpieczającej, jakim 
jest szef KAS, ma znaczną swobodę działania. Odmowa wydania opinii zabezpie-
czającej może bowiem opierać się w pewnej mierze na uznaniu organu. Oczywiście 
ze względu na możliwość prowadzenia postępowania dowodowego jest to znacznie 
bardziej ograniczone niż w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji 
indywidualnej. Mimo to odmowa wydania opinii zabezpieczającej następująca po 
odmowie wydania interpretacji indywidualnej jest prawdopodobna ze względu na 
wymóg uzyskania opinii szefa KAS w zakresie występowania możliwości unikania 
opodatkowania jako podstawy negatywnego rozstrzygnięcia w sprawie wydania 
interpretacji indywidualnej31. 

Jeżeli organy dopełnią obowiązku przedstawienia przekonującej argumentacji 
swoich decyzji, podatnik na jej podstawie będzie mógł racjonalnie kształtować swoją 
sytuację. W przeciwnym wypadku jednak dojdzie do tego, że zostanie on pozba-
wiony możliwości uzyskania informacji na temat przepisów prawa podatkowego. 

28  Por. m.in.: wyrok NSA z 21 marca 2018 r., II FSK 3820/17, LEX nr 2478358, wyrok NSA z 27 wrze-
śnia 2018 r., II FSK 640/18, LEX nr 2601579; wyrok NSA z 9 sierpnia 2019 r., II FSK 3118/17, LEX 
nr 2725784; wyrok NSA z 9 stycznia 2020 r., II FSK 289/18, LEX nr 3037189.

29  Art. 119y § 2 o.p.
30  Sejm RP VIII kadencja, Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych 
innych ustaw, druk sejmowy nr 2860 cz. I, s. 76, http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/9060A-
2C883ED1DE4C12583130069CECC/%24File/2860.%20cz%20I.pdf (dostęp 21.11.2020).

31  Art. 14b § 5c o.p.
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Odmowa wydania interpretacji nie powinna być więc dokonywana pochopnie, lecz 
zawsze po dokładnym przeanalizowaniu stanu faktycznego, ponieważ może ona 
prowadzić do znaczącego ograniczenia, a nawet wyłączenia jednego z podstawo-
wych praw podatnika i obywatela.

Stwarzane obecnie obwarowania i utrudnienia w samej możliwości uzyskania 
interpretacji indywidualnej nie są jedynymi czynnikami „osłabiającymi” ową insty-
tucję ze względu na możliwość zajścia agresywnej optymalizacji podatkowej. Gdy 
stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, będące przedmiotem wydanej interpretacji 
indywidualnej, staną się przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klau-
zuli przeciwko unikaniu opodatkowania, ochrona gwarantowana tą interpretacją 
i wynikająca z tzw. zasady nieszkodzenia zostaje wyłączona32. Rozważyć należy, czy 
nie są to rozwiązania zbyt daleko idące i naruszające tym samym konstytucyjną 
zasadę proporcjonalności. Wydaje się bowiem, że samo wyłączenie ochrony dzia-
łania podmiotu, który otrzymał interpretację indywidualną, ex lege mocą decyzji 
uznającej to postępowanie za unikanie opodatkowania jest wystarczająco głęboką 
ingerencją w funkcję ochronną interpretacji. Jednocześnie można postawić tezę, 
iż regulacja ta zapewnia równoważenie interesu publicznego i indywidualnego 
interesu zainteresowanego poprzez odpowiednie zabezpieczenie legalnego wyko-
rzystywania instytucji interpretacji indywidualnych przy jednoczesnym posza-
nowaniu praw podatnika do uzyskania informacji i ochrony. Organy podatkowe 
w tym przypadku nie działają tylko na podstawie przypuszczeń co do stosowania 
klauzuli, gdyż te mogą znaleźć potwierdzenie w postępowaniu podatkowym pro-
wadzonym po wydaniu interpretacji.

Należy również podkreślić, że de lege lata rozstrzygnięcie kolizji postępowa-
nia w sprawie wydania interpretacji indywidualnej oraz postępowania w sprawie 
wydania opinii zabezpieczającej na korzyść tego drugiego prowadzi do sytuacji, gdy 
tylko na podstawie przypuszczeń, niemogących znaleźć potwierdzenia w faktach, 
znacznie szerszy zakres ochrony zostaje wyłączony na korzyść mniejszego zakresu. 
Zainteresowany mógłby natomiast działać w warunkach ochrony przyznanej przez 
interpretację do czasu wydania decyzji z zastosowaniem klauzuli przeciwko unika-
niu opodatkowania, której to wydanie byłoby odrębnie warunkowane uzyskaniem 
opinii zabezpieczającej.

32  Art. 14na § 1 pkt 1 o.p.



142 Tomasz Stachurski

Zawężanie prawa do rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie

Każdej osobie fizycznej i osobie prawnej prawa prywatnego przysługuje konstytu-
cyjnie zagwarantowane prawo do sądu33. Na treść tego prawa składają się: prawo 
dostępu do sądu, prawo do dochodzenia swych praw w drodze odpowiedniej 
procedury oraz prawo uzyskania wyroku sądowego34. Analogiczne gwarancje 
przysługują jednostce w systemie ochrony praw człowieka35. Jak stanowi ustawa 
zasadnicza, rozpatrzenie sprawy powinno nastąpić bez nieuzasadnionej zwłoki. 
To, czy sąd nie dopuszcza się przekroczenia owego rozsądnego terminu lub nie-
uzasadnionej zwłoki, należy oceniać, mając na uwadze kryteria poziomu skompli-
kowania sprawy, zachowania się osoby, której sprawa dotyczy, oraz postępowania 
samych organów państwowych36. W świetle tych kryteriów należy ocenić, że czas 
rozstrzygania spraw dotyczących prawa podatkowego, które cechują się znacznym 
stopniem złożoności i często nieprawidłowym postępowaniem stron, może być 
relatywnie długi. Jak zauważa NSA, każda odmowa wszczęcia postępowania w spra-
wie wydania interpretacji indywidualnej niesie ryzyko zawężenia prawa do sądu, 
a konkretnie prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie, bez nieuzasad-
nionej zwłoki37. Niebezpieczeństwo to aktualizuje się, gdy takie postanowienie jest 
wydawane bez dostatecznych podstaw do tego, pośpiesznie i bez namysłu. Należy 
także zauważyć, że wydłużenie toku instancji dokonane na poziomie ustawowym 
z dniem 1 stycznia 2019 roku38 z jednej strony lepiej chroni interesy wnioskującego, 
a z drugiej może być dla niego niekorzystne. Jeżeli bowiem podmiot zaintereso-
wany prowadzi działalność gospodarczą, funkcjonując na szybko zmieniającym się 
rynku, to kilkumiesięczne bądź nawet kilkuletnie postępowanie w sprawie wydania 
interpretacji może spowodować, iż straci on jakikolwiek interes w jej uzyskaniu. 
Wydaje się jednak, że prawidłowa ochrona praw podatnika wymaga zapewnienia 
mu możliwości najpierw złożenia zażalenia do organu, który takie postanowienie 
wydał39, a później skargi do sądu administracyjnego. Mimo to krytycznie ocenić 

33  Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
34  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015, s. 341.
35  Art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzo-

nej w Rzymie dnia 4 listopada 1950, Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284.
36  A. Rainer, Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie (art. 6 Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka), „Monitor Prawniczy” 1999, nr 2, SIP Legalis (dostęp 21.11.2020).
37  Wyrok NSA z 3 marca 2015 r., II FSK 909/13, LEX nr 1774645.
38  Art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 23 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podat-
kowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018 r., poz. 2193.

39  Art. 14h w zw. z art. 239 i 221 § 2 o.p.
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należy praktykę organów interpretacyjnych, polegającą na wykorzystywaniu nie-
klarownych przepisów ustawy do jak najczęstszego odmawiania wydania interpre-
tacji indywidualnej, co zmusza zainteresowany podmiot, broniący swych praw, do 
kierowania sprawy na drogę postępowania odwoławczego oraz sądowego. Równie 
szkodliwą dla zainteresowanego praktyką jest nadużywanie przez organy prawa do 
skargi kasacyjnej40.

Wnioski

Rekapitulując poczynione wyżej rozważania, stwierdzić należy postępujący obecnie 
proces erozji i rosnącej fasadowości instytucji indywidualnych interpretacji przepi-
sów prawa podatkowego. Powiązanie tejże instytucji z wysoce niedoskonałymi regu-
lacjami klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania prowadzi w rzeczywistości do 
zbyt dużej uznaniowości, a czasem nawet dowolności organu interpretacyjnego 
w zakresie możliwości wydania postanowienia o odmowie wydania interpretacji 
indywidualnej. W orzecznictwie sądów administracyjnych widoczna jest próba 
łagodzenia tego negatywnego zjawiska przez określanie standardów racjonalności, 
obiektywności i przekonującego charakteru uzasadnienia takiego postanowienia. 
Spełnienie tych wymogów przy braku możliwości prowadzenia nawet ograni-
czonego postępowania dowodowego i znajomości całokształtu stanu faktycznego 
przez organ oraz przy wystarczającym do podjęcia negatywnego rozstrzygnięcia 
uzasadnionym przypuszczeniu zachodzenia unikania opodatkowania wydaje 
się jednak bardzo utrudnione. Co więcej, sama judykatura wyklucza możliwość 
doprowadzenia sprawy do stanu umożliwiającego rzetelną ocenę przesłanek zasto-
sowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podkreślić należy też, że sam 
zakres tychże przesłanek nie jest jednolicie rozumiany. Wobec tego dochodzi do 
zawężania prawa do informacji podatkowej oraz prawa do rozstrzygnięcia sprawy 
w rozsądnym terminie, a także naruszania zasady proporcjonalności. W połącze-
niu z negatywnymi praktykami organów interpretacyjnych oraz organów podat-
kowych, powodującymi podważenie znaczenia interpretacji, przyczynia się to do 
braku bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa oraz zaufania obywateli do pań-
stwa i stanowionego przez nie prawa. Stan ten obrazuje również, jak destrukcyjnie 
i degeneracyjnie na system prawny może działać wprowadzenie wadliwego rozwią-
zania prawnego.

De lege ferenda postulować można, aby przesłanką odmowy wydania interpre-
tacji indywidualnej było pytanie zainteresowanego o przepisy dotyczące klauzuli 

40  A. Bartosiewicz, op. cit.



144 Tomasz Stachurski

przeciwko unikaniu opodatkowania. W tym zakresie bowiem właściwym trybem 
postępowania dla udzielenia ochrony przed możliwością zastosowania owych 
regulacji jest postępowanie w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Natomiast 
w pozostałym zakresie rozwiązaniem zapewniającym prawidłowość korzystania 
z instytucji interpretacji indywidualnych powinno pozostać, funkcjonujące także 
obecnie, automatyczne wyłączenie ochrony wynikającej z interpretacji mocą decy-
zji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wydaje 
się, że takie unormowanie, choć nie jest pozbawione wad i wciąż silnie ingeruje 
w bezpieczeństwo prawne zainteresowanego, w aktualnym stanie prawnym pozwo-
liłoby przynajmniej w części zniwelować omawiane w niniejszym artykule nega-
tywne mechanizmy i procesy.
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Impact of the tax avoidance clause on individual interpretations  
of tax law provisions – de lege lata and de lege ferenda conclusions

Abstract

The purpose of writing this article is to show and assess the influence that is currently being 
exerted by the tax avoidance clause on individual interpretations of tax law provisions. It is 
an important issue, because strong interaction has been noticed between these law institu-
tions as well as the different purposes for establishing them. The author carries out a criti-
cal analysis of this phenomenon noting that it strongly limits basic functions of individual 
interpretations which serve to protect taxpayers’ rights. Moreover, numerous threats are 
noticed and demonstrated. They are mainly related to the multiplicity of indefinite, evalu-
ative phrases used in the regulation of the tax avoidance clause. The author analyses and 
interprets laws in force and examines judicial decisions of administrative courts as well as 
views of legal scholars and commentators. The thesis of this paper stipulates that the current 
form of provisions violates the constitutional principle of the protection of citizens’ trust in 
the state and its legislation and the principle of proportionality. Also, the article expresses an 
opinion that authorities now have been given too great administrative discretion in refusing 
to issue an individual interpretation. Therefore, the de lege ferenda conclusions are formu-
lated intended to improve the negative consequences of the tax avoidance clause’s impact on 
individual interpretations. 

Keywords: individual interpretations of tax law provisions, tax avoidance clause, principle 
of proportionality, principle of the protection of citizens’ trust in the state and its legislation
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Streszczenie

Przedmiotowa glosa jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy wskazanie niepełnej daty wy-
dania decyzji administracyjnej przez organ podatkowy stanowi wadę kwalifikowaną, ob-
ligującą sąd administracyjny do stwierdzenia nieważności zaskarżonego aktu. Prawidłowy 
indywidualny akt administracyjny powinien być zgodny zarówno z przepisami prawa ma-
terialnego, jak i prawa procesowego. Każde naruszenie tych regulacji musi być ocenianie 
jako wydanie wadliwego aktu administracyjnego. Wadliwość decyzji administracyjnej może 
mieć zatem charakter materialnoprawny, lecz także procesowy. Koncepcja wadliwości aktu 
administracyjnego opiera się na teorii gradacji wad powiązanej z różnorodnością sankcji. 
Autorzy krytycznie odnoszą się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-
szawie z dnia 17 stycznia 2019 roku, sygn. VIII SA/Wa 824/18, uznając, w ślad za utrwaloną 
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doktryną prawa procesowego, że wadliwość, którą dotknięta była decyzja organu podatko-
wego, nie miała charakteru ciężkiego, kwalifikowanego naruszenia prawa procesowego, co 
wymagałoby zastosowania sankcji nieważności. Dostrzeżona przez Sąd wada zaskarżonej 
decyzji powinna zostać usunięta w jednym z trybów rektyfikacji decyzji jako wada nieistot-
na, niemająca wpływu na rozstrzygnięcie sprawy jednostki (w ujęciu materialnoprawnym 
oraz procesowym). W konsekwencji Sąd był zobligowany do merytorycznego rozstrzygnię-
cia sprawy. Autorzy w opracowaniu posługują się metodą badawczą analityczną, bazując 
w szczególności na piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowoadministracyjnym. 

Słowa kluczowe: decyzja administracyjna, wadliwość decyzji administracyjnej, teoria 
gradacji wad

Wprowadzenie

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2019 roku (sygn. VIII SA/Wa 824/18) Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność decyzji administracyj-
nej organu podatkowego drugiej instancji w przedmiocie odmowy ogranicze-
nia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018 roku od 
dochodu uzyskiwanego przez skarżącego bez pośrednictwa płatników ze stosunku 
pracy z zagranicy. Powodem wzruszenia decyzji był brak jednoznacznego wska-
zania daty wydania kontrolowanej decyzji. Organ podatkowy nie podał bowiem 
dnia wydania decyzji, lecz wskazał jedynie miesiąc i rok jej wydania („z września 
2018 r.”). Sąd wyjaśnił, że data wydania decyzji jest niezbędnym elementem decyzji 
podatkowej. W ocenie Sądu pod pojęciem daty wydania decyzji należy rozumieć 
wskazanie dnia, miesiąca i roku. Brak opatrzenia decyzji datą jej wydania powo-
duje, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Celem niniejszej 
glosy jest analiza, czy podanie niepełnej daty wydania decyzji administracyjnej 
przez organ podatkowy powinno być postrzegane jako wadliwość na tyle istotna, 
aby obligowała sąd administracyjny do stwierdzenia nieważności decyzji. 

Teoria gradacji wad 

Trzeba wskazać, że prawidłowy indywidualny akt administracyjny to taki akt, który 
jest zgodny z przepisami materialnego prawa administracyjnego oraz został wydany 
zgodnie z przepisami prawa procesowego. Naruszenie tych przepisów będzie zawsze 
skutkować wadliwością aktu. W klasycznej oraz współczesnej doktrynie prawa 
administracyjnego różnicowanie wadliwości decyzji administracyjnej opiera się na 
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teorii gradacji wad powiązanej ze zróżnicowaniem stosowanych sankcji1. Słusznie 
przyjmuje się, że przyjęcie bezwzględnej realizacji zasady praworządności z art. 7 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej2 godziłoby w zasadę ochrony praw nabytych 
jednostki, wywodzonej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3. Jak wskazuje 
B. Adamiak, „Demokratyczne państwo prawne gwarantuje trwałość praw nabytych, 
chroniąc je mimo naruszenia przepisów prawa, a to z tego względu, że jednostka 
nie może być obciążona skutkami prawnymi niepraworządnego działania organów 
administracji publicznej”4. Stopniowanie wad uwzględnia wskazane wartości i sta-
nowi rozwiązanie kompromisowe. W efekcie nie każda wadliwość będzie wpływała 
na byt prawny decyzji administracyjnej. 

Gradacja wad znajduje swoje podstawy zarówno w ogólnym postępowaniu 
administracyjnym, jak i w postępowaniach szczególnych (np. w postępowaniu 
podatkowym czy postępowaniu przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej)5. Gwa-
rancja zgodności z prawem decyzji administracyjnej jest elementem wspólnym dla 
wszystkich procedur administracyjnych. Dekodyfikacja procesowego prawa admi-
nistracyjnego nie spowodowała odejścia od teorii gradacji wad6. Potwierdza to 
m.in. fakt, że przepisy Działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja 
podatkowa7 zostały in extenso przepisane z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 
Kodeks postępowania administracyjnego8 jedynie z pewnymi modyfikacjami.

1  Zob. B. Adamiak, Wadliwość decyzji administracyjnej, Wrocław 1986, s. 37 i podana tam literatura.
2  Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, 

poz. 483 ze zm. (dalej: Konstytucja RP): „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w gra-
nicach prawa”.

3  Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

4  B. Adamiak, Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, ,,Państwo i Prawo” 2012, 
nr 3, s. 45.

5  Wymaga odnotowania, że teoria gradacji wad ma swoje długoletnie tradycje i znajduje odzwier-
ciedlenie w klasycznej doktrynie prawa procesowego administracyjnego. Zob. np. T. Hilarowicz, 
Ogólne zasady teorji administracji, zasady ustroju rządowych władz administracyjnych i postępowa-
nia administracyjnego. Dodatek. Tematy do ćwiczeń administracyjnych. Streszczenie 6-ciu wykładów, 
wygłoszonych na kursie dla urzędników państwowych, w listopadzie – grudniu 1924 r., Warszawa 
1924; J. Starościak, Prawne formy i metody działania administracji, w: J. Starościak (red.), System 
Prawa Administracyjnego. Tom 3, Wrocław 1978.

6  Zob. B. Adamiak, Kierunki dekodyfikacji nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, 
w: W. Chróścielewski, Z. Kmieciak (red.), Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego pro-
cesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018, s. 38–41. 

7  Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm. (dalej: o.p.).
8  Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm. (dalej: k.p.a.).
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W ocenie stopnia naruszenia prawa należy mieć na uwadze rodzaj regulacji. 
W przypadku naruszenia norm prawa materialnego decydujący będzie wpływ 
naruszenia na treść stosunku administracyjnego9. To z norm prawa materialnego 
wynikają uprawnienia lub obowiązki jednostki10. Innej perspektywy wymaga 
ocena naruszenia norm procesowych. Prawo procesowe pełni funkcję służebną 
wobec prawa materialnego i jego głównym celem jest uregulowanie prawne trybu 
autorytatywnej konkretyzacji normy prawa materialnego11. Oznacza to, że przy 
wadliwości procesowej niemożliwe jest zastosowanie kryterium wpływu na treść 
stosunku materialnoprawnego. Wadliwość procesowa objawiać się będzie jako 
podejmowanie przez organ administracyjny czynności procesowych z naruszeniem 
prawa. Jako wady procesowe można wskazać: 1) niepodjęcie przez organ admini-
stracji publicznej czynności procesowej nakazanej przepisami prawa; 2) naruszenie 
przepisów regulujących zasady ustalania stanu faktycznego; 3) naruszenie przepi-
sów procesowych nieistotnych dla rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy12. Warto 
podkreślić, że wadliwość nieistotna procesowa wymagać będzie jedynie „poprawy” 
treści decyzji i jej rektyfikacji w drodze sprostowania, uzupełnienia lub wykładni 
treści decyzji13.

Powiązanie sankcji z rodzajem wadliwości

Regulacje k.p.a.  – a za nimi przepisy o.p.  – przyjmują jednolicie sankcję wzru-
szalności i nieważności. Pierwsza pozbawia decyzję administracyjną zdolności 
do wywoływania dalszych skutków prawnych. Druga opiera się na niemożności 
wywołania skutków prawnych przez decyzję od momentu jej wydania (ex tunc)14. 

9  M. Zimmermann, w: M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administra-
cyjne. Część ogólna, Warszawa 1956, s. 336.

10  Zob. R. Hauser, w: R. Hauser, A. Wróbel, S. Niewiadomski (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 1. Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015, s. 216.

11  B. Adamiak, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 9. Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2020, s. 15.

12  B. Adamiak, Gradacja naruszenia…, s. 47.
13  Zob. J. Starościak, Prawne formy…, s. 78–79; M. Zimmermann, w: M. Jaroszyński, M. Zimmer-

mann, W. Brzeziński, op. cit., s. 336; J. Hilarowicz, op. cit., s. 15.
14  Rozwiązaniem pośrednim jest natomiast sankcja niezgodności z prawem decyzji administracyj-

nej, której zastosowanie opiera się jedynie na stwierdzeniu wad decyzji i daje jednostce roszczenie 
o odszkodowanie za niezgodne z prawem działanie organu administracji publicznej. Zgodnie 
z art.  4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 1740 ze zm.): „Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia 
lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu 
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Wadliwe określenie relacji materialnoprawnej przez organ administracyjny (podat-
kowy) musi być postrzegane jako naruszenie istotne, które wymaga zastosowania 
sankcji wzruszalności15. Przepisy materialnoprawne mogą mieć jednak na tyle jed-
noznaczną treść, że ich naruszenie trzeba uznać za wadliwość istotną, ciężką, co 
skutkować powinno zastosowaniem sankcji ważności. Proces wykładni ma jednak 
charakter złożony. Z tego względu błędy wykładni lub niewłaściwego zastosowa-
nia prawa materialnego powinno się postrzegać jako wady istotne, lecz niekwa-
lifikowane. Tylko kardynalne naruszenia prawa mogą prowadzić do stwierdzenia, 
że dokonana czynność jest nieważna, czyli nie wywołuje zamierzonych skutków 
prawnych16.

W przypadku wad procesowych – jak zauważa B. Adamiak – ustalenie jedno-
znacznego kryterium między wadliwością istotną, nieistotną oraz kwalifikowaną 
i niekwalifikowaną jest utrudnione, gdyż zależy od treści konkretnej normy prawa 
procesowego17. Przyjmując sposób regulacji czynności procesowych w przepisach 
k.p.a. oraz o.p., B. Adamiak wyróżnia: 
a) czynności procesowe organów administracji publicznej nakazane przepisami 

prawa, obwarowane expressis verbis sankcją wzruszalności (czynności objęte 
podstawami wznowienia postępowania administracyjnego); 

b) czynności procesowe organów administracji publicznej nakazane przepisami 
prawa, których niepodjęcie lub podjęcie z naruszeniem przepisów prawa sta-
nowi rażące naruszenie prawa (np. prowadzenie postępowania wobec strony, 
która straciła zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych; niezawie-
szenie postępowania mimo istnienia podstaw; nieprzeprowadzenie czynności, 
np. rozprawy w postępowaniu wywłaszczeniowym);

c) czynności procesowe organów administracji publicznej nakazane przepisami 
prawa, których podjęcie oparte jest na indywidualizacji potrzeb rozpoznawanej 
sprawy (naruszenie zasady prawdy obiektywnej oraz swobody oceny materiału 
dowodowego)18.

ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do 
wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu 
normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą”.

15  B. Adamiak, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 9…, s. 285–286.

16  K.M. Ziemski, w: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 5. Prawne formy działania administracji, Warszawa 2013, s. 215–216.

17  B. Adamiak, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 9…, s. 10.

18  B. Adamiak, Gradacja naruszenia…, s. 47.



154 Radosław Bulejak, Katarzyna Styś

Z uzasadnienia glosowanego wyroku wynika, że przedmiotem sporu między 
skarżącym a organem podatkowym było ustalenie, czy skarżący osiągał dochód 
z tytułu wynagrodzenia za pracę na statku morskim, co dawałoby mu podstawy 
do zwolnienia go z poboru zaliczek zgodnie z art. 22 § 2a o.p.19 oraz art. 27g ust. 1 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych20. 
W toku postępowania organ podatkowy był obowiązany podjąć czynności pro-
cesowe w celu ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki do zwolnienia zapi-
sane w ww. normach prawa materialnego oraz czy podatnik uprawdopodobnił, 
że zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych byłyby niewspółmiernie 
wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu na dany rok podatkowy. 
W toku postępowania podatkowego organ podatkowy pierwszej instancji stwier-
dził, że niewspółmierność wysokości podatku należnego od dochodu za dany rok 
nie została uprawdopodobniona, w efekcie czego odmówił podatnikowi prawa do 
ograniczenia poboru zaliczek. Decyzja ta została utrzymana w mocy przez organ 
odwoławczy. Sąd zauważył, że w treści decyzji drugoinstancyjnej podano jedynie 
miesiąc i rok wydania aktu, tj. „wrzesień 2018 r.”. Natomiast zgodnie z art. 210 § 1 
pkt 2 o.p. decyzja administracyjna powinna zawierać pełną datę jej wydania, tj. 
dzień, miesiąc i rok. 

Data wydania decyzji

Nie ulega wątpliwości, że art. 210 o.p. jest normą prawa procesowego, gdyż dotyczy 
elementów formalnych decyzji. W art. 210 o.p. (na wzór art. 107 k.p.a.) ustawo-
dawca wymienił szczegółowo składniki decyzji. W orzecznictwie i doktrynie zgod-
nie przyjmuje się, że uchybienia w sporządzeniu decyzji mogą nieść różne skutki dla 
bytu prawnego decyzji. Niemniej wśród składników decyzji występują takie, które 

19  Według art. 22 § 2a o.p.: „Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek 
na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych 
w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od 
dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy”.

20  Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm. (dalej: u.p.d.o.f). Zgodnie z art. 27g § 1 u.p.d.o.f.: 
„Podatnik podlegający obowiązkowi podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1, rozliczający na 
zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a uzyskane w roku podatkowym poza terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej dochody: 1) ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14, lub 
2) z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych 
przepisów, z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, 
literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyska-
nych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi – ma prawo odliczyć od podatku 
dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa 
w art. 27b, kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2”.
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są konieczne dla zakwalifikowania „pisma” organu administracyjnego (podatko-
wego) jako decyzji21. W wyroku z dnia 20 lipca 1981 roku, SA 1163/81, Naczelny 
Sąd Administracyjny wyjaśnił, że jako minimum elementów decyzji powinno się 
potraktować: określenie autora, adresata, rozstrzygnięcie, podpis osoby reprezen-
tującej organ22. Niezawarcie wskazanych elementów skutkuje tym, że nie dochodzi 
do nawiązania relacji materialnoprawnej23. Do elementów konstrukcyjnych nie 
można jednak zaliczyć daty wydania. Natomiast nie oznacza to, że data wydania nie 
pełni żadnej roli w konstrukcji decyzji. Data wydania decyzji określa m.in. termin 
załatwienia sprawy (art. 139 o.p.), dopuszczalność cofnięcia odwołania (art. 232 
§ 1 o.p.). W sprawach podatkowych wyznacza również moment zawieszenia biegu 
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (art. 70 § 2 pkt 1 o.p.). 

Oceniając istotność naruszenia prawa w sytuacji nieprawidłowego określenia 
daty, należy wziąć pod uwagę cały ciąg czynności procesowych służących wyda-
niu decyzji. Tylko w ten sposób możliwe jest ustalenie ciężaru wady i określenie 
odpowiedniej sankcji eliminującej stwierdzoną wadliwość. Przyjmując za miaro-
dajną koncepcję czynności nakazanej prawem, stworzoną przez B. Adamiak, należy 
stwierdzić, że błędy lub braki w określeniu daty wydania decyzji nie mogą dopro-
wadzić do uznania, że czynność procesowa organu obarczona jest wadliwością 
ciężką, kwalifikowaną, co wymagałoby zastosowania sankcji nieważności. Wadliwe 
oznaczenie daty wydania nie uprawnia do podważenia mocy obowiązującej sto-
sunku administracyjnoprawnego, tj. zasadności rozstrzygnięcia o uprawnieniu lub 
obowiązku prawnym jednostki. Błędne lub niepełne wskazanie daty wydania decy-
zji można postrzegać jedynie jako wadę nieistotną. Jak słusznie stwierdza J. Zim-
mermann, brak oznaczenia daty jest nieistotny w kontekście skutków prawnych 
aktu24. Jak już wskazano, najniższy stopień wadliwości podlega usunięciu w trybie 
rektyfikacji, np. poprzez sprostowanie decyzji (art. 113 § 1 k.p.a. oraz art. 215 § 1 
o.p.)25. Wątpliwości co do daty decyzji mogą być również uznane za wątpliwości 

21  K.M. Ziemski w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. 
Tom 5…, s. 198.

22  Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., SA 1163/81, OSPiKA 1982, nr 9–10, poz. 169. 
23  Z drugiej strony taką decyzję można postrzegać jako akt pozorny, nieistniejący, który nie jest 

czynnością stosowania prawa. Zob. E. Iserzon, Niektóre podstawowe zagadnienia postępowania 
administracyjnego de lege ferenda, ,,Państwo i Prawo” 1958, z. 3, s. 405.

24  J. Zimmermann, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998, s. 222.
25  Tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 czerwca 2006 r., IV SA/Wa 431/06, CBOSA; WSA 

w Katowicach w wyroku z dnia 22 stycznia 1997 r., SA/Ka 2714/95, Pr. Gosp. 1998, nr 3, s. 33; 
WSA w Warszawie w wyroku z dnia 20 kwietnia 2005 r., III SA/Wa 232/05, CBOSA; WSA w War-
szawie w wyroku z dnia 25 marca 2009 r., VI SA/Wa 2589/08, LEX nr 1062397; NSA w wyroku 
z dnia 26 lipca 2011 r., II OSK 1247/10, LEX nr 1083592.
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co do treści decyzji, uzasadniające wniosek o wykładnię treści decyzji na podsta-
wie art. 113 § 2 k.p.a. oraz 215 § 2 o.p.26. Nie można się zatem zgodzić z Sądem, 
że naruszenie art. 210 § 1 pkt 2 o.p. powinno skutkować zastosowaniem sankcji 
nieważności.

Wadliwe określenie daty wydania decyzji

W glosowanym wyroku Sąd argumentował, że tylko data wydania decyzji pozwala 
na zidentyfikowanie, jaki stan faktyczny i prawny został uwzględniony przez organ 
administracyjny. W konsekwencji nieprawidłowe określenie daty wydania decy-
zji uniemożliwia kontrolę sądową. Sąd powołał się w tym zakresie na orzeczenia 
sądów administracyjnych27, które dotyczyły ustalenia, czy dla skutecznego okre-
ślenia zobowiązania podatkowego istotne jest wydanie decyzji przed upływem 
biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czy też doręczenie 
decyzji administracyjnej. Według art. 212 zd. pierwsze o.p. bowiem organ podat-
kowy, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej doręczenia28. Obecnie 
w orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że decyzja określająca zobowiązanie podat-
kowe jest skuteczna jedynie wtedy, gdy została doręczona przed upływem terminu 
przedawnienia29. Na zasadzie zaś wyjątku decyzja o umorzeniu zaległości podatko-
wej z urzędu od chwili jej wydania wiąże organ podatkowy (art. 212 zd. drugie o.p.). 
Oznacza to, że moment doręczenia ma kluczowe znaczenie dla bytu decyzji, nie zaś 
jej data wydania. Data wydania decyzji ma charakter jedynie informacyjny i nie jest 
tożsama z datą, od której organ i strona postępowania są związani decyzją30. 

Błędne stanowisko Sądu wynikało prawdopodobnie z faktu, że decyzja ma 
dwojaki charakter: materialnoprawny i procesowy. W ujęciu materialnym decy-
zja stanowi przejaw władczej konkretyzacji normy prawa materialnego, co wynika 

26  Postanowienie NSA z dnia 25 lipca 1986 r., IV SA 565/86, ONSA 1986, nr 2, poz. 44.
27  Zob. np. wyroki NSA: z dnia 29 sierpnia 2019 r., II FSK 3283/17; z dnia 28 lutego 2019 r., II FSK 

596/17; z dnia 16 stycznia 2019 r., II FSK 291/17; z dnia 5 grudnia 2018 r., II FSK 3439/16; z dnia 
13 czerwca 2018 r., II FSK 1506/16; z dnia 21 lutego 2017 r., II FSK 162/15; z dnia 9 czerwca 2016 r., 
II FSK 1683/14, wszystkie w CBOSA.

28  Podobnie stanowi art. 110 § 1 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej wydający 
decyzję jest nią związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.

29  Por. wyroki NSA: z dnia 22 kwietnia 2014 r., II FSK 2466/14; z dnia 6 maja 2015 r., II FSK 333/14; 
z dnia 15 kwietnia 2016 r., II GSK 1214/14; z dnia 9 czerwca 2016 r., II FSK 1683/14; z dnia 2 wrze-
śnia 2016 r., II FSK 2074/14; z dnia 21 lutego 2017 r., II FSK 38/15; z dnia 16 stycznia 2019 r., II FSK 
295/17; z dnia 29 sierpnia 2019 r., II FSK 3283/17, wszystkie w CBOSA.

30  Zob. szerzej S. Presnarowicz, w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017, 
s. 1349.
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z kompetencji organu do jednostronnego określenia uprawnienia lub obowiązku 
jednostki31. Oznacza to, że prawo przyznaje jednemu z podmiotów stosunku prawo 
orzekania i przesądzania w sposób wiążący o sytuacji drugiego z podmiotów tego 
stosunku32. W momencie doręczenia decyzji następuje nawiązanie stosunku mate-
rialnoprawnego. W ujęciu procesowym decyzja załatwia sprawę jednostki (w tym 
przypadku sprawę podatkową) i jest wynikiem podjęcia przez organ administra-
cyjny ciągu czynności procesowych. Prawidłowe skonstruowanie relacji material-
noprawnej między jednostką a organem wymaga wyprowadzenia z norm prawa 
materialnego hipotetycznego stanu faktycznego, przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego, dokonania subsumpcji i wyprowadzenia konsekwencji prawnych 
wobec jednostki. Wadliwe czynności procesowe mogą zaś rzutować na prawidło-
wość określenia relacji materialnoprawnej. W konsekwencji wadliwość procesową 
należy oceniać poprzez sposób uregulowania danej czynności procesowej. 

Z treści uzasadnienia glosowanego wyroku wynika, że Sąd przyjął jako mia-
rodajne kryterium materialnoprawne, gdyż w jego ocenie błędne określenie daty 
wydania decyzji uniemożliwiało skontrolowanie prawidłowości stosunku admini-
stracyjnego. W treści uzasadnienia wyroku niemożliwe jest jednak odnalezienie 
uzasadnienia, jaki wpływ na treść relacji materialnoprawnej miało podanie przez 
organ odwoławczy niepełnej daty wydania decyzji. Twierdzenia Sądu mają cha-
rakter jedynie hipotetyczny i ogólnikowy. Stosując natomiast sankcję nieważno-
ści – zastrzeżoną dla wad o charakterze ciężkim, kwalifikowanym – Sąd powinien 
wykazać zależność między stwierdzoną wadliwością a treścią materialną decyzji. 
W postępowaniu sądowoadministracyjnym uwzględnia się również stopniowal-
ność wad poprzez odesłanie do regulacji k.p.a. i o.p. Zgodnie z art. 145 § 1 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi33 sąd, uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie, uchyla decyzję lub 
postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi m.in naruszenie prawa dające 
podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego lub stwierdza nieważ-
ność decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny 
określone w art. 156 k.p.a. Zgodnie zaś z art. 145 § 2 p.p.s.a. sąd administracyjny, 
orzekając w sprawach skarg na decyzje i postanowienia wydane w postępowaniu 
podatkowym, uwzględnia przepisy o.p. 

W konsekwencji niezasadne jest stanowisko Sądu, że podanie niepełnej 
daty wydania decyzji (lub brak takowej daty) jest „rażącym naruszeniem prawa”, 

31  Por. J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1977, s. 18.
32  J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 21.
33  Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zmian., dalej: p.p.s.a.
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o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 o.p., a także w art. 156 § 1 pkt 2 in fine k.p.a. 
Rażące naruszenie prawa powinno kwalifikować się jako wadliwość istotną, ciężką. 
Jak zauważa J. Borkowski: „Naruszenie prawa ma charakter rażący w sytuacji, gdy 
czynności zmierzające do wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia 
sprawy w niej wyrażona stanowią zaprzeczenia stanu prawnego sprawy w całości 
lub w części. Można powiedzieć, że czynności prowadzące do załatwienia sprawy 
lub samo jej załatwienie następuje w odniesieniu nie do stanu prawnego sprawy 
i jego elementów, lecz jak gdyby do ich kontratypów, do zanegowania w całości lub 
w części treści przepisów regulujących stan prawny sprawy”34. Upraszczając, rażą-
cym naruszeniem prawa będzie całkowite zaprzeczenie normie prawa. Obecnie nie 
istnieją wątpliwości, że rażącym naruszeniem prawa należy obejmować zarówno 
wadliwość materialnoprawną, jak i procesową. W konsekwencji  – jak wskazuje 
B. Adamiak – ciężką, kwalifikowaną wadliwością będzie albo brak podjęcia czyn-
ności procesowej przez organ administracyjny albo podjęcie wymaganej prawem 
czynności procesowej wbrew regulacji prawa procesowego35. Błędne oznaczenie 
daty wydania decyzji nie mieści się w żadnej z tych kategorii.

Wnioski 

W rozpatrywanej sprawie – w opinii autorów – Sąd nie powinien był zastosować 
sankcji nieważności wobec zaskarżonej decyzji administracyjnej. Niepodanie 
pełnej daty wydania decyzji przez organ podatkowy niewątpliwe należy kwalifi-
kować jako wadliwość procesową. Powinna ona być jednak usunięta w trybie rek-
tyfikacji (poprawy treści) decyzji. Jak wyjaśniono, na gruncie teorii gradacji wad 
bezwzględny reżim zachowania zgodności z prawem decyzji zarezerwowany jest 
jedynie dla wad ciężkich i kwalifikowanych. W ślad zaś za utrwaloną doktryną 
prawa procesowego wadliwość, którą była dotknięta decyzja, miała charakter nie-
istotny z perspektywy prawidłowej konstrukcji relacji materialnoprawnej. Wadliwe 
oznaczenie daty wydania decyzji nie powinno wpływać na moc obowiązującą kon-
trolowanego aktu. W rezultacie Sąd był zobligowany do merytorycznego zbadania 
stanowiska organu podatkowego.

34  J. Borkowski, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2008, s. 878.

35  B. Adamiak wskazuje, że „Czynności procesowe nakazane organom administracji publicznej 
w k.p.a., o.p. oraz w ustawach szczególnych można sklasyfikować na dwie podstawowe grupy: 
czynności procesowe wobec strony (stron) postępowania oraz czynności procesowe ustalenia 
stanu faktycznego”, B. Adamiak, Gradacja naruszenia…, s. 50.
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Failure to provide the full date of the decision issued by a tax authority 
as a defect of the decision – a gloss to the judgment of the Voivodeship 

Administrative Court in Warsaw of 17 January 2019 (VIII SA/Wa 824/18)

Abstract 

This article concerns the analysis of whether the indication of an incomplete date of an ad-
ministrative decision by a tax authority constitutes a qualified defect, obliging the admin-
istrative court to declare the contested act invalid. A correct individual administrative act 
should comply with both substantive law and procedural law. Any violation of these regula-
tions should be assessed as issuing a defective administrative act. A defective administrative 
decision may therefore be of substantive and procedural nature. The concept of defectiveness 
of an administrative act is based on the theory of defect gradation connected with the variety 
of sanctions. The authors are critical of the judgment of the Voivodeship Administrative 
Court in Warsaw of 17 January 2019 (VIII SA / Wa 824/18), deeming, following the doc-
trine, that the defectiveness affected by a tax authority’s decision was not a grave, qualified 
violation of procedural law, which would require the sanction of nullity. The defect in the 
contested decision, as perceived by the Court, should be removed in one of the procedures 
for rectifying the decision as an insignificant defect that does not affect the resolution of an 
individual’s case (in terms of both substantive and procedural law). As a result, the Court was 
obliged to resolve the case on its merits. The authors of the study use the analytical research 
method, based in particular on administrative literature and jurisprudence.

Keywords: administrative decision, vitiation of administrative decisions, defect gradation 
theory
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ZE SZCZECIŃSKIEJ WOKANDY

Z WOKANDY SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE





Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
I Wydział Cywilny 

z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19

Treść art. 359 § 21 k.c. nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że 
odsetki wynikające z czynności prawnej nie mogą przekroczyć zdefiniowanych 
w tym przepisie odsetek maksymalnych. Odsetki jako świadczenie aktualizują się 
(stają się wymagalne) w każdym kolejnym dniu, toteż ocena ich dopuszczalności 
polegać musi na weryfikacji, czy w datach ich wymagalności (w praktyce każdego 
kolejnego dnia), wartość odsetek umownych naruszała bezwzględnie obowiązu-
jąca normę powołanego przepisu.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie: 
Przewodniczący: SSA Artur Kowalewski (spr.)
Sędziowie: SSA Ryszard Iwankiewicz
Protokolant: SSA Leon Miroszewski

po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2020 r., w Szczecinie, na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z powództwa K.G. przeciwko P.G.I. spółce z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w G. o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności na skutek 
apelacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
21 marca 2019 r. sygn. akt I C 749/18:

I.   Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:
1. Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postę-

powaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
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7 czerwca 2006 r., sygn. akt X Nc 4355/06, zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności w dniu 17 listopada 2006 r. w części, a mianowicie:

a) co do odsetek umownych w wysokości 1% dziennie za okres od dnia 8 czerwca 
2006 r. do dnia 17 października 2011 r.,

b) co do odsetek umownych naliczonych od kwoty 600 zł, w wysokości 1% dzien-
nie w okresie od dnia 24 sierpnia 2004 r. do dnia 7 czerwca 2006 r. w zakresie 
kwoty 2.628,85 zł,

c) co do odsetek umownych w wysokości 1% dziennie za okres od dnia 18 paź-
dziernika 2011r. do dnia zapłaty w zakresie przewyższającym odsetki 
maksymalne, o których mowa w art. 359 § 21 k.c., wynoszące do dnia 31 grud-
nia 2015 r. czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego 
Banku Polskiego, zaś od dnia 1 stycznia 2016 r., dwukrotność odsetek ustawo-
wych stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
i 3,5 punktów procentowych,

d) co do kosztów procesu w całości.
2. Pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postę-

powaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
25 maja 2006 r., sygn. akt X Nc 4247/06, zaopatrzonego w klauzulę wykonalno-
ści w dniu 22 sierpnia 2006 r. w części, a mianowicie:

a) co do odsetek umownych w wysokości 1% dziennie za okres od dnia 26 maja 
2006 r. do dnia 17 października 2011 r.,

b) co do odsetek umownych w wysokości 1% dziennie za okres od dnia 18 paź-
dziernika 2011r. do dnia zapłaty w zakresie przewyższającym odsetki 
maksymalne, o których mowa w art. 359 § 21 k.c., wynoszące do dnia 31 grud-
nia 2015 r. czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego 
Banku Polskiego, zaś od dnia 1 stycznia 2016 r., dwukrotność odsetek ustawo-
wych stanowiących sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 
i 3,5 punktów procentowych,

c) co do kosztów procesu w całości.
3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie.
4. Zasądza od pozwanej P.G.I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w G. na rzecz powódki K.G. kwotę 7.458 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt 
osiem) zł tytułem kosztów procesu.

5. Nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa  – Sądu Okręgowego w Gorzowie 
Wlkp. kwoty:

 – od powódki K.G. 28,80 (dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt groszy) zł,
 – od pozwanej P.G.I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzo-

wie Wlkp. 152,20 (sto pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy) zł, tytułem 
nieuiszczonych kosztów sądowych.
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II. Oddala apelację w pozostałej części.
III. Zasądza od pozwanej P.G.I. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w G. na rzecz powódki K.G. kwotę 3.542 (trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa) zł 
tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Uzasadnienie

Powódka K.G. wniosła pozew przeciwko pozwanemu – P.G.I. sp. z o.o. w G., o pozba-
wienie w całości wykonalności tytułów wykonawczych obejmujących nakazy 
zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejonowy w Gorzo-
wie Wlkp. z dnia 25.05.2006 r. w sprawie X Nc 4247/06 zaopatrzony w klauzulę 
wykonalności w dniu 22.08.2006 r. oraz z dnia 7.06.2006 r. w sprawie X Nc 4335/06 
zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 17.11.2006 r. Swoje żądanie oparła 
na instytucji przedawnienia oraz podniosła, że zasądzone odsetki mają charakter 
lichwiarski, w związku z czym koniecznym jest ich zastąpienie odsetkami maksy-
malnymi. Nadto, wskazała, że wykonała ciążące na niej zobowiązanie, albowiem 
mąż powódki P.G. dokonał przelewu na konto J.R. w wysokości 1060 euro.

Pozwany P.G.I. sp. z o.o. w G., w odpowiedzi na pozew uznał powództwo co 
do nakazu zapłaty z dnia 25.05.2006 r. sygn. akt X Nc 4247/06, w zakresie odsetek 
umownych za opóźnienie w wysokości 1% dziennie, za okres od dnia 26.05.2006 r. 
do dnia 17.10.2011 r. oraz kosztów procesu, zaś co do nakazu zapłaty w postępowa-
niu upominawczym z dnia 7.06.2006 r. X Nc 4335/06, w zakresie odsetek umow-
nych za opóźnienie w wysokości 1% dziennie, za okres od dnia 8.06.2006 r. do dnia 
17.10.2011 r., oraz kosztów procesu, wnosząc o oddalenie powództwa w pozostałej 
części.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 marca 
2019 r., wydanym w sprawie o sygn. I C 749/18, pozbawiono wykonalności tytuł 
wykonawczy w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu 
Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 7.06.2006 r., X Nc 4335/06 zaopatrzonego 
w klauzulę wykonalności, w części, tj. co do odsetek umownych w wysokości 
1% dziennie od dnia 8.06.2006 r. do dnia 17.10.2011 r. oraz co do kosztów pro-
cesu w kwocie 225,00 zł i co do części odsetek umownych naliczonych od kwoty 
600,00 zł w wysokości 1% dziennie z okresu od 24.08.2004 r. do 7.06.2006 r. w kwo-
cie 2.628,85 zł (pkt I); pozbawiono wykonalności tytuł wykonawczy w postaci 
nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie 
Wlkp. z dnia 25.05.2006  r., X Nc 4247/06 zaopatrzonego w klauzulę wykonal-
ności, w części, tj. co do odsetek umownych w wysokości 1% dziennie od dnia 
26.05.2006 r. do dnia 17.10.2011 r. oraz co do kosztów procesu w kwocie 225,00 zł 
(pkt II); w pozostałej części powództwo oddalono (pkt III). Nadto, zasądzono 
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od pozwanego na rzecz powódki kwotę 867,07 zł tytułem zwrotu kosztów pro-
cesu (pkt IV) oraz nakazano ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgo-
wego w Gorzowie Wlkp. tytułem brakującej opłaty od pozwu: od powódki kwotę 
106,20 zł, od pozwanego kwotę 73,80 zł.

Powyższe rozstrzygnięcie Sąd I instancji poprzedził ustaleniami faktycz-
nych, z których w wynika, że 2.07.2004  r. powódka K.G. (wówczas N.) zawarła 
z J.R. umowę pożyczki kwoty 1.200,00 zł do dnia 2.08.2004 r. z oprocentowaniem 
w wysokości 20% (200,00 zł) płatnym z góry (przez potrącenie z kwoty wypłaconej 
pożyczki). Strony umowy zastrzegły odsetki umowne za zwłokę w spłacie pożyczki 
w wysokości 8,4% dziennie. W dniu 20.03.2006 r. J.R. zawarł z pozwanym P.G.I. 
sp. z o.o. w G. umowę cesji wierzytelności wynikającej z ww. umowy pożyczki na 
rzecz pozwanego.

23.07.2004 r. powódka K.G. (wówczas N.) zawarła z J.R. umowę pożyczki kwoty 
600,00 zł do dnia 23.08.2004 r. z oprocentowaniem w wysokości 20% (100,00 zł) 
płatnym z góry (przez potrącenie z kwoty wypłaconej pożyczki). Strony umowy 
zastrzegły odsetki umowne za zwłokę w spłacie pożyczki w wysokości 8,4% dzien-
nie. W dniu 21.03.2006 r. J.R. zawarł z pozwanym P.G.I. sp. z o.o. w G. umowę cesji 
wierzytelności wynikającej z ww. umowy pożyczki na rzecz pozwanego.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., X Wydział Cywilny wydał w dniu 7.06.2006 r. 
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie X Nc 4335/06, w któ-
rym zasądził od pozwanej K.N. (obecnie G.) na rzecz P.G.I. sp. z o.o. w G., kwotę 
600,00 zł z umownymi odsetkami w wysokości 1% dziennie od dnia 24.08.2004 r. 
do dnia zapłaty wraz z kwotą 225,00 zł tytułem kosztów procesu. Nakaz zapłaty 
zaopatrzono w klauzulę wykonalności 17.11.2006 r.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., X Wydział Cywilny wydał w dniu 25.05.2006 r. 
nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie X Nc 4247/06, w któ-
rym zasądził od pozwanej K.N. (obecnie G.) na rzecz P.G.I. sp. z o.o. w G., kwotę 
1.200,00 zł z umownymi odsetkami w wysokości 1% dziennie od dnia 3.08.2004 r. 
do dnia zapłaty wraz z kwotą 225,00 zł tytułem kosztów procesu. Nakaz zapłaty 
zaopatrzono w klauzulę wykonalności 22.08.2006 r.

W świetle powyższych ustaleń faktycznych oraz w odwołaniu do przepisu 
art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd Okręgowy uznał powództwo za częściowo zasadne.

W kwestii konieczności zastąpienia odsetek o charakterze lichwiarskim odset-
kami maksymalnymi Sąd orzekający wskazał, że w sprawie nie znajdzie zastosowa-
nie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 15.03.2018 r., III CZP 
107/17, gdyż tytuł wykonawczy (oraz tytuł egzekucyjny) w tej sprawie postał po 
dniu 20.02.2016 r., a więc po zmianie przepisów, która mogłaby być uznana za 
zdarzenie o którym mowa w art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Sąd zaznaczył, że art. 840 
§ 1 pkt 2 k.p.c. dotyczy bowiem zdarzeń, które mały miejsce „po powstaniu tytułu 
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egzekucyjnego”, zaś w tej sprawie nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzająca 
odsetki maksymalne weszła w życie w dniu 20.02.2006 r., a nakazy zapłaty wydano 
w dniach 25.05.2006 r. i 7.06.2006 r. Sąd Okręgowy przyjął, że skoro wejście w życie 
nowelizacji k.c. powódka uznaje za zdarzenie powodujące, że zobowiązanie stwier-
dzone tytułem wykonawczym w części lub w całości wygasło i nie może być egze-
kwowane, to wejście w życie nowelizacji przed powstaniem tytułu egzekucyjnego 
nie jest objęte zakresem normowania art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. (jak wskazano wcze-
śniej właściwym trybem postępowania w tej sprawie byłoby złożenie sprzeciwów 
od nakazów zapłaty).

Nadto Sąd podkreślił, że powództwo przeciwegzekucyjne nie służy podważaniu, 
czy doprowadzeniu do ponownego rozpoznania sprawy zakończonej prawomoc-
nym orzeczeniem (w tym przypadku nakazem zapłaty, który ma moc wyroku). Sąd 
wyjaśnił, że jeśli powódka kwestionuje wysokość zobowiązania i uważa, że zasą-
dzono w nakazie zapłaty odsetki zbyt wysokie z uwagi na przekroczenie zasady swo-
body umów – art. 3531 k.c. i ich sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, 
to stan taki istniał już w chwili zawarcia umowy i wydania nakazu zapłaty. Zdaniem 
Sądu, w takiej sytuacji właściwą – i jedyną – ścieżką było złożenie sprzeciwu od 
nakazu zapłaty i podniesienie wskazanych zarzutów w sprzeciwie. W ocenie Sądu, 
nie jest zaś dopuszczalne w tym celu wykorzystywanie powództwa przeciwegzeku-
cyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c).

W związku z powyższym Sąd ustalił wysokość zadłużenia powódki na dzień 
dokonania zapłaty (4.10.2007 r.). Podkreślił, że odsetki od kwoty 1.200,00 zł nale-
żało naliczyć od 3.08.2004 r. do 4.10.2007 r. (1158 dni), co daje kwotę 13.896,00 zł 
(12 x 1158); odsetki od kwoty 600,00 zł należało naliczyć od dnia 24.08.2004 r. do 
4.10.2007 r. (1137 dni), co daje kwotę 6.822,00 zł (6 x 1137). Jak wskazał Sąd, łącz-
nie daje to kwotę 20.718,00 zł odsetek. Dalej Sąd wskazał, że całkowite zadłużenie 
wynosiło zaś w tym dniu (4.10.2007 r.) 1.800,00 zł należności głównej (1:200,00 zł 
+ 600,00 zł), 450,00 zł kosztów procesu (225,00 zł + 225,00 zł), 20.718,00 zł odsetek, 
tj. 22.968,00 zł. Uwzględniając, że wpłata powódki wynosiła zaś kwotę 3.978,85 zł 
(k. 52), uznano że nie doprowadziła do wygaśnięcia roszczenia pozwanego w całości. 
Doprowadziła do wygaśnięcia roszczenia co do kosztów procesu (450,00 zł) oraz 
wynagrodzenia pełnomocnika w egzekucji (900,00 zł) – sposób zaliczenia wpłaty 
na poczet należności – k. 37; pozostało zaś 2.628,85 zł (3.978,85 zł – 900,00 zł – 
450,00 zł) i tą kwotę należało zaliczyć na odsetki.

Ponadto, Sąd I instancji uznał za zasadne zarzuty odnoszące się do kwestii 
przedawnienia, obejmującej roszczenie z tytułu kosztów procesu (450,00 zł) 
i odsetek należnych z okresu od 24.08.2004 r. do 7.06.2006 r., ale tylko w części 
zaspokojonej z wpłaty z 4.10.2007 r., tj. w kwocie 2.628,85 zł oraz co do odsetek za 
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okres od 8.06.2006 r. do 17.10.2011 r. (X Nc 4335/06) oraz za okres od 6.05.2006 do 
17.10.2011 r. (X Nc 4247/06).

Koszty procesu i nieuiszczone koszty sądowe rozliczono przy uwzględnieniu, że 
powódka wygrała proces w 41%, zaś pozwany w 59%.

Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka, zaskarżając to orzeczenie 
w części, tj. co do pkt III, IV i V i zarzucając:
 – sprzeczność istotnych ustaleń sądu I instancji z treścią zebranego w sprawie 

materiału dowodowego przez brak ustalenia, że w sprawie zachodzi zdarze-
nie powstałe po wydaniu tytułów wykonawczych, które powoduje niemożność 
ich egzekwowania w drodze egzekucji komorniczej, podczas gdy takim zda-
rzeniem powstałym po wydaniu tytułów wykonawczych  – obok spłaty  – jest 
brak możliwości zaspokojenia roszczenia na skutek żądania wygórowanych 
odsetek w wysokości 1% dziennie, wskutek tego, że nakazy zapłaty w opisanym 
stanie faktycznym z uwagi na wartość należności głównej, obarczonej odset-
kami we wskazanej w nakazach zapłaty wysokości, stanowią klasyczny przykład 
zakazanej lichwy; zdaniem skarżącej tak określone odsetki są sprzeczne ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia spo-
łecznego i z tej przyczyny nie mogą być egzekwowane,

 – naruszenie przepisów prawa procesowego, a w szczególności art. 840 § 1 pkt 2 
k.p.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, gdy prawidłowa ocena treści naka-
zów zapłaty w opisanym stanie faktycznym powoduje, że nie mogą się one ostać 
w obrocie prawnym z tej przyczyny, że wartość należności głównej obarczo-
nej odsetkami we wskazanej w nakazach zapłaty wysokości stanowi klasyczny 
przykład zakazanej lichwy i są sprzeczne ze społeczno–gospodarczym przezna-
czeniem prawa i zasadami współżycia społecznego i z tej przyczyny nie mogą 
być egzekwowane,

 – nierozpoznanie istoty sprawy, to jest braku dokonania przez Sąd oceny prze-
słanki wskazanej przez powódkę jako zdarzenia powstałego po wydaniu tytułów 
wykonawczych, powodującego niemożność prowadzenia egzekucji, w postaci 
braku możliwości zaspokojenia roszczenia na skutek żądania wygórowanych 
odsetek w wysokości 1% dziennie, wskutek tego, że nakazy zapłaty w opisanym 
stanie faktycznym z uwagi na wartość należności głównej obarczonej odsetkami 
w wysokości wskazanej w nakazach zapłaty i stanowią klasyczny przykład zaka-
zanej lichwy.
Uwzględniając powyższe, powódka wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku 

poprzez pozbawienie w całości wykonalności tytułów wykonawczych obejmu-
jących nakazy zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym przez Sąd Rejo-
nowy w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie X Nc 4247/06 
opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 22 sierpnia 2006 r. oraz z dnia 7 czerwca 
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2006 r. w sprawie X Nc 4335/06 opatrzony klauzulą wykonalności z dnia 17 listo-
pada 2006 r. Nadto, domagała się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów 
sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego za obie instancje.

Pozwany, odpowiadając na apelację, wniósł o jej oddalenie w całości oraz zasą-
dzenie od powódki na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowa-
niu apelacyjnym wg norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powódki skutkowała wydaniem przez Sąd odwoławczy orzeczenia o cha-
rakterze reformatoryjnym, jednak z innych przyczyn niż te, które zostały w niej 
podniesione.

Tytułem uwag porządkujących Sąd Apelacyjny wskazuje, że zgodnie z treścią 
art. 9 ust, 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1469), która w zasadniczej 
części weszła w życie w dniu 7 listopada 2020 r., do rozpoznania środków odwoław-
czych wniesionych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 
stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Skoro 
zatem, poddany pod osąd środek odwoławczy wniesiony został przed tą datą, do 
jego rozpoznania zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania cywilnego 
w brzmieniu nie uwzględniającym tej ustawy. Z kolei rozpoznanie sprawy na posie-
dzeniu niejawnym znajdowało oparcie w treści art. 15zzs3 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875), przy uwzględnieniu, że 
z jednej strony w wynikającym z tego przepisu terminie żadna ze stron nie złożyła 
wniosku o rozpoznanie sprawy na rozprawie po doręczeniu im postanowienia Sądu 
Apelacyjnego z dnia 3 czerwca 2020 r. o skierowaniu sprawy do rozpoznania na 
posiedzeniu niejawnym, z drugiej zaś, że w uwarunkowaniach niniejszej sprawy 
nie zachodziły jakiekolwiek okoliczności które, uzasadniałyby potrzebę wyznacze-
nia takiej rozprawy pomimo braku takiego wniosku.

Zgodnie z art. 382 k.p.c. Sąd II instancji orzeka na podstawie materiału pro-
cesowego zebranego w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w postępowaniu 
apelacyjnym. Z regulacji tej wynika, że postępowanie apelacyjne polega na mery-
torycznym rozpoznaniu sprawy. Obowiązek rozpoznania sprawy w granicach 
apelacji (art. 378 § 1 k.p.c.), oznacza wyłącznie związanie sądu odwoławczego 
zarzutami prawa procesowego (tak Sąd Najwyższy m.in. w uchwale z dnia 31 stycz-
nia 2008 r., sygn. akt III CZP 49/07), za wyjątkiem tego rodzaju naruszeń, które 
skutkują nieważnością postępowania. Ograniczenie to nie dotyczy zaś kwestii 
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materialnoprawnych, a powinnością Sądu II instancji jest pełna ocena zgłoszonego 
pozwem roszczenia z punktu widzenia norm prawa materialnego, niezależnie od 
zgłoszonych w tym zakresie w apelacji zarzutów.

Wykonując ten obowiązek, Sąd Apelacyjny dokonał własnej oceny przedsta-
wionego pod osąd materiału procesowego i w jej wyniku stwierdził, że Sąd Okrę-
gowy w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie dowodowe, a poczynione 
ustalenia faktyczne (zawarte w wyodrębnionej redakcyjnie części uzasadnienia 
zaskarżonego wyroku) nie są wadliwe i znajdują odzwierciedlenie w treści przed-
stawionych w sprawie dowodów. Sąd odwoławczy ustalenia Sądu Okręgowego 
czyni częścią uzasadnienia własnego wyroku, nie znajdując potrzeby ponownego 
ich szczegółowego przytaczania.

W pierwszej kolejności odnieść się należało do zarzutu nierozpoznania istoty 
sprawy, skonstruowanego na twierdzeniu, jakoby Sąd Okręgowy nie odniósł się do 
kwestii braku możliwości zaspokojenia roszczenia na skutek żądania wygórowa-
nych odsetek w wysokości 1% dziennie, stanowiących przykład zakazanej lichwy. 
Wyjaśnienia w tym kontekście wymaga, że nierozpoznanie istoty sprawy – w rozu-
mieniu art. 386 § 4 k.p.c. – oznacza zaniechanie przez sąd pierwszej instancji zba-
dania materialnej (istotnej) podstawy żądania pozwu albo całkowite pominięcie 
merytorycznych zarzutów pozwanego (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
21 października 2005 r., III CK 161/05, Lex nr 178635). Innymi słowy, nierozpo-
znanie istoty sprawy można ująć jako niewyjaśnienie i pozostawienie poza oceną 
okoliczności faktycznych, stanowiących przesłanki zastosowania normy prawa 
materialnego, będącej podstawą roszczenia (por. orzeczenie Sądu Najwyższego 
z dnia 11 marca 1998 r., II CKN 411/97). W ocenie Sądu Apelacyjnego, o tego 
rodzaju nierozpoznaniu istoty sprawy w przedmiotowej sprawie nie może być 
mowy. Podkreślić należy, że Sąd Okręgowy szczegółowo odniósł się do wszystkich 
twierdzeń strony powodowej, w tym także tych związanych z lichwiarskich charak-
terem zasądzonych odsetek i relacji tych odsetek do instytucji odsetek maksymal-
nych, wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w dniu 20 lutego 2006 r. 
ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1316). Zauważenia wymaga, iż Sąd 
I instancji wprost wskazał, że wobec wejścia rzeczonej nowelizacji przed wyda-
niem kwestionowanych obecnie tytułów wykonawczych nie jest możliwe przyję-
cie, że owa nowelizacja jest zdarzeniem prawnym, o którym mowa w art. 840 § 1 
pkt 2 k.p.c. Natomiast sama okoliczność, iż Sąd I instancji nie rozstrzygnął kwestii 
wpływu wprowadzenia odsetek maksymalnych (ograniczających lichwiarską wyso-
kość uprzednio zasądzanych odsetek) w sposób żądany przez powódkę, nie upraw-
nia do wnioskowania, że doszło do nierozpoznania istoty sprawy.



171Wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19

W dalszej kolejności, celem uporządkowania sytuacji procesowej, wskazania 
wymaga, że analiza uzasadnienia apelacji prowadzi do wniosku, że została ona 
w praktyce oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego, bowiem powódka 
w rzeczywistości kwestionuje nie tyle ustalenia faktyczne dokonane w sprawie, co 
ocenę i wnioski prawne wyciągnięte z poczynionych ustaleń, co skutkowało odda-
leniem żądania powódki. Oczywiście nie można pominąć, że wprawdzie w apelacji 
sformułowano zarzut sprzeczności istotnych ustaleń faktycznych, jednak w isto-
cie rzeczy dotyczy uchybienia przez Sąd Okręgowy określonym przepisom prawa 
materialnego. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż w ramach tego zarzutu powódka 
zarzuca wyłącznie, że Sąd I instancji błędnie przyjął jakoby zasądzenie odsetek 
o charakterze lichwiarskim nie było zdarzeniem uniemożliwiającym egzeku-
cję należności. Dekodując zatem stanowisko skarżącej w tym zakresie, zauważyć 
trzeba, że nie kwestionuje ona w żaden sposób dokonanych przez Sąd Okręgowy 
ustaleń faktycznych w tych aspektach, choćby poprzez wskazanie błędów w ocenie 
materiału procesowego, stanowiącego kanwę tych ustaleń, a wyłącznie poprzestaje 
na kwestionowaniu uprawnienia tego Sądu do wyprowadzenia – w uwarunkowa-
niach przedmiotowej sprawy  – wniosków opisanych w zarzutach apelacji. Tego 
rodzaju sposób argumentacji, kwalifikowany być winien, na płaszczyźnie proceso-
wej, jako zarzut obrazy prawa materialnego, dotyczący – ściślej rzecz ujmując – fazy 
jego subsumcji do ustalonego stanu faktycznego. Rozważenie bowiem czy doszło 
do zdarzenia uniemożliwiającego egzekucję, czy też powodującego wygaśnięcie 
zobowiązania nie dotyczy wadliwych ustaleń faktycznych, będących konsekwencją 
oceny dowodów, dokonanej z przekroczeniem art. 233 § 1 k.p.c., lecz obejmują 
zagadnienia sui generis materialnoprawne, związane z kwalifikacją okoliczności 
faktycznych z punktu widzenia dyspozycji art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

Dokonując materialnoprawnej oceny prawnej powództwa, stwierdzić należy, że 
prawidłowe (i jako takie niewymagające uzupełnienia i korygowania) są wywody 
Sądu Okręgowego, upatrującego podstawy prawnej powództwa w treści art. 840 
§  1 pkt 2 k.p.c. Zauważenia przy tym wymaga, iż kwestią poddaną ocenie Sądu 
Apelacyjnego jest wyłącznie rozważenie, czy zdarzeniem powodującym wyga-
śnięcie zobowiązania albo powodującym niemożność egzekucji  – w rozumieniu 
powyższej regulacji – jest zmiana stanu prawnego w zakresie odsetek należnych, 
obowiązująca od dnia 20 lutego 2006 r., na mocy opisanej wyżej ustawy. Wyjaśnić 
jednocześnie należy apelującej, że to nie sam lichwiarski charakter zasądzonych 
odsetek winien być kwalifikowany jako takie zdarzenie  – tak jak mogłyby wska-
zywać na to twierdzenia apelacji – a jedynie wspomniana nowelizacja, obejmująca 
wprowadzenie instytucji odsetek maksymalnych. Trudno bowiem uznać jakoby 
brak możliwości zaspokojenia roszczenia z uwagi na wysokość świadczenia mógłby 
samoistnie determinować rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie. Oczywistym jest, iż 
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przyjęcie stanowiska powódki prowadziłoby do irracjonalnych sytuacji, w których 
podstawą pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego mogłaby być już tylko 
niemożność świadczenia, która w postępowaniu egzekucyjnym nie jest okoliczno-
ścią o charakterze wyjątkowym.

I tak, przechodząc do oceny istoty sporu, wskazania wymaga, że rację ma Sąd 
Okręgowy, przyjmując, iż powództwo opozycyjne, skierowane przeciw tytułowi 
wykonawczemu, którym jest prawomocne orzeczenie sądowe, nie może służyć 
ponownemu merytorycznemu rozpoznaniu sprawy. Nie jest ono bowiem środkiem 
prawnym, za pomocą którego można by podważyć prawomocność materialną 
orzeczenia (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r., III CZP 16/12, 
OSNC 2012, Nr 11, poz. 129). Z tego też względu zasadniczo jurydycznie trafna 
jest teza, iż w związku z tym, że kwestionowane tytuły wykonawcze powstały po 
dniu 20 lutego 2016 r., a zatem już po zmianie normatywnej wynikającej z ustawy 
z 2005 r., nie jest możliwym dokonywanie oceny prawidłowości nakazów zapłaty 
z dnia 25 maja 2006 r. i 7 czerwca 2006 r. na płaszczyźnie zgodności z treścią prze-
pisu art. 359 § 21 k.p.c. oraz art. 359 § 22 k.p.c., albowiem przepis art. 840 § 1 pkt 2 
k.p.c. wymaga, aby zdarzenie powodujące wygaśnięcie zobowiązania albo niemoż-
ność jego egzekwowania miało miejsce po powstaniu tytułu wykonawczego. Rzecz 
jednak w tym, że oceniając zasadność powództwa za okres po powstaniu tytułów 
egzekucyjnych, Sąd Okręgowy nie uwzględnił szczególnego charakteru należności 
odsetkowych, związanego z wymagalnością tych świadczeń.

Wskazać w tym miejscu należy, że odsetki za opóźnienie mają charakter świad-
czenia okresowego, które jak podnosi się w judykaturze (por. uchwała składu sied-
miu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, OSNC 
2005, nr 9, poz. 149), charakteryzuje zależność rozmiaru należności od upływu 
czasu oraz układanie się świadczeń w szereg kolejno po sobie wymagalnych świad-
czeń, przy czym mają one występować w równych odstępach czasu. Okresowy cha-
rakter odsetek za opóźnienie przejawia się w tym, że z każdym dniem opóźnienia 
powstaje wobec dłużnika odrębne roszczenie o odsetki, które jest także od tego 
dnia wymagalne i od tego dnia zaczyna się przedawniać (m.in. uchwała składu 
siedmiu sędziów z dnia 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, oraz uchwały Sądu Naj-
wyższego z dnia 5 kwietnia 1991 r., III CZP 21/91, OSNC 1991, nr 10-12, poz. 121, 
z dnia 9 listopada 1994 r., III CZP 141/94, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 3, s. 83).

Uznając zaś każdy kolejny dzień niewykonania zobowiązania pieniężnego za 
odrębne zdarzenia oznaczające poszczególne wypadki niewykonania zobowiąza-
nia, wywieść należy, że prawem właściwym dla odsetek za opóźnienie powinno 
być prawo obowiązujące w dniu, za który należą się odsetki (tak też Sąd Najwyższy 
w uzasadnieniu uchwały z dnia 15 marca 2018 r., III CZP 107/17, Lex nr 2467066; 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r., IV CSK 438/18, Lex nr 2727404).



173Wyrok z dnia 16 lipca 2020 r., I ACa 509/19

Przekładając powyższe uwagi teoretyczne do realiów przedmiotowej sprawy, 
stwierdzić należy, że jakimkolwiek zdarzeniem prawnym, o którym mowa w art. 
840 § 1 pkt 2 k.p.c., mogącym stanowić podstawę pozbawienia wykonalności tytułu 
wykonawczego, jest obowiązywanie od dnia 20 lutego 2006 r. ustawy z dnia 7 lipca 
2005 r., wprowadzającej instytucję odsetek maksymalnych (art. 359 § 21 i 22 k.c.), 
to jednak jego kwalifikacja na tej płaszczyźnie uwzględniać musi opisaną wyżej 
naturę roszczenia odsetkowego. Skoro zaś odsetki aktualizują się (stają się wyma-
galne) w każdym kolejnym dniu, toteż ocena taka polegać musi na weryfikacji, 
czy w datach ich wymagalności (w praktyce w każdym kolejnym dniu), wartość 
odsetek umownych naruszała bezwzględnie obowiązująca normę art. 359 § 21 
k.c. Oczywistym jest przy tym, że stosownie do przedstawionych wyżej uwarun-
kowań prawnych, weryfikacja taka nie może dotyczyć odsetek umownych, które 
były wymagalne przed datami wydania przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielko-
polskim nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym, odpowiednio, 25 maja 
2006 r. w sprawie X Nc 4247/06 oraz 22 sierpnia 2006 r. w sprawie X Nc 4335/06. 
Prowadziłoby to bowiem wprost do weryfikacji treści tych orzeczeń poprzez odwo-
łanie się do zdarzeń w całości istniejących w datach ich wydania, co jest oczywiście 
niedopuszczalne. Całkowicie odmienna sytuacja zachodzi natomiast w zakresie 
wynikających z nakazów zapłaty odsetek umownych za okres po ich wydaniu. Jak 
już wskazano, świadczenia te stały się w sposób periodyczny wymagalne już po 
powstaniu tych tytułów egzekucyjnych, a to dopiero aktualizowało możliwość 
odniesienia do nich zmian wprowadzonych nowelą z dnia 7 lipca 2005 r.

Treść art. 359 § 21 k.c. nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości co do tego, 
że odsetki wynikające z czynności prawnej nie mogą przekroczyć zdefiniowanych 
w tym przepisie odsetek maksymalnych. Od dnia wejścia w życie tego przepisu, tj. 
20 lutego 2005 r., wygasły zobowiązania do zapłaty odsetek za opóźnienie w zakresie 
przewyższającym odsetki maksymalne (tak. Min. Sądu Najwyższy w powołanym 
wyżej wyroku z dnia 28 sierpnia 2019 r. IV CSK 438/18. Oznacza to w konsekwen-
cji, że za okres liczony od dnia następnego po datach wydania przedmiotowych 
nakazów zapłaty, zaktualizował się  – na podstawie dyspozycji art. 840 § 1 pkt 2 
k.p.c.  – obowiązek pozbawienia wykonalności kwestionowanych przez powódkę 
tytułów wykonawczych w tej części, w jakiej określone w nich odsetki umowne 
przekraczały odsetki maksymalne. Zważywszy zaś na treść punktów I i II zaskarżo-
nego wyroku, w których Sąd Okręgowy częściowo pobawił tego tytułu wykonawcze 
wykonalności, uwzględniając dokonaną przez męża powódki wpłatę oraz zarzut 
przedawnienia, praktyczna ingerencja sądu odwoławczego w ich treść polegała 
na redukcji odsetek – po uwzględnionym przez Sąd Okręgowy okresie przedaw-
nienia  – do wysokości odsetek maksymalnych, zgodnych z treścią art. 359 § 21 
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k.c., uwzględniających zmiany w treści tego przepisu, które weszły w życie z dniem 
1 stycznia 2016 r. (vide: pkt I.2.c oraz I.2.b sentencji).

Sąd Apelacyjny zauważa w tym miejscu, że opisane wyżej stanowisko w całości 
odpowiada tezom końcowej części uzasadnienia odpowiedzi na apelację, w której 
pozwany wprost wskazał, że nie jest on uprawniony do domagania się od powódki 
odsetek wyższych niż odsetki maksymalne (k. 203–204). Tego rodzaju teza pozo-
stawała zatem w oczywistej sprzeczności do jego wniosku, w którym postulował 
oddalenie apelacji powódki w całości.

Konsekwencję zmiany rozstrzygnięcia co do istoty sprawy, stanowił obowiązek 
jego modyfikacji także w zakresie kosztów procesu, a to z uwagi na zmianę proporcji, 
w jakich każda ze stron utrzymała się ze swoimi wnioskami. Punkt wyjścia do usta-
lenia tych proporcji stanowi wskazanie, że wedle przyjętego przez Sąd Okręgowy 
rozliczenia powódka wygrała proces w zakresie kwoty 38.478,85 zł, tj. w około 41%. 
Dodatkowo wygrała ona to postępowanie co do odsetek do obu tytułów, w zakre-
sie różnicy między odsetkami umownymi a maksymalnymi. Kwota odsetek mak-
symalnych obliczonych od obu należności głównych za okres od 18 października 
2011  r. do dnia 10 lipca 2018  r., tj. dnia wniesienia pozwu wyniosła 4.034,37 zł 
Z kolei odsetki umowne od tych należności wynoszą sumarycznie 6.570 zł rocznie, 
a za cały ten okres 44.190 zł (6 lat x 6.570 zł + 4,770 zł odsetek za okres od 18 paź-
dziernika 2017 do 10 lipca 2018 r.). Różnica między tak ustalonymi wartościami 
odsetek umownych i maksymalnych to kwota, po zaokrągleniu, 40.155 zł. Oznacza 
to, że powódka wygrała proces co od kwoty 78,633,85 zł, co w stosunku do warto-
ści przedmiotu sporu wynoszącej 93.447,46 zł, stanowi około 84%. W pozostałej 
części, tj. w około 16%, to pozwany utrzymał się ze swoimi wnioskami. Jak prawi-
dłowo przyjął Sąd Okręgowy, koszty powódki wyniosły 9.910 zł, z czego 84% to 
kwota 8324,40 zł. Z kolei koszty pozwanego to kwota 5.417 zł, z czego 16% to kwota 
866,72 zł. Kompensata tych wartości i zaokrąglenie powstałej w jego wyniku sumy, 
skutkowało zasądzeniem z tego tytułu od pozwanego na rzecz powódki kwoty 
7.458 zł, na podstawie art. 100 zd. 1 k.p.c.

W zmienionych proporcjach, tj. powódkę w 16%, zaś pozwanego w 84%, nale-
żało obciążyć strony  – w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych – nieuiszczonymi kosztami sądowymi w postaci brakującej 
opłaty od pozwu w kwocie 180 zł.

Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. konieczne było 
wydanie wyroku reformatoryjnego, o treści jak w punkcie I sentencji. Dalej idąca 
apelacja powódki podlegała oddaleniu jako bezzasadna, stosownie do dyspozycji 
art. 385 k.p.c.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1 
k.p.c. w zw. z art. 100 zd. 1 k.p.c., zgodnie z zasadą ich stosunkowego rozdzielenia. 
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Przy wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej 58.048 zł, powódka utrzymała 
się ze swoimi żądaniami, wedle przedstawionego wyżej wyliczenia co do kwoty 
40.155 zł a zatem wygrała ona postępowanie odwoławcze w około 69%. W pozosta-
łej części, tj. w około 31%, postępowanie to wygrał pozwany.

Koszty powódki wyniosły kwotę 6.953 zł, na którą złożyły się:
 – 2.903 zł – opłata od apelacji,
 – 4.050 zł – wynagrodzenie pełnomocnika, w stawce minimalnej, wynikającej 

z § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie,
z czego 69% to kwota 4.797,57 zł.
Z kolei koszty pozwanego zamknęły się kwotą 4.050 zł, stanowiącą wynagro-

dzenie jego pełnomocnika w stawce minimalnej, ustalone na podstawie § 2 pkt 6 
w zw. z § 10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 paź-
dziernika 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. z czego 31% to 
kwota 1.255,50 zł.

Kompensata tak ustalonych należności skutkowała rozstrzygnięciem jak 
w punkcie III sentencji.
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2. Zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. na rzecz ubez-
pieczonego I.Z. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu 
kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 10 czerwca 2019 roku organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych Oddział w S., po rozpatrzeniu wniosku ubezpieczonego – I.Z., odmówił 
ubezpieczonemu prawa do emerytury pomostowej.

Z powyższą decyzją nie zgodził się I. Z., który w odwołaniu wniósł o zmianę 
zaskarżonej decyzji i przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej. Ubez-
pieczony zakwestionował stanowisko organu rentowego podnosząc, iż w okresie 
zatrudnienia w Spółdzielni Pracy (...) wykonywał pracę na stanowisku „rybak 
mechanik”, a jego wynagrodzenie było uzależnione od wartości wyłowionej ryby.

W odpowiedzi na odwołanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wniósł o jego 
oddalenie z argumentacją wyrażoną w zaskarżonej decyzji.

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie zmienił zaskar-
żoną decyzję organu rentowego w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu I.Z. 
prawo do emerytury pomostowej od 1 maja 2019 roku oraz orzekł o kosztach 
zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy ustalił, że ubezpieczony I.Z. urodził się (...)  – 55 lat ukończył 
w dniu (...). Ubezpieczony podlegał ubezpieczeniom społecznym łącznie przez 
39 lat, 6 miesięcy i 5 dni.

W dniu 13 października 2016 roku ubezpieczony złożył w organie rentowym 
wniosek o emeryturę pomostową. Decyzją z dnia 17 listopada 2016 roku Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu prawa do 
emerytury pomostowej. Ubezpieczony złożył odwołanie od ww. decyzji. Postano-
wieniem z dnia 23 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie, wobec cofnięcia 
odwołania, umorzył postępowanie w sprawie.

W okresie od 19 listopada 1984 roku do 31 grudnia 1992 roku ubezpieczony był 
zatrudniony w Spółdzielni Pracy (...) w D. na stanowisku mechanika. 

W okresie zatrudnienia ubezpieczony korzystał z urlopu bezpłatnego od 1 stycz-
nia 1992 roku do 31 grudnia 1992 roku.

Pracując w (...) ubezpieczony stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pracował 
na 17 metrowym kutrze jako jeden z członków załogi. Do obowiązków ubezpieczo-
nego należała obsługa całej maszyny, sprawdzenie płynów chłodzących, oleju, pły-
nów hydraulicznych, obsługa wind. Oprócz tego ubezpieczony pracował również 
przy obróbce ryb, przy wydawaniu i wyciąganiu siatki, sortowaniu ryb, chowaniu 
jej do ładowni.
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W okresie od 1 maja 2015 roku do 31 października 2016 roku oraz od 1 maja 
2017 roku do 28 lutego 2019 roku I.Z. zatrudniony był w Rybołówstwo G. P. na 
stanowisku rybaka.

Ubezpieczony w okresie zatrudnienia wykonywał pracę wymienioną w załącz-
niku nr 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych.

Ubezpieczony legitymuje się okresem ubezpieczenia wynoszącym 39 lat, 6 mie-
sięcy i 5 dni, w tym przed organem rentowym wykazał 3 lata i 4 miesiące okresów 
pracy w szczególnych warunkach (od 1 maja 2015 roku do 31 października 2016 
roku oraz od 1 maja 2017 roku do 28 lutego 2019 roku).

Na podstawie tak dokonanych ustaleń Sąd Okręgowy zważył, że odwołanie 
ubezpieczonego zasługiwało na uwzględnienie.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy przyjął art. 4 ustawy 
z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U z 2018 r., poz. 
1924 ze zm.), zgodnie z którym prawo do emerytury pomostowej przysługuje pra-
cownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1. Urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku.
2. Ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

wynoszący co najmniej 15 lat.
3. Osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla 

mężczyzn.
4. Ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 

i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla 
kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn.

5. Przed dniem 1 stycznia 1999  r. wykonywał prace w szczególnych warunkach 
lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub 
art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

6. Po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

7. Nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.
Przy tym Sąd Okręgowy wskazał, że dla niektórych grup zawodowych ustalone 

są w art. 5-11 ustawy odrębne warunki przechodzenia na emeryturę pomostową 
w wieku niższym, niż 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Dotyczy to takich 
rodzajów prac, w przypadku których – ze względu większe obciążenia psychiczne 
i fizyczne towarzyszące ich wykonywaniu  – ustawodawca dopuścił wcześniejsze 
przejście na emeryturę pomostową. Uprawnienia takie posiadają między innymi 
pracownicy wykonujący prace rybaków morskich.

Zgodnie z art. 8 ustawy o emeryturach pomostowych pracownik wykonujący 
prace w szczególnych warunkach wymienione m.in. w pkt 20, 22 i 32 załącznika 
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nr 1 do ustawy, który spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4-7, nabywa prawo 
do emerytury pomostowej, jeżeli:
1. Osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla mężczyzn.
2. Ma okres pracy w szczególnych warunkach wymienionej w pkt 20, 22 i 32 

załącznika nr 1 do ustawy, wynoszący co najmniej 10 lat.
W art. 3 ustawy wskazano, że prace w szczególnych warunkach to prace zwią-

zane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem 
spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach 
środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicz-
nymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej 
i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich 
możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczaso-
wym stanowisku; wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr  1 
do ustawy. Prace o szczególnym charakterze są to natomiast prace wymagające 
szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, któ-
rych możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu 
publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnię-
ciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, zwią-
zanego z procesem starzenia się; wykaz prac o szczególnym charakterze określa 
załącznik nr 2 do ustawy (art. 3 ust 3).

Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze uważa się pracowników wykonujących po dniu wejścia w życie 
ustawy prace, o których mowa w ust. 1 lub 3 w pełnym wymiarze czasu pracy (art. 3 
ust. 4 i 5). Za pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach uważa 
się także ubezpieczonych z tytułu działalności twórczej lub artystycznej tancerzy 
zawodowych, wykonujących po dniu wejścia w życie ustawy prace związane z bar-
dzo ciężkim wysiłkiem fizycznym (art. 3 ust. 6) a za pracowników wykonujących 
prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uważa się rów-
nież osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie ustawy prace w szczególnych 
warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub 
art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (art. 3 ust. 7).

Sąd Okręgowy wskazał, że w niniejszej sprawie poza sporem było, iż ubezpie-
czony posiada co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na 
zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, 
że ukończył 55 lat i nie pozostaje w zatrudnieniu. Przedmiotem sporu, w ocenie 
Sądu orzekającego, pozostawała możliwość uwzględnienia w stażu pracy ubezpie-
czonego w warunkach szczególnych, okresu zatrudnienia w Spółdzielni Pracy (...) 
w D. od 19 listopada 1984 roku do 31 grudnia 1991 roku. Organ rentowy odmówił 
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ubezpieczonemu zaliczenia spornego okresu wykonywania pracy na stanowisku 
mechanika, wskazując, iż pracodawca nie potwierdził, że w ww. okresie wykonywał 
pracę wymienioną w pkt. 20, 22 i 23 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach 
pomostowych.

Powyższe stanowisko organu rentowego zobligowało Sąd Okręgowy do oceny, 
czy w analizowanym przypadku brak tego potwierdzenia stanowi przeszkodę do 
przyznania I.Z. prawa do emerytury pomostowej.

W ramach postępowania dowodowego Sąd I instancji dopuścił dowód z doku-
mentów zawartych w aktach emerytalnych ubezpieczonego. Dodatkowo czyniąc 
ustalania faktyczne, Sąd ten oparł się na zeznaniach świadków przesłuchanych 
w sprawie VI U 2226/16, tj. T.P., Z.L., P.B., A.G. i T.K. – byłych współpracowników 
ubezpieczonego z okresu zatrudnienia w Spółdzielni (...).

Autentyczność dokumentów nie była przez strony kwestionowana i nie budziła 
wątpliwości Sądu I instancji. Zostały one sporządzone w sposób zgodny z prze-
pisami prawa, przez uprawnione do tego osoby, w ramach ich kompetencji, oraz 
w sposób rzetelny, stąd też Sąd Okręgowy ocenił je jako wiarygodne. Prymat 
wiarygodności przyznał Sąd orzekający także zeznaniom świadków oraz kore-
spondującym z tymi zeznaniami zeznaniom ubezpieczonego. Oceniając zeznania 
ubezpieczonego, Sąd Okręgowy miał przy tym na względzie, że ubezpieczony jako 
osoba zainteresowana korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem mógłby wprawdzie 
próbować zatajać przed Sądem okoliczności mogące wpłynąć niekorzystnie na 
ustalenia w zakresie wykonywania przez niego prac w warunkach szczególnych. 
Jednakże w swoich wyjaśnieniach nie pomijał żadnych okoliczności, zdając pełną 
relację ze wszystkich obowiązków powierzanych mu w kwestionowanych przez 
organ rentowy okresach. Oceniając zeznania świadków, Sąd orzekający miał z kolei 
na względzie, że przesłuchane osoby są osobami obcymi dla ubezpieczonego i nie 
mają żadnego interesu w tym by nieprawdziwie zeznawać na korzyść ubezpieczo-
nego, narażając się jednocześnie na odpowiedzialność karną. Zeznania przesłu-
chanych świadków były przy tym spójne, konsekwentne i zbieżne z wyjaśnieniami 
ubezpieczonego, nie budząc jakichkolwiek wątpliwości Sądu Okręgowego co do ich 
wiarygodności. Świadkowie byli pracownikami zatrudnionymi w Spółdzielni (...) 
w tym samym czasie co ubezpieczony, a zatem mieli bezpośrednią wiedzę odnośnie 
do powierzonych ubezpieczonemu obowiązków.

Po przeprowadzeniu w sprawie postępowania dowodowego Sąd I instancji uznał, 
iż w dacie złożenia wniosku o emeryturę pomostową, wnioskodawca niewątpliwie 
spełnił wszystkie warunki do przyznania przedmiotowego świadczenia, określone 
w art. 4 w zw. z art. 8 ustawy o emeryturach pomostowych. Ubezpieczony wykazał 
bowiem, że legitymuje się okresem pracy w szczególnych warunkach wymienionej 
w pkt 22 załącznika nr 1 do ustawy, wynoszącym co najmniej 10 lat. W ocenie Sądu 
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z materiału dowodowego jednoznacznie bowiem wynika, że ubezpieczony w spor-
nym okresie zatrudnienia wykonywał pracę rybaka morskiego, o której mowa 
w załączniku nr 1 poz. 22 do ustawy o emeryturach pomostowych.

W tym zakresie Sąd Okręgowy wziął pod uwagę, że z przedłożonych przez 
ubezpieczonego dokumentów oraz zeznań ubezpieczonego i świadków wynika, że 
w okresie zatrudnienia w Spółdzielni Pracy i (...) zajmował stanowisko mechanika. 
Z materiału dowodowego wynika przy tym, że ubezpieczony pracował wówczas 
na morzu, pływając jako członek załogi kutra rybackiego. Sąd I instancji zwrócił 
uwagę, że z zeznań świadków i ubezpieczonego wynikało, że I.Z. pływał na 17 
metrowym kutrze jako jeden z członków załogi. Do obowiązków ubezpieczonego 
należała wówczas obsługa całej maszyny, sprawdzenie płynów chłodzących, oleju, 
płynów hydraulicznych, obsługa wind. Sąd Okręgowy zaznaczył, na co wskazywali 
wszyscy zeznający świadkowie, że prócz tego ubezpieczony pracował również przy 
obróbce ryb, przy wydawaniu i wyciąganiu siatki, sortowaniu ryb, chowaniu jej do 
ładowni. Zdaniem Sądu Okręgowego mając na uwadze zakres obowiązków ubez-
pieczonego na zajmowanym stanowisku mechanika, przyjąć należy, że niewątpliwie 
wykonywał wówczas pracę rybaka morskiego. Ubezpieczony, realizując obowiązki 
przypisane dla stanowiska mechanika, jednocześnie wykonywał bowiem pracę 
przy połowie i przetwarzaniu ryb.

Sąd Okręgowy podzielił pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 
24 stycznia 2014 r. II UK 33/13, iż pojęcie „prace rybaków morskich”, użyte w pkt 22 
załącznika nr 1 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych 
(Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.), do którego odwołuje się art. 8 tej ustawy, obej-
muje nie tylko prace członków załogi zatrudnionych na stanowisku rybaka oraz 
starszego rybaka, ale również zajmujących stanowisko mechanika lub motorzysty. 
Artykuł 8 ustawy z 2008  r. o emeryturach pomostowych obejmuje swą dyspozy-
cją wszystkie osoby, wykonujące prace rybaków morskich, wymienione zarówno 
w wykazie A, jak i B załącznika do rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie 
wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub 
w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43). Nie można bowiem, bez wyraź-
nej podstawy prawnej, tożsamego pojęcia „prace rybaków morskich” traktować 
odmiennie: w sposób zawężający na potrzeby ustawy o emeryturach pomostowych 
oraz w sposób szeroki, z uwzględnieniem pracy członków załogi kutra rybackiego 
w służbie mechanicznej, na potrzeby ustawy z 1998  r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze powyższe  – w ocenie Sądu Okręgowego  – należało uznać, 
iż I.Z. spełnił wszystkie przesłanki warunkujące nabycie prawa do emerytury 
pomostowej.
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W myśl przepisu art. 129 ust. 1 ustawy emerytalnej – świadczenia wypłaca się, 
poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż 
od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględ-
nieniem ust. 2.

Z wyrokiem nie zgodził się organ rentowy. Rozstrzygnięciu zarzucił:
1. Obrazę przepisów prawa materialnego, tj.:
 – art. 49 w związku z art. 8 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomo-

stowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.), poprzez uznanie, że 
ubezpieczony przez co najmniej 10 lat w okresie zatrudnienia od 19.11.1984 r. 
do 31.12.1992 r. w Spółdzielni Pracy (...) w D., wykonywał prace rybaka mor-
skiego, tj. pracował na stanowisku wskazanym w poz. 22 załącznika nr 1 do 
ustawy o emeryturach pomostowych i w konsekwencji przyznanie mu emery-
tury pomostowej.

2. Sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego materiału dowodowego 
w sprawie wskutek naruszenia przepisów postępowania, które miało wpływ na 
wynik sprawy, a mianowicie:

 – art. 233 k.p.c. w związku z art. 227 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobod-
nej oceny dowodów, polegające na uznaniu, iż ubezpieczony wykonywał pracę 
rybaka morskiego, wbrew treści świadectwa pracy w szczególnych warunkach 
z dnia 6 stycznia 1993  r. oraz wbrew zeznaniom świadków, wskazujących na 
wykonywanie przez wnioskodawcę pracy na stanowisku mechanika.
Skarżący organ wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania 

ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponow-
nego rozpoznania Sądowi I instancji, a nadto o zasądzenie od wnioskodawcy na 
rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego 
wg norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację ubezpieczony wniósł o jej oddalenie w całości oraz 
o zasądzenie na rzecz wnioskodawcy od pozwanego kosztów zastępstwa proceso-
wego w postępowaniu apelacyjnym wg norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja jest nieuzasadniona.
Sąd Apelacyjny, dokonując własnej oceny przedstawionego pod osąd materiału 

procesowego, stwierdził, że Sąd Okręgowy w sposób prawidłowy przeprowadził 
postępowanie dowodowe, a poczynione ustalenia faktyczne nie są wadliwe i znaj-
dują odzwierciedlenie w treści przedstawionych w sprawie dowodów. Sąd Odwo-
ławczy ustalenia faktyczne Sądu Okręgowego czyni częścią uzasadnienia własnego 
wyroku, nie znajdując potrzeby ponownego ich szczegółowego przytaczania.
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W niniejszej sprawie Sąd Odwoławczy skorzystał z możliwości rozpoznania 
sprawy na posiedzeniu niejawnym, nie znajdując przesłanek do skierowania sprawy 
na rozprawę (art. 374 k.p.c.).

Do przesłanek przyznania prawa do emerytury pomostowej określonych w art. 8 
ustawy pomostowej, mających zastosowanie w niniejszej sprawie, należy wykony-
wanie przez okres co najmniej 10 lat prac w szczególnych warunkach wymienio-
nych w punkcie 20, 22 i 32 załącznika nr 1 do ustawy, spełnienie warunków z art. 4 
pkt 1, 4-7 ustawy oraz ukończenie 55 lat życia w przypadku mężczyzny. Z kolei 
w punkcie 22 załącznika nr 1 do ustawy pomostowej zostały wymienione prace 
rybaków morskich. Ustawa nie definiuje tego pojęcia, dlatego pomocniczo można 
odnieść się do znaczenia nadanego im w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1983 r., 
które w swoim załączniku zawiera określenie: „prace rybaków morskich” i wymie-
nia je w dwóch odrębnych pozycjach – w wykazie A, Dziale VIII (w Transporcie 
i łączności) pod pozycją 9 oraz w Wykazie B, Dziale IV (Prace różne) pod pozycją 4.

W przypadku prac rybaków morskich, dla ustalenia, jakiego rodzaju prace 
ustawodawca zaliczył do poszczególnych wykazów, konieczne jest posłużenie 
się resortowymi wykazami stanowisk, które jakkolwiek nie stanowią samodziel-
nej podstawy przyznania indywidualnych uprawnień, posiadają jednak charakter 
informacyjny, techniczno-porządkujący i uściślający, w szczególności wówczas, gdy 
w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia nie wymienia się określonych 
stanowisk, lecz operuje się pojęciem ogólnym. W zarządzeniu nr 24 z 1983 r. do 
wykazu B zostały zaliczone prace rybaków morskich w służbie pokładowej, a do 
wykazu A prace rybaków morskich w służbie mechanicznej, zgodnie z podziałem 
wynikającym z § 58 i § 62 ust. 1 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Żeglugi z dnia 
30  października 1971  r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg pol-
skich statków morskich (Dz.U. nr 33, poz. 299 ze zm.), w § 54, 58 i 61 ust. 3 rozpo-
rządzenia Ministra – Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 
1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków polskich statków morskich 
(Dz.U. nr 52, poz. 232 ze zm.), w § 26, 27, 30 i 31 rozporządzenia z dnia 23 maja 
1992  r. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie kwalifikacji zawo-
dowych i składu załóg polskich statków morskich (Dz.U. nr 49, poz. 227 ze zm.) 
oraz § 38 i § 49 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
24 sierpnia 2000  r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia 
wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności (Dz.U. nr 105, 
poz. 1117).

W wywiedzionej apelacji organ rentowy podniósł, że w uchwale z dnia 17 wrze-
śnia 2015 r. III UZP 7/15 Sąd Najwyższy wyraźnie wskazał, iż za prace rybaków 
morskich ujęte w pkt 22 załącznika nr 1 należy uznać prace rybaków morskich 
w służbie pokładowej, a nie prace wykonywane na wszystkich stanowiskach 
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zajmowanych przez pracowników wpisanych na listę członków załogi statku rybac-
kiego. Natomiast stanowisko mechanika i motorzysty nie może być utożsamione ze 
stanowiskiem rybaka.

W niniejszym postępowaniu zatem wyjaśnić należało wątpliwości dotyczące 
charakteru wykonywanej przez ubezpieczonego w spornym okresie pracy. Sąd 
Odwoławczy bowiem w tym miejscu zauważa, że nie można utożsamiać pracy 
wykonywanej na dużych statkach rybackich i pracy wykonywanej na małych 
kutrach. Zakres wykonywanych prac na poszczególnych jednostkach pływających 
może się bowiem znacząco różnić. W postępowaniu toczącym się przed sądem 
pracy i ubezpieczeń społecznych, okoliczności mające wpływ na prawo do świad-
czeń lub ich wysokość mogą być udowadniane wszelkimi środkami dowodowymi 
przewidzianymi w kodeksie postępowania cywilnego  – sąd nie jest ograniczony 
środkami dowodowymi przewidzianymi dla organu rentowego (tak: Sąd Naj-
wyższy w wyroku z dnia 2 lutego 1996 r., II URN 3/95). Jednocześnie orzekając 
o prawie do emerytury, które związane jest z wykonywaniem pracy w warunkach 
szczególnych, należy mieć na uwadze każdorazowo nie nazwę zajmowanego stano-
wiska, a rzeczywiście wykonywaną pracę i zakres powierzonych przez pracodawcę 
obowiązków. Na okoliczność charakteru zatrudnienia ubezpieczonego w spornych 
okresach Sąd I instancji przeprowadził dowód z przesłuchania zawnioskowanych 
świadków, zeznań ubezpieczonego, jak również dokumentów znajdujących się 
w aktach organu rentowego.

W ocenie Sądu Odwoławczego zebrany w sprawie materiał dowodowy jedno-
znacznie wskazuje, że ubezpieczony w spornych okresach był członkiem załogi 
kutra rybackiego i wypływał w rejsy, podczas których wszyscy członkowie załogi – 
w tym także ubezpieczony, wykonywali wszystkie prace związane z połowem ryb. 
Pełnomocnik organu rentowego na rozprawie przed Sądem I instancji nie kwestio-
nował tego, że załoga kutra liczyła od 4 do 7 osób. Co prawda stanowisko pracy 
ubezpieczonego nie zostało określone jako rybak morski, jednakże dowody zgro-
madzone w sprawie pozwalały na uznanie, że I.Z., podobnie jak pozostali członko-
wie niewielkiej załogi, pracę taką wykonywał.

I.Z. jako członek załogi kutra rybackiego pełnił obowiązki mechanika, które 
według świadków sprowadzały się do chwilowego zejścia ubezpieczonego pod 
pokład, by sprawdzić olej i resztę sprzętu, ponadto wykonywał prace rybaka takie 
jak wydawanie siatki oraz jej wyciąganie, sortowanie ryb, chowanie ich do ładowni, 
wyładunek w porcie.

Myli się apelujący, twierdząc, że ustalenie to jest sprzeczne z treścią świadec-
twa pracy z dnia 6 stycznia 1993 roku. Wprawdzie rzeczywiście jako stanowisko 
pracy wpisano „mechanik”, jednak następnie wskazano, iż wynagrodzenie ubez-
pieczonego będzie zależało od wartości złowionej ryby, co bezsprzecznie oznacza, 
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że ubezpieczony, realizując obowiązki mechanika, również wykonywał pracę przy 
połowie i przetwarzaniu ryb. Nadto dostrzec trzeba, że organ w sposób wybiórczy 
potraktował zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. Uwzględniając bowiem 
całość dokumentacji pracowniczej, zauważyć należało, że w umowie o pracę z dnia 
19.11.1984 r. wskazano na zatrudnienie I.Z. na stanowisku młodszego rybaka, takie 
też stanowisko występuje na listach płac. Niezależnie od powyższego wszyscy 
świadkowie spójnie zeznali, że ubezpieczony de facto realizował obowiązki rybaka 
na kutrze. Nie było żadnych podstaw, by zeznaniom tym odmówić wiarygodności.

Sąd Apelacyjny zatem uznał, że I.Z. posiada dłuższy staż zatrudnienia w cha-
rakterze rybaka morskiego z racji zatrudnienia w okresach wynikających z ustaleń 
sądu, tj. także w okresie od 19.11.1984 r. do 31.12.1992 r. (po odliczeniu urlopu bez-
płatnego). Po zsumowaniu tego okresu z tym uznanym przez organ uznać należało, 
że ubezpieczony spełnia warunki niezbędne do przyznania mu emerytury pomo-
stowej z tego względu, że udowodnił ponad 10 lat pracy wymienionej w pkt  22 
załącznika nr 1do ustawy pomostowej.

Z tych powodów Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 k.p.c. apelację jako nie-
uzasadnioną oddalił – pkt 1.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 i art. 99 k.p.c. oraz na 
podstawie § 10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 paździer-
nika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2017.1797 j.t.) – pkt 2.
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przy udziale prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariusza 
Nowaka po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2021  r. sprawy P.C. o odszkodowa-
nie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy od 
wyroku Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 czerwca 2020 r. 
sygn. akt II Ko 837/19 utrzymuje w mocy wyrok w zaskarżonej części, stwierdza, 
że koszty postępowania odwoławczego ponosi Skarb Państwa, zasądza od Skarbu 
Państwa na rzecz P.C. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem ustanowie-
nia pełnomocnika w postępowaniu odwoławczym.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2 Sygnatura
akt

II AKa 238/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników: 1

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. akt II Ko 837/19

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☑ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☑ na korzyść 
☐ na niekorzyść

☐ w całości

☑ w części ☐ co do winy

☐ co do kary

☐ co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia 
albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☑ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie 
kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku 
niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej 
orzeczenie odpowiada prawu
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☑ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć 
wpływ na treść orzeczenia

☐ art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę 
orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐ art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki 
lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, 
przepadku lub innego środka

☐ art. 439 k.p.k.

☐ brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

☐ Uchylenie ☑ Zmiana

2. Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 
odnosi

Dowód Numer 
karty

2.1.1.1

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp. Oskarżony Fakt oraz czyn, do którego fakt się 
odnosi

Dowód Numer 
karty

2.1.2.1.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1 Dowód Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2 Dowód Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp. Zarzut

3.1. 1. Obraza przepisów postępowania, która mogła mieć wpływ 
na treść orzeczenia, tj. art. 3 KPC
oraz art. 232 KPC w związku z art. 558 KPK poprzez uznanie, 
że nie zostało wykazane ani udowodnione, że P.C.:
• poniósł szkodę w związku z kosztami pomocy prawnej 
adwokata,
• z powodu swojej działalności początkowo nie dostał się na 
(...).
2. Obraza przepisów prawa materialnego, tj. art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za 
działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
(dalej: ustawa lutowa), poprzez błędne przyjęcie, że działanie 
władzy podejmowane na skutek wydania wobec P.C. wyroku 
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z dnia 28.12.1982 r., sygn. akt R III

☐ zasadny 

☐ częściowo 
zasadny

☑ niezasadny
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3.1. Nk 42/82 (nr prok. R III Nds 87/82), takie jak powtarzane 
przesłuchania, namowy do współpracy, uniemożliwienie 
podjęcia studiów oraz stres związany z prześladowaniem po 
wydaniu wyroku, pozostają poza zakresem zastosowania 
wskazanych wyżej norm prawnych stanowiących podstawę 
roszczenia.
3. Obraza przepisów postępowania, która mogła mieć 
wpływ na treść orzeczenia, tj. art. 7 KPK poprzez dowolną 
ocenę dowodów i wyciągnięcie z materiału dowodowego 
zgromadzonego w sprawie wniosków sprzecznych 
z zasadami prawidłowego rozumowania, doświadczenia 
życiowego i wskazaniami wiedzy, tj. uznanie, że 
zadośćuczynienie w kwocie 2.000 zł spełnia cel i wymogi 
określone art. 8 ust. 1 ustawy lutowej w przypadku krzywd 
P.C. doznanych na skutek wydania wyroku Sądu Rejonowego 
w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Rodzinny i Nieletnich 
z dnia 28.12.1982 r., sygn. akt R III Nk 42/82 (nr prok. 
R III Nds 87/82), w związku z jego działalnością na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego.
4. Obraza przepisów prawa materialnego, tj. art. 445 §1 KC 
oraz art. 448 KC, w zbiegu z art. 8 ust. 1 ustawy lutowej, 
poprzez błędne przyjęcie, że kwota zadośćuczynienia 
w wysokości 2.000 zł jest kwotą odpowiednią w przypadku 
krzywd P. C. doznanych na skutek wydania wyroku Sądu 
Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Rodzinny 
i Nieletnich z dnia 28.12.1982 r., sygn. akt R III Nic 42/82 
(nr prok. R III Nds 87/82), w związku z jego działalnością na 
rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

☐ zasadny 

☐ częściowo 
zasadny

☑ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo 
niezasadny

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że stosownie do treści art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego (Dz.U. 2020.1820 j.t.) osobie, wobec której stwierdzono nieważność 
orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem 
w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu 
Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji. Oczywiste 
zatem jest, że przedmiotem zadośćuczynienia i odszkodowania mogą być jedynie 
te krzywdy i te szkody, które są następstwem wydania lub wykonania wyroku 
(ewentualnie innego orzeczenia lub decyzji o internowaniu). W orzecznictwie 
jednocześnie konsekwentnie wskazuje się, że odszkodowanie i zadośćuczynienie 
na podstawie wymienionego wyżej przepisu przysługuje jedynie za te 
krzywdy i szkody, które pozostają w bezpośrednim i adekwatnym związku 
przyczynowym z wydaniem lub wykonaniem wyroku (por. postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r., VKK 52/14, wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r., II AKa 300/2018, czy wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 marca 2015 r., II AKa 23/15). Regulacja ta 
zatem ogranicza możliwość zasądzenia na podstawie art. 8 ust. 1 wymienionej 
wyżej ustawy, odszkodowania za poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę wyłącznie do skutków wydania lub wykonania orzeczenia 
albo decyzji. W konsekwencji brakuje podstaw do zasądzenia odszkodowania 
i zadośćuczynienia za inne, nawet niewątpliwe, przejawy represji, ale 
bezpośrednio niezwiązane z wydaniem lub wykonaniem orzeczenia lub decyzji. 
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Skoro zatem wobec P.C. wyrokiem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 
28 grudnia 1982 r., syg. akt R III Nk 42/82, zastosowano środek wychowawczy 
w postaci dozoru kuratora sądowego, skoro wyrok ten wydany został 
w związku z działalnością wnioskodawcy na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego i skoro postanowieniem z dnia 30 października 2019 r. stwierdzono 
nieważność wymienionego wyżej wyroku, to P.C. należało się odszkodowanie 
i zadośćuczynienie za szkody i krzywdy wynikłe z wykonania lub wydania owego 
wyroku. Tak też postąpił Sąd I instancji, zasądzając na rzecz wnioskodawcy 
zadośćuczynienie za krzywdy wynikłe z wydania wyroku (zasadnie interpretując 
pojęcie wydania wyroku szeroko i utożsamiając z owym wydaniem także 
czynności związane z zatrzymaniem i przesłuchaniem wnioskodawcy przed 
formalnym wydaniem w sprawie orzeczenia). 
Nie zasługiwał natomiast na uwzględnienie zarzut wskazujący na dopuszczenie 
się przez Sąd I instancji obrazy przepisów art. 3 k.p.c., art. 232 k.p.c. w zw. 
z art. 558 k.p.k. poprzez uznanie, że wnioskodawca nie wykazał poniesienia 
szkody związanej z uiszczeniem kosztów pomocy prawnej adwokata. Stwierdzić 
bowiem należy, że Sąd I instancji nie negował ani faktu zasądzenia w wyroku 
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 grudnia 1982 r. od rodziców 
wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego, ani faktu, że koszty owe 
zostały uiszczone. Sąd ten jedynie uznał, że owe koszty zostały zasądzone od 
rodziców wnioskodawcy (co wprost wynika z wymienionego wyżej wyroku – 
pkt VI), a tym samym stanowiły szkodę, którą ponieśli rodzice wnioskodawcy, 
a nie on sam. Takie zaś stanowisko, wbrew wywodom apelującej, zasługiwało 
na pełną akceptację. Zauważyć bowiem należy, że zadośćuczynienie lub 
odszkodowanie, zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy lutowej, odnosi 
się do krzywdy lub szkody poniesionej przez osobę represjonowaną, a nie jej 
rodzinę (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 listopada 2010 
r., II AKa 213/10, LEX nr 785259). Wprawdzie w chwili wydania i wykonania 
wyroku wnioskodawca pozostawał na utrzymaniu swoich rodziców, ale fakt 
ten absolutnie nie mógł przesądzić o tym, że również on jest poszkodowanym 
w zakresie kosztów udziału w sprawie adwokata. Oczywiście oboje małżonkowie 
obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych 
i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez 
swój związek założyli (art. 27 k.r.io.). Czym innym jest jednak przyczynianie 
się do zaspakajania potrzeb rodziny, a czym innym kwestia poniesienia szkody 
przez samego wnioskodawcę. Nie do przyjęcia jest bowiem wnioskowanie 
apelującej, że skoro rodzice uiścili koszty udziału w sprawie obrońcy, to niejako 
automatycznie zmuszeni byli z tego powodu do odmowy synowi jakichś 
wydatków. Nie wykazano takiego związku, a wnioskodawca w tym zakresie nie 
przedstawił jakichkolwiek okoliczności, zwłaszcza nie wykazał, czy i w jakim 
konkretnie zakresie doszło do zmniejszenia wydatków na jego osobę (nie sposób 
wykluczyć, że środki przeznaczone na koszty udziału w sprawie adwokata 
skutkowały zmniejszeniem nakładów na rodziców, a nie na syna). Brakuje 
zatem jakiegokolwiek przełożenia faktu zapłaty przez rodziców, rozważanych 
tutaj kosztów, na szkodę jaką miałby ponieść sam wnioskodawca. Zresztą sama 
apelująca nie do końca była przekonana co do wystąpienia wskazanego wyżej 
związku skoro stwierdziła, że jeżeli rodzice wnioskodawcy byli zmuszeni do 
wydatkowania kosztów udziału w sprawie adwokata „to z pewnością w to 
miejsce musieli odmówić synowi jakichś innych wydatków”. Takie twierdzenie 
stanowiło bowiem jedynie hipotezę, która w realiach sprawy nie znalazła 
potwierdzenia zwłaszcza, że i sam wnioskodawca w tym zakresie nie przedstawił 
jakichkolwiek konkretnych okoliczności. Nie sposób też uznać, aby zasady logiki 
i doświadczenia życiowego wskazywały na niejako automatyczne przełożenie 
wydatkowania przez rodziców jakiejś bardzo zresztą niewielkiej kwoty, na 
pogorszenie sytuacji dziecka, a doświadczenie życiowe raczej wskazuje, że odbyło 
się to kosztem potrzeb rodziców niż dziecka. Zasadnie zatem Sąd I instancji 
nie zasądził na rzecz wnioskodawcy kwoty 159,08 zł stanowiącej równowartość 
kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata i w tym zakresie wniosek 
oddalił. O jakiejkolwiek obrazie wymienionych wyżej przepisów nie mogło być 
mowy.
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Nie sposób było również podzielić poglądów apelującej jakoby we wskazanym 
wyżej bezpośrednim i adekwatnym związku przyczynowym z wydaniem lub 
wykonaniem wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 grudnia 
1982 r., syg. akt R III Nk 42/82, pozostawały krzywdy wynikłe z nakłaniania 
wnioskodawcy do współpracy z ówczesnymi organami bezpieczeństwa państwa, 
kilkakrotnych przesłuchań, czy ewentualnego utrudniania kontynuowania 
nauki. Wszystkie bowiem powyższe zdarzenia miały miejsce jakiś czas po 
wydaniu wyroku, w żaden sposób nie wynikały z jego treści i na pewno nie 
były następstwem jego wykonania, skoro wobec wnioskodawcy zastosowano 
jedynie dozór kuratora sądowego. Oczywiście nie ma podstaw do negowania 
prawdziwości twierdzeń wnioskodawcy co do tego, że po wydaniu wyroku był 
on przez okres dwóch lat około 10 razy przesłuchiwany. Jednocześnie jednak 
zauważyć należy, że sam wnioskodawca przyznał, iż przesłuchania owe miały 
miejsce wówczas, gdy zbliżała się ważna rocznica. Oczywiste zatem jest, że 
rozważane tutaj przesłuchania były działaniem prewencyjnym związanym 
z prowadzeniem wcześniej przez wnioskodawcę działalności opozycyjnej, a nie 
bezpośrednim następstwem wydania lub wykonania wyroku. Podobnie rzecz się 
miała z nakłanianiem wnioskodawcy do współpracy z organami bezpieczeństwa 
państwa. Trudno bowiem uznać, aby nakłanianie owo wynikało z wykonania 
lub wydania wyroku zwłaszcza, że fakt wydania tego ostatniego wręcz związek 
taki wykluczał. Nie sposób racjonalnie zakładać, że następstwem zastosowania 
środka poprawczego i to za działalność opozycyjną było nakłanianie do 
współpracy, która możliwość owej współpracy wręcz przekreślała. Nakłanianie 
owo wiązać można ewentualnie z liczeniem na wiedzę wnioskodawcy, czy 
nadzieją, że posiada on takie cechy, że uda się go do współpracy nakłonić (co 
się nie powiodło), ale na pewno nie z faktem wydania, czy wykonania wyroku 
poddającego wnioskodawcę dozorowi kuratora sądowego. 
Na pewno też nie pozostawał w bezpośrednim i adekwatnym związku 
przyczynowym z wydaniem lub wykonaniem wyroku ewentualny fakt 
początkowego niedostania się pokrzywdzonego na studia. Po pierwsze bowiem, 
tak z zeznań wnioskodawcy, jak i z akt sprawy wynika, że P.C. faktycznie 
dostał się na studia i to w tym roku, w którym o przyjęcie się starał. Już zatem 
ten fakt w dużej części przeczył tezie o trudnościach czynionych przez władze 
komunistyczne w tym zakresie. O ile bowiem rzeczywiście często osoby 
skazywane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 
z tego powodu miały trudności w dostaniu się na studia czy w znalezieniu 
pracy, ale wiązało się to z niemożliwością w ogóle rozpoczęcia studiów czy 
pracy, a nie z koniecznością zmiany kierunku studiów. Ponadto, nawet jeżeli 
wnioskodawca, jak podał, zdał wszystkie egzaminy i nie dostał się na wybrany 
kierunek studiów, to nie oznacza to automatycznie celowego utrudniania mu 
tego przez władze komunistyczne i to w efekcie wydania lub wykonania wyroku. 
Sytuacja wnioskodawcy w tym zakresie mogła wynikać z wielu czynników, 
takich jak duża liczba chętnych, lepsze wyniki innych osób, które również 
zdały egzamin itd. Po drugie, i co najważniejsze, sam wnioskodawca wiązał 
trudności z dostaniem się na wybrany kierunek studiów z odmową współpracy, 
a konkretnie z wypowiedzią funkcjonariusza, który po owej odmowie zapytał 
go, czy chce iść na studia i stwierdził „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”, a nie 
z faktem wydania lub wykonania wyroku. Oczywiste zatem było, że ewentualne 
trudności w dostaniu się na studia nie były następstwem wydania lub wykonania 
wyroku, a niechęci wnioskodawcy do współpracy z organami bezpieczeństwa 
państwa. Po trzecie wnioskodawca nie był pewien wystąpienia związku pomiędzy 
odmową współpracy a trudnościami w dostaniu się na wybrany kierunek 
studiów, albowiem stwierdził „podejrzewam, że mogło to być spowodowane moją 
działalnością”. Nie tylko zatem wnioskodawca nie był pewien związku odmowy 
współpracy z trudnościami w dostaniu się na wybrany kierunek studiów, ale 
jeszcze wyraźnie wskazywał, że związku owego upatruje w swojej działalności, 
a nie w wydaniu lub wykonaniu wyroku. O jakiejkolwiek obrazie art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec 
osób represjonowanych za działalność na rzecz Niepodległego bytu Państwa 
Polskiego nie mogło być mowy. 
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Wreszcie, stwierdzić należy, że nie zasługiwała na uwzględnienie apelacja 
pełnomocnika wnioskodawcy w tym zakresie, w którym wskazywała na 
naruszenie przez Sąd I instancji przepisów art. 7 k.p.k. , art. 445 § 1 k.c. i art. 
448 k.c. poprzez wadliwe ustalenie, że kwota 2000 zł zadośćuczynienia spełnia 
cele art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. oraz jest kwotą adekwatną do 
poniesionych przez wnioskodawcę krzywd. Oczywiście zgodzić się należało 
z apelującą, że zadośćuczynienie jako rekompensata za krzywdy i dolegliwości 
moralne oraz fizyczne winna uwzględniać rzeczywiste dolegliwości 
wnioskodawcy oraz odpowiadać współczesnym standardom społeczeństwa, by 
i krzywda została wynagrodzona i pokrzywdzony nie wzbogacił się, co byłoby 
moralnie niestosowne (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie, II AKz 
364/93, KZS 1994/4/44), a wysokość zadośćuczynienia, z jednej strony, powinna 
służyć złagodzeniu doznanej krzywdy, a z drugiej, nie może być źródłem 
nieuzasadnionego wzbogacenia. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 
stycznia 2015 r., III KK 252/14, LEX nr 1640256). Zauważyć jednak należy, że 
apelująca w ramach rozważanego tutaj zarzutu faktycznie nie kwestionowała 
okoliczności uwzględnionych przez Sąd Okręgowy, jako istotnych dla ustalenia 
wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikającą z wydania 
i wykonania wyroku. Wskazała natomiast, że zasądzona kwota zadośćuczynienia 
jawi się jako nieodpowiednia bo zasądzona na zbyt niskim poziomie i na 
poparcie owej tezy przywołała błąd proceduralny polegający na naruszeniu 
art. 7 k.p.k. Ten jednak zarzut jawił się jako nieuzasadniony, albowiem Sąd 
I instancji, wydając orzeczenie w tym zakresie, nie naruszył reguł poprawnego 
rozumowania, a jego oceny nie były sprzeczne z zasadami wiedzy, logiki 
i doświadczenia życiowego. Miał bowiem na uwadze wszystkie te okoliczności, 
które miały znaczenie dla ustalenia wysokości zadośćuczynienia, a to czas 
zatrzymania wnioskodawcy, poziom stresu związany z izolacją od otoczenia bardzo 
młodej osoby, stres jaki wywołało pierwsze w życiu zatrzymanie. Z drugiej jednak 
strony zasadnie wskazał, co apelująca zupełnie pominęła, że wnioskodawca w czasie 
przesłuchania przebywał cały czas w obecności matki. Sam wnioskodawca przyznał 
też, że w czasie przesłuchania nie stosowano żadnych represji, jak również, że nie 
miał w czasie zatrzymania kontaktu z innymi obcymi osobami. Faktycznie zatem 
skala stresu związanego z zatrzymaniem i przesłuchaniem oraz poczucia krzywdy, 
że jest represjonowany i to w tak młodym wieku za czyn, który w demokratycznym 
państwie nie spotkałby się z represjami, nie była jednak aż tak duża, by uzasadniać 
zasądzenie zadośćuczynienia w wyższej kwocie niż uczynił to Sąd I instancji. Trzeba 
również dodać, że jak prawidłowo stwierdził Sąd I instancji, negatywny wpływ na 
psychikę wnioskodawcy, co ten sam stwierdził, miały przede wszystkim przeżycia 
związane z późniejszymi przesłuchaniami, namową do współpracy czy zapowiedzią, 
w jego odczuciu, utrudniania dostania się na studia. Jak zaś stwierdzono to już 
wcześniej, okoliczności te nie pozostawały w bezpośrednim i adekwatnym związku 
przyczynowym z wydaniem lub wykonaniem wyroku, a tym samym także ich 
ewentualne następstwa nie mogły mieć wpływu na ustalenie stopnia pokrzywdzenia 
wnioskodawcy. Trzeba również zauważyć, że zadośćuczynienie oparte na treści 
art. 8 ust. 1 wymienionej wyżej nie służy wynagradzaniu zasług za działalność 
niepodległościową, lecz ma na celu rekompensatę rzeczywiście poniesionych 
krzywd i szkód. Nie negując zatem podjęcia się przez wnioskodawcę działalności 
niepodległościowej, a w zasadzie incydentu w tym zakresie i poczucia krzywdy 
wynikającego ze skazania za działania, które w demokratycznym państwie nie 
byłyby karane, jednocześnie zauważyć należy, że zasądzona kwota zadośćuczynienia 
spełnia wskazane przed nią cele. 
Uwzględnia bowiem rzeczywistą skalę krzywdy, uwzględnia, że wydanie i wy-
konanie wyroku nie wiązało się z nadmiernymi cierpieniami, jak również nie 
stanowi w realiach sprawy kwoty nieodpowiedniej. O obrazie wymienionych wyżej 
przepisów również zatem nie mogło być mowy. Żądana zaś we wniosku kwota 
zadośćuczynienia jawiła się jako wręcz drastycznie wygórowana i oderwana od 
realiów sprawy.
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Wniosek

o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zasądzenie na 
rzecz wnioskodawcy P.C.:
1. Dalszej kwoty w wysokości 198.000 zł, tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wydania 
wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim 
Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 28.12.1982 r., sygn. 
akt R III Nic 42/82 (nr prok. R III Nds 87/82), w związku 
z działalnością na rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 
dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłat.
2. Kwoty w wysokości 159,08 zł, tytułem odszkodowania 
za szkodę doznaną wskutek wydania wyroku Sądu 
Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Rodzinny 
i Nieletnich z dnia 28.12.1982 r., sygn. akt R III Nk 42/82 
(nr prok. R III Nds 87/82), w związku z działalnością 
na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, wraz 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 
uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
3. Kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów 
zastępstwa procesowego wg norm przepisanych od Skarbu 
Państwa.

☐ zasadny 

☐ częściowo 
zasadny 

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo 
niezasadny.

Patrz wyżej.

4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1 Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1. Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sygn. akt II Ko 837/19 na 
mocy, którego zasądzono na rzecz wnioskodawcy P.C. kwotę 2000 zł tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdy związane z wydaniem i wykonaniem wyroku 
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 28 grudnia 1982 r. sygn. akt R III 
Nk 42/82, za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego wraz 
z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się wyroku oraz oddalono 
żądanie co do kwoty 159,08 zł tytułem odszkodowania i kwoty 198 000 zł tytułem 
zadośćuczynienia.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Patrz wyżej punkt 3.1

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji w

0.0.15.2.1. Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1. ☐ art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia
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5.3.1.2.1. Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu 
w całości

☐ art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1. Konieczność umorzenia postępowania ☐ art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy 
prawnej umorzenia

5.3.1.4.1. ☐ art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt 
rozstrzygnięcia 
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

punkty II oraz III Stosownie do treści art. 13 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, koszty postępowania w sprawach 
objętych ustawą, w tym z tytułu ustanowienia pełnomocnika, ponosi Skarb 
Państwa. W tej sytuacji wskazano w punkcie II wyroku, że koszty postępowania 
odwoławczego ponosi Skarb Państwa, a w punkcie III wyroku zasądzono na rzecz 
P.C. kwotę 240 zł tytułem ustanowienia pełnomocnika w sprawie i jego udziału 
w postępowaniu odwoławczym. Wysokość opłaty ustalono natomiast w oparciu 
o treść § 11 ust. 6 i § 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych 
(Dz.U.2018.265 z późniejszymi zmianami) uwzględniając niezbyt duży nakład 
pracy związany ze sporządzeniem środka odwoławczego i udziałem w rozprawie 
odwoławczej radcy prawnego, które nie uzasadniały podwyższenia stawki 
minimalnej.

6. Koszty Procesu

Punkt 
rozstrzygnięcia 
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7. PODPIS

SSA Piotr Brodniak SSA Janusz Jaromin SSA Maciej Żelazowski

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację pełnomocnik wnioskodawcy P. C.

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo 
ustalenie, którego dotyczy apelacja

1. Ustalenie, że uiszczone przez rodziców 
wnioskodawcy koszty pomocy prawnej udzielonej 
przez adwokata nie stanowiły szkody, którą poniósł 
sam wnioskodawca.
2. Ustalenie, że przesłuchania, próba zwerbowania 
do współpracy z organami bezpieczeństwa państwa, 
uniemożliwienie dostania się na wybrany kierunek 
studiów oraz stres związany z prześladowaniem po 
wydaniu wyroku nie stanowiły następstw wydania 
i wykonania wyroku.



196 Sąd Apelacyjny w Szczecinie II Wydział Karny

3. Ustalenie, że kwota 2000 zł zadośćuczynienia 
uwzględnia cel i wymogi określone w art. 8 ust. 1 
ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych 
w związku z działalnością na rzecz niepodległego 
bytu Państwa Polskiego.
4. Oddalenie wniosku o zasądzenie odszkodowania 
w kwocie 159,08 zł oraz oddalenie wniosku 
w zakresie kwoty 198 000 zł zadośćuczynienia.

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☑  na korzyść ☐ w całości

☐ na niekorzyść ☑ 
w części

☐ co do winy

☐ co do kary

☐ co do środka 
karnego lub innego 
rozstrzygnięcia albo 
ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☑ art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego 
w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego 
oskarżonemu

☐ art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego 
w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba 
że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada 
prawu

☑ art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli 
mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

☐ art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych 
przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ 
na treść tego orzeczenia

☐ art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka 
karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo 
niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub 
innego środka

☐ art. 439 k.p.k.

☐ brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

☐ Uchylenie ☑ Zmiana



ZE SZCZECIŃSKIEJ WOKANDY

Z WOKANDY WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE





Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Szczecinie 

z dnia 10 grudnia 2020 r., II SA/Sz 453/20

1. Obecne brzmienie art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 31 maja o osobach depor-
towanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez 
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (tj. z dnia 6 czerwca 
2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1168) nie wprowadza kryterium geograficznego, czy 
też, inaczej mówiąc, kryterium odległości na jaką miało nastąpić wywiezienie, 
jako warunku przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy 
przymusowej. 
2. Dla przyznania rzeczonego świadczenia konieczne jest ustalenie, że w konkret-
nym przypadku miała miejsce deportacja, czyli wywiezienie do pracy przymuso-
wej na okres co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego 
sprzed dnia 1 września 1939 r., oraz że strona świadczyła pracę pod przymusem 
na rzecz okupanta. Przy czym deportacja musiała łączyć się z przymusowym 
wywiezieniem, wyrwaniem i odizolowaniem od dotychczasowego środowiska, 
a następnie życiem w otoczeniu wrogości i wyobcowania. 
3. Dla ustalenia istnienia przesłanki deportacji istotne są wszystkie okoliczności 
sprawy, które w stanie faktycznym konkretnej sprawy mogą przesądzić o uzna-
niu za deportację również wywiezienia do pracy przymusowej do miejscowości 
położonej w niewielkiej odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania. 
W tym też kontekście istotne jest zatem ustalenie nie tylko samej odległości od 
dotychczasowego miejsca zamieszkania do miejscowości, do której dana osoba 
została wywieziona, ale również, gdzie przebywała jej najbliższa rodzina, czy 
mogła się z nią kontaktować, w jakich warunkach żyła po wywiezieniu do pracy 
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przymusowej, jakiego rodzaju pracę wykonywała, jakie było wobec niej nasta-
wienie nowego otoczenia. Wszystkie te czynniki łącznie mogą bowiem w oko-
licznościach konkretnej sprawy przesądzić o zaistnieniu przesłanki deportacji 
w przedstawionym wyżej rozumieniu.

Przewodniczący: Sędzia WSA Patrycja Joanna Suwaj (spr.) 
Sędziowie WSA: Renata Bukowiecka-Kleczaj, Katarzyna Grzegorczyk-Meder

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu na posiedze-
niu niejawnym w dniu 10 grudnia 2020 r. sprawy ze skargi C.K. na decyzję Szefa 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] r. nr [...] 
w przedmiocie przyznania świadczenia pieniężnego I. uchyla zaskarżoną decyzję 
i poprzedzającą ją decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjo-
nowanych z dnia [...]. nr [...], II. zasądza od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych w W. na rzecz skarżącego C.K. kwotę [...]([...]) złotych 
tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

1. Wnioskiem z dnia 12 listopada 2019 r. C.K. (dalej przywoływany jako: „Skarżący”), 
zwrócił się z prośbą o „odszkodowanie za czasy okupacji”. We wniosku wskazał, że 
jako 12-letnie dziecko został skierowany do pracy przymusowej – „wywieziony na 
okopy”, 16 kilometrów od domu, gdzie był zmuszony do pracy do późnego wieczora.

2. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, po rozpozna-
niu wniosku, decyzją z dnia [...] stycznia 2020 r. odmówił Skarżącemu przyznania 
uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

W uzasadnieniu Organ krótko wskazał, że z opisu represji przedstawionego 
przez Skarżącego wynika, że praca przymusowa nie była połączona z wywiezie-
niem (deportacją) a Skarżący codziennie dochodził do pracy z rodzinnego domu.

3. We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Skarżący wskazał na nieści-
słości w opisie sytuacji. Uwypuklił, że faktycznie miała miejsce deportacja, gdyż 
Skarżący wspólnie z innymi został przewieziony z miejsca zamieszkania do miejsca 
obozu pracy, że za przewinienia groził brak przepustki do domu, wywóz do innych 
obozów lub śmierć. Wskazał, że przepustki były „jakby przejściem do stołówki po 
żywność”, zaś dotkliwe kary skutkowały pracą o głodzie; w przypadku Skarżącego 
zastosowana kara – dotkliwe pobicie skutkowała utratą wzroku w lewym oku.

4. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Szef Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, decyzją z dnia [...] marca 2020 r., utrzymał ww. decyzję 
w mocy, wskazując w uzasadnieniu decyzji, że praca Skarżącego wprawdzie mogła 
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mieć charakter pracy przymusowej, ale trudno ją uznać za wykonywaną w warun-
kach deportacji, gdyż Skarżący dochodził do pracy z rodzinnego domu. Organ 
poprzestał na dotychczasowych dowodach uznając, że zeznania świadka nie mogą 
mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

5. W skardze na powyższą decyzję Skarżący zarzucił obu rozstrzygnięciom 
błędne zastosowanie art. 1a ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 31 maja o osobach deporto-
wanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę 
i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W uzasadnieniu skargi wskazał, że jako dziecko 12-letnie został wyrwany 
z dotychczasowego życia rodzinnego i zmuszony do pracy na rzecz okupanta 
w miejscowości W. położonej 16 km od domu rodzinnego. Pracę wykonywał przez 
okres 9 miesięcy. Skarżący uwypuklił, że wprawdzie wracał wieczorem do domu, ale 
nie miał nawet siły na rozmowę z rodzicami; wracał tylko po to, żeby przenocować 
i że nie miał czasu na życie rodzinne z rodzicami. Wskazał, że był dzieckiem, a był 
zmuszony do pracy jak dorosły, ponad siły, bez jedzenia, bez picia, bez możliwości 
mycia czy toalety. Pracował jak niewolnik, był odizolowany od dotychczasowego 
środowiska, nie miał możliwości spotykania się z rówieśnikami.

6. W odpowiedzi na skargę Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację 
oraz stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, zważył, co następuje:
7. Skarga jest zasadna i podlega uwzględnieniu.
8. Na wstępie wywodu należy nakreślić ramy prawne sprawy.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 31 maja o osobach deportowanych do pracy przy-

musowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich (tj. z dnia 6 czerwca 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1168) 
represją w rozumieniu ustawy jest: 1) osadzenie w obozach pracy przymusowej 
w okresie wojny w latach 1939-1945 z przyczyn politycznych, narodowościowych, 
rasowych i religijnych; 2) deportacja (wywiezienie) do pracy przymusowej na okres 
co najmniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 
1 września 1939 r. lub z tego terytorium na terytorium: a) III Rzeszy i terenów przez 
nią okupowanych w okresie wojny w latach 1939-1945,

9. W ocenie Sądu błędny jest pogląd Szefa Urzędu, że w przypadku Skarżącego 
nie został spełniony warunek deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej tylko 
dlatego, iż świadczył on pracę przymusową w pobliżu miejsca stałego zamieszkania 
i „dochodził do pracy z rodzinnego domu”.

Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, z których 
mogłoby wynikać, że Organ wziął pod uwagę treść uzasadnienia wyroku Trybunału 
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Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2009 r., sygn. akt K 49/07 (OTK-A 2009/11/169), 
Organ rozpatrzył sprawę w istocie na podstawie kryterium geograficznego, którego 
stosowanie w sprawach dotyczących świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji 
do pracy przymusowej Trybunał wykluczył jako niezgodne z Konstytucją RP. Pod-
kreślić należy, że z dniem 20 kwietnia 2011 r. art. 2 pkt 2 zdanie wstępne ustawy 
uległ zmianie (na skutek ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego) w ten sposób, 
że wyeliminowano z tego przepisu ograniczenie pojęcia deportacji wyłącznie do 
wywiezienia z terytorium państwa polskiego, w jego granicach sprzed dnia 1 wrze-
śnia 1939 r., rozszerzając to pojęcie na wywiezienie również w granicach terytorium 
państwa polskiego sprzed dnia 1 września 1939 r. W decyzji swej Organ wykazy-
wał, że Skarżącego skierowano do pracy przymusowej w miejscowości oddalonej 
o 16 kilometrów od miejsca zamieszkania, oraz, że do pracy „dochodził”, co skutko-
wało ustaleniem, że w przypadku Skarżącego nie nastąpiło wywiezienie.

Z uzasadnienia zaskarżonej w tej sprawie decyzji wynika, że Organ skupił się 
jedynie na okoliczności wykonywania przez Skarżącego pracy przymusowej w miej-
scowości sąsiedniej w stosunku do jego miejsca zamieszkania. Koronny argument 
Organu stanowił fakt „dochodzenia do miejsca pracy” przez Skarżącego.

Organ niewątpliwie nadal nie dostrzega, że obecne brzmienie art. 2 pkt 2 
lit.  a ustawy nie wprowadza kryterium geograficznego, czy też, inaczej mówiąc, 
kryterium odległości na jaką miało nastąpić wywiezienie, jako warunku przyznania 
świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej. Dla przyzna-
nia rzeczonego świadczenia konieczne jest ustalenie, że w konkretnym przypadku 
miała miejsce deportacja, czyli wywiezienie do pracy przymusowej na okres co naj-
mniej 6 miesięcy w granicach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września 
1939 r., oraz że strona świadczyła pracę pod przymusem na rzecz okupanta. Przy 
czym deportacja musiała łączyć się z przymusowym wywiezieniem, wyrwaniem 
i odizolowaniem od dotychczasowego środowiska, a następnie życiem w otocze-
niu wrogości i wyobcowania. Natomiast sam fakt odległości wywiezienia nie został 
poddany reglamentacji prawnej, tym samym nieuprawnione jest obwarowywanie 
tej przesłanki dodatkowymi, pozaustawowymi warunkami. Odmienne rozumienie 
tego przepisu, polegające na braniu pod uwagę opisanego wyżej kryterium geogra-
ficznego za decydujące, stanowi naruszenie przepisu prawa materialnego, polega-
jące na jego błędnej wykładni.

Szef Urzędu ponownie stwierdził, że w przypadku Skarżącego nie został 
spełniony warunek deportacji (wywiezienia) do pracy przymusowej, z uwagi na 
niewielką odległość miejsca wykonywanej pracy od miejsca dotychczasowego 
zamieszkania oraz fakt „dochodzenia” przez Skarżącego do miejsca pracy z domu 
rodzinnego.
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10. Skoro materiał dowodowy, zgromadzony w przedmiotowym postępowaniu 
to jedynie trzy pisma Skarżącego (Organ mimo wniosku Skarżącego o przesłuchanie 
świadka nie przeprowadził takiego dowodu), z których jednak wynika jednoznacz-
nie, że w okresie od kwietnia do grudnia 1944 roku, czyli przez 9 miesięcy Skarżący, 
wywieziony do pobliskiej miejscowości W., pracował przymusowo przy budowie 
niemieckich bunkrów i okopów, bezspornie też został wbrew własnej woli, a więc 
przymusowo, wywieziony ze swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, a jak 
wskazywał Skarżący, do domu wracał tylko na noc i odbywało się to w trybie prze-
pustki (nagrody), to Organ winien rozważyć weryfikację swych dotychczasowych 
ustaleń (zawartych w decyzji z dnia [...] stycznia 2020  r. oraz z dnia [...] marca 
2020 r.) o niespełnieniu, w przypadku Skarżącego przesłanki deportacji w świetle 
powołanej wyżej wykładni art. 2 pkt 2 lit. a ustawy.

Dodatkowo podnieść należy, że przy wykładni znowelizowanego przepisu art. 2 
pkt 2 ustawy należy pamiętać, że nie może ona zmierzać do ograniczenia dostęp-
ności do tego świadczenia. Celem nowelizacji było zrównanie uprawnień osób 
wywiezionych do pracy przymusowej poza granice kraju z wywiezionymi w grani-
cach terytorium państwa polskiego sprzed dnia 1 września 1939 r. Taką wykładnię 
też prezentuje się w orzeczeniach sądów administracyjnych. Kwestia odległości 
miejsca, do którego deportowano (wywieziono) Skarżącego od miejsca jego sta-
łego zamieszkania, jest jedynie jednym z czynników wskazujących na zaostrzony 
charakter represji i podlega ocenie organu przy uwzględnieniu wszystkich innych 
okoliczności sprawy. Nie można zatem z góry wykluczyć sytuacji, w której strona 
była deportowana w rozumieniu ustawy, mimo iż znajdowała się w niedalekim 
oddaleniu od dotychczasowego miejsca zamieszkania (por. wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2012 r., sygn. akt II OSK 227/12).

Sąd orzekający w sprawie w pełni podziela ugruntowane dotąd stanowisko 
sądów administracyjnych, że deportacja w świetle powołanego przepisu i przy 
uwzględnieniu stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, stanowiła szczególnie 
dotkliwą formę represji, która musiała się łączyć z przymusowym wywiezieniem, 

„wyrwaniem” i odizolowaniem od dotychczasowego środowiska. Było to zwłasz-
cza uciążliwe w odniesieniu do osób bardzo młodych lub w podeszłym wieku, 
których zdolności do samodzielnej egzystencji w nowym miejscu były znacznie 
ograniczone. Następowało to zaś kosztem znacznego pogorszenia warunków 
życiowych, w stosunku do warunków, istniejących w dotychczasowym miejscu 
pobytu lub zamieszkania. Jak zaznaczył też Trybunał Konstytucyjny, wywożeni 
do pracy przymusowej byli przed wszystkim ludzie młodzi. Nie obojętne były też 
warunki, w których osoby wywiezione musiały funkcjonować w miejscu deporta-
cji oraz konieczność organizowania codziennego życia od podstaw. Jednak decy-
dującym, w takim przypadku, był brak możliwości utrzymania dotychczasowych 
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więzi rodzinnych, przyjacielskich i sąsiedzkich. Istotnym zatem będzie ustalenie 
czy osoba deportowana mogła odwiedzać dom rodzinny, znajomych oraz przyja-
ciół i czy mogła kontynuować istniejące więzi rodzinne i społeczne – gdzie było 
jej rzeczywiste centrum życiowe. Deportacja wiązała się też niewątpliwie z życiem 
w otoczeniu wrogości, brakiem więzi społecznych, wyobcowaniem kulturowym 
i językowym, co dodatkowo pogłębiało charakter tej represji (por. np. wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2013 r., sygn. 
akt II SA/Gd 786/12; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 
2015 r., sygn. akt II OSK 1722/13).

W związku z powyższym wywiezienie, jak w przypadku Skarżącego, do 
sąsiedniej miejscowości (rzeczywista odległość nie ma w przedmiotowej sprawie 
decydującego znaczenia), jeżeli trwało co najmniej 6 miesięcy i było związane 
z wykonywaniem pracy przymusowej wypełnia ustawowe przesłanki uprawniające 
do świadczenia pieniężnego.

Nie zmieniają tego faktu twierdzenia Organu, stanowiące błędną interpretację 
oświadczeń Skarżącego, składanych w toku postępowania. Okoliczność, że Skar-
żący – wówczas 12-letnie dziecko, jak wskazał Organ „dochodził” do pracy i po 
pracy wracał do domu, nie stanowi o złagodzeniu represji, a raczej o braku wni-
kliwego przeanalizowania indywidualnej sytuacji Skarżącego. Nie można bowiem 
z tego rodzaju okoliczności wyprowadzać wniosku o utrzymywaniu przez Skar-
żącego więzi rodzinnych. Wskazywanie na wyrwane z kontekstu złożonych przez 
Skarżącego oświadczeń, że wracał on do domu rodzinnego, w świetle ustaleń 
w zakresie wieku dziecka, całodniowym braku jedzenia i picia, stosowanych kar, 
braku w istocie więzi rodzinnych i społecznych, odległości, jaką dziennie (przed 
i po pracy) musiało pokonywać dziecko, poddane następnie nadludzkiemu wysił-
kowi przy pracy, stanowi nieprawidłową ocenę zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego. Tym bardziej, że była to jak na chłopca praca ciężka, bez możliwości 
jedzenia, picia czy toalety. Organ nie rozważył oświadczenia Skarżącego, że powrót 
do domu stanowił przepustkę/nagrodę i dawał jedyną możliwość spożycia posiłku.

Powyższe ustalenia, nie mogły zostać uznane za oparte na prawidłowej ocenie 
całokształtu materiału dowodowego. W ocenie Sądu Organ nie poczynił ustaleń 
pozwalających na udzielenie odpowiedzi, czy poza odległością od miejsca zamiesz-
kania i dochodzenia do pracy, w przypadku Skarżącego zachodziły inne okoliczno-
ści, wskazujące na fakt deportacji. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, ani decyzji 
jej poprzedzającej, nie wynika, na podstawie jakich okoliczności oraz dowodów 
organ uznał, że Skarżący nie został deportowany, tj. „wyrwany” ze swojego dotych-
czasowego środowiska. Organ w uzasadnieniu decyzji w istocie ograniczył się 
do stwierdzenia, że Wnioskodawca został skierowany do pracy w miejscowości 
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sąsiedniej w stosunku do miejsca stałego zamieszkania, do pracy dochodził, a więc 
nie nastąpiło odizolowanie od środowiska.

11. Zdaniem Sądu ani wykonywanie pracy przymusowej w miejscowości poło-
żonej w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania ani nawet, jak w okolicz-
nościach tej sprawy „dochodzenie do pracy”, nie przesądza o braku przesłanki 
deportacji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy. Dla ustalenia istnienia tej przesłanki 
istotne są bowiem wszystkie okoliczności sprawy, które w stanie faktycznym kon-
kretnej sprawy mogą przesądzić o uznaniu za deportację również wywiezienia 
do pracy przymusowej do miejscowości położonej w niewielkiej odległości od 
dotychczasowego miejsca zamieszkania. Należy mieć bowiem na uwadze to, że do 
pracy przymusowej, jak w tej sprawie – wywożone były dzieci, dla których zmiana 
miejsca pobytu, nawet jeśli miejsce to nie było znacznie oddalone od dotychczaso-
wego miejsca zamieszkania, w powiązaniu z innymi czynnikami, może przesądzać 
o zaostrzonym charakterze represji, której zostały poddane. W tym też kontekście 
istotne jest zatem ustalenie nie tylko samej odległości od dotychczasowego miej-
sca zamieszkania do miejscowości, do której dana osoba została wywieziona, ale 
również, gdzie przebywała jej najbliższa rodzina, czy mogła się z nią kontaktować, 
w jakich warunkach żyła po wywiezieniu do pracy przymusowej, jakiego rodzaju 
pracę wykonywała, jakie było wobec niej nastawienie nowego otoczenia. Wszystkie 
te czynniki łącznie mogą bowiem w okolicznościach konkretnej sprawy przesądzić 
o zaistnieniu przesłanki deportacji w przedstawionym wyżej rozumieniu.

Skarżący w toku postępowania podnosił, że pracę przymusową wykonywał 
codziennie od rana do późnych godzin wieczornych. Odległość, jaką dziennie 
musiało pokonać dziecko do i z pracy to 32 km, czyli tyle, ile dziennie pokonują 
pielgrzymi jednej z najdłuższych w Polsce tras pielgrzymek na J.G. do C. (ze Ś. 
i S.). Pokonywana dziennie odległość w połączeniu z niewolniczą pracą nie dają 
możliwości obrony tezy o podtrzymaniu normalnych czy wręcz jakichkolwiek 
relacji społecznych i rodzinnych. Jeśli przyjąć, że przeciętnie dorosły człowiek 
maszeruje z prędkością 5km/h, to na pokonanie trasy, jaką miał Skarżący potrze-
bowałby dziennie 6 godzin (gdyby był dorosłym, w miarę szybko maszerującym 
człowiekiem). Uwzględnienie, że Skarżący był dzieckiem oraz proste zestawienie 
czasu, który Skarżący musiał poświęcić na dojście do i z pracy i czasu samej pracy 
wykonywanej od rana do wieczora, dałoby Organowi obraz rzeczywistości dziecka 
i czasu, jaki mógł „spędzić z rodziną”, przy odliczeniu oczywiście czasu możliwego 
do wykorzystania na sen.

12. Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Sądu Skarżący, nawet jeśli wracał 
wyczerpany, głodny i spragniony do rodzinnego domu, to wbrew bezrefleksyjnemu 
stanowisku Organu, nie miał możliwości utrzymywania rodzinnych i społecz-
nych relacji, jakie w tym wieku powinno utrzymywać dziecko. Ponadto Skarżący 



206 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

podnosił, że powrót do domu stanowił przepustkę/nagrodę, zatem oświadczenie 
to powinno raczej skutkować przyjęciem, że co do zasady nie było to dozwolone. 
Organ nie ocenił prawidłowo powyższej okoliczności, szczególnie w kontek-
ście młodego wieku Skarżącego, faktu wykonywania pracy od świtu do zmroku, 
a także faktu zaostrzenia represji w stosunku do Skarżącego i doznanej przez niego 
w wyniku pobicia przez Niemca utraty wzroku w jednym oku. Wszystkie wskazane 
okoliczności oznaczać powinny, że Skarżący został wyrwany ze swojego dotych-
czasowego środowiska, pozbawiony więzi rodzinnych, przyjacielskich i sąsiedzkich, 
poddany represjom oraz zmuszony do niewolniczej pracy

Powyższe okoliczności świadczą niewątpliwie o represji w stosunku do Skarżą-
cego, co wskazywać może na zaistnienie w jego przepadku przesłanek deportacji 
w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, a w konsekwencji mogły stać się podstawą do 
przyznania Skarżącemu wnioskowanego świadczenia pieniężnego. Jednak okolicz-
ności te nie zostały zinterpretowane i ocenione w prawidłowy sposób przez organ 
rozpatrujący sprawę, ani rozważone zgodnie z art. 80 K.p.a.

Wskazać trzeba, że ustalenie stanu faktycznego w drodze wyczerpującego zebra-
nia i oceny materiału dowodowego jest funkcją postępowania administracyjnego. 
W postępowaniu administracyjnym to organy administracji publicznej zobo-
wiązane są, zgodnie z art. 7 i 77 § 1 K.p.a., do podejmowania wszelkich kroków 
niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wyczerpującego 
zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego, mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes obywateli. Na nich zatem spoczywa obowiązek przepro-
wadzenia całego postępowania, co do wszystkich istotnych okoliczności rozpozna-
wanej sprawy, a także oceny na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy 
dana okoliczność została udowodniona.

13. Z lektury akt sprawy wynika, że Organ nie zadał sobie trudu przeanalizowa-
nia treści zawartych w składanych przez Skarżącego pismach. O znacznej niepo-
radności Skarżącego w formułowaniu myśli świadczy jego wniosek, gdyż wyraźnie 
widać, że samo pisanie sprawia mu kłopot (zdołał się ledwo podpisać). W tej sytu-
acji Organ powinien rzetelnie zebrać informacje od Skarżącego w dogodnych dla 
niego warunkach, w sposób uwzględniający jego sytuację, zwłaszcza zdrowotną (na 
piśmie bądź w drodze przesłuchania w miejscu zamieszkania), tak by uzyskać infor-
macje co do wywiezienia do pracy przymusowej; możliwości opuszczania miejsca 
wywiezienia, warunków nie tylko pracy ale i życia, czy było przyzwolenie na roz-
mawianie w języku polskim, zachowania Niemców wobec Skarżącego, charakteru 
możliwości powrotu do domu rodzinnego itp. Dopiero tak zebrany materiał dowo-
dowy (wszystko to, co podał Skarżący w swoich pismach do Organu, ew. wskazane 
przesłuchanie dokonane we właściwy sposób, zeznania świadka wnioskowanego 
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przez Skarżącego, dałoby podstawy do dokonania przez Organ rozpatrzenia i roz-
strzygnięcia sprawy).

Stwierdzić zatem należy, że Organ nie przeprowadził w sposób należyty postę-
powania dowodowego, z naruszeniem przepisów art. 7, art. 77 § 1 i nie rozpatrzył 
ich zgodnie z wymogami art. 80 K.p.a. W konsekwencji Organ dopuścił się rów-
nież naruszenia art. 107 § 1 i 3 K.p.a., który wymaga, by uzasadnienie faktyczne 
decyzji zawierało wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, 
na których się oparł, oraz przyczyn z powodu których innym dowodom odmówił 
wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne, wyjaśnienie podstawy 
prawnej decyzji z przytoczeniem przepisów prawa.

14. Końcowo Sąd zauważa, że z lektury uzasadnień obu decyzji odnieść można 
wrażenie, że Organ, mimo że jest powołany do rozstrzygania spraw ludzi star-
szych z reguły pokrzywdzonych w czasie okupacji hitlerowskiej, nie skupił się na 
wszechstronnym i rzetelnym zebraniu dowodów, ich właściwej swobodnej ocenie 
i wyważonym rozstrzygnięciu, lecz dążył przede wszystkim do uzasadnienia decy-
zji negatywnej, odmawiającej świadczenia. Takie podejście Organu nie zasługuje 
na aprobatę.

15. Przy ponownym rozpoznawaniu sprawy i podejmowaniu rozstrzygnięcia 
Organ powinien uwzględnić poczynione wyżej uwagi. Zgodnie bowiem z treścią 
art. 153 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ocena 
prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu 
wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przed-
miotem zaskarżenia. Organ przeprowadzi też dokładne i wyczerpujące postępowa-
nie dowodowe, uwzględniając zasadę szybkości postępowania i biorąc pod uwagę 
podeszły wiek Skarżącego, by nie przedłużać zbędnie procedowania, w konsekwen-
cji którego rozstrzygnie o uprawnieniu Skarżącego do dochodzonego świadczenia. 
Następnie wyda decyzję, zawierającą uzasadnienie zgodne z przepisem art. 107 § 3 
K.p.a.

16. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd, na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c 
w związku z art. 135 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, z uwagi na naruszenie prawa materialnego – przez jego błędną wykładnię 
oraz naruszenie prawa procesowego, które mogło mieć istotny wpływ na wynik 
sprawy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję ją poprzedzającą.
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Monografia „Dowód z zeznań świadka w procesie cywilnym” autorstwa Karoliny 
Ziemianin jest opracowaniem naukowym z zakresu prawa postępowania cywil-
nego. Wybór problematyki prawnej objętej zakreślonym tytułem jest jak najbardziej 
trafny z punktu widzenia potrzeb wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. 
Dowód z zeznań świadka w postępowaniu cywilnym stanowi niezwykle istotny ele-
ment wielu sądowych postępowań cywilnych, decydujący w sposób istotny o prze-
biegu i sposobie ich zakończenia. Jest to problematyka o dużej doniosłości nie 
tylko dla praktyki sądowej, lecz także dla nauki postępowania cywilnego. Wystę-
pujące w obrębie tej tematyki zagadnienia prawne dotyczą bowiem zarówno kwe-
stii sprawności i efektywności sądowego postępowania cywilnego, jak i potrzeby 
respektowania określonych prawem podstawowych praw i wolności obywatelskich. 

Problematyka dowodu z zeznań świadka w procesie cywilnym, stanowiącym 
zasadniczy rodzaj postępowania cywilnego, była już przedmiotem wielu innych 
opracowań naukowych. Na jej tle powstało także bogate orzecznictwo sądów 
powszechnych i Sądu Najwyższego. W ostatnich latach pojawiły się w tym zakre-
sie nowe zjawiska społeczne i informatyczne oraz duże zmiany ustawodawcze, 
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którymi niejednokrotnie zajmowano się w opracowaniach naukowych o charakte-
rze przyczynkarskim. Istnieje więc niewątpliwie duże zapotrzebowanie na szersze 
i bardziej wnikliwe studium naukowe poświęcone problematyce dowodu z zeznań 
świadków w procesie cywilnym w aktualnych warunkach cywilizacyjnych. Wiąże 
się to bowiem także z ciągłym poszukiwaniem sposobów i metod zmierzających do 
zwiększenia szybkości i efektywności sądowego postępowania cywilnego i prawi-
dłowości podejmowanych w nim decyzji orzeczniczych, mających istotny wpływ 
na ogólną ocenę wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Zainteresowanie 
tą problematyką ze strony doktryny zasługuje zatem na wysokie uznanie. Z tych 
względów podjęcie się kolejnego opracowania problematyki dowodu z zeznań 
świadka w procesie cywilnym uznać wypada za przedsięwzięcie w pełni trafne 
naukowo i bardzo przydatne dla praktyki sądowej.

Recenzowana monografia stoi na należytym poziomie merytorycznym i sta-
nowi niewątpliwie udaną próbę samodzielnego i nowatorskiego ujęcia i przedsta-
wienia problematyki, której jest poświęcona. Uwzględniono w niej aktualny stan 
prawny oraz najnowsze wypowiedzi doktryny i judykatury. Istotnym i interesują-
cym elementem recenzowanej pracy są zawarte w niej uwagi prawnoporównawcze. 
Autorka wykazała się przy tym dobrą znajomością literatury zagranicznej, zwłasz-
cza niemieckiej i amerykańskiej. To samo dotyczy orzecznictwa sądów polskich 
i obcych, trybunałów międzynarodowych oraz praktyki stosowania prawa. W pracy 
posłużono się głównie metodą dogmatyczną, lecz także metodą porównawczą 
i historyczną. Uwagi zawarte w pracy mają duże walory poznawcze. Rozważania 
autorki są jasne i logiczne. Powoduje to, że pracę czyta się z łatwością.

Podjęta w monografii problematyka jest bardzo szeroka i złożona. Krzyżują 
się w niej różnorodne zagadnienia z zakresu prawa postępowania cywilnego oraz 
z zakresu innych dziedzin prawa. Praca składa się z dwóch zasadniczych części. 
Rozdziały I i II stanowią niejako wstęp do zasadniczych rozważań poświęconych 
dowodowi z zeznań świadka w procesie cywilnym ujętych w rozdziałach III–VI. 

W rozdziale pierwszym pracy zawarto uwagi ogólne o dowodach w postępo-
waniu cywilnym. Dotyczą one w szczególności pojęcia dowodu, środka dowo-
dowego, źródła dowodowego i przedmiotu dowodu. Pojęcia te nie są jednolicie 
ujmowane w ustawodawstwie, judykaturze i doktrynie. Dość powiedzieć, że samo 
wieloznaczne słowo „dowód” jest w kodeksie postępowania cywilnego używane 
w znaczeniu środka dowodowego (np. w art. 3 i 210 § 1), czynności dowodowej, 
czyli dowodzenia albo udowodnienia (np. w art. 227, 228 § 1 i art. 229), postępo-
wania dowodowego (np. w art. 236 i 242), wyniku postępowania dowodowego (np. 
w art. 233 § 1), czynnika przekonującego sąd o istnieniu albo nieistnieniu okre-
ślonego faktu (np. w art. 244 § 1 i art. 245) oraz dokumentu, przedmiotu oględzin 
i przedmiotu utrwalającego i przenoszącego obrazy lub dźwięki (np. art. 187 § 2 
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pkt 4, i art. 208 § 1 pkt 2). Z podobną rozbieżnością znaczeniową słowa „dowód” 
spotykamy się w polskiej i zagranicznej literaturze prawniczej oraz w judykatu-
rze. Autorka podjęła się próby uporządkowania tych rozbieżności, przyjmując 
ostatecznie, że w ścisłym znaczeniu termin „dowód” oznacza środek dowodowy, 
który umożliwia dowodzenie, czyli przekonanie się o istnieniu lub nieistnieniu 
faktów, a tym samym o prawdziwości twierdzenia o faktach. Z kolei przez środek 
dowodowy rozumieć należy nośnik informacji pozwalający na stwierdzenie istnie-
nia lub nieistnienia faktu mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. 
Następnie Autorka przyjęła, że źródłem dowodowym jest każdy środek dowodowy 
pozwalający na ustalenie stanu faktycznego w rozpoznawanej przez sąd sprawie, 
niezależnie od tego, skąd pochodzi. Przedmiot dowodu został określony zgodnie 
z art. 227 k.p.c. jako fakt (fakty) mający (mające) istotne znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy. Należą do nich w szerokim ujęciu wszelkie zdarzenia, zjawiska 
i stany rzeczy, które zaszły w przeszłości lub zachodzą obecnie, a także stany psy-
chiczne obejmujące m.in. zamiar, wolę i zgodę. W tym zakresie dalsze rozważania 
Autorki koncentrują się na ciężarze przytoczenia (onus proferendi), notoryjności 
powszechnej i urzędowej, przyznaniu, zasadach doświadczenia oraz prawie jako 
przedmiocie dowodzenia.

Drugi rozdział pracy poświęcono postępowaniu dowodowemu. Przedmiotem 
rozważań zawartych w tym rozdziale są zasadniczo trzy bardzo istotne zagadnienia, 
a mianowicie zasada prawdy w postępowaniu cywilnym, ciężar dowodu i przebieg 
postępowania dowodowego. Podzielić wypada pogląd Autorki, że w postępowa-
niu cywilnym obowiązuje ciągle zasada prawdy, którą kwalifikuje się jako prawdę 
materialną (obiektywną) w przeciwieństwie do tzw. prawdy formalnej (zwanej 
również prawdą sądową). Mimo licznych nowelizacji przepisów kodeksu postępo-
wania cywilnego widoczna jest w nich dążność ustawodawcy do tego, aby ustale-
nia poczynione przez sąd w sprawie były prawdziwe, tj. zgodne z rzeczywistością. 
Istotnym czynnikiem realizacji tak pojmowanej prawdy jest zarówno prawdziwość 
twierdzeń uczestników postępowania co do stanu faktycznego sprawy (zob. art. 3 
k.p.c.), jak i możliwość dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu niewskazanego 
przez strony (art. 232 k.p.c.). Zgodzić się należy ze stwierdzeniami Autorki, że 
zasada prawdy przejawia się w postępowaniu cywilnym nie tylko bezpośrednio, 
lecz także przez realizację innych zasad tego postępowania, a przede wszystkim 
zasadę kontradyktoryjności. Podzielam także zdanie Autorki odnośnie do istoty 
prawdy. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że zawsze chodzi o prawdę względną, 
czyli taką, jaką sąd może osiągnąć dzięki posiadanym środkom, a nie o prawdę 
absolutną, której w życiu nie ma. Za szczególnie interesujące i nowatorskie uznać 
wypada poczynione w tym zakresie rozważania na temat wpływu informatyzacji 
postępowania cywilnego na realizację prawdy w postępowaniu cywilnym. Dotyczy 
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to zwłaszcza uwag poświęconych możliwości przeprowadzenia posiedzenia sądo-
wego za pośrednictwem urządzeń zapewniających dwukierunkową łączność 
obrazu i dźwięku, czyli tzw. rozprawy odmiejscowionej w drodze wideokonferencji 
(art. 151 k.p.c.), przeprowadzenia dowodu z dokumentu elektronicznego (art. 2431 
i nast. k.p.c.) oraz dokumentu niezawierającego tekstu (art. 308 k.p.c.). Do kwestii 
informatyzacji procedury cywilnej Autorka powraca w ostatnim fragmencie roz-
działu drugiego o przebiegu postępowania dowodowego, poświęconego protoko-
łowi elektronicznemu. 

Trzeci rozdział monografii poświęcony został istocie dowodu z zeznań świadka. 
Poza uwagami wstępnymi Autorka zajmuje się w pierwszej kolejności pojęciem 
świadka, a następnie rozważa zagadnienie pozycji świadka w stosunku do innych 
osobowych środków dowodowych w postaci strony i biegłego. W zakresie rela-
cji zachodzących między świadkiem a stroną postępowania Autorka przyjmuje 
za W.  Siedleckim, że stroną w procesie może być podmiot, który prowadzi pro-
ces we własnym imieniu, jeżeli ma zdolność sądową w rozumieniu art. 64 k.p.c. 
Wypowiedź ta jest nieprecyzyjna. Kodeks postępowania cywilnego nie określa, kto 
może być stroną w procesie cywilnym. Uwaga ta dotyczy w szczególności prze-
pisu art. 64 k.p.c., który reguluje tylko kwestię zdolności sądowej strony. Z przepisu 
tego można wyprowadzić logiczny wniosek, że zdolność sądowa jest zdolnością do 
występowania w procesie jako strona, jednakże takiej definicji nie można uznać za 
trafną. Wbrew postanowieniom art. 64 k.p.c. w innych przepisach tego kodeksu 
mowa jest bowiem o jednostce niemającej zdolności sądowej jako o stronie procesu 
(zob. art. 70 § 2, art. 199 § 1 pkt 3, art. 379 pkt 2). Przyjmować natomiast należy, 
że stroną w znaczeniu procesowym jest jednostka oznaczona jako strona danego 
procesu, tj. jednostka, która występuje w danym procesie we własnym imieniu jako 
powód albo jako pozwany. Oznaczenia strony (stron) danego procesu dokonuje 
powód w powództwie. Oznacza on tam siebie jako powoda, a jednostkę, przeciwko 
której wytacza powództwo, jako pozwanego. 

W dalszej części trzeciego rozdziału monografii przedstawione zostały zagad-
nienia dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z obowiązku bycia 
świadkiem oraz pozycji świadków o charakterze szczególnym. Do tych ostatnich 
trafnie zaliczone zostały dzieci, obcokrajowcy, osoby dotknięte chorobą lub niepeł-
nosprawnością oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.  

W rozdziale czwartym recenzowanej monografii omówiona została proble-
matyka sytuacji prawnej i procesowej świadka. W tym zakresie wyróżniono oraz 
przedstawiono szczegółowo obowiązki i uprawnienia świadka. Co się tyczy obo-
wiązków świadka, przedmiotem bliższej analizy jest obowiązek stawiennictwa na 
wezwanie sądu, złożenie przysięgi oraz zeznawania zgodnego z prawdą. Wśród 
uprawnień świadka wyróżniono i poddano bliższej analizie prawo do odmowy 
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zeznań oraz prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie. Poza tym Autorka 
przedstawiła i poddała wnikliwej ocenie uprawnienia świadka o charakterze eko-
nomicznym i organizacyjnym, a w szczególności prawo do żądania zwrotu kosztów 
podróży, kosztów noclegu oraz utraconego zarobku lub dochodu, a ponadto prawo 
do poszanowania godności, prawo do ochrony oraz prawo do prywatności.

Przedmiotem rozważań zawartych w piątym rozdziale recenzowanej monogra-
fii są zasady przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka. Dotyczą one zasadniczo 
trybu składania zeznań oraz metod czy też sposobów prowadzenia przesłuchania. 
Rozważania Autorki dotyczące trybu składania oraz metod prowadzenia przesłu-
chania bazują na dość skąpej regulacji prawnej zawartej w kodeksie postępowania 
cywilnego z uwzględnieniem wypowiedzi doktryny i judykatury. Uzupełniają je 
uwagi porównawcze odnoszące się do rozwiązań przyjętych w kodeksie postę-
powania karnego oraz w innych systemach prawnych, zwłaszcza właściwych dla 
procedury amerykańskiej. Pozwoliło to Autorce na sformułowanie wielu postula-
tów de lege ferenda odnośnie do przeprowadzania dowodów z zeznań świadków 
w postępowaniu cywilnym. Jeżeli chodzi o sposób przeprowadzenia przesłuchania 
świadka, Autorka poddaje szczegółowej ocenie trzy podstawowe metody przesłu-
chań świadka, a mianowicie metodę spontanicznej relacji, pytań kierunkowych 
i pytań krzyżowych. W dalszej części rozważań przedmiotem zainteresowania 
Autorki są zagadnienia dotyczące czynności stron oraz sądu dotyczące ustalenia 
i powołania świadka oraz czynności wymienionych podmiotów w trakcie przesłu-
chania świadka. Za nowatorskie i bardzo interesujące uznać w tym zakresie należy 
rozważania dotyczące dopuszczalności i zakresu przedmiotowego tzw. przygoto-
wania świadka do złożenia zeznań przez stronę lub jej pełnomocnika. Zagadnie-
nie to, na co wskazuje również Autorka, jest przedmiotem licznych wypowiedzi 
i kontrowersji zwłaszcza w literaturze amerykańskiej. Zasadniczego znaczenia 
nabierają na tym tle granice etyki działania zawodowych pełnomocników proceso-
wych. Autorka stawia na tym tle pytanie, czy na gruncie postępowania cywilnego 
strona ma prawo do kontaktowania się ze świadkiem i przekonywania go do zło-
żenia zeznań. Rozważając tak zarysowany problem, Autorka wychodzi z założenia 
właściwego procedurze karnej, według którego spotkania obrońców ze świadkami 
są nieetyczne. Dostrzegając różnice pomiędzy postępowaniem karnym i postępo-
waniem cywilnym, autorka podnosi, że zagadnienie przygotowania świadka przez 
stronę do złożenia zeznań w postępowaniu cywilnym nie jest tak kontrowersyjne 
jak w postępowaniu karnym. Autorka ostatecznie dopuszcza z dużą ostrożnością 
możliwość przygotowania świadka do złożenia zeznań przez stronę, zastrzegając, 
że zakres tych przygotowań powinien być ograniczony wyłącznie do wyjaśnienia 
świadkowi jego praw i obowiązków, a także w jakiej sprawie będzie zeznawał, gdyż 
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nie wpływa to na obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadę prawdy. Z tego 
względu niedopuszczalne byłoby wpływanie strony na treść zeznań świadka.  

Ostatnia część rozważań objętych rozdziałem piątym recenzowanej monografii 
poświęcono bardzo trudnej problematyce ograniczenia dowodu z zeznań świadka. 
Problematyka ta zasługuje na odrębne opracowanie monograficzne ze względu 
na występujący w niej trudny splot regulacji prawa cywilnego i prawa postępowa-
nia cywilnego. W rachubę wchodzą tutaj zwłaszcza regulacje zawarte w art. 246 
i 247 k.p.c. oraz art. 74 k.c. Poczynione na tym tle uwagi Autorki w narzuconych 
względami wydawniczymi granicach są należycie uporządkowane oraz starannie 
opracowane pod względem merytorycznym, z należytą dozą krytyki odnośnie do 
niektórych wypowiedzi doktryny i judykatury w tym zakresie. 

Ostatni rozdział recenzowanej monografii zawiera rozważania i uwagi na temat 
wartości dowodowej zeznań świadka. Podzielam opinię, że ocena dowodu z zeznań 
świadka jest jednym z trudniejszych zadań sądu. Uwagi na ten temat Autorka 
rozpoczyna od podania informacji medycznych i psychologicznych dotyczących 
pamięci i zapamiętywania oraz istoty spostrzegania, na który wpływ mają emocje, 
czynniki osobowościowe i oddziaływanie innych osób. Następnie szeroko anali-
zuje pojęcie zeznań szczerych, prawdziwych i wiarygodnych, z uwzględnieniem 
nie tylko literatury prawniczej, ale przede wszystkim literatury psychologicznej. 
Szczególnie interesujące w tym zakresie dla praktyków prawa, zwłaszcza sędziów, 
są powołane przez Autorkę wyniki psychologicznych badań empirycznych prze-
prowadzonych wśród sędziów na temat kryteriów, jakimi kierują przy ocenie wia-
rygodności zeznań świadków.  

Na zakończenie nakreślonych uwag recenzyjnych chciałbym powrócić nieco 
przewrotnie do pierwszego zdania monografii, w którym stwierdzono, że „w spra-
wach cywilnych dowód z zeznań świadka ma znaczenie podstawowe”. Mam duże 
wątpliwości co do trafności tego stwierdzenia. Autorka wspiera przytoczone zdanie 
wypowiedzią J. Benhama, datowaną na 1935 rok, a więc pochodzącą z zupełnie 
innej, minionej już epoki. Dane statystyczne z czasów współczesnych wskazują, że 
wśród milionowych ilości spraw cywilnych wpływających do sądów powszechnych 
dominują sprawy rejestrowe i wieczystoksięgowe, w których zasadnicze znacze-
nie dowodowe mają dokumenty, a nie zeznania świadków. Poza tym współczesny 
obrót prawny w sprawach cywilnych jest coraz bardziej dokumentowany, zarówno 
w postaci klasycznej (papierowej), jak i elektronicznej, co powoduje daleko idące 
ograniczenia możliwości dowodzenia w takich sprawach za pomocą zeznań 
świadków. 

Konkludując poczynione uwagi, wypada podkreślić, że podjęcie się mono-
graficznego opracowania problematyki dowodu z zeznań świadka zasługuje na 
wysokie uznanie. Jest to przedsięwzięcie w pełni trafne i przydatne nie tylko dla 
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teorii prawa postępowania cywilnego, lecz także dla praktyki sądowej. Z racji treści 
poznawczych wymienione opracowanie należy uważać za ważny dla nauki prawa 
wkład w postaci nowych uwag i przemyśleń. Recenzowana monografia może zain-
teresować zarówno teoretyka, jak i praktyka stykającego się w swej działalności 
z prawem postępowania cywilnego.
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Z przedmowy redaktorów wynika, że tom II jest kontynuacją rozpoczętej w 2006 
roku serii wydawniczej, w której Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii 
Europejskiej (wcześniejsza nazwa: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego) 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prezentuje studia i artykuły 
naukowe przygotowane przez przedstawicieli prawa międzynarodowego z różnych 
ośrodków akademickich. Do publikowania swoich prac naukowych zaproszono 
także doktorantów.

Tom II – w porównaniu do tomu I – został rozbudowany o nowe działy. Zaliczyć 
do nich należy dział poświęcony historii prawa i stosunków międzynarodowych. 
Autorzy sygnalizują, że będą w nim zamieszczać teksty dokumentów, które już kie-
dyś ukazały się w różnych opracowaniach, a także nowe, by przybliżyć ich treść 
szerszemu ogółowi badaczy.

Kolejny dział to opracowania prezentujące sylwetki i twórczość naukową pro-
fesorów prawa międzynarodowego (kontynuacja z tomu I). Autorzy zamierzają też 
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kontynuować publikację dokumentów międzynarodowych z zakresu polskiej prak-
tyki traktatowej.

Jak wynika z przedmowy, Autorzy postawili sobie ambitne cele. Sądząc po imio-
nach i nazwiskach redaktorów  – specjalistów prawa międzynarodowego  – mają 
wszelkie przesłanki, aby te cele osiągnąć. Tomem tym autorzy oddają zarazem hołd 
jednej ze współredaktorek – dr Kindze Stasiak, która zmarła w 2019 roku. 

Na uwagę zasługują wszystkie artykuły i studia prezentowane w dziale pierw-
szym. Każdy z nich omawia ważną kwestię z dziedziny międzynarodowego 
prawa publicznego. Omówiono m.in. wpływ konfliktów zbrojnych na traktaty 
(dr L. Brodowski), pojęcie sporu między państwami w orzecznictwie trybunałów 
międzynarodowych: Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i Mię-
dzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (dr Ł.D. Dąbrowski). Do orzecznictwa 
Trybunału Sprawiedliwości nawiązuje też dr E. Krzysztofik w artykule pt. „Problem 
nazwisk obywateli migrujących” (s. 41 i n.).

Z kolei ochronie praw człowieka poświęcono dwa opracowania: dr A. Wedeł-
-Domarackiej („Prawne podstawy i zakres współpracy organizacji międzyna-
rodowych w sferze realizacji praw człowieka  – przypadek Rady Europy i Unii 
Europejskiej” – s. 137 i n.) oraz dr I. Topy („Migracyjna detencja dzieci a między-
narodowe standardy ochrony praw człowieka” – s. 121 i n.).

Wśród artykułów znajdują się także dwie pozycje związane z historią. Regulacje 
międzynarodowe w „Instytucjach” Gaiusa to przedmiot zainteresowania dr. I. Lera-
czyk (s. 73 i n.), która zajęła się także konsekwencjami naruszenia nietykalności 
posłów kartagińskich (s. 57 i n.).

Do współczesnych nam czasów nawiązuje mgr A. Szwed, pisząc o uruchomie-
niu unijnej procedury kontroli praworządności wobec Polski (s. 107 i n.). Nato-
miast dr M. Półtorak za przedmiot swojego opracowania obrała Europejski Urząd 
Wsparcia w Dziedzinie Azylu (EASO) (s. 87 i n.). Autorka już w tytule artykułu 
stawia znak zapytania: czy to jest „tylko” urząd czy już agencja? Odpowiedź znaj-
dziemy w opracowaniu. 

Jak wynika z tej krótkiej prezentacji, w II tomie „Studiów i materiałów” podjęto 
rozważania na temat wielu istotnych zagadnień. Spektrum zainteresowań auto-
rów jest bardzo szerokie: od czasów sprzed naszej ery aż po czasy nam współcze-
sne. Wszystkie opracowania cechuje wnikliwość, co potwierdzają nieraz bardzo 
obszerne przypisy. 

W dziale „Profesorowie prawa międzynarodowego” dr hab. B. Krzan (Uniwer-
sytet Wrocławski) przybliżył czytelnikom sylwetkę prof. dra hab. Karola Wolfkego 
z Uniwersytetu Wrocławskiego (s. 155 i n.), „legendarnej postaci”, powszechnie 
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znanej prawnikom międzynarodowcom. Wielu z nas cytowało i cytuje do dziś fun-
damentalne pozycje jego autorstwa. Warto zatem pochylić się nad opracowaniem 
prof. B. Krzana. Sądzę, że dział ten będzie stale obecny w kolejnych tomach „Stu-
diów i Materiałów”.

Dział zatytułowany „Z historii prawa i stosunków międzynarodowych” prezen-
tuje Akt Unii Lubelskiej z 1569 roku w opracowaniu dr A. Szarek-Zwijacz (s. 175 
i n.). Warto zauważyć, że oryginał obrazu Jana Matejki „Unia lubelska” znajduje 
się w Muzeum Narodowym w Lublinie jako depozyt Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

Ostatni dział przygotowany przez dr. hab. W.S. Staszewskiego zawiera dwu-
stronne umowy o ochronie grobów i cmentarzy zawarte przez Polskę (s. 191 i n.). 
W końcowej części tomu zawarto natomiast bogatą bibliografię wykorzystanych 
przez autorów opracowań naukowych. 

Niezwykle chwalebne jest, że pojawia się coraz więcej inicjatyw lokalnych ośrod-
ków akademickich z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (lubelskie 

„Studia i Materiały”, krakowskie „Problemy Współczesnego Prawa Międzynaro-
dowego, Europejskiego i Porównawczego”), do których piszą prawnicy między-
narodowcy z różnych uczelni. Taka wymiana myśli pracowników naukowych jest 
bardzo cenna, nie zastąpi nam jednak corocznych sesji naukowych organizowa-
nych z okazji zjazdów katedr prawa międzynarodowego publicznego i osobistych 
kontaktów. Miejmy nadzieję, że wkrótce do nich powrócimy.
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Zbigniew Ofiarski, Indywidualne konta emerytalne. 
Aspekty podatkowoprawne  

i organizacyjno-funkcjonalne 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020 ISBN: 978-83-8085-350-8, ss. 286

Zainteresowanie inwestowaniem w ramach tzw. III filara ubezpieczeń emerytal-
nych rośnie wraz z obniżką stóp procentowych i towarzyszącym jej spadkiem 
oprocentowania lokat bankowych. Stopy procentowe bliskie zeru i związana z tym 
nieopłacalność lokowania pieniędzy w bankach zachęcają coraz więcej osób do 
inwestowania środków na rynku kapitałowym. 

Monografia Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organi-
zacyjno-funkcjonalne autorstwa prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego już samym 
tytułem przyciąga czytelnika zainteresowanego prawnymi aspektami funkcjono-
wania rynku finansowego. Dotychczas w literaturze przedmiotu nie podjęto się 
bowiem opracowania naukowego tej problematyki w tak kompleksowy sposób. 

Autora publikacji przedstawiać nie trzeba. Kierował Katedrą Prawa Finanso-
wego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, w środowisku 
uniwersyteckim sprawował m.in. funkcje dziekana, prodziekana, członka Rady 
Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest wybitnym przed-
stawicielem prawa finansowego, uznanym autorem publikacji z zakresu prawa 
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finansów publicznych, finansów samorządowych, prawa bankowego i dewizowego 
oraz prawa podatkowego. W kręgu zainteresowań Pana Profesora leży przede 
wszystkim stosowanie prawa. Recenzowana monografia w cenny sposób ukazuje 
problemy praktyczne związane nie tylko z funkcjonowaniem indywidualnych kont 
emerytalnych (IKE) we wszystkich ich aspektach, takich jak idea IKE, ich struktura, 
limity, otwieranie i zamykanie kont, kwestie podatkowoprawne i pozapodatkowe 
determinującymi rozwój IKE, lecz także z ich osadzeniem w systemie ubezpieczeń 
emerytalnych.

Książka Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organiza-
cyjno-funkcjonalne stanowi wszechstronne opracowanie zagadnienia IKE wprowa-
dzonych do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 20 października 
2004 roku o indywidualnych kontach emerytalnych1, obecnie o zmienionym tytule: 
ustawa z dnia 20 października 2004 roku o indywidualnych kontach emerytal-
nych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego2. Wspomnieć 
wypada, że celem IKE jest długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w ramach 
tzw. III filaru emerytalnego. Jak powszechnie wiadomo, uczestnictwo w I filarze, 
czyli ZUS, jest obowiązkowe, natomiast przystąpienie do IKE lub indywidualnego 
konta zabezpieczenia emerytalnego jest dobrowolne. Zamiany koncepcji dotyczą-
cej systemu emerytalnego w Polsce i towarzyszące im nowelizacje, jakie następo-
wały i następują w ostatnich latach w systemie emerytalnym, mogą powodować 
trudność z ustaleniem zakresu poszczególnych regulacji prawnych. Recenzowana 
monografia w obszerny sposób wskazuje przeobrażenia, jakie miały miejsce 
w zakresie systemu ubezpieczeń emerytalnych. W szczególności zaś w przedmiocie 
III filara zabezpieczenia emerytalnego, który obejmuje zarówno formy grupowego 
gromadzenia i inwestowania środków: pracownicze programy emerytalne (utwo-
rzone w 1999 r.) oraz pracownicze plany kapitałowe (utworzone w 2019 r.), jak 
i formy indywidualnego gromadzenia oraz inwestowania środków: indywidualne 
konta emerytalne (utworzone w 2004 r.), indywidualne konta zabezpieczenia eme-
rytalnego (utworzone w 2012 r.). 

Warto zwrócić uwagę na dotychczasowe opracowania problematyki ubezpie-
czeń społecznych, odnoszące się do zagadnień prawnych związanych z podstawami 

1  Tekst pierwotny Dz.U. nr 116, poz. 1205.
2  Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1808 ze zm., zwana dalej u.IKE. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. 

o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. nr 75, poz. 398) wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych 
z dnia 20 kwietnia 2004 r., umożliwiające założenie, obok funkcjonującego już indywidualnego 
konta emerytalnego (IKE), dodatkowego indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE).
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funkcjonowania odpowiednio: systemu ubezpieczeń społecznych3, pracowniczych 
programów emerytalnych4, pracowniczych programów kapitałowych5 oraz indy-
widualnych kont emerytalnych6. Podkreślić należy, że recenzowana publikacja 
na tle dotychczasowej literatury stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie 
zagadnień związanych z IKE, będących od ponad 16 lat jednym z elementów skła-
dających się na system zabezpieczenia społecznego. Monografia autorstwa prof. 
Zbigniewa Ofiarskiego w syntetyczny sposób przedstawia najważniejsze kwestie 
związane z istotą i charakterem IKE. Omówiono w niej także potencjalne problemy 
powstałe w praktyce korzystania z formy IKE.

To wartościowe opracowanie w sposób wyraźny wyróżnia się na tle dorobku 
nauki, zachęcając do lektury nie tylko osoby profesjonalnie zajmujące się formami 
indywidulanego gromadzenia środków na cele emerytalne, pracowników organów 
podatkowych, doradców podatkowych, lecz także osoby zainteresowane problema-
tyką funkcjonowania IKE, w tym gromadzące oszczędności w tej formie. 

Opracowanie wskazanej monografii należy uznać za słuszne z co najmniej 
kilku powodów. Po pierwsze, odbywająca się w ostatnich latach dyskusja na temat 
zabezpieczenia emerytalnego, jaka miała miejsce w środowisku praktyków rynku 
emerytalnego – a także szerzej: rynku finansowego – uwieńczona została uchwa-
leniem ustawy o IKE, poszerzonej następnie o IKZE. Tytułowe IKE to dobrowolny 
system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są indywidualne 
(prywatne) oszczędności. 

Po drugie, IKE stanowią alternatywne formy zbiorowego oszczędzania, które 
w pewnym zakresie mogą być związane z pokryciem tzw. ryzyka emerytalnego. 

3  K. Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011; J. Wantoch-Rekowski, 
System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawnofinansowe, Warszawa 2014; 
A. Wypych-Żywicka (red.), System prawa ubezpieczeń społecznych, Tom I. Część ogólna, Warszawa 
2020. Częściowo problematyka podjęta także w monografii: P. Lenio, Publicznoprawne źródła 
finansowania ochrony zdrowia, Warszawa 2018. 

4  M. Krajewski, Pracownicze programy emerytalne  – charakterystyka prawna, Łódź 2014; I. Sie-
rocka, Pracownicze programy emerytalne, Białystok 2010; A. Sołdek, Trzeci filar systemu emery-
talnego w Polsce, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2014, nr 99, 
s. 95–113.

5  S. Jakubowski, A. Prusik, Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz, Warszawa 2019; S. Jakubow-
ski, Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym, „Zeszyty Naukowe Politechniki 
Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2019, nr 80, s. 85–98; S. Jakubowski, Świadczenia z pra-
cowniczych planów kapitałowych, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”  2019, nr 2, s. 97–115.

6  Ł. Dopierała, Indywidualne konta emerytalne prowadzone przez zakłady ubezpieczeń. Efektywność 
inwestycyjna i zasady funkcjonowania, Gdańsk 2018; A. Kopeć, K. Niziołek, P. Paczkowski, Indy-
widualne konta emerytalne. Komentarz, Warszawa 2005; T. Sowiński, Indywidualne konta emery-
talne – siedem chudych lat, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość” 2011, t. VIII, s. 150–164.
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Publiczny system emerytalny gwarantuje emerytury, jednak zintensyfikowany 
w ostatnich latach proces starzenia się społeczeństwa sprawia, że nie będą one 
wypłacane we wcześniej oczekiwanej wysokości. Problem niskich świadczeń po 
zakończeniu pracy zawodowej dotyczy zwłaszcza młodego pokolenia  – głównie 
osób, które mają obecnie poniżej 40 lat i nie zgromadziły tzw. kapitału początko-
wego w ZUS. Program IKE stanowi więc uzupełnienie emerytury w ramach tzw. 
III filara emerytalnego. Kapitał zebrany na rachunku IKE ma na celu sprawić, aby 
przyszli emeryci mieli większe wypłaty emerytury, co – zdaniem twórców ustawy – 
ma przełożyć się na bezpieczną przyszłość i wyższy standard życia po ustaniu 
aktywności zawodowej.

Po trzecie, warto podkreślić, że walory praktyczne opracowania nie budzą 
jakichkolwiek wątpliwości. Będzie ono bowiem stanowiło cenną pomoc w zakresie 
interpretacji ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. 

Recenzowana monografia składa się z czterech rozdziałów opatrzonych wstę-
pem, zakończeniem, a także wykazem bibliografii. W rozdziale I scharakteryzo-
wano IKE na tle funkcjonującego w Polsce systemu ubezpieczeń emerytalnych. 
Omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego systemu ubezpieczeń 
emerytalnych, wskazując na jego złożoność i zróżnicowanie. Zasadniczym celem 
ekonomicznym wprowadzenia z dniem 1 stycznia 1999 roku trzech filarów był 
podział ryzyka między rynek finansowy i rynek pracy przez wprowadzenie sys-
temu mieszanego o charakterze rapartycyjno-kapitałowym (s. 25). Wartościowe 
z poznawczego punktu widzenia jest przedstawienie ewolucji polskich ubezpieczeń 
emerytalnych – procesu, który formalnie został rozpoczęty z dniem 1 stycznia 1999 
roku. 

I filar emerytalny ma charakter obowiązkowy, a składki są ewidencjonowane 
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na wyodrębnionym koncie każdego ubezpie-
czonego i zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Istota I filaru ubezpieczenia 
emerytalnego polega na „pobieraniu składek emerytalnych będących szczególną 
formą daniny publicznej” (s. 26). Autor jednoznacznie klasyfikuje składki emery-
talne do kategorii danin publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierp-
nia 2009 roku o finansach publicznych7. Przedstawia mechanizm dotyczący IKE 
jako formy równomiernie obciążającej przez obligatoryjne składki zarówno pra-
cownika, jak i pracodawcę. Podkreślenia wymaga, że składki ubezpieczeniowe nie 
są inwestowane, lecz jedynie podlegają corocznej waloryzacji z uwzględnieniem 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 
poprzedniego, ogłaszanego w styczniu każdego roku przez Prezesa Głównego 

7  Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305.
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Urzędu Statystycznego. Autor zwraca uwagę, że środki te nie podlegają dziedzicze-
niu, po raz kolejny podkreślając ich publiczny charakter. Zgodzić się należy, że mają 
status środków publicznych (s. 27).

W dalszej części zanalizowano powiązania obowiązkowego systemu ubezpie-
czeń społecznych z budżetem państwa i zaklasyfikowano do I filaru ubezpieczeń 
społecznych obowiązkowe ubezpieczenia rolników. Powiązania te mają charakter 
jednostronny, tzn. przepływ środków pieniężnych następuje z budżetu państwa 
do systemu ubezpieczeń emerytalnych głównie w postaci dotacji budżetowych do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (planowana na 2020 r. dotacja w wysokości 
33,5  mld zł), Funduszu Emerytur Pomostowych (planowana w 2020  r. dotacja 
w kwocie 747 mld zł) oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego administrowanego 
przez Prezesa KRUS (w 2020  r. zaplanowano dotację w wysokości 17,6 mld zł), 
pożyczek z budżetu państwa dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczo-
nych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo (w 2020 r. zaplanowano 
na ten cel limit 12 mld zł – s. 31). Słusznie zwrócono uwagę, że budżet państwa 
ponosi ekonomiczny ciężar waloryzacji świadczeń emerytalnych i rentowych oraz 
jednorazowych dodatkowych świadczeń o charakterze emerytalnym wypłacanym 
świadczeniobiorcom. 

Omówiony został także II filar ubezpieczeń społecznych, który w swym zało-
żeniu miał mieć charakter obowiązkowo-dobrowolny, a zatem mieszany, bazujący 
na otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Autor ustosunkował się do wyso-
kości składek odprowadzanych do OFE, w tym zmian wprowadzonych z dniem 
1 stycznia 2014 roku do art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie 
ubezpieczeń społecznych8.

W rozdziale I przedstawiono ponadto zakres podmiotowy IKE. Autor analizo-
wał sytuację prawną posiadacza IKE (oszczędzającego), jak również osób, które 
w ustawowo określonych przypadkach mogą nabywać uprawnienia do dysponowa-
nia środkami zgromadzonymi przez pierwotnego posiadacza IKE. Poruszył m.in. 
problemy miejsca zamieszkania, wymogu prawnego posiadania tylko jednego IKE, 
rozrządzeń mortis causa, podmiotów uprawnionych do prowadzenia IKE na rzecz 
osób fizycznych.

Interesujące są również rozważania poświęcone poszczególnym rodzajom IKE 
(s. 59–76). Wyszczególnionych zostało pięć kategorii w zależności od podmiotu, 
w którym są zakładane IKE: fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, zakłady 
ubezpieczeń, banki i fundusze emerytalne. Są to odpowiednio: prowadzony przez 

8  Tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 266 ze zmian. Zmiany wprowadzono przepisami ustawy z dnia 
6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).
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bank rachunek oszczędnościowy, prowadzony przez TFI fundusz inwestycyjny, 
prowadzony przez bank lub dom maklerski rachunek maklerski, prowadzony przez 
powszechne towarzystwo emerytalne dobrowolny fundusz inwestycyjny, prowa-
dzony przez zakłady ubezpieczeń tzw. produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy.

Przedmiotem rozdziału II są zasady opodatkowania IKE podatkiem od spad-
ków i darowizn. Można wskazać na dwa podstawowe obszary poruszanych zagad-
nień: po pierwsze wyłączenie z opodatkowania nabycia w drodze spadku środków 
z IKE, po drugie zakres opodatkowania nabycia środków z IKE w trybie dyspozycji 
na wypadek śmierci. 

Nabycie składników majątkowych w drodze spadku co do zasady podlega opo-
datkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie z dyspozycją art. 3 ustawy 
z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn9 podatkowi nie podlega 
m.in. nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym kon-
cie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego. 
Wyłączone z opodatkowania zostało również nabycie w drodze dziedziczenia środ-
ków z pracowniczego programu emerytalnego, z pracowniczego planu kapitało-
wego, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych 
planach kapitałowych10, a także nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych 
na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego oraz kwoty skła-
dek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 
13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Ponadto, zgodnie 
z dyspozycją art. 11 ust. 1 u.IKE w umowie o prowadzenie IKE lub IKZE, oszczę-
dzający może wskazać jedną osobę lub więcej osób, którym zostaną wypłacone 
środki zgromadzone na IKE lub IKZE w przypadku jego śmierci. W tym zakre-
sie zwrócono uwagę na problemy związane ze stosowaniem prawa. Analizie pod-
dano orzecznictwo, jak i interpretacje organów Krajowej Administracji Skarbowej. 
Lektura książki w tym zakresie będzie cennym źródłem wiedzy dla obecnych, jak 
i potencjalnych podatników. Pod tym względem monografia zawiera wiele bar-
dzo cennych szczegółów, opartych na wnikliwej analizie judykatury, interpretacji 
podatkowych, ale i starannej kwerendzie bibliotecznej. 

W rozdziale III poświęconym zasadom opodatkowania indywidualnych kont 
emerytalnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych omówiono m.in. 
zwolnienie z opodatkowania wypłat transferowych, zwolnienie z opodatkowania 
dochodów uzyskanych z tytułu oszczędzania na IKE, opodatkowanie dochodu 
związanego z kwotami zwracanymi z indywidualnego konta emerytalnego, problem 

9  Tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1813 ze zm. 
10  Tekst jedn. Dz.U. poz. 2215 ze zm.
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opodatkowania dochodów osiąganych z gromadzonych w innych państwach 
środków na cele emerytalne przez polskich rezydentów podatkowych, sankcyjne 
opodatkowanie IKE, obowiązki płatnika podatku dochodowego pobieranego od 
dochodu z IKE. 

Lektura nie budzi wątpliwości, że co do zasady ulgi podatkowe mogą być uzy-
skane pod warunkiem, że środki były inwestowane w ramach IKE przez odpo-
wiednio długi czas. Ponadto osoby, które wypłacają środki z IKE, zwolnione 
są również z podatku od odsetek określanego potocznie mianem podatku Belki, 
jednak pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków. Po pierwsze muszą 
mieć ukończone 60 lat, a w przypadku osób, które wcześniej nabędą uprawnienia 
emerytalne – 55 lat. Po drugie wpłaty należy dokonać w co najmniej 5 dowolnych 
latach kalendarzowych lub ponad połowę wartości wpłat na IKE należy wpłacić co 
najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie 
wypłaty. W opracowaniu omówiono praktykę stosowania prawa w tym zakresie, 
dokonując cennych ustaleń.

W omawianej publikacji wyraźnie rysuje się pytanie, jakie są determinanty roz-
woju III filara ubezpieczeń emerytalnych. W rozdziale IV przedstawiono rozwój 
IKE w latach 2004–2019. Dla Autora istotne znaczenie w poruszanej problematyce 
miał nie tylko rys historyczny, lecz także pozapodatkowe rozwiązania systemowe 
determinujące rozwój indywidualnych kont emerytalnych, limity wpłat na IKE, 
struktura IKE. Zauważyć bowiem wypada, że dynamiczna sytuacja legislacyjna, 
jaka miała miejsce w ostatnich latach w ramach III filara emerytalnego, spowodo-
wała, że znaczna część osób może czuć się zdezorientowana w wielości norm praw-
nych. Mimo iż liczba IKE systematycznie rośnie, to nadal posiada je bardzo mało 
osób – ostatnie dane rynkowe wskazują na około 6% osób pracujących. Brak popu-
larności wynika przede wszystkim ze stosunkowo niskiej kwoty, jaką można inwe-
stować. Wpłaty na IKE podlegają rocznym limitom. Aktualny roczny limit wpłat 
stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego 
na dany rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne 
konto emerytalne w roku 202111 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2021 wyno-
siła 15 777 zł. Podkreślenia wymaga, że dystrybutorzy (w tym m.in. banki, towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń) nie mają istotnej motywacji, 
aby sprzedawać i popularyzować IKE, ponieważ przychód z tego tytułu nie jest zna-
czący. Gdyby wskazane podmioty mogły więcej zarobić na IKE, wzrosłyby koszty 
i nie byłoby to już tak korzystną formą dla potencjalnych inwestorów.

11  M.P. z 2020 r., poz. 1057.
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Indywidualne konta emerytalne są obecnie najtańszą formą oszczędzania na 
rynku finansowym W ramach IKE powszechnie dostępne są różne rodzaje kont. 
Ustawodawca przewidział w tym zakresie korzyści podatkowe dla zainteresowa-
nych. Zasadniczo prowadzenie IKE nie jest związane z opłatami. Odstępstwa od tej 
zasady wskazano w książce. Zostały one przewidziane m.in. w przypadku funduszy 
inwestycyjnych: opłaty za otwarcie IKE, których kwota obecnie w praktyce wynosi 
około kilkuset złotych. Warto zwrócić uwagę na występujące niekiedy opłaty za 
wycofanie pieniędzy w ciągu pierwszych 12 miesięcy od otwarcia. Szeroko rozu-
miane instytucje finansowe na tę okoliczność czasami zastrzegają około 5–10% 
wypłacanej kwoty. Wskazać trzeba, że w odniesieniu do części dostępnych na pol-
skim rynku funduszy inwestycyjnych takie opłaty jednak nie występują w ogóle.

Lektura monografii kieruje uwagę potencjalnego inwestora na koszty inne niż 
bezpośrednie opłaty. W różnych wariantach funkcjonują w praktyce jako opłaty 
za otwarcie, wypłatę, lecz także np. za zarządzanie. Wskazać wypada, że opłata za 
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi jest pobierana przez towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych w bardzo zróżnicowanych wysokościach. W odniesieniu do 
IKE w postaci rachunków maklerskich należy zwrócić uwagę w pierwszej kolej-
ności na prowizje maklerskie oraz opłaty za notowania. Poruszone w opracowa-
niu kwestie mają niebagatelne znaczenie praktyczne, ułatwiając podjęcie decyzji 
inwestycyjnych.

Książka Indywidualne konta emerytalne. Aspekty podatkowoprawne i organiza-
cyjno-funkcjonalne autorstwa prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Ofiarskiego prezentuje 
aktualny dorobek piśmiennictwa i judykatury z omawianej dziedziny i dziedzin 
pokrewnych. Opracowanie będzie wartościową pomocą dla radców prawnych oraz 
adwokatów, jak i dla aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje pracodawców, 
przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym pracowników instytucji finansowych 
zaangażowanych w funkcjonowanie PPK, menadżerów oraz pracowników admini-
stracji, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Nadzoru Finansowego, 
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Mono-
grafia jest również skierowana do studentów studiów prawniczych i ekonomicz-
nych oraz przedstawicieli nauki prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa 
rynku finansowego, jak również ekonomii emerytalnej.

Książka jest napisana dobrym, przejrzystym językiem. Zawiera wyjaśnienie pro-
blemów praktycznych oraz właściwe odesłania do literatury przedmiotu. Wyrażam 
pełne przekonanie, że praca ta wejdzie do kanonu krajowej literatury dotyczącej 
prawnych aspektów funkcjonowania systemu emerytalnego. W rzeczonej mate-
rii badawczej dotychczas występowały niezbadane obszary, jednak recenzowana 
publikacja w istotnym merytorycznie stopniu wypełniła tę lukę. Jest godna pole-
cenia nie tylko ze względu na jej wartość poznawczą, dokumentację historyczną, 



231Zbigniew Ofiarski, Indywidualne konta emerytalne…

ukazanie praktyki stosowania prawa, lecz przede wszystkim z tego powodu, że 
poruszony w niej problem oszczędności środków na przyszłość, w tym dodatko-
wego zabezpieczenia emerytalnego, prowokuje czytelnika do refleksji na ten temat.
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„6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” odbywało się w szczególnym czasie, 
w sytuacji, gdy panowała pandemia COVID-19. Ze względu na sytuację epide-
miczną i związane z nią ograniczenia, w tym ograniczenie możliwości odbywa-
nia wyjazdów służbowych i organizacji wydarzeń naukowych na Uniwersytecie 
Szczecińskim, wydarzenie to nie mogło dojść do skutku w pierwotnie planowa-
nym terminie, tj. 31 marca – 1 kwietnia 2020 roku. Organizatorzy dołożyli jednak 
wszelkich starań, aby mogło odbyć się jesienią bieżącego roku. Chcąc umożliwić 
udział w konferencji szerokiemu gronu odbiorców, zważając jednocześnie na bez-
pieczeństwo uczestników, organizatorzy podjęli trudną decyzję o zmianie formuły 
konferencji. Szósta edycja Forum odbyła się wyjątkowo w formie hybrydowej, mia-
nowicie część referatów wygłoszonych stacjonarnie w Nowej Auli Wydziału Eko-
nomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego była bezpośrednio 
transmitowana na specjalnie do tego utworzonej platformie internetowej, pozo-
stałe wystąpienia odbyły się wyłącznie w formie zdalnej. Transmisja na żywo umoż-
liwiła zabranie głosu w dyskusji również biernym uczestnikom konferencji. Obrady 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – zarejestrowano 758 osób, a obrady 
w szczytowym momencie obserwowało jednocześnie ponad 570 osób. 

Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest cykliczną ogólnopolską konferen-
cją naukową organizowaną we współpracy naukowców i praktyków prawa, na co 
wskazuje tak szerokie i zróżnicowane grono organizatorów konferencji. Wydarze-
nie stanowi doskonałą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń pomię-
dzy przedstawicielami świata nauki a osobami, które w swojej praktyce zawodowej 
stykają się z problematyką prawa mediów elektronicznych. Tegoroczna edycja sku-
piała się na trzech głównych obszarach związanych z problematyką prawa mediów 
elektronicznych, dotyczących takich kwestii jak e-sąd, e-praca i e-finanse. Obrady 
zostały podzielone na sześć paneli tematycznych, podczas których wygłoszono 
łącznie 33 referaty, przygotowane i zaprezentowane przez 41 prelegentów. Uczest-
nicy czynni konferencji reprezentowali 16 polskich ośrodków naukowych. 

Pierwszy dzień Forum rozpoczął się od oficjalnego wystąpienia dr hab. Kingi 
Flagi-Gieruszyńskiej, prof. US, Prorektor ds. Organizacji Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, która w imieniu organizatorów powitała wszystkie zgromadzone osoby. 
Następnie przedstawiono decyzję Kapituły Konkursowej „6. Forum Prawa Mediów 
Elektronicznych”. Kapituła zdecydowała przyznać nagrodę za najlepszą monografię 
z zakresu prawa nowych technologii dr hab. Katarzynie Grzybczyk, prof. UŚ (Uni-
wersytet Śląski) za monografię Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej. 
Grand Prix 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych zostało przyznane dr. hab. 
Markowi Świerczyńskiemu, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie) za wkład w rozwój polskiej i europejskiej nauki prawa nowych 
technologii, w szczególności poprzez pracę w Radzie Europy. Oficjalną część obrad 
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otworzyła dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, Dyrektor Instytutu Nauk 
Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. Merytoryczną część obrad rozpoczął nato-
miast gość specjalny – dr hab. Konrad Zacharzewski, prof. ALK (Akademia Leona 
Koźmińskiego w Warszawie), wygłaszając wykład Przegląd zastosowania technolo-
gii blockchain w wymiarze sprawiedliwości w wybranych państwach. 

Zasadnicza część obrad składała się, jak już wspomniano, z sześciu paneli tema-
tycznych. Pierwszy z nich moderowany był przez dr hab. Kingę Flagę-Gieruszyńską, 
prof. US i dotyczył zagadnień związanych z e-sądem. Pierwszy referat Elektroniczne 
postępowanie upominawcze w świetle nowelizacji KPC z 2019 r. wygłosił prof. dr hab. 
Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski). Drugie wystąpienie, dr hab. Anny 
Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski) zatytułowane było Elektroniczne postępowanie 
upominawcze w świetle nowelizacji KPC z 2019  r. Następny referat Elektroniczne 
Biuro Podawcze po nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r. (art.125 § 21a KPC) zaprezen-
towała dr Anna Zalesińska (Uniwersytet Wrocławski). Czwarte wystąpienie Mój 
wymarzony e-sąd miał sędzia Grzegorz Karaś (Sąd Okręgowy w Warszawie). Po 
nim swój referat Wymiar Sprawiedliwości bez papieru – mrzonka czy realna moż-
liwość wygłosił Sebastian Szczepański (Prezes Currenda sp. z o.o.). Zwieńczeniem 
pierwszego panelu było wystąpienie laureata Grand Prix 6. Forum Prawa Mediów 
Elektronicznych dr. hab. Marka Świerczyńskiego prof. UKSW przygotowane razem 
z mgr. Bartłomiejem Oręziakiem (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) odnoszące się do prac Rady Europy dotyczących cyfrowego sądu.

Po przerwie kawowej rozpoczął się drugi panel, podczas którego kontynuowana 
była dyskusja związana z zagadnieniem e-sądu, moderowana przez prof. dr. hab. 
Jacka Gołaczyńskiego (Uniwersytet Wrocławski). Tę część otworzyła dr Aneta 
Arkuszewska (Uniwersytet Rzeszowski), przedstawiając rozważania nt. Elektronicz-
nego posiedzenia sądu polubownego. Jako kolejny referat Transgraniczna e-mediacja 
wygłosił dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie). Następnie głos zabrał dr hab. Włodzimierz Głodowski (Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu), omawiając kwestie działalności sądu polubow-
nego do spraw domen internetowych. Kolejne wystąpienie odnosiło się do tematu 
działalności notarialnego e-sądu, a refleksje na ten temat przedstawił dr Andrzej 
Jan Szereda (Uniwersytet Łódzki). Temat e-sądu zakończyła dr hab. Monika Urba-
niak, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), 
wygłaszając ostatni w ramach tego panelu referat Elektroniczna dokumentacja 
medyczna w sporach z udziałem pacjentów. 

Rozważania na temat e-sądu zakończyła dyskusja. Mimo że wydarzenie odby-
wało się zdalnie, to każda z uczestniczących w nim osób mogła zabrać głos. Dysku-
sja była bardzo ożywiona i zadano wiele pytań dotyczących zaprezentowanych w tej 
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części konferencji refleksji. Po udzieleniu przez prelegentów odpowiedzi na pytania, 
organizatorzy ogłosili zaplanowaną przerwę w obradach. 

Po przerwie prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki) rozpoczął 
ostatni panel tematyczny odbywający się tego dnia. Temat tego panelu dotyczył 
e-kancelarii komorniczej. Pierwszy referat został wygłoszony przez dr hab. Joannę 
Studzińską, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie) i odnosił 
się do elektronicznych akt w pracy komornika sądowego. Jako druga głos zabrała 
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański), która zaprezento-
wała referat Elektroniczne instrumenty nadzoru sędziego nad czynnościami komor-
nika sądowego i postępowaniem egzekucyjnym. Trzeci referat wygłoszony przez 
dra hab. Robert Kulskiego (Uniwersytet Łódzki) nosił tytuł: Wybrane aspekty 
nagrywania czynności komornika sądowego. Obrady zakończyli przedstawiciele izb 
komorniczych w Szczecinie i Poznaniu, którzy przedstawili wizję przyszłości kan-
celarii komorniczej w świecie wirtualnym. Autorami tego wystąpienia byli Marcin 
Borek (Izba Komornicza w Szczecinie) oraz Piotr Leśniewski (Izba Komornicza 
w Poznaniu). 

Po obradach miała miejsce żywiołowa dyskusja z udziałem prelegentów i uczest-
ników biernych, po której głos zabrała dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, 
dziękując prelegentom za wygłoszone referaty i osobom obserwującym wystąpie-
nia za udział w wydarzeniu. 

Drugi dzień obrad „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” rozpoczęła 
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US. Powitała zgromadzone osoby i oddała 
głos moderatorowi pierwszego panelu tematycznego prof. dr. hab. Zbigniewowi 
Ofiarskiemu (Uniwersytet Szczeciński). Ta część konferencji została poświęcona 
tematyce e-finansów. Pierwszy referat tego panelu wygłosił dr hab. Jacek Wantoch-

-Rekowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), odnosząc się 
do problematyki prawnej tzw. e-składki. Drugim prelegentem była dr hab. Beata 
Kucia-Guściora, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), która 
zaprezentowała referat Teoretyczne i praktyczne uzasadnienie funkcji systemów 
informatycznych służących do obsługi i zarządzania procesami budżetowymi. Jako 
trzecia wystąpiła dr Aleksandra Nadolska (Uniwersytet Gdański), omawiając 
temat: Prawne uwarunkowania ochrony własności intelektualnej i nowych tech-
nologii – aktualne problemy i perspektywy zmian. FinTech jako nowy paradygmat 
jednolitego rynku finansowego UE. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Kesra 
Nermend (Uniwersytet Szczeciński), który przedstawił referat Techniki neuronauki 
poznawczej w analizie reklam e-deklaracji podatkowych, przygotowany wspólnie 
z dr. inż. Mateuszem Piwowarskim (Uniwersytet Szczeciński). Piąty referat Zało-
żenia europejskich projektów informatycznych dotyczących transgranicznej wymiany 
i standaryzacji informacji o nieruchomościach został wygłoszony przez dr Marię 
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Kaczorowską (Uniwersytet Wrocławski). Panel zakończyło wystąpienie Sztuczna 
inteligencja w innowacjach finansowych – perspektywa prawna dr. Marcina Rojsz-
czaka (Politechnika Warszawska). Po tym panelu odbyła się dyskusja dotycząca 
poruszonej tematyki, a następnie organizatorzy poinformowali uczestników wyda-
rzenia o zaplanowanej przerwie w obradach. 

Piąty panel Forum, dotyczący tematu e-pracy, moderował dr hab. Wojciech 
Staszewski, prof. US. Jako pierwszy referat Wpływ AI i automatyzacji na rynek 
pracy wygłosił dr. hab. Dariusz Szostek, prof. UO. Następny referat Zatrudnienie za 
pośrednictwem platform elektronicznych – szanse i zagrożenia przedstawił dr Marcin 
Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński). Trzecia prelegentka, dr Agata Jaroszek (Uni-
wersytet Wrocławski), podzieliła się refleksją na temat mediów społecznościowych 
w wystąpieniu Media społecznościowe jako narzędzia selekcji kandydatów ubiegają-
cych się o pracę i ich wpływ na sprawiedliwy przebieg procesu wyboru. Rozważania 
dotyczące e-pracy zakończyło wystąpienie dr Kamili Naumowicz (Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), która wygłosiła referat Prywatność w e-pracy – 
formy, narzędzia i granice dopuszczalnego kontrolowania pracowników świadczących 
pracę przez Internet. Po ostatnim wystąpieniu moderator zaprosił wszystkie osoby 
obserwujące obrady do wzięcia udziału w dyskusji. Po jej zakończeniu nastąpiła 
przerwa w obradach. 

Szósty i zarazem ostatni panel tegorocznej edycji „Forum Prawa Mediów 
Elektronicznych” poruszał tematykę związaną z e-finansami i e-ubezpieczeniami. 
Moderatorem tej części wydarzenia był Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr 
hab. Waldemar Tarczyński. Pierwszy prelegent, dr Kamil Szpyt (Krakowska Akade-
mia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), wygłosił referat Jak sprzedać ubezpiecze-
nie na życie nieśmiertelnemu? Odszkodowanie i zadośćuczynienie za utratę zdrowia 
oraz śmierć osoby najbliższej w dobie mind uploadingu i brain-computer interfa-
ce’u. Natomiast drugi referat Systemy identyfikacji elektronicznej i usług zaufania 
przy składaniu drogą elektroniczną sprawozdań i innych dokumentów finansowych 
zaprezentował dr Łukasz Goździaszek (Uniwersytet Wrocławski). Jako kolejna głos 
zabrała dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US (Uniwersytet Szcze-
ciński), prezentując referat Bitcoin  – aspekty ekonomiczne. Następne wystąpienie 
Kompetencje cyfrowe w finansach – aspekty teoretyczne miała dr Monika Rozkrut 
(Uniwersytet Szczeciński). Ostatnim prelegentem był dr Dominik Rozkrut (Główny 
Urząd Statystyczny, Uniwersytet Szczeciński), który przedstawił  referat Strategiczne 
i regulacyjne aspekty dostępu do danych prywatnych dla celów publicznych. 

Po zakończeniu szóstego panelu „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” 
zabrała głos dr hab. Kinga Flaga Gieruszyńska, prof. US, która podsumowała prze-
bieg obrad. Skierowała słowa podziękowania do wszystkich osób i podmiotów za 
zaangażowanie w organizację wydarzenia, a także do prelegentów za przyjęcie 
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zaproszenia i wygłoszenie ciekawych referatów. Podziękowała również wszystkim 
osobom obserwującym obrady za pośrednictwem transmisji on-line. Jednocześnie 
zaprosiła wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Forum 
Prawa Mediów Elektronicznych, która odbędzie się w przyszłym roku. 

Efektem „6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych” jest publikacja pokon-
ferencyjna  – monografia E-sąd. E-finanse. E-praca, wydana przez wydawnictwo 
C.H. Beck1.

1  K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), E-sąd. E-finanse. E-praca, Wydawnictwo 
C.H. Beck, Warszawa 2020, ISBN: 978-83-8198-444-7.
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Ogólnopolska konferencja naukowa  
„O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” 

Szczecin, 26 listopada 2020 roku

W drugą rocznicę śmierci Profesora Stanisława Czepity, 26 listopada 2020 roku, na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się konferen-
cja naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”. Konferencja ta w całości 
została poświęcona pamięci Pana Profesora – wybitnego teoretyka prawa i filozofa 
prawa, wszechstronnie zasłużonego dla Uniwersytetu Szczecińskiego, sprawującego 
m.in. funkcje: prorektora ds. organizacji i rozwoju (w latach 1999–2001), dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji (w latach 2005–2008) i kierownika Katedry Teorii 
i Filozofii Prawa WPiA US (w latach 1997–2018). 

Uczestników konferencji powitała dr Beata Kanarek p.o. Dziekana Wydziału 
Prawa i Administracji US. Przed właściwą częścią konferencji przekazała niezwykle 
smutną wiadomość o śmierci dr. Macieja Kłodawskiego. Wiadomość o śmierci tego 
znakomitego teoretyka prawa, specjalisty z zakresu redagowania tekstów prawnych, 
dotarła do organizatorów na moment przed rozpoczęciem konferencji. Pamięć 
dr. M. Kłodawskiego uczczono minutą ciszy. 

Konferencję otworzyła dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US, p.o. Dyrek-
tora Instytutu Nauk Prawnych US. Na wstępie przypomniała, jak wiele zaszczytnych 
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funkcji pełnił Profesor S. Czepita na Uniwersytecie Szczecińskim. Podkreśliła, że 
był on autorytetem dla wielu pokoleń prawników. W tej roli został zapamiętany 
jako nieustępliwy reprezentant świata surowych, prostych i uczciwych zasad, będąc 
przy tym niezwykle skromnym człowiekiem. Szczególnie charakterystyczny był 
model pracy prof. S. Czepity, polegający na stawianiu kluczowych pytań i dąże-
niu do odpowiedzi na te pytania przez drogę, która nigdy nie wiodła przez skróty. 
W dążeniu do odnalezienia istoty problemu Profesor nie zadowalał się powierz-
chownym oglądem sprawy i dopóty drążył problem, dopóki nie zdołał wszystkiego 
wyjaśnić. Tytuł konferencji – „O pojmowania prawa i prawoznawstwa” – oddaje 
rolę, jaką spełniał w społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Pro-
fesor kształtował sposób myślenia swoich uczniów, ucząc ich nie tylko prawa, ale 
i ucząc o prawie. Kończąc swoją wypowiedź, dr hab. E. Cała-Wacinkiewicz, prof. 
US podziękowała wszystkim uczestnikom konferencji za ich obecność i przygoto-
wanie wystąpień nawiązujących do myśli prof. S. Czepity.

Pierwszym merytorycznym wystąpieniem konferencji była wypowiedź prof. 
dr hab. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu), która w słowie wstępnym podzieliła się swoimi najgłębszymi 
wspomnieniami o prof. S. Czepicie. Zaznaczyła, że jej wspomnienie nie będzie 
obiektywne, ponieważ łączyła ją z Profesorem szczególnie ścisła relacja. Oprócz 
tego, że był jej studentem i współpracownikiem, przede wszystkim był jej przy-
jacielem. Przedstawiając życiorys prof. S. Czepity, Pani Profesor wspomniała go 
jako utalentowanego badacza i nauczyciela oraz wzór człowieka niezłomnych 
zasad. Prof. S. Czepita utrwalił się w pamięci swoich współpracowników jako czło-
wiek niezwykle odpowiedzialny za swoje otoczenie, biorący na siebie wiele zadań 
organizacyjnych. Mnogość tych zadań, zdaniem prof. S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz, 
powodowała, że nie mógł on poświęcić nauce swojego talentu badawczego w stopniu 
proporcjonalnym do nietuzinkowości tych zdolności. Predyspozycje naukowe prof. 
S. Czepity kształtowały się pod okiem jego mistrza – profesora Zygmunta Ziembiń-
skiego, który niecodzienne uzdolnienia dojrzał w swoim uczniu już wówczas, gdy ten 
był na I roku studiów. Pozycję utalentowanego badacza pozwoliły prof. S. Czepicie 
zająć już jego pierwsze publikacje. Pod wpływem swojego mistrza zajął się on donio-
słym zadaniem opracowania całej spuścizny naukowej Czesława Znamierowskiego1. 
Z zadania tego, wbrew obawom środowiska, wywiązał się wzorowo. Po kolejnych 
sukcesach naukowych prof. S. Czepita zajął się konstruowaniem własnych koncep-
cji teoretycznoprawnych, co znalazło odzwierciedlenie szczególnie w opracowaniu 

1  S. Czepita, Koncepcje teoretyczno-prawne Czesława Znamierowskiego, Poznań 1988.
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koncepcji reguł konstytutywnych i ich zastosowania w prawoznawstwie2. W nurcie 
tego zagadnienia Profesor pozostał do końca swojego życia, stale precyzując i kory-
gując tę koncepcję. Spuścizna prof. S. Czepity nie jest dziełem skończonym i do 
tej pory wiele osób czerpie z tego dzieła, polemizuje z nim i stara się na bazie jego 
myśli opracowywać własne koncepcje. W ostatniej części swojej wypowiedzi Pani 
Profesor wspomniała prof. S. Czepitę jako niezwykle wnikliwego i dociekliwego 
interlokutora, który zarówno niebywale uważnie słuchał, jak i nieustępliwie zada-
wał pytania. Z tej ostatniej cechy słynął szczególnie. Wszelako oprócz zadawania 
pytań, charakterystyczne było dla niego również to, że chętnie udzielał odpowie-
dzi każdemu, kto zwrócił się do niego z jakimś problemem. Podsumowując swoją 
wypowiedź, prof. S. Wronkowska-Jaśkiewicz stwierdziła, że jest swojego rodzaju 
paradoksem to, że osoba o takim dorobku naukowym, jakim wykazywał się prof. 
S. Czepita, nie ukończyła swojej profesorskiej książki – nie zrealizowanie tego celu 
było jednak zarówno rezultatem postępującej w jego ostatnich latach choroby, jak 
i tego, że był on w swojej pracy upartym perfekcjonistą, a do tego, jeśli spotykał 
się on z problemami dotykającymi innych osób, to właśnie tym sprawom dawał 
pierwszeństwo. Puentą wypowiedzi prof. S. Wronkowskiej-Jaśkiewicz była sugestia, 
że opracowanie nieukończonych prac prof. S. Czepity dałoby wszystkim niezwykle 
satysfakcjonującą lekturę. 

W następnej kolejności wygłosił swoje wystąpienie prof. dr hab. Marek Zirk-
-Sadowski (Uniwersytet Łódzki), którego wypowiedź została zatytułowana: O kon-
cepcji czynu w ujęciu Profesora Stanisława Czepity. Na wstępie swojej wypowiedzi 
wspomniał on, że prof. S. Czepita rozpoczynał swoją działalność naukową w cza-
sach rewolucyjnych dla filozofii prawa, mianowicie w momencie, gdy pojawiła 
się koncepcja języka aktywnego, wpływającego na rzeczywistość. W tym właśnie 
nurcie prof. S. Czepita głównie ujmował swoje rozważania. Na szczególne uznanie 
zasługuje wkład prof. S. Czepity w uzupełnienie koncepcji czynności konwencjo-
nalnych o koncepcję reguł konstytutywnych i wskazanie sposobów ich wykorzy-
stania w prawoznawstwie. Koncepcję czynności konwencjonalnych udoskonalał 
do końca życia. Świadczyć może o tym choćby artykuł O pojęciu czynności kon-
wencjonalnej i jej odmianach3. Prof. M. Zirk-Sadowski w dalszej części wystąpienia 
przedstawił sposób rozumienia czynu w ujęciu prof. S. Czepity. 

Trzeci referat wygłosił prof. dr hab. Andrzej Bator (Uniwersytet Wrocławski), 
którego wypowiedź nosiła tytuł: Stanisława Czepity udział w kształtowaniu dorobku 

2  S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996.
3  S. Czepita, O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 

i Socjologiczny” 2017, nr 1, s. 85–102.
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poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. Wspomniał na wstępie, że gdy wiele 
lat temu przybył do budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu, jego zdziwienie wzbudził fakt, że profesor Zygmunt 
Ziembiński dzielił pokój ze Stanisławem Czepitą, wówczas młodym doktorem nauk 
prawnych. Profesor Zygmunt Ziembiński skomentował ten fakt zdaniem: „uczeń 
musi spać w nogach mistrza”. Pozostałą część swojego wystąpienia prof. A. Bator 
podzielił na trzy części. W pierwszej z nich, nazwanej Doktor Czepita, wspomniał 
o publikacji Stanisława Czepity na temat dorobku naukowego Czesława Znamie-
rowskiego4. Podkreślił, że nie była to typowa książka z historii prawa, ponieważ 
dzieło to kompleksowo ukazało zbiór myśli dyskursywnych dla późniejszych naj-
bardziej nawet doniosłych dzieł światowej teorii prawa. W kolejnej części swojej 
wypowiedzi, zatytułowanej Doktor habilitowany Stanisław Czepita, prof. Andrzej 
Bator stwierdził, że publikacja prof. S. Czepity o regułach konstytutywnych miała dla 
krajowej teorii prawa wyjątkowe znaczenie, albowiem była to pierwsza monografia 
kompletnie ukazująca dorobek światowej teorii prawa, szczególnie filozofii języka 
odnoszącej się do problemu reguł konstytutywnych. W trzecim etapie wypowie-
dzi, zatytułowanym Profesor Czepita, prof. Andrzej Bator wspomniał o znaczeniu 
wprowadzonej przez S. Czepitę dystynkcji na formalizację i konwencjonalizację5, 
co stanowiło dalszy etap pragmatyzacji zrębowych założeń wyjściowej koncepcji 
czynności konwencjonalnych. 

W następnej kolejności głos zabrał dr hab. Marcin Matczak, prof. UW (Uni-
wersytet Warszawski), który przedstawił wystąpienie Profesor Stanisław Czepita 
i reguły konstytutywne w prawoznawstwie. Zaczął on od osobistej refleksji na temat 
osoby prof. S. Czepity, który zapadł mu w pamięć jako osoba nieprzystająca do 
utartego modelu uczonego, albowiem Profesor wykazywał się nadzwyczajną ener-
gią i umiejętnością dyskusji, a obcowanie z nim sprawiało wrażenie, że to, co robi, 
jest dla niego szczególnie ważne. Przechodząc do omówienia prac prof. S. Czepity 
o regułach konstytutywnych, stwierdził, że dzieło to było szczególnie istotne dla 
polskiej teorii prawa i dowodziło, że polska nauka może dotykać nie tylko tema-
tów ważnych dla całego świata, ale także sama dokonywać ważnych odkryć i pre-
zentować je. W dalszej części wypowiedzi prof. M. Matczak zaprezentował w jaki 
sposób inni naukowcy, tacy jak Andrei Marmor, ujmują w swoich pracach reguły 
konstytutywne. W konkluzji zaś stwierdził, że reguły konstytutywne, o których 
prof. S. Czepita pisał niemal ćwierć wieku temu, nadal są jednym z kluczowych 

4  S. Czepita, Koncepcje…
5  S. Czepita, Formalizacja a konwencjonalizacja działań w prawie, w: S. Czepita (red.), Konwencjo-

nalne i formalne aspekty prawa, Szczecin 2006, s. 9–28.
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przedmiotów zainteresowania nie tylko nauk prawnych, ale również politologii 
i nauk ekonomicznych.

Kolejnym prelegentem był dr hab. Zbigniew Kuniewicz, prof. US, który stwier-
dził, że pierwotnie jego wystąpienie miało tytuł: Uchwała jako czynność prawna 
w ujęciu Profesora Stanisława Czepity, jednak aby w większym stopniu zaakcento-
wać wkład prof. S. Czepity do prawoznawstwa, wygłosi referat Teoretycznoprawne 
aspekty problematyki cywilistycznej w dorobku naukowym Stanisława Czepity. Swoją 
wypowiedź prof. Z. Kuniewicz rozpoczął od wspomnienia prof. S. Czepity, z któ-
rym łączyła go przyjaźń. Głównym przedmiotem badań naukowych prof. S. Cze-
pity była teoria prawa, jednak według prelegenta chętnie podejmował on również 
problematykę dogmatycznoprawną. Uważając, że praca badawcza wymaga upo-
rządkowania, prof. S. Czepita na początku każdej publikacji budował przejrzystą 
siatkę pojęciową, która pozwala ustalić punkty spójne i rozbieżne w poglądach 
poszczególnych przedstawicieli nauki. Prof. S. Czepita, wywodząc się z poznańsko-

-szczecińskiej szkoły teorii prawa, rozwijał swoją działalność naukową u boku swo-
jego mistrza profesora Zygmunta Ziembińskiego. Nie można jednak zapomnieć 
o tym, że wzorce naukowe czerpał również od wybitnego cywilisty, prof. Zbigniewa 
Radwańskiego. Obdarzony talentem badawczym prof. S. Czepita pojmował naukę 
jako nieustanny rozwój, a szacunek do swoich mistrzów wyrażał w tym, że ich 
dorobek naukowy rozwijał, modyfikował i kierował na nowe ścieżki. W następnej 
części wypowiedzi, jako przykład zagadnienia cywilistycznego, którym zajmował 
się prof. S. Czepita, prelegent przywołał ich wspólny artykuł Spór o konwalidację 
nieważnych czynności prawnych6 oraz szczegółowo omówił to zagadnienie i jego 
doniosłość w dyskursie prawniczym.

Następne wystąpienie Reguły konstytutywne w ujęciu Profesora Stanisława Cze-
pity jako narzędzie wykładni tzw. znamion wartościujących wygłosił prof. dr hab. 
Łukasz Pohl. W swoim referacie przedstawił próbę wykazania potencjału aplikacji 
reguł konstytutywnych w ujęciu prof. S. Czepity na gruncie wykładni przepisów 
prawa karnego, ograniczając się do tych przepisów tego prawa, które w warstwie 
deskryptywnej nacechowane są występowaniem w nich znamion wartościujących. 
Te znamiona typu czynu zabronionego wyróżniane są w nauce prawa karnego 
poprzez właściwość wyznaczania ich doniosłego normatywnie pola znaczeniowego 
z niestandardowo szerokim odwołaniem się do różnego rodzaju ocen. Prelegent, 
rozważając koncepcje prowadzące do zrealizowania celu ujednolicenia praktyki 
interpretacyjnej znamion wartościujących, koncepcję reguł konstytutywnych 

6  S. Czepita, Z. Kuniewicz, Spór o konwalidację nieważnych czynności prawnych, „Państwo i Prawo” 
2002, nr 9, s. 79–87.
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sformułowaną przez prof. S. Czepitę uznał za jedną z koncepcji, która może prowa-
dzić do tego celu i uzasadnił swoje stanowisko, podając przykład znamienia warto-
ściującego odnoszącego się do obrazy uczuć religijnych. 

W następnej kolejności wystąpił prof. dr hab. Wojciech Patryas (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), który przedstawił referat Prawodawca jako 
twórca rzeczywistości. Śladem swoich przedmówców rozpoczął swoją wypowiedź od 
wspomnienia prof. S. Czepity, z którym łączyła go nie tylko osoba profesora Zyg-
munta Ziembińskiego, ale i zakładane przez niego koncepcje teoretycznoprawne. 
Istnienie tych koncepcji oni również zakładali i starali się je rozwijać. W dalszej 
części wypowiedzi, prof. W. Patryas przedstawił spostrzeżenia na temat niektórych 
aspektów założeń profesora Zygmunta Ziembińskiego i propozycje ich modyfikacji 
przez ich korektę i uzupełnienie o takie składowe, które pozwolą realizować zada-
nia eksplanacyjne.

Kolejny referat, zatytułowany O aksjologicznym dialogu legislacyjno-orzeczni-
czym. Kontekst skuteczności odesłań pozasystemowych, wygłosił prof. dr hab. Leszek 
Leszczyński (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). W swo-
jej wypowiedzi poruszył mniej znany aspekt aktywności naukowej prof. S. Cze-
pity, mianowicie aspekt problemów aksjologicznych. Prelegent odniósł się w tym 
kontekście do nieznanej szerokiemu gronu odbiorców publikacji prof. S. Czepity 
O ocenach i ich roli w uzasadnianiu orzeczeń sądów administracyjnych, która została 
umieszczona w materiałach szkoleniowych Uzasadnianie wyroków sądowych  – 
zasady i kontrowersje wydanych w 2013 roku przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Po tej wypowiedzi nastąpiła dyskusja. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. 
Agnieszka Choduń, prof. US, której pierwsze pytanie zostało skierowane do prof. 
M. Zirk-Sadowskiego i odnosiło się do problematyki związania intencji z czyn-
nością konwencjonalną, szczególnie tego, czy preintencja ma dotyczyć czynności 
konwencjonalnej, czy substratu tej czynności. Drugie zaś pytanie zostało skiero-
wane do prof. L. Leszczyńskiego i dotyczyło tego, czy zastosowanie środka techniki 
prawodawczej w postaci zamieszczenia w przepisie prawnym klauzuli generalnej 
powoduje, że w przyszłości nastąpi otwarcie tekstu prawnego co do treści, które 
zostaną mu przypisane, oraz tego, jaka jest relacja pomiędzy klauzulami general-
nymi a zasadami prawa, rozumianymi w ujęciu dyrektywalnym, które w tym ujęciu 
są normami wartościonośnymi. 

Odpowiadając na powyższe pytanie, prof. M. Zirk-Sadowski stwierdził, że 
skupił się na dualizmie występującym w koncepcji czynności konwencjonalnych, 
tj. pojęciu substratu i tego, co było nazywane regułami interpretacji kulturowej, 
a w swoim referacie miał na myśli to, że podejmując wybór czynu do dokonania 
określonego rodzaju czynności konwencjonalnej, nie wybieramy go dowolnie, 
a wybieramy ten czyn intencjonalnie na podstawie przyjętych założeń kulturowych. 
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Prof. L. Leszczyński na zadane mu pytanie odpowiedział, że przyjmując założenie 
o racjonalności prawodawcy, intencją prawodawcy w działaniu scharakteryzowa-
nym w pytaniu jest aksjologiczne otwarcie tekstu prawnego, które w efekcie posze-
rza swobodę decyzyjną podmiotu stosującego prawo. 

Po dyskusji oddano głos dr hab. Marzenie Kordeli, prof. UAM (Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), która zaprezentowała referat Normy prawne 
jako kategoria norm aksjologicznych. Zaznaczyła ona na wstępie, że jej wystąpie-
nie będzie związane z tezą, która głosi, że przyjmując pewne założenia, wszystkie 
normy prawne można potraktować jako kategorię norm aksjologicznych. Jako 
normę aksjologiczną prelegentka podaje za Czesławem Znamierowskim normę 
o postaci x powinno być a lub o postaci P powinien wykonać czyn c, która obo-
wiązuje, gdy w danych warunkach wx względnie wp, posiadane przez x własności 
a, względnie wykonanie czynu c przez P jest najlepszą ze wszystkich możliwych 
ewentualności. Z kolei za Zygmuntem Ziembińskim podaje normę aksjologiczną 
jako normę, która nakazuje takie postępowanie, jakie jest ocenianie dodatnio, zaś 
zaniechanie go  – ujemnie, według żywionych czy choćby deklarowanych przez 
jakichś ludzi ocen. Pojęcia te prelegentka skonfrontowała z pojęciem normy tetycz-
nej w ujęciu powyższych przedstawicieli oraz w ujęciu prof. S. Czepity i interpretacji 
dr Anny Krynieckiej.

W następnej kolejności wystąpiła prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca (Akade-
mia Leona Kuźmińskiego w Warszawie), wygłaszając referat Kamuflaż poznawczy, 

„wciskanie kitu” i destabilizacja stosunku do prawdy, czyli uwagi o pojmowaniu prawa 
w dyskusjach medialnych. Zaznaczyła, że temat jej prelekcji wiąże się z zagadnie-
niem świadomości prawnej i manipulacjami zawartymi w informacjach na temat 
prawa, znajdujących się zarówno w komunikatach naukowych, publikacjach profe-
sjonalnych, popularnonaukowych i polityczno-prawnych, lecz także w dyskusjach 
w mediach społecznościowych. W dalszej części swojej wypowiedzi prelegentka 
podała przykłady takich manipulacji, które określiła jako wciskanie kitu na temat 
prawa i jego działania, a także przeanalizowała kwestię warunków sprzyjających 
albo utrudniających takie przedstawianie informacji. 

Jako kolejny, głos zabrał dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL (Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), który wygłosił referat O możliwościach ana-
litycznej filozofii języka potocznego w uprawianiu prawoznawstwa. Zaznaczył on, 
że w swojej wypowiedzi chce ukazać szersze tło dorobku prof. S. Czepity, miano-
wicie aspekty dotyczące filozofii języka potocznego, do którego S. Czepita nawią-
zywał przez odniesienia do twórczości Johna R. Searle’a, a także do twórczości 
C. Znamierowskiego i Z. Ziembińskiego. W dalszej części wypowiedzi przedstawił 
analizę dotyczącą statusu języka potocznego i jego znaczenia w konstruowaniu 
rzeczywistości. 
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Kolejne wystąpienie, zatytułowane Wpływ konotacyjnej koncepcji reguł konsty-
tutywnych na modelowanie formuł wadliwości czynności karnoprocesowych, wygło-
siła dr hab. Barbara Janusz-Pohl, prof. UAM (Uniwersytet im Adama Mickiewicza 
w Poznaniu). Jak zaznaczyła na wstępie, koncepcja reguł konstytutywnych prof. 
S. Czepity wyróżnia się tym, że jest ona zakorzeniona w nurcie dyskusji światowej 
na temat tego zagadnienia, jak i nawiązuje do szczególnej cechy prof. S. Czepity, 
który w swoich dociekaniach naukowych był pokorny. Konotacyjna koncepcja 
reguł konstytutywnych znalazła swoje zastosowanie w dogmatycznych dziedzinach 
prawa, szczególnie w prawie cywilnym, jednak w procesualistyce karnej koncep-
cja ta stosowana była znacznie później niż w momencie jej ogłoszenia. Ten proces 
przybrał na intensywności wraz z uzupełnieniem tej koncepcji o koncepcję forma-
lizacji i konwencjonalizacji, która to koncepcja była uzupełniana i modyfikowana 
do końca życia prof. S. Czepity. W następnej kolejności prelegentka przedstawiła 
własne ujęcie zastosowania założeń koncepcji reguł konstytutywnych w procesu-
alistyce karnej. 

Kolejny prelegent, dr Dawid Bunikowski (Uniwersytet Finlandii Wschodniej), 
wygłosił referat O prawie i moralności raz jeszcze: wpływy religii. Na wstępie wspo-
mniał, że prof. S. Czepitą był recenzentem jego rozprawy doktorskiej, dotyczącej 
kontrowersji na temat ingerencji prawa w sferę moralności. W następnej kolej-
ności prelegent przeszedł do omówienia podstawowych pojęć, którymi posłużył 
się w swoim wystąpieniu, w szczególności pojęć prawa i moralności, a następnie 
omawiając kryteria odróżnienia prawa od moralności, przedstawił relację pomię-
dzy tymi pojęciami. W swojej dalszej wypowiedzi przedstawił również argumenty, 
zgodnie z którymi religia ma wpływ zarówno na moralność społeczeństwa, jak 
i na prawo, na które wpływa nie tylko bezpośrednio, ale również przez moralność, 
z kolei prawo pozostaje nieustannie w różnego rodzaju związkach z moralnością 
i zawsze musi być ono oparte na określonej aksjologii. 

W następnej kolejności głos zabrał dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), wygłaszając referat Kodeksowa 
regulacja formy dokumentowej a problem życzliwej interpretacji. W swojej wypo-
wiedzi odniósł się do jednej z ostatnich publikacji naukowej prof. S. Czepity7, która 
dotyczyła pojęcia dokumentu w rozumieniu kodeksu cywilnego. Definicja doku-
mentu określona w tym akcie normatywnym została poddana silnej krytyce śro-
dowiska cywilistycznego. Prof. S. Czepita we wspomnianej publikacji, przyjmując 
określone założenie o racjonalności prawodawcy, postawił tezę, że jeżeli pojawia się 

7  S. Czepita, Forma dokumentowa, w: Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System prawa prywatnego. 
Prawo cywilne: część ogólna. Wyd. 3, Warszawa 2019, s. 188-196.
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możliwość wyboru określonego założenia co do statusu metodologicznego, należy 
dokonać wyboru bardziej życzliwego dla prawodawcy, mianowicie takiego, które 
w większym stopniu realizuje określone założenie o jego racjonalności. W dalszej 
części wystąpienia prelegent przedstawił argumenty polemizujące ze scharaktery-
zowanym przez niego stanowiskiem prof. S. Czepity.

Ostatnim prelegentem konferencji był ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski 
(Uniwersytet Szczeciński), którego wystąpienie zostało zatytułowane Logika i psy-
chologia a proces rozumowania. Swoją wypowiedź rozpoczął od wspomnienia prof. 
S. Czepity, którego określił mianem swojego przyjaciela, a ich relacja zacieśniła się 
szczególnie przy okazji wspólnego udziału w posiedzeniach Senatu Uniwersytetu 
Szczecińskiego. W swoim wystąpieniu ks. prof. Kroplewski omówił logiczne i psy-
chologiczne modele procesu rozumowania oraz kompetencje logiczne człowieka, 
które są istotne również dla prawoznawstwa, choćby w tym aspekcie, że pozwalają 
przeprowadzać argumentację prawniczą. 

Po tej wypowiedzi nastąpiła dyskusja. Trzy pierwsze pytania zadał dr hab. 
Olgierd Bogucki, prof. US. Pierwsze z nich skierowane było do prof. J. Jabłońskiej-

-Boncy i dotyczyło tego, jakie mamy środki obrony przed określonym przez nią 
wciskaniem kitu i czy tak rozumiane wciskanie kitu nie jest wpisane już w sposób 
funkcjonowania współczesnych mediów. Drugie pytanie skierowane było do prof. 
M. Kordeli i odnosiło się do sposobu rozumienia przez nią pojęcia obowiązywania 
wartości i do tego, czy taka konstrukcja nie jest mnożeniem bytów ponad potrzebę, 
trzecie pytanie było skierowane do prof. Z. Kroplewskiego i odnosiło się do tego, 
czy systemy logiki formalnej są niekiedy daleko idącymi idealizacjami psycholo-
gicznych procesów wnioskowania. Kolejne pytanie zadał uczestnik konferencji 
Piotr Nowak i było ono skierowane do dr. D. Bunikowskiego, a dotyczyło tego, czy 
oddziaływanie religii na prawo powinno być oceniane jako zjawisko pozytywne czy 
negatywne, bez względu na skutki tego oddziaływania.

Na zadane pytanie jako pierwszy odpowiedział prof. Z. Kroplewski, który 
stwierdził, że logika formalna jest przede wszystkim stworzeniem przez człowieka 
idealnym modelem rozumowania, jednak od strony logiki praktycznej nie jeste-
śmy w stanie tej logiki stosować z uwagi na to, że jest to właśnie model idealny. 
Dr D. Bunikowski stwierdził, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na tak ogólne 
pytanie i w zależności od uwzględnienia danego czynnika wpływ ten może być 
oceniany zarówno jako pozytywny, jak i negatywny. Z uwagi na kłopoty komu-
nikacyjne odpowiedzi na pytania skierowane do prof. J. Jabłońskiej-Boncy i prof. 
M. Kordeli zostały udzielone w drodze indywidulanej korespondencji. 

Na tym zakończono dyskusję i wobec wyczerpania wszystkich zaplanowanych 
punktów konferencji dr Beata Kanarek zamknęła obrady, dziękując wszystkim jej 
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uczestnikom za wytrwałość i stworzenie atmosfery stosownej do tego, aby należy-
cie uczcić pamięć prof. Stanisława Czepity.

Po zakończeniu konferencji miała miejsce uroczystość nadania imienia Profe-
sora Stanisława Czepity bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Tablicę pamiątkową odsłoniło dwoje wnucząt prof. S. Czepity, 
natomiast Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński wygło-
sił przemówienie. Podczas uroczystości odczytano również list żony prof. S. Cze-
pity, pani Małgorzaty Czepity, która nie mogła być podczas uroczystości obecna 
osobiście. 

Ogólnopolska konferencja naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa” 
ukazała, jak doniosłe znaczenie dla prawoznawstwa miała twórczość naukowa 
prof. Stanisława Czepity oraz że Jego myśli nadal są aktualne i podejmowane przez 
kolejne pokolenia badaczy, którzy z szacunkiem do tej twórczości rozwijają ją, 
polemizują z nią i na jej kanwie proponują własne koncepcje. 
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Wirtualna Debata Akademicka o nauczeniu zdalnym
Szczecin, 3 grudnia 2020 roku

W dniu 3 grudnia 2020 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Szczecińskiego odbyła się „Wirtualna Debata Akademicka o nauczaniu zdal-
nym” organizowana przez „Przystanek Dyskusja  – Salon Dyskusyjny WPiA US”. 
W debacie stanęły naprzeciw siebie dwie drużyny: nauczycieli akademickich oraz 
studentów. Przedmiotem dyskusji było zagadnienie nauczania zdalnego. Pierwsza 
drużyna składała się z nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji 
US: dr. hab. Mariusza Nawrockiego, dr Marty Jasińskiej, dr. Mateusza Tomczyka 
oraz dr. Szymona Słotwińskiego. Za wybór reprezentacji studentów odpowie-
dzialna była Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Drużyna studentów składała się ze: studentki V roku 
prawa Aleksandry Skwarek, studentów IV roku prawa Pawła Michalika i Bartosza 
Namiecińskiego oraz studenta I roku prawa Szymona Boguckiego. 

Celem wydarzenia było przyjrzenie się, w duchu rzetelnej akademickiej debaty, 
zagadnieniu zdalnego nauczania z dwóch różnych perspektyw. Z jednej strony 
debata miała stanowić próbę diagnozy obecnej sytuacji nauczania zdalnego, z dru-
giej przestrzeń rozważań nad jego przyszłością. Pobocznym rezultatem debaty miała 
być próba zintegrowania środowiska akademickiego Wydziału oraz przywrócenia 
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poczucia wspólnoty, tak bardzo naruszonego przez niesprzyjającą rzeczywistość 
pandemii. 

Pierwsza część niniejszego opracowania jest sprawozdaniem z przebiegu debaty 
i prezentacją stanowisk obu drużyn. Natomiast druga część stanowi próbę sformu-
łowania wniosków płynących z debaty i postulatów na przyszłość. 

Debatę rozpoczęła się od przywitania zgromadzonych osób przez mgr. Patryka 
Kupisa i mgr. Pawła Nowotkę – opiekunów „Przystanku Dyskusja – Salonu Dys-
kusyjnego WPiA US”. Następnie głos zabrała dr Beata Kanarek, p.o. Dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, która oficjalnie 
zainaugurowała wydarzenie. W następnej kolejności zostały przedstawione reguły 
debaty. Drużyny składały się z czterech osób, z których każda w pierwszej fazie 
debaty miała prawo do czterominutowej wypowiedzi. Trzy pierwsze osoby ustosun-
kowywały się do trzech tematów szczegółowych debaty, tj. efektywności nauczania 
zdalnego, zdalnych zaliczeń i egzaminów oraz przyszłości nauczania zdalnego po 
ustaniu zagrożenia epidemicznego. Ostatnia osoba miała za zadanie podsumować 
stanowisko swojej drużyny. Debatę rozpoczynała wcześniej wylosowana drużyna, 
tj. drużyna nauczycieli akademickich. Druga część debaty polegała natomiast na 
dyskusji na temat zdalnego nauczania i zadawaniu pytań drużynie przeciwnej. 

Efektywność nauczania zdalnego

Po przedstawieniu zasad debaty przyszedł czas na odniesienie się przez drużyny do 
pierwszego zagadnienia, którym była efektywność nauczania zdalnego. Z drużyny 
nauczycieli akademickich jako pierwszy wypowiedział się dr S. Słotwiński. Już na 
wstępie zaznaczył, że na efektywność nauczania zdalnego można patrzeć w dwo-
jaki sposób. Po pierwsze z perspektywy nauczycieli akademickich, którzy świadczą 
usługę edukacyjną, a po drugie z perspektywy studentów, którzy są odbiorcami 
usługi. Pomimo tego, że każdą z tych perspektyw możemy analizować oddzielnie, 
nie powinno się tych perspektyw rozdzielać, należy poddawać je wspólnej anali-
zie. Swoje stanowisko uzasadnił tym, że osiągnięcie najbardziej efektywnej nauki 
zdalnej będzie zależne od synergii takich czynników, jak inicjatywa i aktywność 
każdego z uczestników nauczania zdalnego. Do osiągnięcia optymalnego poziomu 
wykonania tego zadania potrzebna jest współpraca, zarówno nauczycieli akademic-
kich, jak i studentów. 

Doktor S. Słotwiński wskazał, że problematyka nauczania zdalnego i jego efek-
tywności może być rozważana z rożnych punktów widzenia. Pierwszym zadaniem, 
które należy wykonać, jest dobór właściwego sposobu przekazywania treści stu-
dentom. Konieczne jest uwzględnienie przy tym specyfiki danego przedmiotu oraz 
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formy zajęć, a także efektów uczenia się zakładanych do osiągnięcia w ramach 
danego przedmiotu. Dokonując doboru metody, powinno się mieć również na 
uwadze perspektywę studenta, żeby umożliwiała mu ona jak najlepsze przyswoje-
nie wykładanej materii. 

Według nauczycieli akademickich, szukając najefektywniejszego sposobu 
nauczania zdanego, trzeba wziąć pod uwagę trzy kategorie czynników: technolo-
giczne, merytoryczne oraz charakterologiczne. W czynnikach tych można upa-
trywać zarówno szans, jak i zagrożeń. Czynniki technologiczne to np. warunki 
sprzętowe i lokalowe, którymi dysponują tak nauczyciele akademiccy, jak i stu-
denci. Do oczywistych przykładów ich wpływu na nauczanie zdalne można zaliczyć 
zawieszanie się połączeń internetowych podczas zajęć czy brak dostępu studentów 
do odpowiedniej klasy sprzętu informatycznego. Jeśli chodzi o czynniki meryto-
ryczne, to w przypadku nauczania zdalnego wykładowca musi zrobić więcej, aby 
przyciągnąć uwagę studentów i zaangażować ich do pracy. Czynniki charakterolo-
giczne natomiast decydują o tym, czy nauczyciel będzie potrafił zdominować grupę 
studentów i narzucić im pewien rytm pracy, a także utrzymać kontrolę nad uwagą 
studentów w czasie zajęć. 

Reprezentantka drużyny studentów A. Skwarek zwróciła uwagę na sytuację, 
kiedy wszyscy byli zmuszeni do nagłego przejścia w tryb nauczania zdalnego 
z uwagi na panującą sytuację epidemiczną. Polskie uczelnie stanęły przed wyzwa-
niem przeorganizowania swojego trybu nauczania. Zgodziła się też ze stanowi-
skiem drużyny nauczycieli akademickich, że na efektywność nauczania zdalnego 
wpływa zarówno podejście nauczycieli akademickich, jak i studentów. Stwierdziła, 
że na efektywność kształcenia pozytywnie wpływa komfort miejsca, w którym się 
uczymy. W tym aspekcie wskazała na przewagę nauczania zdalnego nad stacjonar-
nym, ponieważ student sam wybiera miejsce odbywania zajęć – najczęściej jest to 
miejsce jego zamieszkania, gdzie czuje się bezpieczne. Następnie odniosła się do 
kwestii używanego oprogramowania do prowadzenia zajęć zdalnych. Pozytywnie 
oceniła to, że na Uniwersytecie Szczecińskim używana jest platforma MS Teams, 
ponieważ daje ona wiele możliwości dobrego, atrakcyjnego prowadzenia zajęć. 
Pozytywnie oceniła również to, że na uczelni w nauczaniu zdalnym korzysta się 
z jednej platformy informatycznej. Spostrzegła przy tym, że jest to nowe narzędzie 
dla nauczycieli akademickich i prowadzenie w sposób atrakcyjny zdalnych zajęć 
stanowi dla nich wyzwanie. W ocenie studentów uczelnia powinna kompleksowo 
przeszkolić wykładowców z używania tej platformy, zwłaszcza w aspekcie wyko-
rzystywania jej do nauczania zdalnego. W ostatniej części wypowiedzi przedsta-
wicielka drużyny studentów zwróciła uwagę na to, że na efektywność nauczania 
zdalnego wpływa prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonym 
rozkładem. 
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Zdalne zaliczenia i egzaminy

Do zagadnienia zaliczeń i egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej jako 
pierwsza odniosła się drużyna studentów, którą w tym zakresie reprezentował 
B.  Namieciński. Zaznaczył na wstępie, że zdaje sobie sprawę z tego, że zdalne 
zaliczenia i egzaminy muszą weryfikować określone w sylabusach efekty uczenia 
się. Krytycznie odniósł się jednak do sposobu organizacji niektórych zaliczeń czy 
egzaminów. Wskazał na to, że niekiedy czas na rozwiązanie zadań jest bardzo ogra-
niczony ze względu na przewidywaną nieuczciwość studentów. Krytycznie ocenił 
taką postawę. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że nieuczciwi studenci zdarzają 
się zarówno w kształceniu stacjonarnym, jak i zdalnym, a ograniczanie czasu zali-
czenia czy egzaminu negatywnie wpływa na wszystkich studentów, również tych 
uczciwych. Zaznaczył, że ograniczenie czasu nie gwarantuje uczciwej pracy stu-
denta. Zaproponował, żeby przy określaniu czasu na rozwiązanie zadań wziąć pod 
uwagę ewentualne problemy techniczne i uwzględnić dodatkowy czas na otwarcie 
formularza odpowiedzi oraz jego przesłanie. Studenci podkreślili, że przy planowa-
niu zdalnych zaliczeń istotne jest wzięcie pod uwagę specyfiki danego przedmiotu. 

Następnie B. Namieciński odniósł się do preferowanej przez studentów formy 
zaliczeń na ocenę i egzaminów przeprowadzanych w formie zdalnej. Stwierdził, 
że studenci wskazują testy jednokrotnego wyboru jako najlepszą dla nich formę 
przeprowadzania zaliczenia. Oprócz tego studenci preferują również jako formę 
zaliczenia prace pisemne, takie jak eseje, referaty czy glosy. Podkreślił jednak, że 
taka forma nie będzie odpowiednia dla każdego przedmiotu. Wskazał również na 
to, że studenci akceptują również formę pytań otwartych, jednak powinny być one 
szczegółowe i wymagające konkretnej odpowiedzi. Dyskutant krytycznie odniósł 
się do testów wielokrotnego wyboru. Zauważył, że w przeważającej mierze testy 
te układane są w taki sposób, by udowodnić, że student ma jakieś braki w wiedzy, 
a nie doprowadzić do weryfikacji tej wiedzy. 

Stanowisko nauczycieli akademickich odnośnie do zdalnych zaliczeń i egzami-
nów przedstawiła dr M. Jasińska. Zaznaczyła, że przeprowadzając zdalne zaliczenia, 
należy wziąć pod uwagę całe środowisko akademickie, zarówno studentów, jak 
i nauczycieli. Wskazała również na to, że nie zakłada z góry nieuczciwości studen-
tów i że trzeba uwzględnić także zagrożenia, jakie płyną ze zdalnego egzamino-
wania. Należy dobrać racjonalne środki, aby takie zdalne zaliczenie rzeczywiście 
sprawdzało osiągnięcie przez studenta zakładanych efektów uczenia się i zarazem 
minimalizowało ryzyko jego nieuczciwej pracy. 

Doktor M. Jasińska wskazała, że nie stosuje zazwyczaj pytań otwartych, ponie-
waż mając świadomość, jak łatwo jest znaleźć informacje w Internecie, miałaby 
wątpliwości, czy taka forma rzeczywiście weryfikuje efekty uczenia się. Dlatego 
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podczas nauczania zdalnego przeprowadza testy jednokrotnego wyboru i egzaminy 
ustne. Test, choć w sposób wyrywkowy, pozwala w najszerszym zakresie sprawdzić 
wiedzę studenta. Egzamin ustny pozwala najlepiej zweryfikować efekty uczenia się 
i w zasadzie nie odbiega od egzaminu w warunkach stacjonarnych. Taka forma 
również ogranicza możliwość nieuczciwej pracy studenta. Doktor M. Jasińska 
zaznaczyła również, że nauczyciele akademiccy mają świadomość ewentualnych 
problemów technicznych, mogących pojawić się podczas zaliczeń i w związku 
z tym na podstawie własnego doświadczenia zasugerowała, aby dodawać kilka 
minut do czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań. Zaapelowała też, aby stu-
denci pamiętali, że pomimo zdalnej formy nadal mamy do czynienia z egzaminem, 
więc należy założyć stosowny strój i łączyć się z miejsca godnego dla przeprowa-
dzanego egzaminu. 

Przyszłość nauczania zdalnego po ustaniu zagrożenia epidemicznego

W kolejnej części debaty reprezentanci obu drużyn odnieśli się do zagadnienia 
przyszłości nauczania zdalnego po ustaniu zagrożenia epidemicznego. W pierw-
szej kolejności głos zabrał dr M. Tomczyk, przedstawiciel drużyny nauczycieli aka-
demickich. Zaznaczył, że jego stanowisko będzie prezentowane głównie z punktu 
widzenia nauczyciela akademickiego i że trudno prognozować przyszłość naucza-
nia zdalnego, w swojej wypowiedzi więc będzie się opierał na dotychczasowych 
doświadczeniach. Zdaniem dra M. Tomczyka główną zaletą nauczania zdalnego 
jest jego elastyczność. Student sam wybiera miejsce, w którym odbywa zajęcia, nie 
musi tracić czasu na dojazd do budynku uczelni. Jednak w kontekście specyficz-
nego zawodu, do którego przygotowują studia prawnicze, w znacznym stopniu 
opierającego się na pracy z innymi ludźmi, ujawniają się poważne wady zdalnego 
nauczania. Zajęcia prowadzone na wydziale powinny odpowiadać tej specyfice, 
zapewniając bezpośredni kontakt z innymi osobami. Ma to szczególne znaczenie 
dla takich form zajęć, jak ćwiczenia i konwersatoria, ponieważ w klasycznym wykła-
dzie student, z założenia, uczestniczy biernie. Dyskutant podkreślił, że uczestnic-
two w zajęciach polega nie tylko na przyswojeniu pewnych informacji, lecz także 
na nabyciu umiejętności posługiwania się mową niewerbalną, kontrolowania swo-
ich zachowań, obserwowania tego, jak zachowują się inni. Te ważne umiejętno-
ści, istotne dla przyszłych prawników, powinno się trenować już na etapie studiów. 
W tym kontekście odpowiedź na pytanie o przyszłość nauczania zdalnego, według 
drużyny nauczycieli akademickich, nie jest oczywista. Wedle powyższych uwag, dr 
M. Tomczyk negatywnie odniósł się do przyszłości tej formy nauczania, jednakże 
nie wykluczył jej całkowicie. Jego zdaniem istnieje możliwość korzystania z niej 
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incydentalnie, poprzez zdalne prowadzenie tych zajęć, dla których taka forma 
może okazać się odpowiednia. 

Stanowisko drużyny studentów zaprezentował S. Bogucki, którego zdaniem 
odpowiedź na pytanie o przyszłość nauczania zdalnego nie jest ani prosta, ani 
jednoznaczna. Jako niewątpliwą zaletę tego sposobu nauczania wskazać należy 
ograniczenie kosztów, które musi ponosić student w związku z przyjazdem z innej 
miejscowości. Jednak wady tej formy prowadzenia zajęć przeważają. Podstawową 
wadą jest brak bezpośredniego kontaktu między nauczycielem akademickim 
a studentem, a kontakt ten – jego zdaniem – pozytywnie wpływa na efektywność 
nauczania. Nauczanie zdalne uniemożliwia także poznawanie innych studentów 
i zacieśnianie więzi towarzyskich, co jest ważnym aspektem studenckiego życia. 
Za wadę uznać też należy możliwość wystąpienia problemów technicznych czy 
braku dostępu do odpowiedniego urządzenia lub łącza internetowego. Pozytywną 
perspektywę dla nauczania zdalnego w przyszłości zauważa dla przedmiotów, któ-
rych specyfika wymaga korzystania z urządzeń elektronicznych i internetu (np. 
przedmiot technologie informacyjne). Podsumowując, stwierdził, że nauczania 
nie powinniśmy przenosić w pełnym zakresie do internetu, wręcz przeciwnie  – 
powinno być ono stacjonarne, a jedynie w niewielkim zakresie zdalne. 

Podsumowanie stanowisk drużyn

W imieniu drużyny studentów głos zabrał P. Michalik. Zaznaczył, że sytuacja, 
w której znalazły się uczelnie wyższe w 2020 roku, była wyjątkowa. Pomimo małego 
doświadczenia większości pracowników uczelni z prowadzeniem zdalnych zajęć 
i tego, że wcześniej dostępna na uniwersytecie platforma Moodle nie była dotych-
czas bardzo popularnym narzędziem, uczelnia dobrze poradziła sobie z postawio-
nym przed nią wyzwaniem. Podkreślił również ogrom pracy, którą wykonała w tym 
czasie społeczność akademicka, nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy 
administracji oraz zaplecze techniczne. Z tej lekcji należy wyciągnąć wniosek, że 
nauczanie zdalne jest szansą, żeby tak przemodelować programy studiów, metody 
kształcenia, metody weryfikacji wiedzy, żeby kształcenie rzeczywiście było zorien-
towane na studenta.

Następnie P. Michalik zwrócił uwagę na wytyczne Polskiej Komisji Akredyta-
cyjnej odnoszące się do nauczania zdalnego. Zgodnie z tymi zaleceniami wszystkie 
zajęcia powinny odbywać się dwutorowo, czyli synchronicznie z bezpośrednim 
przesyłem dźwięku i obrazu, a także asynchronicznie, to znaczy, że wszystkie 
materiały, które są używane przez nauczycieli, powinny być udostępnione studen-
tom, żeby mogli oni z nich w razie potrzeby skorzystać. To ostatnie miało istotne 
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znaczenie w sytuacji, gdy biblioteki zostały zamknięte i studenci nie mogli korzystać 
z podręczników oraz innych zbiorów bibliotek. Wielu nauczycieli akademickich 
udostępniało studentom materiały, jednak do samorządu studenckiego dochodziły 
sygnały, że nie wszystkie osoby się do tego dostosowały. Dyskutant wyraził ubo-
lewanie, że społeczność akademicka zamknęła się na używanie innych narzędzi 
niż MS Teams, zaznaczył jednak, że było to spowodowane m.in. ochroną danych 
osobowych. Przypomniał, że istnieją również takie narzędzia, które nie wymagają 
rejestracji, a pozwalają stworzyć ciekawe prezentacje i w większym stopniu skupić 
uwagę studentów. Podsumowując, stwierdził, że wszyscy członkowie obu drużyn 
zgodzą się na pewno z tym, że kształcenie zdalne jest, a przynajmniej powinno być 
kształceniem subsydiarnym kształcenia stacjonarnego. 

Stanowisko drużyny nauczycieli akademickich podsumował dr hab. M. Nawrocki. 
Zwrócił uwagę na to, że w relacji nauczyciel–student zachodzi pewna synergia, 
współpraca, która jest ukierunkowana na ten sam wynik. Żeby nauczanie zdalne 
było efektywne, potrzebna jest współpraca obu grup, stosowanie dobrych prak-
tyk, które były też wypracowywane podczas debaty. Kwestia tego, jak nauczyciele 
prowadzą zajęcia, przekłada się później na to, jak wyglądają zaliczenia i efekty tych 
zaliczeń. Wskazał również, że preferencje dotyczące formy zaliczeń, jak się wydaje, 
w przypadku nauczycieli i studentów są zbieżne. Z kolei kwestia prognoz związa-
nych z przyszłością nauczania zdalnego w przypadku obu drużyn wydaje się toż-
sama i jest ona pesymistyczna. 

Profesor M. Nawrocki przypomniał, że w marcu 2020 roku z dnia na dzień 
została podjęta decyzja o przejściu na nauczanie zdalne. Z dozą ostrożności stwier-
dził, że ten eksperyment się udał. Zaznaczył przy tym, iż zdaje sobie sprawę z tego, 
że powrót do bezpośredniego nauczania jest niezbędny, ponieważ w studiowaniu 
istotne jest to, aby występować w interakcji nauczyciel–student. Obecna sytuacja 
również pokazuje to, jak do tej pory nie docenialiśmy kontaktu bezpośredniego. 
Zaproponował przy tym, aby każdy nauczyciel akademicki zadał sobie pytanie, jak 
niewiele zrobił, żeby przyciągnąć studentów na zajęcia, i aby studenci uświadomili 
sobie, jak niewielu z nich na te zajęcia uczęszczało albo uczęszczało nie w celu przy-
swojenia wiedzy. Sytuacja, w której znalazła się uczelnia, uwidacznia popełnione 
do tej pory błędy, daje też szansę na ich naprawę w przyszłości. Kończąc, stwier-
dził, że nie można nauczania zdalnego przeciągać w nieskończoność i trzeba je 
ograniczyć, czyniąc nauczanie zdalne subsydiarnym. Wskazał na różne możliwe 
modele nauczania zdalnego: po pierwsze takie, które jest ograniczone tylko do nie-
których rodzajów zajęć, jak np. zajęcia fakultatywne; po drugie takie, w którym 
tylko niektóre formy zajęć, jak np. wykłady, będą prowadzone zdalnie; po trzecie 
zaś takie, w którym określona część godzin zajęć danego przedmiotu będzie reali-
zowana w formie zdalnej. Należy wyciągnąć wnioski z sytuacji, która nas zastała 
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i wprowadzić elementy nauczania zdalnego na stałe, żeby być lepiej przygotowa-
nym na ewentualne przejście na nauczanie zdalne w przyszłości. 

Faza wzajemnych pytań 

Zadano pytanie o formę, jaką z perspektywy studentów mogłoby przybrać zdalne 
nauczanie po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Studenci wskazali na rozwiązania 
podobne do tych, na które we wcześniejszej części debaty wskazywali nauczyciele 
akademiccy. Rozważali zdalną realizację wykładów, ale zaprezentowana propozy-
cja zdalnych zajęć fakultatywnych również wydała im się interesująca. Następnie 
odniesiono się do sposobów aktywizacji studentów w czasie zajęć. Nauczyciele 
akademiccy wskazali na to, że nie istnieje jedna uniwersalna metoda, a wszystko 
zależy od danej grupy studentów. Należy na pewno zachęcać studentów do dysku-
sji, rozluźniać atmosferę, w której nie będą bali się odzywać, mając świadomość, 
że mają prawo popełniać błędy. Kwestia gratyfikacji najaktywniejszych studentów 
budzi pewne obawy, że spowoduje to w rezultacie zwiększeniem się podziału na 
studentów aktywnych i pozostałych. Studenci zwrócili uwagę, że dobrym sposo-
bem ich aktywizacji jest przyznawanie punktów za aktywność. Podnieśli jednak, 
że kluczowym aspektem jest sposób prowadzenia zajęć, w szczególności zaś to, że 
nie powinny być one traktowane jak monolog prowadzącego, ponieważ wówczas 
trudno skupić uwagę. Należałoby również zastanowić się nad kwestią włączania 
kamer internetowych i mikrofonów w czasie zajęć również przez studentów. Być 
może to pozwoliłby uzyskać formułę zajęć bardziej zbliżoną do kontaktu bezpo-
średniego. Drużyna studentów zwróciła również uwagę na potrzebę wykorzysty-
wania pomocniczo w czasie zajęć aplikacji, które pozwolą aktywizować i zaciekawić 
studentów. Zauważono również, że komunikacja zdalna nie jest zjawiskiem natu-
ralnym. Człowiek bowiem nie tylko słucha docierających do niego informacji, lecz 
także odczytuje znaki niewerbalne, co w przypadku nauczania zdalnego jest mocno 
ograniczone. Nauczyciele akademiccy podzielili się również swoim spostrzeże-
niem, że studenci w czasie zdalnych zajęć są mniej aktywni i nie chcą uczestniczyć 
w dyskusji, szczególnie jeżeli wiązałoby się to z pokazaniem swojego wizerunku 
i użyciem mikrofonu. 

Wnioski 

Po przenalizowaniu wypowiedzi reprezentantów obu drużyn, można stwierdzić, że 
uczestnicy debaty mają podobne spojrzenie na problematykę nauczania zdalnego. 
Na wstępie należy zaznaczyć, że przed pandemią Uniwersytet Szczeciński posiadał 
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odpowiednie platformy, które umożliwiały nauczanie zdalne, ale były one jedynie 
sporadycznie wykorzystywane. W obliczu zagrożenia wynikającego z rozprzestrze-
niania się wirusa SARS-CoV-2 w marcu 2020 roku właściwie z dnia na dzień uczel-
nie były zmuszone przejść w tryb nauczania w pełni zdalnego. Było to ogromne 
wyzywanie zarówno dla władz uczelni, nauczycieli akademickich, jak i studentów. 
Uniwersytet Szczeciński jednak poradził sobie dobrze z tym zadaniem. Można 
w tym miejscu postawić tezę, że gdyby nie wymusiła tego kryzysowa sytuacja, uczel-
nia nigdy nie zdecydowałaby się na przejście na nauczanie zdalne w tak szerokim 
zakresie. Społeczność akademicka uważałaby zapewne, że nie jest to wykonalne. 
Z tego doświadczenia można wywieść wniosek, nie tylko w stosunku do nauczania 
zdalnego, że innowacyjne podejście do kształtowania modelu nauczania i podej-
mowanie w tym aspekcie zdecydowanych decyzji może przynieść korzystne skutki. 

Nauczyciele akademiccy sformułowali tezę, że studenci podczas zajęć zdalnych 
są mniej aktywni niż podczas zajęć stacjonarnych, w mniejszym stopniu wykazują 
inicjatywę i nie chcą dyskutować na zadane tematy. Być może jest to rezultatem 
tego, że kontakt w wirtualnej rzeczywistości nie jest dla ludzi naturalny i nie jeste-
śmy z nim oswojeni. Wobec tego przeprowadzenie efektywnych zajęć zdalnych 
wymaga od prowadzącego większego zaangażowania niż zwykle. Należy się zgo-
dzić ze stwierdzeniem obu drużyn, że przy planowaniu zajęć zdalnych powinno się 
wykorzystywać narzędzia i metody aktywizujące studentów. Uwzględnienie tego 
korzystnie wpłynie na efektywność nauczania. Metody dobierane do prowadzenia 
zajęć powinny być różnorodne i dostosowane do specyfiki przedmiotu, zwłaszcza 
w odniesieniu do takich form jak ćwiczenia czy konwersatoria. Trzeba pamiętać 
o tym, że student realizujący zajęcia zdalne powinien osiągnąć te same efekty ucze-
nia się, co na zajęciach stacjonarnych. W związku z tym studenci po zrealizowaniu 
danego przedmiotu powinni posiadać nie tylko wskazaną w sylabusie wiedzę, lecz 
także wymienione w nim umiejętności i kompetencje. Niekiedy do osiągnięcia tych 
ostatnich elementów niezbędne jest zorganizowanie w czasie zajęć pracy w grupie 
czy polecenie studentom przygotowania prezentacji na określony temat. Realizacja 
tych samych efektów w przypadku nauczania zdalnego i stacjonarnego nie oznacza 
przy tym, że w obu tych sytuacjach należy stosować te same metody nauczania. 
Zajęcia zdalne nie powinny być dokładnym odwzorowaniem zajęć stacjonarnych 
w wirtualnej przestrzeni. Należy rozważyć udostępnienie nauczycielom akademic-
kim dodatkowych narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć, innych niż obecnie 
wykorzystywane, tj. MS Teams i Moodle. Jednak korzystanie z platformy MS Teams, 
jako głównego narzędzia do synchronicznego nauczania, należy ocenić pozytywnie 
i należałoby pozostać przy tym rozwiązaniu, a tylko wspomagać proces nauczania 
innymi programami. Korzystanie z jednej platformy po pierwsze stanowi ułatwienie 
dla studentów, ponieważ nie muszą co zajęcia zmieniać programu, w którym będą 
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odbywały się zajęcia, a po drugie daje większe możliwości nadzoru władz uczelni 
nad procesem kształcenia. Uczelnia powinna zapewnić nauczycielom akademic-
kim również kompleksowe szkolenia z platform wykorzystywanych do nauczania 
zdalnego, szczególnie w przypadku wprowadzania w przyszłości nowych narzędzi 
do tego celu. Wskazane byłoby również wsparcie nauczycieli w zakresie metodyki 
prowadzenia zajęć zdalnych poprzez zorganizowanie w tym zakresie szkoleń. 

Przy rozważaniach na temat nauczania zdalnego nie można zapomnieć o aspek-
cie technicznym. Na efektywność nauczania zdalnego niewątpliwie wpływa również 
odpowiedniej jakości sprzęt komputerowy i łącze internetowe, będące w posiada-
niu nauczycieli i studentów. Należy zadbać o to, aby każdy z nauczycieli akade-
mickich miał dostęp do sprzętu komputerowego odpowiedniej jakości, na którym 
będzie mógł zarówno przygotowywać materiały edukacyjne, jak i prowadzić zajęcia. 
W ramach infrastruktury uniwersytetu powinno się udostępnić wszystkim szyb-
kie łącze internetu, wzmocnić infrastrukturę serwerową, aby zapewnić stabilność 
prowadzonych zdalnych zajęć, nawet przy dużym obciążeniu. Docelowo platformy 
te powinny być na tyle stabilne, żeby umożliwiały pracę z włączonymi kamerami 
internetowymi i mikrofonami wszystkim uczestnikom zajęć, nawet w dużych gru-
pach. Oprócz zaplecza sprzętowego trzeba zadbać o odpowiednie wsparcie infor-
matyczne dla nauczycieli i studentów, w tym realizowane w formule zdalnej. Poza 
indywidualną pomocą należałoby również przygotować i udostępnić instrukcję 
korzystania z narzędzi wykorzystywanych do nauczania zdalnego, w tym również 
w formie filmów instruktażowych. W przypadku dłuższej konieczności prowa-
dzenia zajęć zdalnych czy realizacji zdalnie niektórych zajęć także po powrocie do 
bezpośredniego nauczania, powinno się wypracować mechanizmy zapewniania 
sprzętu informatycznego studentom, którzy nie są w jego posiadaniu, a dotychczas 
biorą udział w zajęciach np. za pomocą telefonu komórkowego. Warta rozważenia 
jest więc możliwość stworzenia mechanizmu wypożyczania przez uczelnię sprzętu 
komputerowego potrzebującym studentom, ewentualnie udostępniania go w czy-
telniach czy pracowniach informatycznych. To ostatnie rozwiązanie ma jednak 
oczywiste wady w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

Odnośnie do zagadnienia zdalnych zaliczeń i egzaminów, to przy ich planowaniu 
i organizowaniu należy w pierwszej kolejności ustalić, czy wybrana forma pozwala 
sprawdzić efekty uczenia się, zakładane do osiągnięcia przez studentów, a opisane 
w sylabusach. Obie drużyny zgodziły się co do preferowanych form zaliczeń i egza-
minów. Najlepszymi formami są testy jednokrotnego wyboru i egzaminy ustne. 
Studenci wskazali również na to, że preferują zaliczenia w postaci pracy pisemnej, 
ale zdają sobie sprawę, że nie są one możliwe w przypadku każdego przedmiotu. 
Należy się zgodzić z przedstawionym poglądem, że przeprowadzenie zaliczenia 
zdalnego w niektórych formach jest trudne do realizacji, ze względu na dostęp 
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do Internetu i ryzyko niesamodzielnej pracy przez studenta. Nie można uznawać 
z góry nieuczciwości studentów, jednak trzeba podchodzić do tego zagadnienia 
realistycznie i tak samo jak w przypadku stacjonarnych zaliczeń minimalizować 
to ryzyko. Taki efekt można osiągnąć poprzez układanie zadań egzaminacyjnych 
w taki sposób, aby wymagały one przeanalizowania zadanego problemu i sformu-
łowania odpowiedzi w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego. Ograniczyć 
ryzyko niesamodzielnej pracy studentów można przez przygotowanie różnych 
zestawów pytań. Wskazane byłoby w tym względzie korzystanie z oprogramowa-
nia, które umożliwia tworzenie indywidualnych zestawów egzaminacyjnych dla 
konkretnego studenta poprzez losowanie pytań z utworzonych zbiorów. Na rynku 
usług informatycznych są również dostępne narzędzia, które informują osobę prze-
prowadzającą test o niepożądanych ruchach na komputerze studenta, polegających 
m.in. na zminimalizowaniu przez studenta okna przeglądarki, w którym wyświe-
tlony jest test czy wyświetlenie innej karty przeglądarki. Jednym z takich narzędzi, 
które w szeroki sposób pozwala kreować testy zaliczeniowe, jest testportal.pl. Warto 
zaznaczyć, że można go zintegrować z używaną na Uniwersytecie Szczecińskim 
platformą do nauczania zdalnego, czyli MS Teams. Możliwości płynące z automa-
tyzacji sprawdzania poprawności udzielonych odpowiedzi w przypadku przepro-
wadzania testów za pomocą narzędzi informatycznych pozwolą zaoszczędzić czas, 
który nauczyciele akademiccy mogliby poświęcić na realizację innych obowiązków. 

W czasie debaty poruszono również temat relacji między nauczycielem a stu-
dentem. Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci zgodzili się co do kwestii, 
że kontakt bezpośredni jest ważnym elementem kształcenia, którego nie można 
w pełni zastąpić nauczaniem zdalnym, nawet takim, które odbywa się w czasie 
rzeczywistym. Kształcenie bowiem nie polega jedynie na przekazywaniu okre-
ślonej wiedzy, ale również na kształtowaniu umiejętności interpersonalnych oraz 
umiejętności krytycznego myślenia, co zdecydowanie jest łatwiejsze przy kontak-
cie bezpośrednim. Kontakt za pośrednictwem łączy internetowych oraz kamer 
i mikrofonów nie jest dla nas naturalny. Odbieramy wysyłane do nas komunikaty 
nie tylko poprzez odbiór wypowiadanych słów, ale również poprzez odczytywanie 
mowy niewerbalnej, co w sytuacji nauczania zdalnego jest znacznie utrudnione. 
Kontakt bezpośredni jest istotny zwłaszcza w kształceniu przyszłych prawników 
czy urzędników, ponieważ oni w pracy zawodowej będą pracować z innymi ludźmi. 
Dlatego w ich przypadku szczególnie ważne jest wykształcić u nich umiejętność 
sprawnego artykułowania swoich myśli, komunikacji oraz pracy z innymi ludźmi. 
W związku z tym nauczanie zdalne na wydziale prawa nie może być w przyszło-
ści dominującą formą nauczania. Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci 
wyrazili chęć powrotu do nauczania stacjonarnego najszybciej, jak to będzie moż-
liwe. Co do przyszłości nauczania zdalnego, należy zgodzić się z tym, że powinno 
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mieć charakter subsydiarny do nauczania zdalnego, przynajmniej jeśli chodzi 
o kluczowe kierunki studiów. Musi występować tylko w ograniczonym zakresie. 
Jest możliwe przyjęcie w tej kwestii różnych rozwiązań. Mogą być w formie zdal-
nej realizowane tylko niektóre formy zajęć, niektóre przedmioty lub część godzin 
zajęć z każdego przedmiotu. Wydaje się niezmiernie istotne, aby zadbać o to, by 
po ustaniu zagrożenia epidemicznego w pewnym zakresie kontynuować naucza-
nie zdalne. Trzeba wśród społeczności akademickiej utrzymać umiejętność pracy 
w przestrzeni internetu. Po pierwsze dlatego, że może wydarzyć się kolejna nie-
przewidziana sytuacja, wymagająca przejścia ponownie w tryb nauczania zdalnego. 
Po drugie z tego powodu, że w XXI wieku realizacja części programu studiów przy 
wykorzystaniu technologii kontaktu na odległość jest pożądanym aspektem kształ-
cenia na uczelniach wyższych. 

Przy ocenie przyszłości nauczania zdalnego przez pryzmat obecnych doświad-
czeń, należy być bardzo ostrożnym. Obecnie mamy do czynienia z nauczaniem 
w czasie kryzysu, w ten tryb, tak jak wspomniano, uczelnie musiały wejść właściwie 
z dnia na dzień, bez okresu przygotowania. Należy pamiętać, że nauczanie zdalne 
mogłoby wyglądać inaczej, gdyby było procesem szczegółowo zaplanowanym 
i sukcesywnie wdrażanym. Wtedy wpłynęłoby pozytywnie na jakość kształcenia na 
uczelni. Rozsądne wprowadzenie zdalnego nauczania pozwoliłoby wyróżnić ofertę 
edukacyjną danej uczelni na tle innych jednostek. Jednak należy pamiętać, żeby 
owych przygotowań nie ograniczać jedynie do przygotowania założeń nauczania 
zdalnego, trzeba również skupić się na przygotowaniu nauczycieli akademickich 
do prowadzenia zajęć zdalnych. Nietrudno wyobrazić sobie korzyści płynących 
z implementacji na stałe nauczania zdalnego, która umożliwiłaby np. organizowa-
nie zajęć ze specjalistami, naukowcami z innych krajów. Należy rozważyć wykorzy-
stanie nauczania zdalnego do prowadzenia studiów podyplomowych czy kursów. 
Takie formy kształcenia są zazwyczaj skierowane do osób, które pracują zawodowo, 
a taki sposób organizacji zajęć pozwoliłby zoptymalizować czas wykorzystywany 
przez te osoby na dokształcanie się. Z kolei dla uczelni byłaby to szansa na zwięk-
szenia potencjalnego grona odbiorców danej oferty kształcenia. Nauczanie zdalne 
może również ograniczyć wykluczenie osób pochodzących z niezamożnych rodzin. 
Takie osoby, które nie mieszkają w miastach posiadających uczelnie, często nie 
mogą sobie pozwolić na wyjazd do innego miasta w celu dalszej nauki. Prowadze-
nie studiów w całości w formule zdalnej byłoby dla nich szansą na kontunuowanie 
swojej edukacji. 

Podsumowując rozważania na temat nauczania zdalnego, należy stwierdzić, 
że mimo wystąpienia nagłej potrzeby przejścia na nauczanie zdalne z powodu 
wystąpienia pandemii, to uczelnia dobrze sobie poradziła z tym zadaniem. Jed-
nak są obszary, nad którymi należałoby pracować, w tym nad wykorzystywaniem 
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nowych metod i narzędzi do prowadzenia zajęć, które będą aktywizowały studen-
tów. Doświadczenie nauczania zdalnego może spowodować, że stale będzie obecne 
w ramach kształcenia wyższego, jednak tylko w ograniczonym wymiarze, albowiem 
istotą kształcenia na uniwersytecie jest również bezpośrednia relacja nauczyciel–
uczeń, którą trudno jest budować w ramach nauki na odległość. Konkluzją tych 
rozważań może być stwierdzenie, że internet jest tylko narzędziem, które ma swoje 
dobre i złe strony, a tylko od nas zależy, jak je wykorzystamy i jakie będą tego efekty. 
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Doktor Maciej Kłodawski urodził się 4 lutego 1985 roku w Pyrzycach. W latach 
2000–2004 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcące w Pyrzycach, gdzie pobierał 
naukę w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W latach 2004–2009 studio-
wał prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia 
zakończył w lipcu 2009 roku, uzyskując tytuł magistra prawa z oceną bardzo dobrą 
na dyplomie i plasując się w gronie 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Promotorem pracy magisterskiej Porównanie klauzuli generalnej 
zasad współżycia społecznego z klauzulą generalną dobrych obyczajów w obliczu 
nowego kodeksu cywilnego był prof. dr hab. Maciej Zieliński. 

Po studiach, z uwagi na sytuację osobistą, Maciej Kłodawski zdecydował się 
przenieść swą aktywność do Krakowa. Tam też, w latach 2009–2014, w Katedrze 
Teorii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył 
stacjonarne studia doktoranckie, których zwieńczeniem była rozprawa doktorska 
Redundancja tekstu prawnego, napisana pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Sar-
kowicza. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. Andrzej Malinowski z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Obronę pracy przeprowadzono w czerwcu 2014 roku, a 29 wrze-
śnia 2014 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 
nadała Maciejowi Kłodawskiemu stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa.

Studiował z pasją, o czym świadczą m.in. otrzymywane przez niego stypendia 
naukowe: przez cztery lata jednolitych studiów magisterskich, w roku 2012/2013 
stypendium dla najlepszych doktorantów UJ, a także w dwóch kolejnych latach 
akademickich 2011/2012 i 2012/2013 – zwiększenie stypendium doktoranckiego 
z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (WPiA UJ). 
Angażował się także w najróżniejsze inicjatywy, m.in. podczas studiów prawni-
czych aktywnie uczestniczył w działalności koła naukowego „LexUS”, przez dwa 
lata był także, jako wolontariusz, redaktorem Zeszytów Naukowych Towarzystwa 
Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W czasie studiów doktoranckich, od lipca 2011 roku do lipca 2012 roku, współ-
pracował z Oddziałem Publikacji Elektronicznych w Krakowie LexisNexis Polska 
sp. z o.o., gdzie redagował elektroniczne wersje komentarzy, monografii i metryk 
bibliograficznych w systemie LexPolonica.

Nieustanna potrzeba dokształcania sprawiła, że równolegle ze studiami dok-
toranckimi pobierał naukę na studiach podyplomowych „Technologiczne aspekty 
przetwarzania języka naturalnego” na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie, które ukończył w marcu 2012 roku z oceną na dyplomie: 
bardzo dobry. 

Z dniem 1 października 2015 roku rozpoczął pracę w Katedrze Teorii Prawa, 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku 
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adiunkta, którą zakończył 30 września 2018 roku, aby z pierwszym dniem paź-
dziernika 2018 roku powrócić do swej Alma Mater. W Katedrze Teorii i Filozofii 
Prawa Wydziału Prawa i Administracji US, a potem, po zniesieniu katedr, w Insty-
tucie Nauk Prawnych US pracował na stanowisku adiunkta do samego końca. 

Niemalże zaraz po uzyskaniu stopnia doktora rozpoczął starania o uzyskanie 
uprawnień radcy prawnego. We wrześniu 2014 roku zdał egzamin wstępny na 
aplikację radcowską, którą rozpoczął w styczniu 2015 roku w OIRP w Szczeci-
nie (nr wpisu na listę aplikantów radcowskich: APL-SZ-140018). Od stycznia do 
listopada 2015 roku pracował w kancelarii Wybranowski Nowicki Biuro Prawne 
w Szczecinie. Obszarem jego praktycznych zainteresowań było: prawo morskie 
(uprawnienia pilotów morskich), prawo medyczne (działalność lecznicza, ratow-
nictwo medyczne, dokumentacja medyczna, postępowanie przed wojewódzką 
komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych), postępowanie sądowoadmini-
stracyjne (skargi do NSA), prawo administracyjne (dyplomy i uprawnienia pilotów 
morskich), prawo budowlane (pozwolenia na budowę, planowanie i zagospoda-
rowanie przestrzenne), prawo i postępowanie cywilne (weksle, sprawy o zapłatę 
i apelacje w tych sprawach), prawo autorskie (projekty budowlane, licencje na 
korzystanie z plików). W okresie od lipca 2016 do 12 lutego 2018 roku wykonywał 
działalność gospodarczą Maciej Kłodawski  – Usługi prawnicze w zakresie usług 
prawniczych. W styczniu 2018 roku złożył ślubowanie radcy prawnego (OIRP 
w Szczecinie, nr wpisu na listę radców prawnych: SZ-1494), a od 13 lutego 2018 
roku realizował się w charakterze radcy prawnego, otwierając swoją kancelarię: 
Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Kłodawski.

Był ekspertem Instytutu Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) i kluczowym 
współautorem sukcesu projektu dotyczącego stworzenia narzędzi edukacyjnych 
i poradniczych dla osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem technolo-
gii informatycznych. Od lutego 2015 roku do stycznia 2016 roku był wykonawcą 
z ramienia INPRIS grantu „Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu 
niepełnosprawnych” (2015– 2016) – grant z funduszy EOG w ramach programu 

„Obywatele dla demokracji” (numer projektu: E2/1867). 
Nade wszystko zajmowała dra Macieja Kłodawskiego problematyka redagowa-

nia tekstów prawnych, stąd też w maju 2012 roku odbył praktykę w Departamencie 
Prawa Społecznego Rządowego Centrum Legislacji, a od grudnia 2012 roku do 
lutego 2013 roku pracował w Departamencie Prawnym i Orzecznictwa Rządowego 
Centrum Legislacji. W lutym 2014 roku podjął pracę w charakterze legislatora 
w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, pracę tę wykonywał do grudnia 2014 
roku. Był też aktywnym i cenionym członkiem Polskiego Towarzystwa Legislacji 
oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Administracji Publicznej  – ostatnie wykłady, 
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„Relacje między przepisami oraz rodzaje luk w prawie i ich usuwanie”, miał zapla-
nowane na 1 października 2020 roku. 

Pracował naukowo bez taryfy ulgowej, w tym w zespole badawczym, który 
pod kierownictwem Profesora Krzysztofa Płeszki, w okresie od 31 stycznia 2019 
roku do 30 stycznia 2022 roku, realizuje grant NCN OPUS 15 na projekt zatytuło-
wany „Błędy legislacyjne a zrozumiałość tekstu prawnego” (2018/29/B/HS5/01433). 
W ramach tego projektu złożył artykuł Referring Phrases with Deictic Indication and 
the Issue of Comprehensibility of Texts of Normative Acts: The Case of Polish Codes1.

Był człowiekiem niebywale konsekwentnym. Cecha ta widoczna jest także 
w rezultatach jego badań naukowych. Niemal wszystkie swoje prace poświęcił sze-
roko pojmowanemu tekstowi prawnemu, zwłaszcza sposobowi redagowania tego 
tekstu. Oczywiście zawsze w ujęciu nowatorskim i pro futuro. 

Niewątpliwie najbardziej doniosłym naukowym dokonaniem dra Macieja Kło-
dawskiego są ustalenia poczynione w monografii Redundancja w tekście prawnym2, 
z pogranicza teorii prawa (w tym teorii legislacji i teorii interpretacji tekstu praw-
nego) i lingwistyki,  stanowiącej poprawioną wersję pracy doktorskiej. W sposób 
nowatorski zaprezentował w niej szczególną właściwość tekstu prawnego, polega-
jącą na nadmiarze występującym w obrębie samego tekstu, wskazał kryteria tego 
nadmiaru oraz kryteria jego oceny. Wyróżnił przy tym dwa rodzaje owej nadmia-
rowości: językową i systemową, każdorazowo wykazując, że takie wyróżnienie 
znajduje odzwierciedlenie w treści tekstów prawnych. Problem redundancji – co 
zrozumiałe – towarzyszył mu już podczas studiów doktoranckich. Przejawem tego 
są trzy artykuły z tego okresu: Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stano-
wionym3, Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języku 
prawnym4 oraz Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tek-
stu prawnego5.

1  M. Kłodawski, Referring Phrases with Deictic Indication and the Issue of Comprehensibility of Texts 
of Normative Acts: The Case of Polish Codes, „International Journal for the Semiotics of Law  – 
Revue internationale de Sémiotique juridique” 2020, https://link.springer.com/article/10.1007/
s11196-020-09764-z (dostęp 22.01.2021).

2  M. Kłodawski, Redundancja w tekście prawnym, Toruń 2017.
3  M. Kłodawski, Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, w: Z. Dziemianko, 

W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, Poznań 2012, s. 151–
166.

4  M. Kłodawski, Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języku prawnym, 
w: A. Niewiadomski, E. Sztymelska (red.), Język współczesnego prawa, Warszawa 2012, s. 121–132.

5  M. Kłodawski, Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu prawnego, 
„Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, nr 2, s. 38–51.
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Z okresu studiów doktoranckich pochodzą jeszcze trzy inne prace nawiązujące 
do kwestii konstrukcji i zawartości tekstu prawnego: Hipertekst a technika legisla-
cyjna – o możliwości zmiany paradygmatu polskiego prawodawstwa6, Pojęcie infor-
macji w naukach teoretycznoprawnych7 oraz Przepis prawny jako komunikat. Uwagi 
o refleksji nad komunikacją w polskim prawoznawstwie8. 

Kwestie dotyczące szczegółowych rodzajów przepisów jako elementów tekstu 
prawnego, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących zasad techniki prawodaw-
czej, podniósł w dwóch kolejnych artykułach: „Regulacje” na tle ujęcia przepisów 
epizodycznych w „Zasadach techniki prawodawczej”9 oraz Określanie relacji między 
przepisami prawnymi za pomocą zwrotu „z zastrzeżeniem” i zwrotów podobnych 
z perspektywy teorii i praktyki tworzenia prawa10. Z kolei problematykę związaną 
z rozstrzygnięciami prawodawcy w zakresie obowiązywania i zmiany prawa podjął 
w pracy Autonowelizacja aktu normatywnego w kontekście czasowych granic anty-
cypacji prawodawcy11 oraz we współautorskim opracowaniu Milczenie prawodawcy 
w kwestiach intertemporalnych w świetle wybranego orzecznictwa i poglądów dok-
tryny – kilka uwag po nowelizacji Zasad techniki prawodawczej12. 

Doktor Maciej Kłodawski był też żywo zainteresowany dobrymi prakty-
kami legislacyjnymi, tak w ich wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Dał 
temu wyraz w następujących opracowaniach: Dobre praktyki legislacyjne jako 

6  M. Kłodawski, Hipertekst a technika legislacyjna  – o możliwości zmiany paradygmatu polskiego 
prawodawstwa, w: A. Samonek (red.), Teoria prawa między nowoczesnością a ponowoczesnością, 
Kraków 2012, s. 99–107.

7  M. Kłodawski, Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych, w: Z.E. Zieliński (red.), Rola 
informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 
Kielce 2012, s. 379–389.

8  M. Kłodawski, Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w polskim pra-
woznawstwie, w: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, 
Poznań 2012, s. 205–222.

9  M. Kłodawski, „Regulacje” na tle ujęcia przepisów epizodycznych w „Zasadach techniki prawodaw-
czej”, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4, s. 21–33.

10  M. Kłodawski, Określanie relacji między przepisami prawnymi za pomocą zwrotu „z zastrzeżeniem” 
i zwrotów podobnych z perspektywy teorii i praktyki tworzenia prawa, w: W. Federczyk, S. Pesz-
kowski (red.), Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego  – dobre praktyki opracowane 
w ramach projektu LEGIS, Warszawa 2019, s. 460–479. 

11  M. Kłodawski, Autonowelizacja aktu normatywnego w kontekście czasowych granic antycypacji 
prawodawcy, „Przegląd Legislacyjny” 2018, nr 2, s. 23–39.

12  B. Sieńko-Kowalska, M. Kłodawski, Milczenie prawodawcy w kwestiach intertemporalnych w świe-
tle wybranego orzecznictwa i poglądów doktryny – kilka uwag po nowelizacji Zasad techniki prawo-
dawczej, w: M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Warszawa 
2018, s. 110–125.
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pozaprawne źródło techniki prawodawczej13, Legislatorzy w pułapce polityczności14 
oraz Nieprawidłowe odesłania do przepisów szczególnych i odrębnych15. W zakresie 
problematyki legislacji był również redaktorem lub współredaktorem prac zbioro-
wych. W 2016 roku pracy Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. Księga 
jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji16 i w 2018 roku pracy 
Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej17. Nie unikał też szerszej per-
spektywy teoretycznej i stąd w 2018 roku podjął się współredagowania dwóch prac 
zbiorowych z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa: Aktualne problemy stosowania 
prawa18 oraz Granice prawoznawstwa wobec etyki, praw człowieka i prawa karnego19.

Szczególnego rodzaju fascynacja towarzyszyła mu, gdy rozważał zastosowa-
nie sztucznej inteligencji w prawie. Ten aspekt jego naukowej ciekawości znalazł 
odzwierciedlenie we współpracy z drem Michałem Araszkiewiczem (UJ), z którym 
napisał dwa artykuły: Rule-based expert system for disabled persons – The case of the 
nursing benefit20 oraz Developing Rule-Based Expert System for People with Disabili-
ties – The Case of Succession Law21. Oba poświęcone zostały pomysłowi stworzenia 
prawniczego systemu eksperckiego opartego na sztucznej inteligencji, zdolnego 
udzielić odpowiedzi na zadawane przez zainteresowanego pytania w sposób zauto-
matyzowany, na podstawie zastosowanych reguł. W pierwszym artykule za przy-
kład możliwego zastosowania opisanej procedury posłużył zasiłek pielęgnacyjny, 

13  M. Kłodawski, M. Berek, Dobre praktyki legislacyjne jako pozaprawne źródło techniki prawodaw-
czej, „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 3, s. 9–34.

14  M. Kłodawski, Legislatorzy w pułapce polityczności, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, 
t. CXXII, s. 151–167.

15  M. Kłodawski, Nieprawidłowe odesłania do przepisów szczególnych i odrębnych, „Przegląd Legisla-
cyjny” 2016, nr 2, s. 9–24.

16  M. Kłodawski, A. Witorska, M. Lachowski (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany w legislacji. 
Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, Warszawa 2016.

17  M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Warszawa 2018.
18  M. Kłodawski, M. Łaszewska-Hellriegel (red.), Aktualne problemy stosowania prawa, Zielona 

Góra 2018.
19  M. Łaszewska-Hellriegel, M. Kłodawski (red.), Granice prawoznawstwa wobec etyki, praw czło-

wieka i prawa karnego, Zielona Góra 2018.
20  M. Araszkiewicz, M. Kłodawski, Rule-based Expert System for Disabled Persons – The Case of the 

Nursing Benefit, „Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego” 2019, 
nr 3, s. 66–80.

21  M. Araszkiewicz, M. Kłodawski, Developing Rule-Based Expert System for People with Disabili-
ties – The Case of Succession Law, w: U. Pagallo, M. Palmirani, P. Casanovas, G. Sartor, S. Villata 
(red.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. AICOL 2015, AICOL 2016, AICOL 2016, 
AICOL 2017, AICOL 2017, Lecture Notes in Computer Science, Springer, Cham 2018, vol. 10791, 
s. 187–201. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-00178-0_12.pdf (dostęp 
22.01.2021).
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przyznawany świadczącym opiekę osobistą osobom niepełnosprawnym, w drugim 
natomiast polskie prawo spadkowe.

Gdy się czegoś podejmował, robił to z największym, możliwym zaangażowa-
niem i wiarą, że tylko tak należy. Był perfekcjonistą. Nie odpuszczał. Jeśli towa-
rzyszyło mu przeświadczenie, że warto coś zrealizować, to pomimo przeszkód 
doprowadzał sprawę do udanego finiszu. Tak było m.in. z konferencją naukową 

„Zmiany w technice prawodawczej po trzech latach od ich wejścia w życie – per-
spektywa teoretyczna i praktyczna”, która odbyła się 27 marca 2019 r. na Wydziale 
Prawa i Administracji US, w znacznej mierze dzięki Jego staraniom i olbrzymiej 
determinacji. Podobnie było, gdy uznał, że zachodzi potrzeba przeprowadzenia 
wykładu i spotkania z drem M. Araszkiewiczem, specjalistą z zakresu sztucznej 
inteligencji w zastosowaniach prawniczych. Choć sam, z uwagi na chorobę, nie 
mógł w tym wykładzie wziąć już udziału, to kwestie formalne związane z przygoto-
waniem wykładu Sztuczna inteligencja a legislacja. Reprezentacja wiedzy i analityka 
tekstu dopiął na ostatni guzik.

Nawet będąc już bardzo ciężko chorym, nie odmawiał wykonywania obowiąz-
ków. Na niecały miesiąc przed śmiercią przygotował Regulamin Centrum Analiz 
Eksperckich WPiA US. Wykonał tę pracę, jak zawsze, z największą starannością. 
Niemalże do ostatnich dni pracował naukowo. 12 października 2020 roku drogą 
mailową przesłał swój ostatni tekst Pismo jako technologia komunikacji z następu-
jącym komentarzem: „Tekst analizuje temat, jak można sądzić po zapoznaniu się 
z tytułem, banalny. Wydaje mi się jednak, że po sięgnięciu do prac antropologów, 
przedstawicieli nauk o kulturze i badaczy tzw. nowych mediów udało się nieco roz-
szerzyć spojrzenie charakterystyczne dla klasycznego prawoznawstwa i pokazać nie 
tylko zalety, ale i pewne wady pisma, a ponadto zastanowić się nad wykorzystywa-
niem w przyszłości tzw. nowych mediów do komunikowania treści normatywnych”. 
Tekst ten zgłosił do publikacji 15 października 2020 roku w „Forum Prawniczym”. 

Posiadał także inne umiejętności np. znajomość języków programowania 
HTML, Pascal i Perl, co pozwalało mu podejmować się takich zajęć, jak: przygo-
towanie katalogu fotografii produktów, projektowanie animacji komputerowej czy 
projektowanie stron internetowych (dla Europa Systems sp. z o.o. w Szczecinie). 
Jego hobby było kolarstwo turystyczne, uwielbiał podróże i zajmował się fotografią 
krajobrazową. 

Doktor Maciej Kłodawski był niezmiernie cenionym dydaktykiem i współpra-
cownikiem. Dokładał nadzwyczajnej staranności w kontaktach międzyludzkich. 
Lubił kontakt ze studentami i potrzebował go. I była to relacja symetryczna. Był 
bardzo wymagający, ale zarazem gotów do poświęcenia takiej ilości czasu, jaka była 
studentowi potrzebna. Miał szacunek do każdego człowieka i dało się to odczuć 
w każdej sytuacji. Był nadzwyczajnie skromny. Pozostawiał po sobie ślad w postaci 
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wrażenia obcowania z człowiekiem, jak na współczesne czasy, ponadprzeciętnym. 
Był też niezwykle pokorny wobec choroby, z którą przyszło mu się mierzyć. Nie 
epatował nią.

Doktor Maciej Kłodawski był człowiekiem przywiązanym do tradycyjnych 
wartości, niezwykle silnie związanym z rodziną, w tym szczególnie z rodzicami, 
którym poświęcił swoją jedyną monografię. Pozostawił żonę i dwoje dzieci, synów 
Stasia i Janka. W dniu pogrzebu Taty, 28 listopada 2020 roku, obchodzili drugie 
urodziny. 

Pozostawił też po sobie pustkę, której nie uda się zapełnić.

Wykaz publikacji Doktora Macieja Kłodawskiego 

Araszkiewicz M., Kłodawski M., Developing Rule-Based Expert System for People with 
Disabilities – The Case of Succession Law, w: U. Pagallo, M. Palmirani, P. Casanovas, 
G. Sartor, S. Villata (red.), AI Approaches to the Complexity of Legal Systems. AICOL 
2015, AICOL 2016, AICOL 2016, AICOL 2017, AICOL 2017, Lecture Notes in Compu-
ter Science, Springer, Cham 2018, vol. 10791, https://link.springer.com/content/pdf/1
0.1007%2F978-3-030-00178-0_12.pdf.

Araszkiewicz M., Kłodawski M., Rule-based Expert System for Disabled Persons – The 
Case of the Nursing Benefit, „Trzeci Sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeń-
stwa obywatelskiego” 2019, nr 3.

Kłodawski M., Hipertekst a technika legislacyjna – o możliwości zmiany paradygmatu 
polskiego prawodawstwa, w: A. Samonek (red.), Teoria prawa między nowoczesnością 
a ponowoczesnością, Kraków 2012.

Kłodawski M. (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, Warszawa 
2018.

Kłodawski M., „Regulacje” na tle ujęcia przepisów epizodycznych w „Zasadach techniki 
prawodawczej”, „Przegląd Legislacyjny” 2016, nr 4.

Kłodawski M., Autonowelizacja aktu normatywnego w kontekście czasowych granic anty-
cypacji prawodawcy, „Przegląd Legislacyjny” 2018, nr 2.

Kłodawski M., Berek M., Dobre praktyki legislacyjne jako pozaprawne źródło techniki 
prawodawczej, „Przegląd Legislacyjny” 2017, nr 3.

Kłodawski M., Legislatorzy w pułapce polityczności, „Przegląd Prawa i Administracji” 
2020, t. CXXII.

Kłodawski M., Łaszewska-Hellriegel M. (red.), Aktualne problemy stosowania prawa, 
Zielona Góra 2018.

Kłodawski M., Nieprawidłowe odesłania do przepisów szczególnych i odrębnych, „Prze-
gląd Legislacyjny” 2016, nr 2.



275IN MEMORIAM…

Kłodawski M., Określanie relacji między przepisami prawnymi za pomocą zwrotu „z za-
strzeżeniem” i zwrotów podobnych z perspektywy teorii i praktyki tworzenia prawa, w: 
W. Federczyk, S. Peszkowski (red.), Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyj-
nego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS, Warszawa 2019.

Kłodawski M., Pleonazmy i analityzmy – wyrażenia redundantne pragmatycznie w języ-
ku prawnym, w: A. Niewiadomski, E. Sztymelska (red.), Język współczesnego prawa, 
Warszawa 2012.

Kłodawski M., Pojęcie informacji w naukach teoretycznoprawnych, w: Z.E. Zieliński 
(red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i impli-
kacje interdyscyplinarne, Kielce 2012.

Kłodawski M., Przepis prawny jako komunikat. Uwagi o refleksji nad komunikacją w pol-
skim prawoznawstwie, w: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria 
i praktyka komunikacji, Poznań 2012.

Kłodawski M., Redundancja w tekście prawnym, Toruń 2017.
Kłodawski M., Referring Phrases with Deictic Indication and the Issue of Comprehensi-

bility of Texts of Normative Acts: The Case of Polish Codes, „International Journal for 
the Semiotics of Law – Revue internationale de Sémiotique juridique” 2020, https://
link.springer.com/article/10.1007/s11196-020-09764-z.

Kłodawski M., Superfluum i nadwyżki znaczeniowe jako przykłady redundancji tekstu 
prawnego, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, nr 2.

Kłodawski M., Trzy ujęcia nadmiarowości w polskim prawie stanowionym, w: Z. Dzie-
mianko, W. Stach (red.), Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, 
Poznań 2012.

Kłodawski M., Witorska A., Lachowski M. (red.), Legislacja czasu przemian, przemiany 
w legislacji. Księga jubileuszowa na XX-lecie Polskiego Towarzystwa Legislacji, War-
szawa 2016.

Łaszewska-Hellriegel M., Kłodawski M. (red.), Granice prawoznawstwa wobec etyki, 
praw człowieka i prawa karnego, Zielona Góra 2018.

Sieńko-Kowalska B., Kłodawski M., Milczenie prawodawcy w kwestiach intertemporal-
nych w świetle wybranego orzecznictwa i poglądów doktryny – kilka uwag po noweli-
zacji Zasad techniki prawodawczej, w: M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia 
prawa i techniki legislacyjnej, Warszawa 2018.




